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Digitalisaatio on yksi aikamme merkittävimmistä muutosta aiheuttavista tekijöistä, joka 

muokkaa yhteiskuntaa, yritysten kilpailuympäristöä ja yksilöiden elämää. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, kuinka Päijät-Hämeen pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja 

millaisia digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeita yrityksillä on. Tutkimuksen tarkoitus on 

kartoittaa pk-yritysten digitaalisuuden nykytilaa jatkotutkimusta varten ja auttaa paikallisia 

toimijoita tuottamalla uutta tietoa. 

Tutkimus koostuu teoria ja empiiria osuuksista. Teoriassa on käsitelty digitaalista muutosta, 

arvonluontia liiketoimintamallin näkökulmasta ja teknologisten innovaatioiden leviämistä. 

Tutkimuksen empiirinen osuus on tehty kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Pk-

yrityksiltä kerättiin dataa verkkokyselyn avulla ja tuloksia on analysoitu sekä kuvattu 

tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. 

Tuloksina havaittiin, että pk-yrityksien valikoimassa on tällä hetkellä vähän täysin 

digitaalisia tuotteita tai palveluita. Valikoimien digitalisointi on kuitenkin tärkeä strateginen 

kehityskohde yrityksissä. Digitaalisuutta hyödynnetään suhteellisen paljon prosesseissa, 

markkinoinnissa sekä osana tuotteita ja palveluita. Yritysten tärkeimpiä tarpeita olivat uusien 

asiakkaiden saavuttaminen ja yrityskuvan parantaminen digitaalisuuden avulla. Erityisesti 

kasvuhalukkaat ja teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla toimivat yritykset pyrkivät 

hyödyntämään digitaalisuutta arvonluonnissa. 
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Keywords:  

Digitalization is one of the most significant trends that change our society, individual lives 

and competitive environment. The purpose of this research is to investigate how digitality is 

utilized in SMEs in Päijät-Häme region. Another aim is to find out what kind of needs 

enterprises have regarding digitalization. The research is initial report for the future 

researches. The research also produces information for local actors to help them collaborate 

with SMEs. 

The research is divided into theoretical and empirical components. The theoretical part of the 

study is comprised of digital transformation, value creation from business model perspective 

and theories regarding diffusion of technological innovations. The empirical part of the study 

uses quantitative methods. Data is collected with web-based survey from SMEs and the 

results are analyzed and described with statistical methods. 

The results of the study indicate that there are few small and medium-sized firms that have 

digital products and services in their selection. It is nevertheless important part of enterprises 

strategy to digitize products and services. Digitalization is used in business processes, 

marketing and as a part of products and services. The need to acquire new customers and to 

improve corporate image were the most significant digital needs that firms had. The 

digitalization was used in value creation particularly by enterprises that were in 

technological-intensive sectors and willing to grow.  
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1. JOHDANTO 

Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista yhteiskuntaa ja liiketoimintaa muuttavista 

tekijöistä (Parviainen et al. 2017, s. 64; Bruskin et al. 2017, s. 264-265). Hess et al. (2016, s. 

123) mukaan uusien digitaalisten teknologioiden integroiminen ja hyödyntäminen on yksi 

suurimmista haasteista, joita yritykset tällä hetkellä kohtaavat. Digitalisaatio tuo uusia 

mahdollisuuksia luoda arvoa, mutta samalla se voi uhata perinteisiä liiketoimintoja. Moni uusi 

yritys on kasvanut ennennäkemätöntä tahtia digitaalisuuden ansiosta. Samaan aikaan monelle 

perinteiselle yritykselle muutokset aiheuttavat vaikeuksia jopa siinä määrin, että yritykset 

taistelevat selviytyäkseen. Digitaalisella muutoksella on mullistavia vaikutuksia 

yritysmarkkinoiden lisäksi myös yksilöiden elämään ja yhteiskuntaan.  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten digitaalisuutta hyödynnetään pienissä ja 

keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) ja millaisia digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeita 

yrityksillä on. Suomen yrityksistä 99,8 % on pk-yrityksiä (Yrittäjät 2017), joten pienillä 

yrityksillä on huomattava vaikutus talouteen ja työllisyyteen. On tärkeää ymmärtää pk-yritysten 

digitaalisuuden hyödyntämistä ja siihen liittyviä tarpeita, jotta liiketoimintaa voitaisiin kehittää 

tehokkaammaksi ja tuloksekkaammaksi. Uudet digitaaliset teknologiat, toimintatavat ja 

liiketoimintamallit muokkaavat yritysten kilpailuympäristöä. Digitaalista muutosta on tärkeä 

ymmärtää, jotta yritykset pysyisivät muutoksen mukana, eivätkä jäisi jälkeen.  

1.1 Tausta 

Yritykset kilpailevat kahdessa maailmassa, resurssien täyttämässä fyysisessä maailmassa sekä 

tiedon kyllästämässä digitaalisessa maailmassa (Rayport et al. 1995, s. 75). Viime vuosina 

yritykset lähes kaikilla toimialoilla ovat pyrkineet soveltamaan uusia digitaalisia työvälineitä ja 

etsineet keinoja hyödyntää niiden etuja. Digitaalisten teknologioiden hyödyntämisellä ja 

integroimisella on usein vaikutuksia suureen osaan yrityksen toimintoja ja vaikutukset voivat 

ylittää jopa yritysrajat (Matt et al. 2015, s. 340). Digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa ja 

sen aiheuttamaa muutosta yrityksissä kutsutaan digitalisaatioksi (Parviainen et al. 2017, s. 64).  

Digitalisaatio on varsin tuore ilmiö, jonka aiheuttamia muutoksia yritysten liiketoiminnassa on 

tutkittu tieteellisesti melko vähän. Tutkimuksia erilaisten digitaalisten teknologioiden hyödyistä 
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ja haitoista on suhteellisen paljon, mutta niissä painottuu teknologinen näkökulma. Henriette et 

al. (2015, s. 431) mukaan suurin osa olemassa olevista digitalisaatioon liittyvistä artikkeleista 

käsittelee teknologisia innovaatioita, kuten mobiiliteknologiaa ja analyyttisiä ratkaisuja. 

Henrietten mielestä digitalisaatiota pitäisi tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Digitalisaatio 

aiheuttaa muutoksia useaan yrityksen osa-alueeseen, aina liiketoimintamallista loppuasiakkaan 

kokemukseen. Muutoksien kokonaisvaltainen tutkiminen ja ymmärtäminen ovat tärkeitä, jotta 

muutosta voitaisiin hallita. 

Digitaalisuus on muuttanut merkittävästi kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita. Maailmalla 

käytössä olevien tietokoneiden määrä on kasvanut vuoden 1990 sadasta miljoonasta 1.4 

miljardiin vuoteen 2010 mennessä. Samalla matkapuhelimien käyttäjien määrä on kasvanut 10 

miljoonasta viiteen miljardiin. Internetin käyttäjien kasvu on ollut myös hyvin rajua, kun 

käyttäjämäärät ovat kasvaneet kolmesta miljoonasta kahteen miljardiin samojen 

vuosikymmenten aikana. (Sabbagh et al. 2012, s. 121) Teknologian yleistyminen on muuttanut 

merkittävästi kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita, mikä heijastuu yritysten kilpailuympäristön 

muutoksina. Digitalisaatio ei vaikuta yrityksiin, pelkästään uusien teknologioiden käyttöönoton 

muodossa, vaan ympäristön paineet ovat toinen merkittävä tekijä. Digitaalisten teknologioiden 

ja tiedonsiirron nopea kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana ovat muuttaneet merkittävästi 

yritysten liiketoimintaa kaikilla toimialoilla. Yrityksille on muodostunut aikaisempaan nähden 

erilaisia tarpeita ja avautunut uusia mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisuutta liiketoiminnassa.  

Henriette et al. (2015, s. 431) mukaan digitalisaatiolla on vaikutuksia liiketoimintamalleihin, 

operatiivisiin prosesseihin ja loppukäyttäjän kokemuksiin. Markkinoiden epävakaus ja 

koveneva kilpailu ovat johtaneet tarpeeseen kehittää yritysten toimintaa tehokkaammaksi. 

Yritykset käyvät digitaalista muutosta läpi tekemällä liiketoiminnastaan ketterämpää ja 

muuttamalla työskentelytapoja optimoidakseen yrityksen suorituskykyä. Berman (2012, s. 17) 

mukaan yritysten liiketoiminta voi muuttua kahdella tavalla. Digitaalisuus voi muuttaa yritysten 

arvolupauksia eli millaisia tuotteita ja palveluita yritykset tarjoavat asiakkailleen. Toinen 

muutoskohde yrityksissä on arvonluonti eli operatiivinen malli, jolla yritys toimii. Yritysten 

prosessien digitalisoimalla voidaan tehostaa arvonluontia yrityksissä. Bowersox et al. (2005, s. 

22) uskovat, että tehokkain tapa luoda arvoa on lisätä yhteistyötä, läpinäkyvyyttä, integrointia 

ja synkronointia yritysten muodostamissa toimitusketjuissa.  
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Yrityksien siirtäessä liiketoimintaansa digitaaliseksi, muuttuvat arvonluontitavat. Huomiota 

täytyy kiinnittää siihen, miten arvoa luodaan niin fyysisessä kuin digitaalisessakin maailmassa. 

Ymmärtämällä arvonluontiprosessien erot fyysisen ja digitaalisen maailman välillä, yrityksien 

on helpompi muodostaa strategisia päätöksiä. Molemmat maailmat sisältävät omat uudet 

konseptinsa ja taktiset haasteensa. (Rayport et al. 1995, s. 75) Digitaalisuus muuttaa 

kilpailuympäristöä nopeasti, joten yhtenä suurena haasteena yrityksillä on sopeutua uuteen 

tilanteeseen. Monet tuotteet ja palvelut ovat siirtyneet digitaalisiksi, mikä luo omat haasteensa 

yrityksille. Tärkeää on ymmärtää, miten arvoa voidaan luoda uudessa digitaalisessa 

ympäristössä.  

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tarkoitus on tutkia, miten digitaalisuutta hyödynnetään pk-yrityksissä ja mitä tarpeita 

yrityksillä on, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä 

pk-yritysten liiketoimintaa muuttavista tekijöistä tällä hetkellä. Tutkimus keskittyy Päijät-

Hämeen alueelle, jossa yrityksillä ja paikallisilla toimijoilla on halu kehittää toimintaa 

digitaalisuuden avulla. Tutkimus toimii esiselvityksenä alueen yritysten nykytilasta 

jatkotutkimuksia varten, joiden tarkoitus on kehittää paikallisten pk-yritysten toimintaa 

digitaalisuuden avulla. 

Työn tavoitteena on selvittää, miten pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta tällä hetkellä. 

Digitaalisuutta voidaan hyödyntää monella tapaa, joten tulevien tutkimusten ja hankkeiden 

kannalta on tärkeää saada hyvä käsitys yritysten nykytilasta. Selvittämällä kuinka yritykset 

hyödyntävät digitaalisuutta tuotteissa, palveluissa, prosesseissa ja mitkä digitaaliset työvälineet 

ovat levinneet yritysten keskuuteen, voidaan hahmottaa yritysten digitaalisuuden 

hyödyntämistä. Digitaalisuuden nykytilan kuvaus auttaa suunnittelemaan tulevia tutkimuksia, 

ja hahmottamaan mihin niissä kannattaa keskittyä. 

Työn toisena tavoitteena on kartoittaa, mitä digitaalisuuden hyödyntämiseen liittyviä tarpeita 

pk-sektorin yrityksillä on. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä, joten on tärkeätä 

ymmärtää digitaalisia tarpeita pienten yritysten näkökulmasta. Pk-yrityksien lukumäärä on 

hyvin suuri myös koko EU-alueella, joten tutkimuksen tulokset voivat olla hyödyllisiä 

useammalle taholle. Yritysten toimintaa on helpompi kehittää, kun ymmärretään, mitä tarpeita 
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yrityksillä on. Pk-yrityksillä on omat vahvuudet ja heikkoudet verrattuna suuriin yrityksiin ja 

myös tarpeet voivat erota. Pk-yrityksien tarpeiden tunnistaminen auttaa hahmottamaan 

kehityskohteita Päijät-Hämäläisissä yrityksissä, joista valtaosa on pieniä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta? 

2. Mihin yrityksillä on tarve hyödyntää digitaalisuutta? 

Tutkimus on rajattu pk-yrityksiin, jotka ovat tärkeä työllistäjä ja merkittävä taloudellinen 

toimija Suomessa. Tutkimus voi auttaa pk-yrityksiä sopeutumaan digitaalisuuden aiheuttamiin 

kilpailuympäristön muutoksiin. Varsin merkittävä osa suomalaisista yrityksistä voi hyötyä 

tutkimuksesta. Työn toisena rajauksena on keskittyä Päijät-Hämeen alueen yrityksiin. 

Tarpeiden tunnistaminen auttaa hahmottamaan kehityskohteita Päijät-Hämäläisissä yrityksissä. 

Tutkimuksen rajaaminen tietylle alueelle helpottaa tutkimuksen tekemistä ja tiedon keräämistä. 

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja kartoittaa mihin 

yrityksillä on tarve hyödyntää sitä. Tarkoitus ei ole niinkään etsiä syy-seuraussuhteita, joten 

tutkimus rajataan kuvailevaksi ja kartoittavaksi.  

1.3 Tutkimusmetodit 

Yksi tapa jaotella tutkimus on jakaa se empiiriseen ja teoreettiseen tutkimukseen. Teoreettinen 

tutkimus pyrkii hahmottamaan tutkittavaa asiaa aiempien tutkimuksien pohjalta (Töttö 2004, s. 

10). Aikaisemmista tutkimuksista voidaan löytää käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita 

tutkittavasta kohteesta. Teoreettinen tutkimus auttaa hahmottamaan tutkimuskohdetta ja se 

edistää tutkimusta, kun kaikkea ei tarvitse keksiä itse uudelleen. Teoreettisen tutkimuksen 

vastakohtana on empiirinen tutkimus, jossa tutkimustuloksia saadaan tekemällä havaintoja, 

mittauksia ja analyyseja tutkimuskohteesta (Töttö 2004, s. 10). Empiirisessä tutkimuksessa 

tutkimusaineisto on keskeisessä asemassa ja se toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohtana.  

Tämä työ käyttää sekä teoreettisia, että empiirisiä tutkimusmetodeja. Teorian avulla tutustutaan 

aikaisempiin tutkimuksiin digitalisaatiosta, arvonluonnista ja innovaatioiden leviämisestä. 

Teorian avulla muodostetaan yleiskuva aikaisemmista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. 
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Työssä tehtävä kyselytutkimus on empiiristä tutkimusta, jolla kerätään tietoa Päijät-Hämeen pk-

yrityksiltä digitaalisuuden hyödyntämisestä ja digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeista.  

Toinen tapa jaotella tutkimus on jakaa se laadulliseen eli kvalitatiiviseen ja määrälliseen eli 

kvantitatiiviseen tutkimukseen. Laadullinen tutkimus sopii tilanteisiin, joissa ilmiöstä ei ole 

tietoa, teorioita tai tutkimuksia. Myös tilanteet, joissa halutaan ilmiöstä syvällinen näkemys, 

hyvä kuvaus tai luoda uusia teorioita ja hypoteeseja sopivat laadulliseen tutkimukseen. 

(Kananen 2011, s. 16) Usein laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää mistä ilmiössä on 

kyse. Tarkkojen kysymysten laatiminen laadullisessa tutkimuksessa voi olla hankalaa, koska 

ilmiötä ei aina tunneta tarkkaan.  

Kvantitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jolla selitetään, kuvataan, kartoitetaan, 

vertaillaan tai ennustetaan kohdetta numeroiden avulla (Vilkka 2007, s. 26). Erilaiset 

laskennalliset ja tilastolliset analyysimenetelmät ovat tapoja tutkia ja kuvata ilmiötä 

kvantitatiivisesti. Syy- ja seuraussuhteet, vertailu, luokittelu ja ilmiön selittäminen numeeristen 

tulosten avulla ovat tyypillistä kvantitatiivista tutkimusta. (Saunders et al. 2007, s. 145, 406) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa, kun taas 

kvantitatiivinen suuntaus olettaa tutkimuksen kohteen olevan tutkijasta riippumaton. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävä on löytää oikeat menetelmät tiedon 

löytämiseksi, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija on mukana luomassa tutkimaansa 

kohdetta. Tutkijan persoona, tunteet ja oletukset vaikuttavat vastaajaan suorassa 

vuorovaikutuksessa, jolloin tutkija on interaktiivisena osapuolena. Kvantitatiivinen tutkimus 

pyrkii ottamaan ulkopuolisen näkökulman, jossa tutkija on etäinen, puolueeton ja pyrkii 

objektiiviseen kuvaukseen. Aina tässä ei kuitenkaan onnistuta, ja esimerkiksi kyselylomake 

saattaa tahtomattaan heijastaa tutkijan oletuksia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 

pelkistettyyn esitysmuotoon, jossa tieto usein pyritään tiivistämään numeeriseksi. 

Kvalitatiivinen raportointi on taas kuvailevaa ja numeerista kuvailua käytetään vähän tai ei 

ollenkaan. (Hirsjärvi et al. 2001, s. 23-24) 

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus eroavat toisistaan tutkimusmetodien osalta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto perustuu kirjoitettuihin teksteihin ja puheeseen. Kohdetta 

tutkitaan havaintojen, haastattelujen ja tekstianalyysien avulla. Tavoitteena ei ole saavuttaa 
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absoluuttista tai objektiivista totuutta, vaan kuvailla ja hahmottaa jokin ilmiö. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa lasketaan määriä, ja tietoa kerätään kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Kerättyä 

tietoa analysoidaan numeerisesti esimerkiksi esiintymistiheyksien eli frekvenssien avulla. 

(Kananen 2008, s. 10-11) 

Usein tutkimuksen tarkoitusta voidaan luonnehtia neljällä erilaisella piirteellä. Tutkimus voi 

olla luonteeltaan kartoittavaa, selittävää, kuvailevaa tai ennustavaa. Erilaiset tarkoitukset eivät 

ole toisiaan poissulkevia, jolloin tutkimukseen voi sisältyä useampi tarkoitus. Kartoittava 

tutkimus tutkii vähän tunnettuja ilmiöitä, löytää kokonaan uusia ilmiöitä tai etsii uusia 

näkökulmia jo tunnettuihin ilmiöihin. Tarkoitus on selvittää mitä tapahtuu ja usein 

tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivista tutkimusta. Selittävä tutkimus pyrkii selittämään 

jonkin tilanteen tai ongelman luonnetta. Usein pyritään tunnistamaan todennäköisiä syy-

seuraussuhteita, jotka selittävän tutkittavaa kohdetta eli mitkä asiat ovat vaikuttaneet ilmiöön. 

Selittävä tutkimus voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kuvaileva tutkimus kuvaa 

tapahtumaa, tilannetta tai henkilöä mahdollisimman tarkasti. Tarkoitus on dokumentoida ilmiön 

keskeisiä piirteitä, jotka nousevat esille. Kuvaileva tutkimus voi olla kvantitatiivista tai 

kvalitatiivista. Ennustava tutkimus pyrkii ennustamaan tapahtumia tai ihmisten toimintoja. 

(Hirsjärvi et al. 2007, s. 134-135) Tässä tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivisia menetelmiä 

tutkimuksen tekoon. Tutkimus on luoteeltaan kuvailevaa ja kartoittavaa. Tarkoitus on kuvata, 

miten pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja kartoittaa mihin yrityksillä on tarve hyödyntää 

sitä. Tämä tutkimus on siis luonteeltaan kuvailevaa ja kartoittavaa ja siinä on käytetty 

kvantitatiivisia menetelmiä. 

Tavoitteena tutkimuksessa oli selvittää Päijät-Hämeen pk-yrityksien digitaalisuuden nykytilaa 

ja tarpeita. Tätä varten työssä laadittiin verkkokysely, jonka avulla yrityksiltä kerättiin tietoa 

digitaalisuuden hyödyntämisestä sekä tarpeista hyödyntää digitaalisuutta. Ladec (Lahden 

seudun kehitys) auttoi kyselyn toimittamisessa yrityksiin ja kysely lähetettiin Ladecin 

asiakasyrityksille. Kyselyssä yrityksiltä kysyttiin erilaisia taustamuuttujia, kuten toimialaa, 

henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Tavoitteena oli selvittää digitaalisuuden nykytilaa 

yrityksissä, joten yrityksiltä kysyttiin digitaalisuuden hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Lisäksi kartoitettiin yritysten digitaalisuuteen liittyviä tarpeita ja kysyttiin strategiaan liittyviä 

kysymyksiä.  
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Tietoa kerättiin strukturoiduilla kysymyksillä, jossa asteikkona käytettiin pääsääntöisesti 

Likertin asteikkoa. Vastaajalla oli pääsääntöisesti viisi vastausvaihtoehtoa, jossa vastauksien 

ääripäät olivat täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä. Digitaalisten työvälineiden käyttöä 

mittaavissa kysymyksissä vastausvaihtoehtoja oli neljä, jossa vaihtoehdot olivat (ei ollenkaan, 

satunnaisesti, aktiivisesti ja erittäin aktiivisesti). Kyselyn tulokset on pyritty tiivistämään 

taulukoiden avulla ja analysoimaan tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. 

1.4 Työn rakenne 

Tässä tutkimuksessa on kahdeksan lukua, jotka on esitelty kuvassa 1. Ensimmäinen luku on 

johdanto, jossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, 

tutkimusmetodit ja työn rakenne. Myös tutkimuksessa tehdyt rajaukset käsitellään johdannossa. 

Luvut kaksi, kolme ja neljä ovat teorialukuja, joissa esitellään tutkimuksen kannalta oleellisia 

tutkimuksia. Työn tavoitteena oli selvittää kuinka yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja 

millaisia tarpeita hyödyntää digitaalisuutta yrityksillä on. Toisessa luvussa käsitellään 

arvonluontia ja liiketoimintamalleja. Digitalisaatio aiheuttaa muutoksia yritysten 

arvonluonnissa ja liiketoimintamalleissa, minkä takia niihin liittyvät teoriat ovat oleellisia. 

Digitaalisuutta hyödyntämällä yritykset voivat parantaa arvonluontiaan ja 

liiketoimintamalleissa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa yrityksille erilaisia tarpeita.  

Kolmannen luvun teoria koskee digitalisaatiota pk-yritysten näkökulmasta. Digitalisaatio on 

eräs merkittävimmistä tekijöistä, joka muuttaa yhteiskuntaa, yritysmarkkinoita ja yksilöiden 

elämää. Luvun tarkoitus on esitellä digitaalista muutosta ja sen vaikutuksia yrityksiin. 

Neljännessä luvussa käsitellään teknologisten innovaatioiden leviämistä. Yhtenä 

tutkimuskohteena oli selvittää, kuinka digitaalisuutta hyödynnetään yrityksissä ja millaisia 

digitaalisia työvälineitä yritykset käyttävät. Teknologisten innovaatioiden leviämisen teoriat 

auttavat ymmärtämään teknologiaan, organisaation ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat teknologioiden leviämiseen ja hyödyntämiseen.  
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Kuva 1. Työn rakenne 

Luvut viisi ja kuusi ovat empirialukuja, joissa käsitellään tehtyä kyselytutkimusta ja sen tulosten 

analysointia. Viidennessä luvussa esitellään kyselytutkimuksen tiedonkeruuta, mittaamista ja 

sen luotettavuutta sekä tilastollisen testin valintaa. Tarkoitus on perustella kyselyssä ja 

analyyseissä tehtyjä valintoja. Tehdyn tutkimuksen prosessia kuvataan myös tässä luvussa, jotta 

lukija voi arvioida sen luotettavuutta. 

Kuudennessa luvussa esitellään kyselytutkimuksen tuloksia. Luvun alussa on kuvailevaa tietoa 

kyselyyn vastanneista yrityksistä. Tämän jälkeen esitellään kuinka yritykset ovat hyödyntäneet 

tuotteita ja palveluita, prosesseja, digitaalisia työvälineitä sekä millaisia tarpeita yrityksillä on. 

Kaikkien yritysten muodostaman yleiskuvan jälkeen tutkitaan tilastollisten menetelmien avulla, 

onko erilaisten ryhmien välillä eroja.  
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Seitsemännessä luvussa tehdään johtopäätöksiä saatujen tulosten pohjalta. Luvussa pohditaan 

myös saatujen tulosten ja teorian välistä suhdetta. Viimeisessä kahdeksannessa luvussa tehdään 

yhteenveto tutkimuksesta. Luvussa kerrataan tutkimuksen lähtökohdat, tutkimuskysymykset, 

käsitellyt teoriat ja tutkimustulokset lyhyesti.  
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2 ARVONLUONTI JA LIIKETOIMINTAMALLI 

Kaiken liiketoiminnan perimmäisenä tarkoituksena voidaan pitää arvonluontia (Vargo et al. 

2008, s. 145). Uudet digitaalisten teknologiat ja liiketoimintamallit muuttavat tapaa, jolla 

yritykset luovat arvoa. Digitaalinen muutos yrityksissä muuttaa yrityksien arvonluontia. 

Muutokset arvonluonnissa johtuvat tavasta, jolla digitaalinen muutos muuttaa yrityksen 

liiketoimintamallia. (Hess et al. 2016, s. 124) Digitaalisuuden hyödyntäminen yritysten 

toiminnassa voi muodostua tarpeista tehostaa arvonluontia yrityksessä. Digitaalisuuteen 

liittyvien tarpeiden sekä sen hyödyntämisen ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää myös 

arvonluontia.  

Zhang et al. (2008, s. 242) mukaan muutokset teknologiassa, kilpailussa ja asiakkaiden 

kysynnässä ovat muuttaneet merkittävästi tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Perinteiset 

yrityskeskeiset toimintatavat ovat pulassa vähenevän asiakastyytyväisyyden takia. Teeceen 

(2010, s.172) mukaan liiketoiminnan pitää olla entistä asiakaslähtöisempää, koska kehittynyt 

teknologia on tehnyt markkinoista globaaleja. Asiakkaiden on mahdollista vertailla useita 

vaihtoehtoja globaaleilta markkinoilta ja valita itselleen paras arvolupaus. Monella sektorilla 

yritysten pitääkin arvioida uudelleen tapaa, jolla ne harjoittavat liiketoimintaa ja luovat arvoa 

asiakkaille. Liiketoimintamallia voidaan pitää johtajien hypoteesina siitä, mitä asiakkaat 

haluavat, miten he haluavat sen ja kuinka yritys voi parhaiten tyydyttää asiakkaan tarpeet, 

tehden itse voittoa.  

2.1 Arvo 

Sánchez-Fernández et al. (2007 s. 427-428) mukaan arvonluonti on syy yritysten olemassaoloon 

ja menestykseen. Arvon luonteesta on keskusteltu ja väitelty jo antiikin Kreikasta lähtien, mutta 

yhtä yhteneväistä määritelmää sille ei ole. Arvo voidaan nähdä kahdesta eri näkökulmasta, jotka 

ovat vaihtoarvo (value-in-exchange) ja käyttöarvo (value-in-use). Vaihtoarvo muodostuu 

tuotteeseen lisättävistä ominaisuuksista, jotka vaihdetaan markkinoilla rahaan. Arvoa voidaan 

näkemyksen mukaan mitata rahallisena arvona. (Vargo et al. 2008, s. 145-146) Käyttöarvo 

muodostuu taas asiakkaan käyttäessä tuotetta tai palvelua (Holbrook 1999, s. 138). Vargo et al. 

(2008, s. 146) mukaan käyttöarvo muodostuu aina yhteistyössä toimittajan ja asiakkaan välillä. 

Toimittaja hyödyntää tietoja, taitoja ja resurssejaan tuottaessaan tuotteita tai palveluita 
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asiakkaalle. Asiakas taas käyttää omia taitojaan käyttäessään tuotteita tai palveluita ja arvo 

muodostuu käytön yhteydessä.   

Keen et al. (2013, s. 643) mukaan digitaalista liiketoimintaa ajavat samat ajurit, kuin 

perinteistäkin liiketoimintaa. Digitaalisessa liiketoiminnassa arvo muodostuu kuitenkin eri 

tavalla. Rayport et al. (1995, s. 77) näkevät, että yritykset kilpailevat sekä fyysisessä, että 

digitaalisessa maailmassa. Arvonluontiprosessit eivät ole samanlaisia molemmissa 

maailmoissa, joten on tärkeää ymmärtää niiden erot. Fyysisessä maailmassa arvoa voidaan 

luoda arvoketjuna eli sarjana arvoa lisääviä aktiviteetteja, joissa raaka-aineiden hallinta on 

tärkeää. Digitaalisessa maailmassa arvoa voidaan luoda virtuaalisen arvoketjun avulla, jossa 

tärkeänä elementtinä on tiedon hyödyntäminen. Menestyvien yritysten tulee hallita sekä 

fyysistä, että digitaalista arvoketjua.    

Digitalisaaatio voi aiheuttaa muutoksia yritysten resurssien käyttöön ja niiden arvostukseen. 

Vargo et al. (2004, s. 2) mukaan perinteisesti aineelliset resurssit, on koettu tärkeiksi. Perinteisen 

näkemyksen mukaan vaihtoarvoa voidaan kasvattaa muokkaamalla aineellisia resursseja 

tuotteiksi. Aineellisia resursseja on rajallinen määrä, mikä on tehnyt niistä arvokkaita yrityksien 

näkökulmasta. Aineellisia resursseja ovat esimerkiksi raaka-aineet, koneet, maa-alueet yms. 

Nykyään aineellisia resursseja tärkeämpinä pidetään tietoja ja taitoja eli aineettomia resursseja, 

joilla toimenpiteitä tehdään. Aineettomat resurssit ovat usein yrityksen ydinosaamisen lähde, 

mikä tekee niistä arvokkaita. Varsinkin digitaalisessa liiketoiminnassa yrityksen henkiset 

pääomat eli tiedot ja taidot korostuvat. Slater et al. (1994) mukaan kilpailukykyä luovat sellaiset 

kyvykkyydet, jotka mahdollistavat liiketoiminnan toimittaa ylivertaista arvoa asiakkaille. 

Grönroos et al. (2013, s. 137) näkemyksen mukaan arvo muodostuu käyttöarvosta asiakkaan 

käyttäessä tuotetta. Edvardsson et al. (2011) jakavat tämän näkökulmaan, mutta uskovat 

sosiaalisten kokemuksien vaikuttavan oleellisesti arvon muodostukseen. Arvonluonnin ydin 

muodostuu kertyvistä sosiaalisista ja henkilökohtaisista kokemuksista erilaisten resurssien, 

prosessien kanssa. Arvonluonti on hyvin riippuvaista kontekstista, eikä siihen vaikuta 

pelkästään nykyiset kokemukset vaan myös menneet tapahtumat ja kuvitellut tulevat 

kokemukset vaikuttavat käyttöarvoon. (Helkkula et al. 2012, s. 59; Voima et al. 2010, s. 7-8) 

Arvonluonti voidaan mieltää yksilölliseksi tapahtumaksi, mutta myös sosiaalinen konteksti 
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vaikuttaa siihen voimakkaasti. Asiakkaat voivat jakaa kokemuksiaan saamastaan palvelusta ja 

arvosta (Meyer et al. 2007, s. 118-119). Jaetut kokemukset voivat muokata toisten asiakkaiden 

käsitystä palvelun laadusta ja luomasta arvosta. Koettuun arvoon vaikuttavat kaikki asiakkaan 

elämänaikaiset kokemukset. Esimerkiksi internetkaupan käyttökokemukseen ei vaikuta 

välttämättä pelkästään sen hetkinen ostokerta, vaan odotukset saatavasta palvelusta ja 

aikaisemmat kokemukset vaikuttavat koettuun palvelusta saatavaan arvoon. Jos palvelussa on 

ollut ongelmia voivat negatiiviset kokemukset vaikuttaa mielipiteeseen palvelusta, vaikka 

palvelu paranisikin. Mielipide palvelusta voi toki muuttua uusien arvokokemusten myötä. 

Koettu arvo ei ole aikaan sidonnaista, vaan asiakkaan elämän aikana kerryttämät kokemukset 

voivat muokata sitä. 

2.2 Arvonluonti  

Arvonluontia voidaan jäsentää jakamalla se kolmeen dimensioon sekä määrittelemällä 

asiakkaalle ja toimittajalle erilaiset roolit dimensioissa. Arvonluonnin kolme dimensiota ovat 

esitetty kuvassa 2, jotka ovat toimittaja-, yhteis- ja asiakasdimensiot. Toimittajadimensio 

kuvastaa yrityksen toimintoja ja prosesseja, joilla mahdollistetaan asiakkaan arvon luominen. 

Yhteisdimensio kuvastaa interaktiivista arvon yhteisluontia, jossa toimittaja ja asiakas ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakasdimensiossa asiakas luo itsenäisesti arvoa ja on 

riippumaton toimittajasta. (Grönroos et al. 2013, s. 140-142) 

 

Kuva 2. Arvonluonti dimensiot (Grönroos et al. 2013, s. 141) 

Toimittaja voi luoda potentiaalista arvoa asiakkaalle toimittajadimensiossa hallitsemalla omaa 

arvonluomisprosessiaan, joka on monen pienemmän prosessin summa. Yrityksen 

arvonluontiprosessiin voivat kuulua esimerkiksi suunnittelu-, kehitys-, tuotanto- ja 



19 

 

jakeluprosesseja sekä erilaisia asiakasrajapinta ja tukitoimintoja. Toimittajan rooli on auttaa 

asiakasta arvonluonnissa tuottamalla potentiaalista arvoa, jonka asiakas voi myöhemmin 

muuttaa käyttöarvoksi. Arvo muodostuu asiakkaan käyttäessä tuotetta tai palvelua. Asiakas luo 

arvoa käyttämällä yrityksen arvolupauksia. Toimittajan tehtävä on auttaa asiakkaan 

arvonluonnissa ja ohjata sitä omalla toiminnallaan. Potentiaalista arvoa voidaan luoda tuotteiden 

ja palveluiden kautta. (Grönroos et al. 2013, s. 140-141) 

Meyer et al. (2007, s. 119) jakavat saman näkemyksen Grönroosin kanssa, että yritykset voivat 

menestyä arvonluonnissa vaikuttamalla asiakkaan kokemuksiin arvolupauksien kautta. 

Asiakkaalle voidaan luoda hyviä kokemuksia, liittämällä arvolupauksia tarjoukseen. Arvo ei 

muodostu pelkästään suuresta määrästä tuotteen ominaisuuksia, vaan palvelun pienet 

yksityiskohdatkin voivat vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Microsoft Windows sisältää paljon 

ominaisuuksia, jotka voivat luoda miellyttävän kokemuksen yrityksen IT päällikölle. Monet 

kotikäyttäjät kokevat Applen Macintosh käyttöjärjestelmän kuitenkin parempana, vaikka se 

sisältää vähemmän ominaisuuksia ja konfiguraatio mahdollisuuksia. Applen laitteiden 

käyttökokemus alkaa jo hyvissä ajoin, ennen kuin laite käynnistetään. Tv-mainos voi luoda 

ensimmäisen vaikutelman Applesta, jota voi vahvistaa paukkauksen esteettinen muoto, johon 

on panostettu. Pakkauksen esteettinen muotoilu voi luoda mielikuvan, että asiakas saa jotain 

suurempaa kuin vain käyttölaitteen. Pieni tarra, ”Suunniteltu Kaliforniassa, tehty Kiinassa” 

välittää viestin, että Apple on johdossa, mutta välittää kustannuksien pitämisestä alhaalla. 

(Meyer et al. 2009, s.119) Arvokokemukseen voi vaikuttaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 

ennen tuotteen tai palvelun käyttöä. Apple on hyvä esimerkki siitä, miten arvoa voidaan luoda 

jo toimitusprosessin alkupäässä. 

Grönroosin et al. (2013, s. 141-142) mukaan asiakas johtaa arvonluontia yhteisdimensiossa. 

Arvo muodostuu asiakkaan kokemuksista, minkä takia yritys ei voi suoranaisesti tehdä arvoa. 

Kanssakäyminen asiakkaan kanssa tekee arvonluonnista kuitenkin interaktiivisen prosessin, 

minkä takia toimittaja voi vaikuttaa asiakkaan arvonluontiin omalla toiminnallaan. Toimittaja 

ja asiakas voidaan nähdä arvonyhteistuottajina suorassa kanssakäymisessä. Palveluntarjoaja 

osallistuminen arvonluontiin voi vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti asiakkaan 

kokemukseen. Kanssakäymisen laadukkuus nousee siis tärkeäksi tekijäksi arvonluonnissa 

(Fyrberg et al. 2009, s.421-429).  
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Asiakasdimensio on usein jäänyt huomioimatta arvonluonnin kontekstissa. Toimittajan 

näkökulmaa on painotettu voimakkaasti, mikä on ollut ymmärrettävää, kun arvo on nähty 

yrityksen hallinnoimina toiminnon funktioina tuotteissa. Asiakkaan arvonluonti voidaan mieltää 

asiakasdimensiossa itsenäiseksi ja toimittajasta riippumattomaksi. Tässä dimensiossa asiakas ei 

ole suorassa kanssakäymisessä toimittajan kanssa, vaan kommunikoi epäsuorasti toimittajan 

resurssien kanssa. Asiakasdimensio voidaan mieltää kokemusalueeksi, jossa käyttöarvo 

muodostuu käyttäjän kertyvistä kokemuksista yrityksen tarjoamien resurssien kanssa. 

Asiakasdimensiossa asiakas ei ole suorassa kanssakäymisissä yrityksen prosessien kanssa. 

(Grönroos et al. 2013, s. 142) 

Fyrberg et al. (2009) korostavat arvonluonnissa verkoston roolia ja sen jäsenien kanssakäymisen 

tärkeyttä. Verkosto näkökanta tarjoaa syvemmän ymmärryksen, kuinka erilaiset toimijat 

integroivat toimintojaan arvon luomiseksi. Yritysten välinen kanssakäyminen johtaa 

yhteistuotettuihin tuotoksiin, jotka voidaan muuntaa arvoksi.  

2.3 Liiketoimintamalli arvonluonnin näkökulmasta 

Digitalisaatio on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka aiheuttaa muutoksia nykyajan eloisassa 

ja tiedon kyllästämässä kilpailuympäristössä. Tiukassa kilpailussa ei pärjää vain tekemällä 

kovemmin töitä, vaan yrityksien pitäisi pyrkiä erottautumaan kilpailijoista ja toimimaan 

älykkäämmin. Usein yritykset reagoivat häiriöihin markkinoilla työskentelemällä kovemmin ja 

pyrkimällä parantamaan tehokkuuttaan ja suorituskykyään (Voelpel et al. 2005, s. 37). Monien 

vuosien kokemus tietystä tavasta toimia, johtaa siihen, että yritykset vastaavat muuttuvaan 

ympäristöön tehostamalla vanhoja toimintojaan. Monet ovat havainneet, että vaikka yritykset 

kehittävät itseään tehostamalla toimintoja, tulokset paranevat hitaasti tai eivät ollenkaan 

(Pascale et al. 1997, s. 127; Prahald et al. 1999, s. 31-32). Muuttuvaan kilpailuympäristöön 

sopeutuakseen yrityksien ei pitäisi takertua vanhan toimintatavan parantamiseen, vaan miettiä 

miten voisivat sopeutua paremmin muuttuneeseen ympäristöön ja parantaa arvonluontiaan. 

Magretta (2002, s. 87) painottaa liiketoimintamallien (business models) tärkeyttä ja kuinka 

yritysten pitäisi ymmärtää piileviä liiketoimintaan ja talouteen liittyviä logiikoita, jotka 

selittävät kuinka luoda ja toimittaa arvoa asiakkaille kohtuulliseen hintaan. 
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Liiketoimintamalli on ikään kuin tarina siitä, kuinka yritys toimii. Se pyrkii vastaamaan ainakin 

seuraaviin kysymyksiin. Kuka on asiakas? Mitä asiakas arvostaa? Kuinka yritys tekee rahaa 

tietyllä alalla? Millainen piilevä taloudellinen logiikka selittää, kuinka voidaan toimittaa arvoa 

asiakkaille sopusuhtaiseen hintaan? Kaikkia uusia liiketoimintamalleja voidaan pitää 

muunnelmina yleisistä säännöistä, joihin myös kaikki aikaisemmat liiketoiminnat perustuvat. 

Liiketoiminnan voidaan ajatella koostuvat kahdesta osasta, joista ensimmäinen sisältää kaikki 

aktiviteetit liittyen jonkin tekemiseen. Tämä osa mallista sisältää yrityksen tuotesuunnittelun, 

raaka-aineiden ostamisen, tuotannon ja muut vastaavat toimet. (Magretta 2002, s. 87-88) 

Toinen osa liiketoimintamallista sisältää kaikki aktiviteetit liittyen jonkin myymiseen. Kuinka 

yritys löytää ja tavoittaa asiakkaat, miten myynnin transaktiot suoritetaan ja kuinka tuotteet tai 

palvelut toimitetaan. (Magretta 2002, s. 88) Uusi liiketoimintamalli voi keskittyä muuttuneen 

asiakastarpeen tyydyttämiseen uuden tuotteen suunnittelulla. Toisaalta se voi päätyä olemaan 

prosessi-innovaatio, jolla tehostetaan arvonluontia. Kokonaisvaltainen katsaus 

liiketoimintamallin ydinelementteihin voivat tarjota tärkeän käsityksen siitä, miten yritykset 

voivat luoda uusia tai uudistaa nykyisiä liiketoimintamalleja (Voelpel et al. 2005, s. 40) 

Bruskin et al. (2017, s. 264) näkevät, että digitalisaatio ei ole enää vain tieteellinen ajatusmalli, 

vaan todellisuutta, joka muokkaa sosiaalista infrastruktuuria ja liiketoimintaprosesseja. 

Yritykset kohtaavat todellisia haasteita miettiessään kuinka pysyä kilpailukykyisenä 

digitaalisessa liiketoimintaympäristössä, hyödyntäessään uusia digitaalisia teknologioita ja 

rakentaessaan uudelleen liiketoimintamallejaan. Magretta (2002, s. 90) mukaan 

liiketoimintamallin suunnittelua voidaan pitää samanlaisena toimintatapana johtajille, kuin 

tutkijoille tieteellisiä menetelmiä. Alussa toimitaan joukon hypoteeseja varassa, joita testataan 

käytännössä ja päivitetään uudelleen tarvittaessa vastaamaan todellisuutta paremmin. 

Liiketoimintamallia kehitetään erilaisten oletuksien pohjalta, kuten mitkä ovat asiakkaan 

tarpeet, miten asiakas käyttäytyy ja mistä asiakas on valmis maksamaan. Usein menestyminen 

riippuu johdon kyvykkyydestä tehdä nopeita muutoksia lyhyellä aikavälillä.  

Liiketoimintamalli on abstrakti kuvaus siitä, miten yritys luo ja saavuttaa arvoa. Mallille löytyy 

monia eriäviä poikkitieteellisiä määritelmiä, mutta lähes kaikki sisältävät arvoon liittyviä 

elementtejä. (Perić et al. 2017, s. 256, 261-262) Liiketoimintamallin voidaan ajatella 
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muodostuvan yrityksen ansaintalogiikasta, arkkitehtuurista ja strategisista valinnoista, joilla 

luodaan kestävä kilpailuetu (Morris et al. 2005, s. 727). Se on konseptuaalinen väline, joka 

määrittää yrityksen arvolupaukset asiakkaille ja arvon toimittamiseen käytettävän 

arvoverkoston. Liiketoimintamalli selittää myös yritykselle ja sen sidosryhmille, miten 

liiketoiminta on taloudellisesti soveltuva ja kannattava. (Voelpel et al. 2005, s. 40-41) Amit et 

al. (2012, s. 42) määrittelevät liiketoimintamallin systeemiksi, joka koostuu toisiinsa 

yhdistyneistä ja toisistaan riippuvaisista toiminnoista. Systeemin toiminnot määrittelevät tavan, 

jolla yritys harjoittaa liiketoimintaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Arvo on tärkeä osa monia edellä mainittuja liiketoimintamääritelmiä. Yrityksen kannalta arvo 

voidaan jakaa kahteen kategoriaan, jotka ovat asiakkaalle luotu arvo ja yrityksen saama arvo. 

Liiketoimintamallin kannalta on oleellista tehdä selkeä erottelu kahden arvon välillä, sillä toisen 

tarkoitus on tyydyttää asiakkaan tai muun loppukäyttäjän tarpeet, kun taas toisen on tarkoitus 

tyydyttää yrityksen omia tarpeita ja päämääriä (Perić et al. 2017, s.262). Kaikki liiketoiminta 

perustuu arvonluomiselle, minkä takia sen suunnitteleminen on tärkeätä. Grönroos et al. (2013, 

s. 130-142) mukaan yritys ei voi tehdä arvoa, vaan arvo syntyy asiakkaan käyttäessä tuotetta tai 

palvelua. Liiketoimintamallia voidaankin pitää kuvauksena siitä, miten yritys luo potentiaalista 

arvoa asiakkaalle. 

Perić et al. (2017) pyrkivät muodostamaan kokonaisvaltaisen liiketoimintamallin tekemällä 

kirjallisuuskatsauksen olemassa olevasta kirjallisuudesta ja tunnistamalla liiketoimintamallin 

ydinosia eri tutkimuksista. Katsauksen perusteella havaittiin liiketoimintamallin koostuvan 

neljästä ydinosasta, jotka ovat arvoverkko, arvonluonti, arvolupaus ja arvon tavoittaminen. 

Morris et al. (2003, s.729) näkevät, että yleisimmin käytetyt liiketoimintamallin komponentit 

ovat arvolupaus, asiakas, sisäiset prosessit ja kyvykkyydet sekä miten yritys tekee rahaa. 

Voelpel et al. (2005, s. 40) mukaan ydin komponentteja ovat uudet arvolupaukset asiakkaille, 

arvoverkon muokkaukset arvonluontia varten ja kestävät tuotot. Monissa tutkimuksissa 

puhutaan samoista asioista, hieman eri nimillä. Monessa tutkimuksessa arvolupaukset, 

arvonluonti, arvoverkko ja arvon tavoittaminen nousevat esille eri nimillä.  
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Kuva 3. Liiketoimintamallin arvoalueet (Perić et al. 2017, s.264) 

Arvolupaus (Value proposition) on konsepti, joka selittää millaista hyötyä yritys tarjoaa 

tuotteiden ja palveluiden muodossa asiakkailleen (Perić et al. 2017, s.265). Vargo et al. (2004, 

s. 5) mukaan yritykset pyrkivät jatkuvasti tekemään parempia arvolupauksia kuin kilpailijat 

saavuttaakseen kilpailuetua. Yritys saa pääsääntöisesti palautetta arvolupauksista markkinoilta 

taloudellisen suorituskyvyn muodossa. Selkeästi mitattavan taloudellisen arvon tarjoaminen on 

perusedellytys, mutta nykyajan monimutkaisessa kilpailuympäristössä ekologisesti ja/tai 

sosiaalisesti kestävien ratkaisujen liittäminen taloudellisesti kannattavien tarjousten rinnalle on 

myös tärkeää (Boons et al. 2013). Yritykset voivat kokea paineita toimia ekologisesti useilta eri 

sidosryhmiltä, kuten omistajilta, valtiolta tai asiakkailta. Arvolupaus voi sisältää siis myös 

ekologisia ja/tai sosiaalisia arvoelementtejä. Arvolupauksessa tulisi miettiä, miten voidaan 

luoda arvoa tuotteiden ja palveluiden avulla sekä kenelle arvonluonti on suunnattu. 

Digitaalisuus on muuttanut arvolupauksia siten, että tuotteet ja palvelut voivat olla kokonaan 

digitaalisia. Lisäksi digitaalisia palveluita ja ominaisuuksia voidaan liittää osaksi fyysisiä 

tuotteita. 

Liiketoimintamallin yhteydessä arvonluonnilla (value creation) tarkoitetaan yrityksen kykyä 

luoda ja toimittaa arvoa ydinprosessien ja resurssien kautta. Arvonluontia voidaan luonnehtia 
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dynaamiseksi prosessiksi, jossa yrityksen resursseja muunnetaan suunnitellusti arvoa tuottaviksi 

tuotteiksi tai palveluiksi. Yrityksen avainresursseina voidaan pitää muun muassa työntekijöitä, 

infrastruktuuria, teknologiaa, tietoa ja immateriaalioikeuksia. (Perić et al. 2017, s.267) Zott et 

al. (2017, s. 20) mukaan viisaasti suunniteltu liiketoimintamalli voi lisätä arvonluontia kaikille 

sidosryhmille, mukaan lukien asiakkaat, kumppanit ja toimittajat. Amit et al. (2012, s. 45-46) 

esittävät, että liiketoimintamallin arvonluonnin ajureita ovat sen uutuusaste, asiakkaiden 

sitouttaminen liiketoimintaan sekä kuinka hyvin liiketoimintamallin toiminnot täydentävät 

toisiaan. Hyvin suunniteltu liiketoimintamalli muodostaa eheän kokonaisuuden, joka toimii 

tehokkaasti.  

Arvon tavoittaminen (value capture) määrittelee, kuinka yritys saavuttaa taloudellista ja ei-

taloudellista hyötyä arvolupauksillaan. Yritykset voivat määritellä miten saavuttaa taloudellista 

arvoa liikevaihtomallin avulla, jossa määritellään mitä kuluja yrityksellä on, mistä liikevaihto 

muodostuu ja millaisella voittomarginaalilla yritys toimii. Arvoa voidaan saavuttaa myös 

voittoa tavoittelemattomasti, jolloin yrityksellä on muita kuin taloudellisia motiiveita. Yritys voi 

pyrkiä kasvattamaan intellektuaalista pääomaansa, jolloin tavoitteena ei ole saavuttaa 

nykyhetkessä taloudellista voittoa, vaan kasvattaa osaamista, jota voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa. Toinen ei-kaupallinen arvon muoto on sosiaalinen pääoma. (Perić et al. 2017, 

s. 265-266) 

Arvoverkko (value network) määritellään yritysten hallinnoimien arvoketjujen joukoksi, joka 

toimittaa arvoa lisäävän tuotteen tai palvelun asiakkaalle (Hamilton 2004, s. 469). Nykyisin 

yritykset ovat hyvin erikoistuneita sekä keskittyvät vahvasti omaan ydinosaamiseen. Monet 

muut toimet ulkoistetaan tai tehdään yhteistyössä liikekumppaneiden kanssa. 

Liiketoimintamallissa olisi hyvä miettiä, kuinka arvon luominen ja sen tavoittaminen voidaan 

maksimoida arvoverkon avulla. Kuinka toimittajat, yhteistyökumppanit, toimituskanavat, 

asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat toimia yhdessä arvon yhteisluomiseksi. Arvoverkko 

tarkastelee kuinka ulkoiset tekijät vaikuttavat arvon luomiseen ja tavoittamiseen yrityksen 

näkökulmasta (Wirtz et al. 2016, s. 41). 
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3 DIGITALISAATIO PK-YRITYKSISSÄ 

Corrocher et al. (2002, s.10) tunnistavat kaksi laajaa tutkimussuuntaa digitalisaatiosta. 

Ensimmäinen suuntaus tutkii digitaalisten teknologioiden diffuusion muotoja makro- ja 

mikrotasolla. Teknologioiden leviäminen maiden välillä on makrotason tarkastelua, kun taas 

yksilöiden, yritysten ja systeemien välinen tarkastelu on mikrotason tarkastelua. Toinen 

suuntaus tutkii teknologista kuilua ja pyrkii selittämään eroja digitaalisten teknologioiden 

kehityksessä. Henriette et al. (2015, s. 432) mukaan suurin osa digitalisaatiota käsittelevistä 

tutkimuksista keskittyy teknologisiin innovaatioihin (esim. mobiiliteknologiat ja analyyttisiin 

ratkaisuihin). Digitalisaatio on monimutkainen asia, joka voi aiheuttaa muutoksia jokaiseen 

yrityksen osa-alueeseen (Hess et al. 2016, s. 124). Henriette et al. (2015, s. 432) tunnistaa 

kirjallisuuskatsauksen perusteella ainakin neljä erilaista näkökulmaa, joilla digitalisaatiota 

voidaan tarkastella. Näkökulmat ovat digitaaliset kyvykkyydet, liiketoimintamallit, 

operationaaliset prosessit ja käyttäjäkokemukset.    

Perinteisesti digitaalisuudella tarkoitetaan tietokone ja internet-teknologioiden käyttöä 

suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi arvonluontiprosesseissa (Reddy et al. 2017, s. 

11). Uusien digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen aiheuttaa muutoksia 

ydinliiketoimintoihin, tuotteisiin, prosesseihin, kuten myös organisaation rakenteeseen ja 

johtamisen käsitteeseen. Tällaisesta monimutkaisesta muutoksesta käytetään useita termejä, 

kuten digitalisaatio, digitaalinen transformaatio tai digitaalinen muutos. Matt et al. (2015, s. 

340) Digitalisaatiolla on selviä pitkäkestoisia ja jopa vallankumouksellisia vaikutuksia. 

Vaikutukset eivät kohdistu pelkästään taloudellisiin järjestelmiin ja yritysmaailmaan, vaan koko 

yhteiskuntaan ja kaikkien yksilöiden elämään.  

3.1 Pk-yritykset 

Suomessa pk-yritys määritellään työntekijöiden lukumäärän ja liikevaihdon avulla. Pk-

yrityksillä on vähemmän kuin 250 työntekijää ja liikevaihto vuodessa on enintään 50 miljoonaa 

euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritysten tulee täyttää 

riippumattomuuden peruste. Riippumattomia yrityksiä ovat sellaiset yritykset, joiden pääomasta 

tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen 

omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen 



26 

 

mukaan pk-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. (Tilastokeskus 2017) Pk-yritykset 

voidaan ryhmitellä alle 10 henkilön mikroyrityksiin, alle 50 henkilön pienyrityksiin tai 50-249 

henkilön keskisuuriin yrityksiin. Suomen yritysrakenteesta mikroyrityksiä on 93,4 %, 

pienyrityksiä 5,5 %, keskisuuria 0,9 % ja suuryrityksiä 0,2%. (Yrittäjät 2017) Talouden kannalta 

pk-yritykset ovat tärkeitä, sillä ne luovat merkittävän määrän työpaikkoja ja vastaavat suuresta 

osasta yritysten liikevaihdosta. 

Suomen määritelmä pk-yrityksestä on yhtenevä Europan unionin määritelmän kanssa. Pk-yritys 

voidaan määritellä muillakin tavoilla, kuten Yhdysvalloissa tehdään. Yhdysvalloissa ei ole 

yhteneväistä valtiojohtoista määritelmää pk-yrityksille, vaan erilaisilla toimijoilla määritelmät 

vaihtelevat. Usein käytetään U.S. Small Business Administration määritelmää, jonka mukaan 

pk-yritys on mikä tahansa ei vientiä harrastava tuotantoyritys, jolla on alle 500 työntekijää. Pk-

yrityksiksi luetaan myös vientiä harrastavat yritykset, joiden henkilöstö määrä on alle 500 ja 

liikevaihto on 7 miljoonaa dollaria tai vähemmän. (Jeansson et al. 2017, s. 51) 

Suuret yritykset nähdään usein tärkeimpänä talouden vaikuttajana, mutta myös pienillä 

yrityksillä on tärkeä rooli. Suomessa yritysten tuottamasta 379 miljardin liikevaihdosta yli 

puolesta (58 %) vastaa pk-yritykset (Yrittäjät 2017). Isojen yritysten toiminta tukeutuu 

voimakkaasti pieniin yrityksiin muun muassa hankintojen ja palveluiden osalta. Yhä useammin 

suuret yritykset pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintaansa ja ulkoistamaan monia 

tukitoimintoja. Tämän seurauksena monet isot yritykset hankkivat laajan kirjon erilaisia 

tuotteita ja palveluita pieniltä yrityksiltä. (Ghobadian et al. 1997 s. 124) Globaalit markkinat 

ovat lisänneet suurten yritysten turvautumista toimittajaverkkoon, joista monet ovat pk-yrityksiä 

(Howard 1992).  

Pk-yrityksillä on monia ominaispiirteitä, jotka erottavat ne suurista yrityksistä. Usein Pk-

yrityksen omistaja toimii toimitusjohtajana yrityksessä ja päätöksenteko on keskittynyt pienelle 

ryhmälle. Päätökset tehdään usein nopeammin kuin suurissa yrityksissä, koska toiminta ei ole 

yhtä hierarkkista ja johtotasoja on vähemmän (Ghobadian et al. 1997, s. 132). Tämä tekee pk-

yrityksistä nopeasti reagoivia ja joustavia, mikä auttaa sopeutumaan nopeasti ympäristön 

muutoksiin. Zach et al. (2014, s. 313) mukaan pk-yrityksien johtajat valvovat usein koko 

yrityksen toimintaa ja ovat osallisena kaikissa yrityksen toimissa. Usein yrityksen työntekijät ja 
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johtajat tekevät useita rooleja ja toiminta on vähemmän erikoistunutta, kuin suurissa yrityksissä. 

Tämä luo varsin dynaamisen ja eloperäisen kulttuurin yrityksissä. Päätöksenteon keskittyminen 

tarkoittaa sitä, että pienen yrityksen johtaja voi olla suurin este tai toimeenpanija digitaaliselle 

muutokselle. 

Pk-yritykset toimivat usein paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla, jossa suhteet asiakkaisiin 

ovat läheiset ja usein henkilökohtaiset. Toiminta on riippuvaista pienestä asiakaskunnasta, joten 

hyvien suhteiden ylläpito on tärkeätä. (Jeansson 2016, s. 52) Ihmissuhteet luovat perustan pk-

yritysten toiminnalle. Suhteet liikekumppaneihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin perustuvat 

luottamukseen ja tuttavallisuuteen. Yhteyksiä ylläpidetään puhelimen ja kasvokkain käytävien 

tapaamisien avulla. Suhteet ovat tärkeä tapa saavuttaa uutta tietoa, palveluita ja apua 

ongelmanratkaisuun. Monet pk-yritykset luottavat saavansa uusia asiakkaita oman 

suhdeverkostonsa kautta enemmän kuin systemaattisella markkinoinnilla. Jotkin digitaaliset 

työvälineet, kuten verkkokauppa voivat korvata ihmissuhteita automatisoidulla tiedonvaihdolla. 

Prosessien virtaviivaistaminen, automatisointi ja turhien kanssakäymisten minimointi sopivat 

suurille yrityksille, mutta sama logiikka ei sovi kaikille pienille yrityksille. Pienet yritykset ovat 

riippuvaisia läheisistä asiakassuhteista ja niiden tuomista neuvoista ja liiketoimintotiedosta. 

Ihmissuhteita heikentävät toimintatavat, eivät vain häiritse perinteisiä käytäntöjä, vaan uhkaavat 

myös arvokkaita asiakassuhderesursseja. (Castleman 2004, s. 43)   

Toimenpiteet ja prosessit ovat usein joustavia ja sopeutumiskykyisiä pk-yrityksissä. Työntekijät 

mieltävät yrityksen helposti yhdeksi kokonaisuudeksi toisin kuin suurissa yrityksissä, joissa 

yritys voidaan hahmottaa useiden osastojen tai toiminnallisuuksien muodostamaksi 

kokonaisuudeksi. Yhtenäinen kulttuuri auttaa muutoksien läpiviennissä, kun työntekijöiden on 

helppo ymmärtää, mitä yritys pyrkii saavuttamaan. Prosessit ovat myös yksinkertaisempia ja 

vähemmän standardoituja kuin suurissa yrityksissä. (Yew Wong 2004, s. 51) Tiedonkulku pk-

yrityksissä on usein vaivatonta ja organisaation rakenne ketterä. Usein yrityksen 

tietojärjestelmien ja tietotekniikan tuntemus on riippuvaista johtajien tietämyksestä, mikä voi 

olla vähäistä, jos ydinosaaminen painottuu toiselle osaamisalueelle. Tämä vaikuttaa usein 

tietojärjestelmien strategisen suunnittelun jäämiseksi taka-alalle. Oman yrityksen puutteellisten 

tietoteknisten taitojen takia, monet pk-yritykset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista uusien 

teknologioiden integroimisessa. (Zach et al. 2014, s. 313-314)   
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Monet pienet yritykset ovat omaperäisiä ja yksilöllisiä, minkä takia tutkijoiden on ollut vaikea 

päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä teoriat selittävät parhaiten yrityksien johtajien 

päätöksentekoa koskien esimerkiksi uusia digitaalisia työvälineitä. Pieniä yrityksiä voidaan 

luonnehtia sosiaalisiksi, missä vuorovaikutus sidosryhmiin voi vaikuttaa voimakkaasti 

päätöksentekoon. (Parker et al. 2009, s. 170) Päätöksenteko ei myöskään aina perustu 

taloudellisen arvon tavoittelemiseen tai saavutettaviin tuloksiin, vaan perhe ja henkilökohtaiset 

syyt voivat olla tärkeämpiä. Joillakin pk-yritysten johtajilla voi olla taloudellisesti rationaaliset 

tavoitteet, kuten kilpailuetu ja yrityksen kasvattaminen. Toiset taas voivat tietoisesti pitää 

toiminnan pienenä ja keskittyä perheeseen tai haluttuun elämäntyyliin. (Castleman 2004, s. 46-

48) 

Gilding (2000) mukaan monet pienyritykset ovat usein myös perheyrityksiä. Perheenjäsenet 

voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon, jos he ovat luotettuja neuvonantajia tai omaavat 

johtoaseman yrityksessä (Butler et al., 2007, s. 287). Samoin yrityksen työntekijät voivat 

vaikuttaa elektronisen liiketoiminnan omaksumiseen, riippuen työntekijän aiheen tiedoista ja 

luottamuksen suhteesta johtajiin (Parker et al. 2009, s. 169). Myös pk-yrityksien riippuvuus 

kauppakumppaneista voi vaikuttaa omaksumiseen. Taloudellisten syiden lisäksi jotkut omistajat 

arvostavat henkilökohtaisia suhteitaan kauppakumppaneiden kanssa, eivätkä tästä syystä 

omaksu sähköistä kaupankäyntiä (Castleman 2004, s. 43).   

3.2 Digitalisaatio 

Uusien digitaalisten teknologioiden integroiminen ja käyttäminen ovat eräitä suurimmista 

haasteista, joita yritykset tällä hetkellä kohtaavat. Digitaalisten teknologioiden potentiaali 

muuttaa markkinoita on usein suurempi kuin tuotteilla, liiketoimintaprosesseilla, 

myyntikanavilla tai toimitusketjuilla. (Hess et al. 2016, s. 123) Digitaalisuudella tarkoitetaan 

asioiden muuttamista digitaaliseen muotoon. Usein uusien digitaalisten teknologioiden 

hyödyntäminen aiheuttaa kuitenkin muutoksia myös liiketoimintoihin, prosesseihin ja 

organisaatio rakenteisiin, kuten myös arvonluontiin (Matt et al. 2015, s.340). Tällöin puhutaan 

digitalisaatiosta, joka uudistaa kokonaisia liiketoimintamalleja ja kumoaa vanhoja 

toimintatapoja.  
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Digitalisaatio on termi, joka voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Parviainen et al. (2017, s. 

64) mukaan digitointi tarkoittaa asioiden muuttamista digitaaliseen muotoon, kuten esimerkiksi 

analogisen tekstin muuttamista digitaaliseksi. Digitalisaatio voidaan ymmärtää laajempana 

käsitteenä, joka tarkoittaa organisaation toimintatavoissa, rooleissa ja tarjoamassa tapahtuvia 

muutoksia digitaalisten teknologioiden käyttöönoton yhteydessä. Digitalisaatio voi aiheuttaa 

muutoksia prosessi-, organisaatio-, toimiala- tai yhteiskuntatasoilla. Gartnerin määritelmä 

digitalisaatiosta on yhtenevä Parviaisen määritelmän kanssa. Gartnerin (2018) mukaan 

digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä uusissa liikevaihto ja 

arvonluonti mahdollisuuksissa ja niistä aiheutuvia muutoksia liiketoimintamalleihin. Se on siis 

prosessi, jossa siirrytään digitaaliseen liiketoimintaan. 

Organisaationalisella transformaatiolla tarkoitetaan samanaikaisesti tapahtuvia merkittäviä 

muutoksia yrityksen toiminnoissa (esim. strategiassa, rakenteissa ja valta jakaumassa). Se on 

monimutkainen prosessi, joka vaatii perustavanlaatuisia muutoksia yrityksen rakenteissa, 

systeemeissä, tuotteissa ja palveluissa. (Romanelli et al. 1994, s. 1148-1159) Transformaatio 

voi muuttaa yrityksen arvoja ja normeja samalla kun yritys kokee merkittäviä rakenteellisia 

muutoksia. Digitaaliset teknologiat voivat laukaista organisaatioiden transformaatioita, jolloin 

puhutaan digitaalisesta transformaatiosta, digitalisaatiosta tai digitaalisesta muutoksesta. 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksessä tapahtuvia muutoksia, jotka johtuvat digitaalisten 

teknologioiden käyttöönotosta. (Liu et al. 2011, s. 1729-1730)  

Yrityksien sisäisestä näkökulmasta digitaalisuus mahdollistaa suorituskyvyn ja tehokkuuden 

parantamisen nykyisissä arvoketjuissa. Ulkoisesta näkökulmasta digitaalisuus luo ennen 

näkemättömiä mahdollisuuksia liittyä uusille markkinoille tai kehittää uusia 

liiketoimintamalleja. Toisaalta se voi haastaa vakiintuneiden yritysten ydinliiketoimintoja ja 

pakottaa niitä uudistumaan. Uudet teknologiat aiheuttavat muutoksia myös prosesseissa ja 

toimintatavoissa, joten digitaalisuuden lisääntyessä tapa harjoittaa liiketoimintaa muuttuu. 

(Parviainen et al. 2017, s. 66) Digitalisaatio muuttaa kilpailuympäristöä ja uusia kilpailijoita voi 

ilmaantua jopa kokonaan erilaisilta toimialoilta. Samalla monet syklit nopeutuvat teknologisen 

kehityksen ja asiakkaiden kiristyneiden vaatimuksien seurauksena. Esimerkiksi innovaatioihin 

käytetty aika, tuotekehitys ja tuotteiden elinkaaret lyhenevät. Operaatioiden kompleksisuus 
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kasvaa voimakkaasti syklien nopeutumisen ja teknologioiden integroitumisen seurauksena. 

(Reddy et al. 2017, s.12-14) 

Yksi digitalisaatiota aiheuttava ja selittävä tekijä on teknologian kehittyminen ja sen hintojen 

lasku. Laskentakustannuksien hinnat ovat laskeneet kiihtyvästi jo usean vuosikymmenen ajan. 

Vuosien 1945 ja 1980 välillä hinnat laskivat keskimäärin 37 % vuosivauhdilla, kun taas 1980-

1990 välillä lasku oli vieläkin nopeampaa laskemalla 64 % vuosittain. Laskentakustannuksien 

hintojen aleneminen on aiheuttanut sen, että laskentateho ja kapasiteetti ovat kasvaneet 

eksponentiaalisesti ja niiden odotetaan jatkavan kasvuaan ainakin seuraavan vuosikymmenen 

ajan. (Reddy et al. 2017, s. 12) Hintojen lasku on mahdollistanut teknologian leviämisen laajasti 

tavallisten ihmisten keskuuteen. Maailmalla käytössä olevien tietokoneiden määrä on kasvanut 

vuoden 1990 sadasta miljoonasta 1.4 miljardiin vuoteen 2010 mennessä. Samalla 

matkapuhelimien käyttäjien määrä on kasvanut 10 miljoonasta viiteen miljardiin. Internetin 

käyttäjien kasvu on ollut myös rajua, kun käyttäjämäärät ovat kasvaneet kolmesta miljoonasta 

kahteen miljardiin samojen vuosikymmenten aikana. (Sabbagh et al. 2012, s. 121) Teknologian 

yleistyminen ja käytön valtava kasvu aiheuttavat mittavia muutoksia niin yksilöiden, yritysten 

kuin yhteiskunnankin elämässä. 

Digitaalisen muutoksen suurimmat esteet eivät liity teknologioihin tai lainopillisiin asioihin. 

Muutosta jarruttavat johdon sekä työntekijöiden asenteet, toimintatavat ja perinteinen käsitys 

parhaasta tavasta toimia. Suurin osa parhaista toimintatavoista (best practices) muodostettiin 

vuosikymmeniä sitten käyttäen silloisia teknologioita ongelmiin, joista monia ei enää ole. 

(Bowersox et al. 2005, s. 23) Tavat luoda arvoa ovat muuttuneet radikaalisti noista ajoista. 

Monet perinteiset toimintatavat ovat vanhentuneet, eivätkä edistä arvonluontia. Muutoksen 

vastustaminen ja vanhoihin tapoihin takertuminen ehkäisevät uusien toimintatapojen 

läpimurtoja. 

Digitalisaatio on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan paljon muutoksia yksilöiden elämään. Monia 

perinteisiä tuotteita muunnetaan digitaliseen muotoon, kuten sanomalehtiä, valokuvia ja 

karttapalveluita. Myös paljon uusia täysin digitaalisia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille, 

kuten ohjelmia ja sovelluksia. Erilaisia palveluita digitoidaan jatkuvasti, ja nykyään esimerkiksi 

lääkärin neuvoja tai kuntosaliohjaajan opastusta voi saada internetin välityksellä. Kuluttajat 
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voivat etsiä tietoa tuotteista ja palveluista internetin ja mobiiliteknologian avulla missä ja 

milloin vain. Digitaalisessa maailmassa kuluttajilla on valta päättää mihin yritykseen luottaa, 

mistä ostaa tuotteita ja mitä ostaa (Berman 2012, s. 16). Reddy et al. (2017, s. 14) näkevät 

digitalisaation lisäävän etätyön tekemistä ja tehtävien ulkoistamista hajautetun 

ongelmanratkaisun avulla. Automaatio tulee lisääntymään ja sitä tullaan hyödyntämään yhä 

haastavammissa töissä, eikä enää vain yksinkertaisten ja toistuvien asioiden tekemisessä. 

Koneiden laskentatehon kasvu mahdollistaa entistä monimutkaisempien toimien tekemisen 

tarkkuudella, jota ei aikaisemmin pidetty mahdollisena.  

Yhteiskunnallisella tasolla vanhoja toimintatapoja voidaan suojata digitalisaatiolta lakien ja 

säännöksien avulla tai edistää avaamalla erilaisia säännöksiä. Myös yksityisyydensuoja ja datan 

turvallisuus ovat entistä keskeisimpiä kysymyksiä digitaalisuuden lisääntyessä. (Reddy et al. 

2017, s. 12-15) Yhteiskunnan myönteinen tai kielteinen asenne digitalisaatioon voi vaikuttaa 

yritysten toimintaan merkittävästi. Digitalisaation muutokset työn tekemisessä voivat aiheuttaa 

myös rakenteellisia muutoksia yhteiskunnan toimialoissa ja työntekijöiden määrissä. 

Viimevuosina yritykset lähes kaikilla aloilla ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia 

digitaalisia teknologioita. Tämä johtaa usein ydinliiketoimintojen muutokseen ja vaikuttaa 

tuotteisiin ja prosesseihin, kuten myös organisaation rakenteisiin. Muutoksien kohteena eivät 

ole vain yrityksien sisäisten prosessien automatisointi ja optimointi, vaan tuotteet, palvelut ja 

liiketoimintamallit voivat kokea muutoksia. Usein digitaalisten toimien rajapinta on 

kosketuksissa osittain tai kokonaan asiakkaan kanssa, jolloin näkökulma ei rajoitu vain 

yritykseen. (Matt et al. 2015, s. 340) 

Berman (2012, s. 16) on havainnut, että yritykset, joilla on yhtenäinen suunnitelma fyysisten ja 

digitaalisten komponenttien sekä operaatioiden integroimiseksi voivat muuttaa 

liiketoimintamallejaan onnistuneesti. Johtavat yritykset keskittyvät muuttamaan digitaalisuuden 

avulla kahta toisiaan täydentävää toimintaa, jotka ovat arvolupaukset ja arvonluonti eli 

operationaaliset toimet. On tärkeää miettiä, mitä asiakkaille tarjotaan ja miten arvolupauksia 

muokataan paremmaksi muuttuneessa kilpailuympäristössä. Toisena muutoskohteena on 

muuttaa operaatioita digitaalisten teknologioiden avulla interaktiivisemmiksi ja 

yhteistyökykyisemmiksi asiakkaiden kanssa. Matt et al. (2015, 341) mukaan digitalisaatiolla on 
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neljä dimensiota, jotka ovat muutokset arvonluonnissa, teknologian käyttäminen, rakenteelliset 

muutokset ja taloudellinen puoli. 

Pysyäkseen digitaalisuuden muutoksen mukana yrityksien pitää suunnitella uudelleen 

arvolupauksia asiakkaille, sekä tarkastella operatiivisia toimintamallejaan. Arvolupaus on kuvas 

yrityksen tarjoamasta asiakkaalle. Liiketoimintamalli kertoo, miten arvolupaus toteutetaan. 

(Berman 2012, s. 17) Uusien teknologioiden käyttäminen merkitsee liiketoiminnan kannalta 

muutoksia myös arvonluonnissa. Uudet digitaaliset teknologiat luovat mahdollisuuksia 

rikastuttaa nykyisiä tuotteita ja palveluita sekä lisätä tuote- ja palveluportfolion laajuutta. 

Samalla yrityksissä erilaisten teknologioiden ja tuotteisiin liittyvien pätevyyksien tarve kasvaa, 

mutta myös riski toimia uudella kokemattomalla alla kasvaa. (Matt et al. 2015, 341) 

Uusien teknologioiden käyttöönotto ja arvonluonnissa tapahtuvat muutokset vaativat usein 

rakenteellisia muutoksia yritykseltä. Rakenteellisilla muutoksilla tarkoitetaan muutoksia 

organisaatiorakenteessa, prosesseissa ja taidoissa, joita tarvitaan uusien teknologioiden 

hyödyntämisessä (Hess et al. 2016, s. 124). Niiden voidaan ajatella viittaavan myös muutoksiin 

yrityksen organisatorisessa järjestelyssä, koskien etenkin uusien digitaalisten aktiviteettien 

asemaa yrityksen rakenteessa. Jos muutokset ovat pieniä, voi olla järkevää integroida uudet 

operaatiot nykyiseen yritysrakenteeseen. Suuret muutokset voivat aiheuttaa isoja 

rakennemuutoksia yrityksessä, jolloin liiketoimintaa voidaan joutua muuttamaan merkittävästi. 

On myös tärkeää tunnistaa koskevatko muutokset lähinnä tuotteita, prosesseja vai taitoja. (Matt 

et al. 2015, s. 342) Perinteiset systeemit voivat olla hyvin riippuvaisia fyysisistä prosesseista. 

Digitalisointi muuttaa prosessien rakennetta, jolloin systeemit joutuvat turvautumaan enemmän 

digitaalisiin voimavaroihin ja tiedonkulkuun. (Zhu et al. 2006, s. 603) 

Yrityksillä voidaan ajatella olevan kolme erilaista strategista reittiä digitaaliseen muutokseen. 

Yritykset voivat keskittyä asiakkaille tehtävien arvolupauksien muuttamiseen, sisäisten 

operaatioiden muuttamiseen tai yhtäaikaisesti muuttaa arvolupauksia sekä operaatioita. Parhaan 

reitin valintaan vaikuttaa yrityksen strategiset tavoitteet, markkinatilanne, kilpailutilanne ja 

asiakkaan odotukset. Perinteisillä teollisuuden aloilla esimerkiksi yritykset voivat haluta aloittaa 

digitaalisen muutoksen keskittymällä operaatioiden muuttamiseen. Aloilla, joilla tuote on 

aineeton, voidaan suurempi hyöty saada muokkaamalla arvolupauksia. Aineettomia tuotteita ja 
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palveluilta on helppo tarjota internetin välityksellä. Asiakkaalle tarjottavien arvolupauksien 

muokkaamisella voidaan näin saavuttaa välittömiä hyötyjä. (Berman 2012) 

Useat pk-yritykset ovat osa pidennettyä toimitusketjua, jonka jäsenien voidaan ajatella luovan 

arvoa yhdessä. Bowersox et al. (2005, s. 22) ovat havainneet, että suurempi läpinäkyvyys, 

integrointi ja operationaalinen tehokkuus toimitusketjuissa luo arvoa yritykselle ja sen 

yhteistyökumppaneille. Yhteistyön tekeminen yli fyysisten rajojen on uusi tapa luoda arvoa. 

Yhteistyö voi tapahtua missä tahansa toimitusketjun kohdassa, kuten suunnittelussa, 

hankinnoissa tai lopullisen tuotteen toimituksessa. Tehokas tiedon jakaminen 

yhteistyökumppaneiden kesken voi vähentää prosessointiaikoja, turhia toimintoja ja parantaa 

laatua, tarkkuutta sekä voimavarojen tuottavuutta.  

Tehokkaan yhteistyön saavuttaminen vaatii kovaa työtä ja radikaaleja muutoksia ajattelutapaan 

ja toimintaan yrityksissä. Usein se vaatii liiketoimintaprosessien integroimista, asiakaskeskeistä 

ajattelua ja toimitusketjusuhteiden näkemistä strategisena voimavarana. Toisin sanoen yritykset 

käyvät läpi digitalisaatiota parantaessaan yhteistyötä kumppaneiden kanssa digitaalisia 

menetelmiä hyödyntäen. (Bowersox et al. 2005, s. 22) Yhteistyön parantaminen ei usein ole 

kertaluontoinen toimenpide, vaan pidemmän ajan prosessi. Tietojen jakaminen ja yhteistyön 

syventäminen vaativat yleensä aikaa ja luottamuksen rakentumista kumppaneiden välille. 

Arvonluonnista yhteistyökumppaneiden kesken voidaan myös käyttää termiä arvoverkko.  

Yhteys reaaliaikaiseen tietoon on johtamassa pois perinteisestä ennusteisiin perustuvasta 

liiketoimintarakenteesta, jossa arvoa tuotetaan ennusteiden perusteella. Yritykset ovat 

siirtymässä kohti ketterää reaktiopohjaista liiketoimintarakennetta, jossa muuttuneeseen 

kysyntään vastataan nopeasti. Uusien rakenteiden on tarkoitus tunnistaa kysynnän muutokset 

nopeasti ja tarkasti sekä vastata niihin pikaisesti. Reaktiivinen toimitusketju hyödyntää 

synkronoitua tiedon jakoa ja yhteisesti kehiteltyjä kokonaisratkaisuja ketjun 

yhteistyökumppaneiden kesken. (Bowersox et al. 2005, s. 25) Toimitusketjujen synkronoinnin 

ja ketteryyden parantamisessa kehittynyt tietotekniikka ja digitaalisuus ovat avainasemassa. 

Arvoketjujen digitalisaatiossa kyse on yhteistyön lisäämisestä ja liiketoiminnan muuttamisesta 

entistä synkronoidummaksi kumppaneiden kanssa. 
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4 TEKNOLOGISTEN INNOVAATIOIDEN LEVIÄMINEN 

Innovaatio on idea, toimintamalli tai esine, joka mielletään uudeksi omaksujan toimesta. Sillä 

ei ole merkitystä, onko innovaatio ajallisesti mitattuna uusi vai vanha, vaan kokeeko omaksuja 

idean uutena. Teknologiat voidaan mieltää innovaatioiksi ja niitä käytetäänkin usein 

synonyymeinä. Ongelmana on, kuinka määritellä teknologisen innovaation rajat. Usein 

teknologiat voivat hyödyntää useita innovaatioita, jolloin on vaikea määritellä missä yksi 

innovaatio loppuu ja toinen alkaa. Tällaiset teknologiset ryhmittymät sisältävät yhden tai 

useamman selkeästi erottuvan teknologisen elementin, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa. Jos 

innovaatio mielletään ideaksi, niin rajakysymyksen mieltämisen vastuu jää mahdollisen 

omaksujan päätettäväksi. (Rogers 2003, s. 5, 12, 14) 

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta. 

Digitaalisuutta voidaan hyödyntää ottamalla käyttöön uusia teknologioita, mutta myös 

toimintatavat voivat muuttua. Molinillo et al. (2017, s. 35) mukaan teknologisen 

omaksumisprosessin ymmärtämiseen on kehitetty useita teorioita. Useimmat teoriat analysoivat 

omaksumisprosessia kuitenkin yksilön näkökulmasta. Organisaatioiden näkökulmasta 

innovaatioiden leviämistä selitetään usein kolmen teorian avulla, jotka ovat Innovaatioiden 

diffuusion teoria (Diffusion of Innovations), teknologia-organisaatio-ympäristö viitekehys 

(technology-organization-environment framework) ja institutionaalinen teoria (Institutional 

theory) (Molinillo et al. 2017, s. 35; Yoon et al. 2013). 

4.1 Innovaatioiden diffuusio 

Rogersin Innovaatioiden diffuusio teoria on yksi suosituimmista teorioista selittämään uusien 

innovaatioiden omaksumisprosessia. Teoriaa on sovellettu monissa pk-yrityksiin liittyvissä 

tutkimuksissa, selittämään organisaation teknologisten innovaatioiden omaksumista (Molinillo 

et al. 2017, s. 35; Kendall et al. 2001; Oni et al. 2014, s. 729). Innovaatioiden diffuusion teorian 

mukaan, innovaation leviämispäätös perustuu havaittuihin tietoihin innovaation 

ominaisuuksista. Yritys omaksuu ajan kuluessa tietoja innovaatiosta sosiaalisen systeemin 

välityksellä ja tekee tietojen perusteella päätöksen omaksumisesta. (Rogers 2003, s. 5, 221) 

Innovaatioon liittyvän epävarmuuden vähentyessä innovaation diffuusio kiihtyy ja useampi 

yritys omaksuu innovaation. 
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4.1.1 Omaksuja kategoriat 

Kaikki eivät omaksu innovaatioita samaan aikaan, vaan käyttäjien määrä kasvaa ajan kuluessa. 

Rogers (2003, s. 22) jakoi innovaatioiden omaksujat kategorioihin omaksumisen ajankohdan ja 

innovatiivisuuden mukaan. Kategoriat ovat innovoijat, varhaiset omaksujat, varhainen 

enemmistö, myöhäinen enemmistö ja hitaat omaksujat, joita on kuvattu kuvassa 4. 

Innovatiivisuus voidaan määrittää siten, kuinka valmis yksilö tai yksikkö on omaksumaan uuden 

idean suhteessa muihin saman järjestelmän jäseniin. Innovatiivisimmat omaksujat ottavat uusia 

innovaatioita nopeammin käyttöön kuin systeemin toiset jäsenet. Hess et al. (2016, s. 130) 

mukaan yritykset voivat käyttää erilaisia lähestymistapoja uusien digitaalisten teknologioiden 

omaksumiseen. Konservatiiviset yritykset voivat adoptoida vakiintuneita ja laajasti käytössä 

olevia teknologioita, kun taas innovatiivisemmat yritykset voivat ottaa käyttöön uusia 

teknologioita, jotka ovat vielä varhaisessa vaiheessa kehitystään. Kaikista innovatiivisimmat 

yritykset voivat toimia innovoijina ja itse kehitellä uusia digitaalisia ratkaisuita.  

 

Kuva 4. Innovaatioiden omaksuja kategoriat (Rogers 2003, s. 281) 

Omaksuja kategoriat muodostavat homogeenisia ryhmiä, joilla on omat tunnusomaiset 

luonteenpiirteet. Kategoriat on ryhmitelty normaalijakaumalle siten, että populaation 

ensimmäisistä innovaation omaksujista 2,5% ovat innovoijia. Innovoijat ovat seikkailunhaluisia 

ja innokkaita kokeilemaan uusia ideoita jo varhaisessa vaiheessa. Varhaiset omaksujat 

omaksuvat innovaation seuraavana ja ovat osuudeltaan 13,5 % systeemin jäsenistä. Varhaiset 
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omaksuja yritykset ovat tärkeäitä teknologisten innovaatioiden leviämisen kannalta, sillä ne 

toimivat roolimalleina muille. Varhaiset omaksujat haluavat usein mullistaa toimialansa 

kilpailuasetelmia olemalla ensimmäisiä uuden teknologian omaksujia. Seuraavat 34 % 

omaksujista kuuluvat varhaiseen enemmistöön. Varhaista enemmistöä voi kuvailla pohtivaksi 

ryhmäksi, joka ottaa uuden innovaation käyttöön keskimääräistä varhaisemmassa vaiheessa. 

Varhaisen enemmistön yritykset suhtautuvat uusiin teknologioihin ja ideoihin positiivisesti, 

mutta varovasti. Tällainen yritys haluaa nähdä, että innovaatio on otettu toisessa yrityksessä 

onnistuneesti käyttöön, ennen kuin harkitsee itse sen käyttöönottoa. Myöhäinen enemmistö 

omaksuu innovaation varhaisen enemmistön jälkeen ja on suhteelliselta osuudeltaan 34 %. 

Myöhäinen enemmistö haluaa vahvat osoitukset uuden idean toimivuudesta ja se suhtautuu 

ideoihin skeptisesti. Viimeisenä ryhmänä on hitaat omaksujat, joiden osuus on 16 %. Uusi 

teknologinen innovaation pitää olla varmasti toimiva ja riskitön, ennen kuin hitaat omaksujat 

ovat valmiita omaksumaan sen. (Rogers 2003, s. 281-285) 

4.1.2 Innovaation omaksumisen ratkaisevat tekijät 

Innovaation omaksumiseen vaikuttavat innovaation ominaispiirteet ja konteksti, jossa 

omaksuminen tapahtuu. Kilpailuympäristöillä ja innovaatioilla on omat erityispiirteensä, minkä 

takia yleistyksiä omaksumiseen vaikuttavista ominaisuuksista on vaikea tehdä. Rogers (2003, s. 

222) listaa viisi yleistä tekijää, jotka vaikuttavat innovaatioiden leviämiseen. Tekijät on esitelty 

kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Innovaation omaksumisen nopeuden määrittelevät tekijät. (Rogers 2003, s. 222) 



37 

 

Innovaation ominaisuudet ovat yleisimmin käytetty tekijä, joilla innovaation omaksumista 

selitetään. Rogers (2003, s. 15-16) nimeää viisi erilaista ominaispiirrettä, jotka voivat vaikuttaa 

omaksumiseen. Ensimmäinen ominaispiirre on innovaatiosta saatava hyöty verrattuna 

syrjäytettävään innovaatioon. Hyötyä voidaan mitata taloudellisesti, sosiaalisesti, mielihyvän 

määrällä tai jollain muulla tekijällä. Tärkeää ei ole edes hyödyn objektiivinen tarkastelu, vaan 

omaksujan kokemus hyödystä. Mitä suurempaa hyötyä omaksujat kokevat saavansa 

innovaatiosta, sitä nopeammin se leviää. Monet tutkimukset ovat havainneet suhteellisen 

hyödyn olevan yksi merkittävimmistä ominaispiirteistä, mikä vaikuttaa teknologisten 

innovaatioiden omaksumiseen (Jeyaraj et al. 2006, s. 9, 14; Yoon et al. 2013, s. 774-775). 

Yhteensopivuus on ominaisuus, joka mittaa kuinka sopusointuisa innovaatio on yrityksen 

aikaisempien uskomusten, arvojen ja tarpeiden kanssa. Idea, joka on epäsopiva aikaisempien 

arvojen ja normien kanssa sosiaalisessa systeemissä leviää hitaammin, kuin innovaatio joka on 

yhteensopiva. (Rogers 2003, s. 15) Yhteensopivuus voidaan jakaa organisaationaliseen ja 

tekniseen kelpoisuuteen. Organisaation kelpoisuus arvioi onko innovaatio yhteensopiva 

yrityksen uskomusten, asenteiden ja arvojen kanssa. Tekninen kelpoisuus arvioi onko 

teknologia yhteensopiva yrityksen nykyisten järjestelmien kanssa. (Premkumar et al. 1994, s. 

163) Digitaalisessa ympäristössä on tärkeää, että uusi teknologia on yhteensopiva vanhojen 

järjestelmien kanssa. 

Innovaation kompleksisuus vaikuttaa teknologian leviämiseen myös. Kompleksisuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka vaikeasti ymmärrettävä innovaatio on ja kuinka hankala sitä on käyttää. 

Yksinkertaiset ideat on helpompi omaksua, mikä edistää niiden leviämistä. Uuden oppimista ja 

erilaisten taitojen hankintaa vaativat ideat voivat leviävät hitaammin. (Rogers 2003, s. 16) 

Vaikka innovaatio vaikuttaisi hyödylliseltä organisaatiolle, voi se jäädä omaksumatta, jos 

organisaatiolla ei ole asiantuntemusta käyttää sitä. Innovaation monimutkaisuus voi toimia 

leviämisen estäjänä, minkä takia sillä ajatellaan usein olevan negatiivinen kytkös omaksumiseen 

(Premkumar et al. 1994, s. 165).  

Kokeiltavuus on innovaation ominaisuus, joka mittaa, missä määrin innovaatiota voidaan 

kokeilla etukäteen. Etukäteen kokeiltavissa olevat uudet ideat omaksutaan nopeammin kuin 

sellaiset, jotka eivät ole kokeiltavissa. (Rogers 2003, s. 16) Kokeiltavuus on ominaisuus, joka 
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vaikuttaa positiivisesti innovaation leviämisnopeuteen. Uuteen teknologiseen innovaatioon voi 

liittyä suuriakin epävarmuuksia, joita voidaan vähentää ennakkoon kokeilemalla. Varsinkin 

varhaiset omaksujat kokevat kokeiltavuuden tärkeäksi ominaisuudeksi, koska ennakkotapauksia 

innovaation hyödyntämisestä ei välttämättä ole (Rogers 2003, s. 258). 

Viimeinen tärkeä innovaation ominaisuus on havaittavuus eli tuloksien näkyvyys muille 

systeemin jäsenille. Joidenkin innovaatioiden hyötyjen vaikutukset ovat helpommin 

havaittavissa ja vaivattomampia kommunikoida kuin toisten. (Rogers 2003, s, 258) Tornaztky 

et al. (1982, s.38) huomauttavat, että tutkimuksien kannalta yksi ongelma havaittavuudessa on 

sen päällekkäisyys muiden ominaisuuksien kanssa. On epäselvää, arvioidaanko havainnointia 

itseään vai havainnointia yhteensopivuudesta, kustannuksista, vaikutuksesta tai jostain muusta 

tekijästä. Mitä helpommin mahdollinen omaksuja havaitsee innovaation tuomat hyödyt, sitä 

todennäköisemmin innovaatio otetaan käyttöön. 

Kommunikaatiokanava on tapa, jolla viesti kulkee yhdeltä omaksujalta toiselle. Rogers (2003, 

s. 204-205) jakaa kommunikaatiokanavat henkilökohtaisiin ja massamedian kanaviin. Viestin 

vastaanottajan voi olla vaikea erottaa viestin lähdettä ja kanavaa toisistaan. 

Massamediankanavat sallivat yhden yksilön tai pienen joukon yksilöitä saavuttaa suuren joukon 

kuuntelijoita. Radio, televisio, lehdet ovat massamedian kanavia. Massamedian kanavat 

mahdollistavat suuren joukon saavuttamisen nopeasti ja tiedon levittämisen laajalle alueelle. 

Massamedia voi vaikuttaa mielipiteisiin, jotka eivät ole vahvoja. Henkilökohtaiset kanavat 

sisältävät kasvokkain käytävän kommunikoinnin kahden tai useamman yksilön välillä. 

Kasvokkain käytävä kommunikaatio on tehokkaampi tapa muuttaa mielipiteitä, kuin 

massamediankanavat. Tiedonleviämisen kannalta massamediankanavat ovat tärkeämpiä, mutta 

suostuttelun kannalta henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeämpiä. (Rogers 2003, s. 205) 

Diffuusion tutkimukset osoittavat, että useimmat eivät arvioi innovaatiota tieteellisten 

tutkimuksien pohjalta, vaikka ne tarjoaisivat objektiivisia tuloksia. Sen sijaan yksilöt tukeutuvat 

innovaation jo omaksuneiden subjektiivisiin arvioihin. Potentiaaliset omaksujat voivat imitoida 

verkostonsa yhteistyökumppaneita, jotka ovat aikaisemmin omaksuneet innovaation. (Rogers 

2003, s. 18). Innovaation leviämiseen voivat vaikuttaa toimijoiden henkilökohtaiset mielipiteet 

voimakkaammin kuin objektiiviset tarkastelut ja tutkimukset. 
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Sosiaalinen systeemi on viimeinen avaintekijä diffuusion leviämisessä. Rogers (2003, s. 23) 

määrittelee sosiaalisen systeemin joukoksi toisiinsa liittyviä yksiköitä, jotka ovat sitoutuneet 

yhteiseen ongelmanratkaisuun saavuttaakseen yhteisen tavoitteen. Sosiaalisen systeemin jäsenet 

voivat olla yksilöitä, organisaatioita, epävirallisia ryhmiä tai osajärjestelmiä. Diffuusio tapahtuu 

sosiaalisessa systeemissä ja sen rakenne vaikuttaa innovaation leviämiseen monella tavalla. 

(Rogers 2003, s. 23-24) Yritykset voivat muodostaa sosiaalisia systeemejä 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. Sosiaaliseen systeemiin voivat kuulua esimerkiksi 

toimittajat, asiakkaat, palveluntarjoajat yms.  

4.2 Teknologia-organisaatio-ympäristö viitekehys 

Depietro et al. (1990) ovat kehittäneet viitekehyksen, joka määrittelee kolme dimensiota, jotka 

vaikuttavat teknologian omaksumiseen. Teknologia-organisaatio-ympäristö (TOE) viitekehys 

selittää kuinka yrityksen kolme erilaista elementtiä selittävät teknologisten innovaatioiden 

leviämistä. (Baker 2012). Uuden teknologian omaksumiseen vaikuttavat teknologian, 

organisaation ja ympäristön kontekstit. Teknologiseen kontekstiin kuuluvat kaikki yrityksen 

kannalta oleelliset teknologiat ja niiden erityispiirteet. Organisaation konteksti kuvailee 

organisaation ominaispiirteitä, jotka estävät tai edistävät teknologisten innovaatioiden 

omaksumista. Ulkopuolisella ympäristöllä tarkoitetaan sitä toimintaympäristöä, jossa yritys 

toimii. Ympäristö koostuu erilaisista tekijöistä toimijoista, joiden kanssa yritys on 

kanssakäymisissä. (Zhu et al. 2003, s. 252) Erilaisia ympäristön tekijöitä ja toimijoita ovat 

liiketoiminta-ala, kilpailijat, säännökset, resurssien saatavuus ja valtio.   

4.2.1 Teknologinen konteksti 

Teknologinen konteksti sisältää kaikki teknologiat, jotka ovat yrityksen kannalta oleellisia. 

Tällaisia teknologioita ovat yrityksen tällä hetkellä käytössä olevat ja markkinoilla saatavilla 

olevat teknologiat. Markkinoilla olemassa olevat innovaatiot asettavat rajat sille, mitä 

teknologian avulla on mahdollista tehdä. Markkinoiden teknologiat osoittavat yrityksille mihin 

teknologiaa voidaan käyttää. (Baker 2012, s.232) Collins et al. (1988, s. 535) mukaan yrityksen 

käytössä olevat teknologiat ovat tärkeitä omaksumisprosessin kannalta, sillä ne asettavat rajat 

missä määrin ja millaisella tahdilla teknologinen muutos voi yrityksessä tapahtua. 
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Teknologisen innovaation luonne vaikuttaa sen omaksumiseen yrityksissä. Tushman et al. 

(1986, s. 76) jakavat innovaatiot kolmeen tyyppiin, sen mukaan millaisia muutoksia ne 

aiheuttavat. Innovaatiot voivat olla vähittäin kasvavia, synteettisiä tai epäjatkuvia. 

Inkrementaaliset muutokset aiheuttavat vähäisiä muutoksia innovaatioon. Vähittäisiä muutoksia 

ovat innovaatioon lisättävät uudet ominaisuudet, päivitykset tai versiot. Tämän kaltaiset 

muutokset aiheuttavat vähiten muutoksia ja riskejä yrityksissä.  

Synteettisiä muutoksia aiheuttavat innovaatiot, joissa vallitsevia teknologioita tai ideoita 

yhdistetään uudella luovalla tavalla (Tushman et al. 1986, s. 76). Yliopistojen kurssien sisällön 

tarjonta internetin välityksellä on esimerkki synteettisestä muutoksesta. Sisällön välitys 

internetin välityksellä ei vaadi uusia teknologioita, vaan käytössä olevia teknologioita 

hyödynnetään uudella tavalla. Innovaatiot, jotka aiheuttavat synteettisiä muutoksia aiheuttavat 

kohtuullisia muutoksia. (Baker 2012, s. 232)  

Radikaaleja muutoksia aiheuttavat niin sanotut epäjatkuvat innovaatiot, jossa kehitetään täysin 

uusia teknologioita tai ideoita. Radikaaleissa innovaatioissa nykyiset teknologiat tai prosessit 

vaihdetaan kokonaan uusiin. Esimerkki epäjatkuvasta innovaatiosta on viivakoodien 

käyttöönotto kaupoissa 1970 ja 1980 luvuilla tai siirtyminen pilvipalveluihin 2000-luvun alussa. 

(Baker 2012, s. 232) Uusia teknologisia innovaatioita harkitessa yrityksen tulee siis pohtia, 

millaisia muutoksia teknologia aiheuttaa yrityksessä ja verrata niitä saatuihin hyötyihin. Jotkin 

muutokset voivat olla pieniä, kun taas jotkin teknologiat voivat aiheuttaa suuriakin muutoksia 

tavassa harjoittaa liiketoimintaa. 

Teknologiasta saatava hyöty, yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus, koetut esteet, 

koetut riskit, koettu helppokäyttöisyys ja koettu myötämielisyys ovat teknologisen kontekstin 

tekijöitä, jotka vaikuttavat uuden innovaation omaksumiseen. Tutkimuksissa useimmin 

merkitseviksi tekijöiksi ovat nousseet saatava hyöty (tai suhteellinen kilpailuetu) sekä 

yhteensopivuus. Nämä tekijät vaikuttavat positiivisesti organisaation teknologisen innovaation 

omaksumiseen. (Yoon et al. 2013, s. 773-774) Teknologinen kontekstin vaikuttavat tekijät ovat 

yhtenevät Rogersin määrittelemien innovaatioiden ominaisuuksien kanssa.  



41 

 

4.2.2 Organisaationallinen konteksti 

Yrityksillä ja organisaatioilla on eroja valmiuksissa omaksua teknologisia innovaatioita. 

Organisaationallinen konteksti viittaa erilaisiin organisaation ominaispiirteisiin ja resursseihin, 

jotka vaikuttavat teknologisten innovaatioiden omaksumiseen. Organisaation ominaispiirteitä 

ovat yrityksen koko, rakenne, toiminnan laajuus, tyytyväisyys nykyiseen järjestelmään ja 

johdon tuki. Erilaisia yrityksen resursseja, jotka vaikuttavat omaksumiseen ovat tietekninen 

osaaminen, IT resurssit, taloudelliset valmiudet ja ylimääräiset resurssit. (Yoon et al. 2013, s. 

774; Baker 2012, s.233) 

Kommunikaatiotapa yrityksessä voi edistää tai estää innovaatiota. Ylin johto voi kasvattaa 

innovatiivisuutta yrityksessä luomalla kulttuurin, joka on avoin muutokselle ja tukee yrityksen 

päämääriä edistäviä innovaatioita (Tushman et al. 1986, s. 83). Myös yrityksen rakenne 

vaikuttaa innovaation omaksumisprosessiin. Ketterällä ja hajautetulla yritysrakenteella, jossa 

työntekijöillä on joustavuutta vastuiden suhteen, on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 

uusien innovaatioiden omaksumiseen (Baker 2012, s. 233-234). O’Regan et al. (2005, s. 1109) 

mukaan pk-yritysten strategiseen suunnitteluun vaikuttaa voimakkaasti johtaminen ja 

yrityskulttuuri. Pk-yritysten johtajilla on suuri vaikutus yrityskulttuuriin ja tapaan, jolla yritystä 

johdetaan. 

Zhu et al. (2003, s.255, 264) tekemässä tutkimuksessa on havaittu yrityksen koon korreloivan 

positiivisesti teknologisen innovaation omaksumiseen. Suuremmilla yrityksillä on monia etuja 

pienempiin nähden, kuten enemmän käyttämättömiä resursseja, jotka helpottavat 

innovaatioiden omaksumista. Yrityksen käyttämättömiä resursseja voivat olla taloudelliset, 

tekniset ja henkiset resurssit, joita voidaan uudelleen ohjata teknologioiden käyttöönottoon 

(Yoon et al. 2013, s. 777).  

Kuan et al. (2001, s. 511-512) mukaan organisaation valmius omaksua teknologisia 

innovaatioita koostuu kahdesta pääasiallisesta dimensiosta, jotka ovat teknologinen valmius ja 

taloudellinen valmius. Organisaation valmiutta voidaan pitää tärkeänä ominaispiirteenä 

organisaation kontekstissa, sillä siihen lukeutuu monia tärkeitä tekijöitä. Teknologiseen 

valmiuteen voidaan ajatella kuuluvan muun muassa yrityksen tietotekninen osaaminen, 

tietotekniset resurssit, tekniset pätevyydet ja henkilöstön tietotekninen osaaminen. Taloudelliset 
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valmiudet kuvaavat yrityksen kykyä maksaa asennus kustannukset, mahdolliset parannukset ja 

käytöstä aiheutuvat jatkuvat kustannukset. Taloudellinen valmius kuvastaa yrityksen 

taloudellisten resurssien käytettävyyttä. (Yoon et al. 2013, s. 773, 778) 

4.2.3 Ympäristön konsepti 

Ympäristön konseptin voidaan ajatella muodostuvan sellaisista tekijöistä, jotka ovat yrityksen 

vaikutuksen ulkopuolella, mutta jotka vaikuttavat innovaation omaksumiseen. Yoon et al. 

(2013, s. 773) mukaan ympäristön tekijät ovat usein erilaisia ulkoisia paineita, joita yritykset 

kokevat. Ulkoisia paineita voivat olla kilpailun luomat paineet, kauppakumppaneiden luomat 

paineet, valtion politiikka ja markkinoiden epävarmuus. Baker (2012, s. 235) mukaan 

ympäristön kontekstin voidaan ajatella koostuvan toimialan rakenteesta, teknologiapalveluiden 

tarjoajien läsnä- tai poissaolosta sekä säännöstelystä. 

Kuan et al. (2001, s. 512) mukaan usein yritys voi omaksua teknologian 

liiketoimintakumppaneiden tai kilpailijoiden vaikutuksen seurauksena. Teknologisilla tai 

organisaatioon liittyvillä tekijöillä, ei välttämättä ole mitään tekemistä päätöksen kanssa. 

Paineet omaksua teknologia voivat kasvaa, mitä enemmän toimialan yritykset omaksuvat 

kyseisen teknologian. Yritykset voivat imitoida toimialalla olevia kilpailijoitaan tai 

yhteistyökumppaneitaan teknologioiden käytössä.  

4.3 Institutionaalinen teoria 

Institutionaalinen teoria on näkemys, jonka mukaan ulkoiset paineet johtavat kilpailuympäristön 

yrityksien samankaltaistumiseen. Monet viimeaikaiset tutkimukset organisaatioiden 

tietotekniikan omaksumisesta ovat hyödyntäneet institutionaalista teoriaa ymmärtääkseen 

ulkoisia paineita paremmin (Yoon et al. 2013, s. 774; Kahlifa et al. 2006). Myös muissa 

innovaatioiden omaksumista koskevissa teorioissa käsiteltiin ulkoisia paineita, joten teoriat ovat 

tältä osin yhteneväiset. Institutionaalinen teoria selittää yritysten samankaltaistumista ulkoisten 

tekijöiden avulla, kun taas innovaatioiden diffuusio ja TOE selittävät innovaatioiden leviämistä 

myös teknologisten tekijöiden avulla. 

DiMaggio et al. (1983, s. 147-148) ovat havainneet, että samalla alalla toimivat yritykset 

muistuttavat yhä enemmän toisiaan. Tilanne on varsin paradoksaalinen, kun yritykset pyrkivät 
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tekemään organisaatioistaan samaan aikaan yhä enemmän samanlaisia ja toisaalta 

erottautumaan kilpailijoistaan. Varsinkin vakiintuneilla toimialoilla yrityksien rakenne, 

kulttuuri ja tuotokset muistuttavat toisiaan. DiMaggio et al. (1983, s.150) jakavat ulkoisen 

ympäristön paineet kolmeen ryhmään, jotka ovat pakottavat, jäljittelevät ja normatiiviset 

paineet. Yritykset eivät vastaa ulkoisiin ympäristön paineisiin kehittääkseen organisaation 

tehokkuutta ja suorituskykyä, vaan saavuttaakseen hyväksyntää organisaatiolleen. 

Kilpailuympäristön hyväksynnällä yritykset pyrkivät takaamaan pitkäkestoisen selviytymisen. 

(Yoon et al. 2013, s. 774)  

Pakottavat ympäristön paineet voivat vaikuttaa yritysten digitaalisten teknologioiden 

omaksumiseen. Ympäristön pakottavien paineiden lähteinä voivat olla yhteistyökumppanit, 

valtio tai yhteiskunnan asettamat odotukset. Yritysten toimintaan voidaan vaikuttaa suorasti tai 

epäsuorasti. (DiMaggio 1983, s.150) Esimerkiksi valtion asettamat lait tai pakotteet voivat 

vaikuttaa suoraan yritysten teknologian omaksumiseen. Yhteistyökumppaneiden suunnalta 

voidaan kokea suoraa tai epäsuoraa paineistusta yritysten toimintaan. Yhteistyökumppanit 

voivat vaatia tietojärjestelmien integroimista esimerkiksi. Varsinkin pienet yritykset voivat 

kokea paineita suurilta asiakkailtaan tai toimittajiltaan. Mitä enemmän yritys on riippuvainen 

toisesta, sitä suurempi vaikutus pakottavalla paineella on.  

Jäljittelevien paineiden lähteenä toimii kilpailuympäristön luoma epävarmuus. Ympäristön 

paineita, jotka saavat yritykset matkimaan muita ympäristönsä organisaatioita kutsutaan 

jäljitteleviksi paineiksi. Yritykset voivat jäljitellä muita organisaatioita, jos omassa yrityksessä 

käytettäviä teknologioita ymmärretään huonosti, yrityksen tavoitteet ovat epäselvät tai 

kilpailuympäristö aiheuttaa epävarmuutta. Kyseiset tekijät voivat luoda paineita yritykselle etsiä 

ratkaisuja ongelmiin yrityksen ulkopuolelta matkimalla muita organisaatioita. Toisten yritysten 

vahvuuksien seuraaminen voi olla yllättävän suuri vahvuus, sillä se voi poikia toimivia 

ratkaisuja ongelmiin. (DiMaggio et al. 1983, s. 151) Yoon et al. (2013, s. 774) mukaan 

jäljittelevät paineet ilmaantuvat lähinnä kilpailijoilta. DiMaggio et al. (1983, s. 152) mukaan 

organisaatioilla on tapana ottaa mallia alan samanlaisista yrityksistä, jotka ovat 

menestyksekkäämpiä. 
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Kolmas ulkoisen paineen muoto on normatiivinen paine, jota voi ilmetä monista ulkoisista 

lähteistä, kuten mediasta, kauppakumppaneista, liiketoiminta- ja ammattiliitoilta (Deephouse 

1996; Yoon 2013, s. 779). Khalifa et al. (2006, s. 277) mukaan normatiiviset paineet toimivat 

suhteiden kautta. Ne liittyvät liiketoimintaympäristössä vallitseviin normeihin ja välittyvät usein 

epäsuorasti työntekijöiden välityksellä. Teo et al. (2003, s. 24) liittävät normatiiviset paineet 

asiakkaisiin ja toimittajiin. Jos kaksi toimijaa on suorassa ja toistuvassa kanssakäymisessä, on 

toiminta ja ajattelutapa yrityksillä usein samanlainen.   

Khalifa et al. (2006, s. 277) mukaan voi olla, että aikaisia teknologian omaksujia ohjaa 

päätöksenteossa lähinnä kilpailuedun tavoitteleminen. Aikaiset omaksujat ovat enemmän 

tavoitteellisia kuin myöhäiset omaksujat, jotka adoptoivat teknologiaa asiakkaiden, 

kilpailijoiden ja muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamien paineiden takia. Suurin osa 

teknologioiden omaksujista omaksuvat innovaation jossakin näiden ryhmien välissä. 

Suurimmalle osalle yrityksistä, omaksumiseen vaikuttavat teknologiasta saatava hyöty sekä 

monet ulkoiset ja sisäiset paineet.       
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5 TUTKIMUSMETODIT  

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksien digitaalisuuden 

hyödyntämistä sekä tarpeita, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Tutkimuksessa on 

hyödynnetty kvantitatiivisia tutkimusmetodeja. Tutkimuksessa on tarkoitus tutkia suurta 

joukkoa yrityksiä, minkä takia tutkimusmenetelmäksi on valittu kvantitatiivinen. Määrällisten 

menetelmien avulla voidaan tutkia suurempaa joukkoa yrityksiä, ja tulokset voidaan tiivistää 

taulukoiden, tunnuslukujen ja kuvaajien avulla tiiviiseen muotoon. Tutkimus voitaisiin tehdä 

myös laadullisesti haastattelemalla pientä joukkoa yrityksiä ja tutkia niiden digitaalisuutta. 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että pk-yritykset eivät ole heterogeeninen ryhmä. 

Muutaman yrityksen haastattelut eivät välttämättä ole hyvä tapa yleistää tuloksia suurempaan 

joukkoon. 

5.1 Kyselytutkimuksen tiedonkeruu 

Kyselytutkimuksessa dataa voidaan kerätä haastattelijan hallinnoimilla menetelmillä, kuten 

puhelinhaastatteluilla tai strukturoidulla kyselyllä. Toinen datan keräystapa on haastateltavan 

itsehallinnoimat menetelmät, joita ovat esimerkiksi verkkokyselyt, postikyselyt tai paperisesti 

jaettavat kyselyt. (Saunders et al. 2007, s. 356-357) Kyselylomakkeen käyttö on hyvin yleinen 

tapa tehdä tutkimusta, sillä se mahdollistaa nopean tiedon keruun edullisesti. Ihmisiltä saadaan 

tuloksia todellisista olosuhteista, eikä kontrolloiduista laboratorio tai tutkimusympäristöistä. 

Harkitusti otettu otos tarkkaan määritellystä populaatiosta voi tarjota tarvittavan datan 

tutkimuksen tekemiseen. (Totten et al. 1999, s. 26) Kyselytutkimuksen tekemisessä on monia 

seikkoja, jotka tulee huomioida. Laadukkaan tiedon saamiseksi kyselyn toteutus ja käytettävä 

lomake pitää suunnitella tarkasti.  

Nykyään verkkokyselyistä on tullut uusi ja suosittu tapa kerätä tietoa, koska ne ovat edullisia, 

yksinkertaisia käyttää, nopeita ja vähemmän alttiita virheille. Verkonkautta kysely on nopea 

lähettää ja vastaukset saadaan reaaliaikaisesti. Kuluja ei kerry tulostuksesta, postituksesta tai 

aineiston syöttämisestä järjestelmään. Data on myös korkealaatuista, koska tiedot tallentuvat 

järjestelmään automaattisesti, jolloin vältytään mahdollisilta datan syöttövirheiltä. 

Verkkokyselyn heikkouksina voidaan pitää yleensä alhaisia vastausprosentteja, eettisiä 

kysymyksiä ja otannan vääristymistä. Eettisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi voiko tutkija 
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oikeasti luvata anonymiteettiä ja luottamuksellisuutta. Otanta voi myös vääristyä iän, 

koulutuksen ja sosioekonomisten tekijöiden osalta verkkokyselyissä. Erityisesti 

vastausprosentti vaikuttavaa olevan alhaisempi verkkokyselyissä kuin esimerkiksi 

postikyselyissä. (Sebo et al. 2017, s. 1, 6-7) 

Kyselyssä kysymyksien tulee olla yksiselitteisiä ja selkeästi kirjoitettuja. Yhdessä 

kysymyksessä tulee kysyä vain yhtä asiaa, jotta ei olisi epäselvyyttä mihin vastataan. 

Kysymykset voivat olla joko suljettuja eli strukturoituja, avoimia tai sekamuotoisia. Suljetuissa 

kysymyksissä vastaajalla on rajallinen määrä ennalta määriteltyjä vastausvaihtoehtoja, joista 

valita. Kysymyksissä jokaiselle vastaajalle pitää löytyä sopiva vaihtoehto. Jos vastaaja voi valita 

vain yhden vaihtoehdon, pitää vaihtoehtojen olla toisensa poissulkevia. Avoimissa 

kysymyksissä vastaaja voi muotoilla vastauksen itse haluamallaan tavalla. Avoimia vastauksia 

on helppo laatia, mutta työlästä käsitellä. Avoimet kysymykset voivat myös houkutella 

jättämään vastaamatta, mutta toisaalta niistä voidaan saada hyviä ideoita, joita kyselyn tekijä ei 

ole tullut ajatelleeksi. Sekamuotoisessa kysymyksessä on sekä suljettuja, että avoimia 

vastausvaihtoehtoja. (Heikkilä 2014, s. 47-50) 

Tässä tutkimuksessa tietoa on kerätty verkkokyselyn avulla. Tavoitteena oli selvittää kuinka 

yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja millaisia tarpeita yrityksillä on, joihin digitaalisuutta 

voidaan hyödyntää. Kyselyn suunnittelu alkoi lomakkeen rakenteen ja kysymysten laadinnalla. 

Kysyttävät asiat jaettiin neljään ryhmään, jotka olivat taustatiedot, digitaalisuuden 

hyödyntäminen, digitaaliset tarpeet ja digistrategia. Kysymykset olivat väittämä muodossa ja 

vastausvaihtoehdot olivat suljettuja. Työssä käytettiin vastausvaihtoehdoissa pääsääntöisesti 

viisiportaista likertin-asteikkoa, joissa vastausten ääripäät olivat täysin eri mieltä tai täysin 

samaa mieltä. Digitaalisiin työvälineisiin liittyvissä kysymyksissä ei käytetty likertin-asteikkoa. 

Digitaalisten työvälineiden kysymyksissä yrityksiltä kysyttiin käytön aktiivisuutta, jossa 

vastausvaihtoehtojen ääripäät olivat ei ollenkaan sekä erittäin aktiivisesti ja vastausvaihtoehtoja 

oli neljä.  

Tutkittavana perusjoukkona eli populaationa oli Päijät-Hämeen pk-yritykset. Heikkilä (2014, s. 

31-32) mukaan perusjoukkoa on mahdollista tutkia kokonaistutkimuksella tai 

otantatutkimuksella. Tutkittavan joukon suuruudesta, johtuen kokonaistutkimus ei tullut 
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kysymykseen. Sen sijaan työssä käytettiin otantatutkimusta, jossa perusjoukosta otettiin sitä 

kuvaava otos. Otoksesta saadut tulokset on pyritty yleistämään koko perusjoukkoa koskeviksi. 

Otoksen kerääminen on tehty yhteistyössä alueellisen kehitysyhtiön (Ladec Oy) kanssa. Kysely 

lähetettiin Ladecin yritysrekisterin pk-yrityksille, joita oli noin 3000. Kyselyyn vastasi 98 

yritystä. 

5.2 Mittaaminen ja sen luotettavuus 

Tilastollisten muuttujien ilmaisukykyä kuvataan mitta-asteikon käsitteellä. Mittauksen tasot 

erotetaan toisistaan neljän mitta-asteikon avulla, jotka ovat nominaali-, ordinaali-, intervalli- ja 

suhdeasteikko. Mittauksen taso tulee tunnistaa, sillä siitä riippuu millaisia tunnuslukuja ja 

analyysimenetelmiä voidaan käyttää. Muuttujilla ei ole absoluuttisia mitta-asteikkoja ja ne 

voivat vaihdella riippuen kuinka niitä käytetään eri tutkimuksissa tai saman tutkimuksen eri 

kohdissa (Martin 2012, s. 5). Suuri osa tilastollisista ”voimakkaista” menetelmistä on kehitetty 

intervalli- tai suhdeasteikon eli niin sanotuille korkean mittaustason edellytyksin (Heikkilä 

2014, s. 175). Myös alemman mittaustason testit ovat tärkeitä ja antavat paljon tärkeää tietoa. 

Nominaali- eli luokitteluasteikon (nominal scale) arvoista voidaan sanoa, mihin toisiinsa 

poissulkeviin luokkiin ne kuuluvat. Asteikon arvoja ei voida asettaa mitattavan ominaisuuden 

mukaiseen järjestykseen eikä niillä voida suorittaa laskutoimituksia. Muuttujista voidaan vain 

sanoa, ovatko ne samankaltaisia vai eivät. (Saunders et al. 2007, s. 409) Yrityksen toimiala on 

esimerkki nominaaliasteikollisesta muuttujasta. Toimialoja ei voida laittaa luonnolliseen 

järjestykseen, eikä niillä voida suorittaa laskutoimituksia. Voidaan vain todeta toimivatko 

yritykset samalla toimialalla vai eivät. Nominaaliasteikollisia muuttujia käytetään usein 

ryhmittelymuuttujina, jolloin voidaan tutkia eri ryhmien välisiä eroja.   

Ordinaali- eli järjestysasteikon (ordinal scale) muuttujien arvot voidaan asettaa mitattavan 

ominaisuuden mukaiseen järjestykseen. Arvojen etäisyyttä toisistaan ei voida tarkasti mitata, 

sillä arvot eivät ole välttämättä tasaisin välein toisistaan. Mielipidemittaukset ovat tyypillisiä 

järjestysasteikollisia mittauksia. (Saunders et al. 2007, s. 408) Usein ordinaaliasteikollisille 

muuttujille ei lasketa keskiarvoja, mutta mielipidemittauksissa keskiarvoja käytetään usein 

yleiskuvan antamiseen tutkittavista asioista. Tällaisissa tapauksissa muuttujat ajatellaan 

intervalliasteikollisina, jolloin muuttujan arvot tulisi asettaa niin, että ne voidaan ajatella olevan 
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tasavälein. (Heikkilä 2014, s. 81) Heikkilä (2014, s. 175) huomauttaa, että likertin asteikollisen 

tiedon on todettu olevan sellaista, jota voidaan käsitellä luotettavasti ikään kuin se olisi 

välimatka-asteikollista. Keskiarvoja laskettaessa tulisi kuitenkin harkita, sisällytetäänkö ”en 

osaa sanoa”-vastaukset laskentaan, varsinkin jos vastaajalla ei ole tietoa asiasta. 

Intervalli- eli välimatka-asteikossa (interval scale) mittausarvojen etäisyys toisistaan tunnetaan, 

jolloin voidaan suorittaa muuttujien arvojen yhteen- ja vähennyslaskuja. Intervalliasteikolla ei 

ole yksiselitteistä nollakohtaa, mikä erottaa sen suhdeasteikosta. (Saunders et al. 2007, s. 409) 

Syntymävuosi tai celsius-asteikko ovat esimerkkejä välimatka-asteikollisista muuttujista. 

Suhdeasteikko eli absoluuttinen asteikko muistuttaa hyvin pitkälti intervalliasteikkoa, mutta 

sillä on yksiselitteinen nollakohta. Suurin osa fysikaalisista suureista, rahamääristä ja luvuista 

ovat suhdeasteikollisia, kuten esimerkiksi aika, paino, tulot ja henkilöstön lukumäärä. (Heikkilä 

2014, s.82) 

Taulukko 1. Eri mitta-asteikoille soveltuvat tunnusluvut (Heikkilä 2014, s.90) 

 

Tunnuslukujen avulla suurtenkin aineistojen tieto saadaan tiiviiseen muotoon, mutta toisaalta 

osa informaatiosta häviää. Taulukossa 1 on esitetty eri mitta-asteikolle soveltuvat tunnusluvut. 

Mitta-asteikko Sijaintiluvut Hajontaluvut Muut tunnusluvut

Nominaaliasteikko Moodi

ordinaaliasteikko

Moodi

Mediaani

Fraktiilit

Vaihteluväli

Kvartiiliväli

intervalliasteikko

Moodi

Mediaani

Keskiarvo

Fraktiilit

Vaihteluväli

Vaihteluvälin pituus

Kvartiiliväli

Kvartiilivälin pituus

Keskipoikkeama

Keskihajonta

Varianssi

Vinous

Huipukkuus

suhdeasteikko

Moodi

Mediaani

Keskiarvo

Fraktiilit

Vaihteluväli

Vaihteluvälin pituus

Kvartiiliväli

Kvartiilivälin pituus

Keskipoikkeama

Keskihajonta

Varianssi

Variaatiokerroin

Vinous

Huipukkuus
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Tunnusluvut voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään, jotka ovat sijaintia kuvaavat sijaintiluvut, 

muuttujien arvojen vaihtelua kuvaavat hajontaluvut sekä jakauman muotoa kuvaavat 

vinousluvut ja huipukkuusluvut. Tämä tutkimus painottuu kuvailemaan, miten pienet yritykset 

hyödyntävät digitaalisuutta ja mitä digitaalisuuteen liittyviä tarpeita yrityksillä on. Suurin osa 

muuttujista on nominaali- tai ordinaaliasteikollisia, joten työssä käytetään pääsääntöisesti 

tunnuslukuina mediaania, moodia ja keskiarvoa. 

Mediaani (median) on suuruusjärjestykseen asetetuista arvoista keskimmäinen, kun havaintoja 

on pariton määrä. Parillisessa määrässä havaintoja mediaani on kahden keskimmäisen arvon 

keskiarvo. Mediaani kuvastaa keskimmäistä arvoa havaintojoukosta ja sen yläpuolelle jää 50 % 

havainnoista ja alapuolelle 50 % havainnoista. Mediaanin käyttö sopii jakaumiin, jotka ovat 

vinoja sekä joilla on suuri hajonta eikä selvää keskikohtaa. (Martin et al. 2012, luku 1, s. 7) 

Moodi (mode) on havaintojoukon arvo, joka esiintyy useimmin eli jolla on suurin frekvenssi. 

Moodi on ainoa tunnusluku, jota voidaan käyttää nominaaliasteikollisiin muuttujiin. 

Havaintojoukossa voi olla useita muuttujan arvoja, joilla on sama frekvenssi. Tällaisissa 

tapauksissa moodi ei ole yksiselitteinen. (Martin et al. 2012, luku 1, s. 7) 

Mittauksen luotettavuutta tai hyvyyttä kuvataan kahdella käsitteellä, jotka ovat validiteetti ja 

reliabiliteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tulosten tarkkuutta. Tulokset eivät saa 

olla sattumanvaraisia, vaan luotettavalta tutkimukselta vaaditaan toistettavuus samankaltaisin 

tuloksin. Yhteiskunnan monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta johtuen tulokset voivat 

muuttua ajan kuluessa tai olla erilaisia toisessa yhteiskunnassa. (Heikkilä 2014, s.28;176) 

Validiteetti kuvaa, kuinka hyvin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä pitikin. 

Kyselytutkimuksessa validiteettiin vaikuttaa ensisijaisesti kuinka onnistuneesti kysymykset on 

laadittu eli saadaanko niiden avulla vastaus tutkimusongelmaan.  

Erilaisia tutkimusaineiston laatuun vaikuttavia virheitä ovat käsittelyvirheet, mittausvirheet, 

peitto- ja katovirheet sekä otantavirheet. Tutkimukseen valitun otoksen on tarkoitus edustaa 

perusjoukkoa, mutta on hyvin epätodennäköistä, että otoksen tilastolliset arvot ovat täysin samat 

kuin populaation parametrit. Otantavirheellä tarkoitetaan otoksen keskiarvon ja perusjoukon 

keskiarvon erotusta. (Martin 2012, s. 55) Peittovirhettä voi ilmetä, jos tutkittavasta 
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perusjoukosta ei ole ajantasaista rekisteriä tai luetteloa. Myös vastauskato voi aiheuttaa 

vääristymää.  

Tutkimuksen validiteettia on pyritty parantamaan pohtimalla tarkkaan kyselyn rakennetta ja 

kysymyksiä. Tärkeänä tavoitteena on ollut varmentaa, että kysymykset vastaavat 

tutkimuskysymyksiin. Kysymysten validiutta on pyritty parantamaan keräämällä kysymyksistä 

mielipiteitä muilta tutkijoilta ja yrityksiltä, ennen kyselyn lähettämistä. Aihealue on melko 

haastava sanaston suhteen, sillä digitalisaatioon liittyville termeille ei aina ole vakiintuneita 

vastineita suomen kielessä. Ymmärrettävyyttä on pyritty parantamaan välttämällä 

monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä sanoja. 

Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, mikä voi johtua huonosta tutkimuksen 

lähettämisen ajankohdasta. Tutkimus lähetettiin yrityksille hiihtoloman aikaan, mikä on voinut 

olla suuri syy pieneen otantaan. Odotettua pienempi otanta vähentää tutkimuksen reliabiliteettia, 

mutta tulokset ovat ainakin suuntaa antavia.  

5.3 Tilastollisen testin valinta 

Tilastollisessa tutkimuksessa pyritään yleistämään otoksesta tehtävät johtopäätökset 

tutkittavaan perusjoukkoon. Erot ja riippuvuuksia koskevat johtopäätökset perustuvat 

tilastollisiin testeihin. Merkitsevyystaso kertoo, kuinka todennäköisesti tilastollisesti saatu ero 

johtuu sattumasta eli kuinka suuri riski on tehdä virheellinen johtopäätös, kun nollahypoteesi 

(H0) hylätään. Merkitsevyystasosta käytetään lyhennettä p (probability) ja se mittaa 

johtopäätöksen tilastollista luotettavuutta. Erot muuttujien välillä voidaan todeta, vain jos siitä 

on riittävää näyttöä. Merkitsevyystasolle ei ole yhtä vakioarvoa, vaan tutkijan tulee itse päättää 

se, ennen tilastollisen tutkimuksen tekoa. (Heikkilä 2014, s. 184) Tilastollisten hypoteesien 

testauksen perustana on tehdä päätöksiä todennäköisyyksien pohjalta. Tämä tarkoittaa, että kun 

nollahypoteesi hylätään tai jätetään voimaan, niin ei voida koskaan olla täysin varmoja, oliko 

päätös oikea, sillä päätös tehdään todennäköisyyksien pohjalta. Yleisimmin käytetyt 

merkitsevyystason arvot ovat 5 %, 1% ja 0,1 %. Tässä tutkimuksessa merkitsevyystasoksi on 

valittu 5 %.  
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Tilastollisessa päättelyssä voidaan tehdä kahdenlaisia virheitä, joita kutsutaan 

hylkäämisvirheeksi (tyypin I virhe) ja hyväksymisvirheeksi (tyypin II virhe). Tyypin I virheessä 

hylätään oikea nollahypoteesi ja tyypin II virheessä hyväksytään väärä nollahypoteesi. 

(Williams 2016, kpl 7, s. 4) Hylkäämisvirhettä pidetään usein vakavampana kuin 

hyväksymisvirhettä, sillä siinä päätellään jonkin asian pitävän paikkansa, vaikka todellisuudessa 

näin ei ole. Tyypin I virhe voi olla esimerkiksi syyttömän tuomitseminen vankilaan. Tyypin II 

virheessä taas päätellään, että jokin asia ei pidä paikkaansa, vaikka todellisuudessa näin olisi. 

Esimerkki hyväksymisvirheestä on syyllisen toteaminen syyttömäksi.  

Mann-Whitney U-testiä (MWW) ja studentin t-testiä käytetään testaamaan, onko kahden 

ryhmän välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Mann-Whitney U-testiä käytetään ei-

parametriselle datalle (yleensä ordinaaliasteikollinen), kun taas t-testiä käytetään parametrisille 

jakaumille (intervalliasteikollinen data, joka muistuttaa normaalijakaumaa). (MacFarland et al. 

2016, s. 103) Likertin asteikkoa käytetään laajasti kyselytutkimuksissa, mutta on epäselvää 

pitäisikö dataa käsitellä parametrisin tai ei-parametrisin menetelmin. De Winter et al. (2010, s. 

1-6) vertailivat I ja II tason virheitä t-testissä ja Mann-Whitney-testissä viisiportaiselle Likertin 

asteikolle. Tutkimus paljasti, että menetelmien välillä oli vain vähän eroja. MWW sopii hyvin 

vinoihin ja huipukkaisiin jakaumiin, kun taas t-testi loisti jakaumissa, jossa moodi sai useita 

arvoja tai jakauma oli normaalisti jakautunut.   

Tilastolliseksi testiksi on valittu Mann-Whitneyn testi, jolla voidaan testata, ovatko ryhmät 

peräisin samalla tavalla jakautuneista populaatioista. Ryhmittelevät muuttujat, joiden välisiä 

eroja tutkitaan, ovat nominaaliasteikollisia. Tutkittavat muuttujat, joiden suhteen eroja tutkitaan, 

ovat ordinaaliasteikollisia. Mitta-asteikon perusteella tilastolliseksi testiksi sopii paremmin ei-

parametrinen Mann-whitneyn U-testi. Likertin asteikon voidaan kuitenkin ajatella olevan 

intervalliasteikollinen, minkä takia useissa tutkimuksissa käytetään myös t-testiä. Tutkittava 

data ei aina kuitenkaan noudata normaalijakaumaa, minkä takia tässä tutkimuksessa on valittu 

Mann-Whitneyn U-testi. Tutkimuksessa nollahypoteesina on, että jakaumat ovat samankaltaisia 

eli ryhmien välillä ei ole eroja. Merkitsevyystasoksi on valittu 5 %, joten p-arvon ollessa tätä 

pienempi hylätään nollahypoteesi. Ryhmien välisiä eroja tutkittaessa hypoteesit on muotoiltu 

seuraavalla tavalla. 
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H0: Mediaani ryhmä1= Mediaani ryhmä2, otokset ovat peräisin samalla tavalla jakautuneista 

populaatioista. 

H1: Mediaani ryhmä1≠ Mediaani ryhmä2, otokset eivät ole samanlaisia 

Mann-Whitney U-testissä arvot asetetaan suuruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan ja 

korvataan järjestysluvuilla. Tutkimuksessa käytetty tilastollinen ohjelma SPSS antaa 

tutkittavista muuttujista p-arvon ja järjestyslukujenkeskiarvon. P-arvo kertoo, onko ryhmien 

välillä tilastollisesti merkitseviä eroja, kun taas järjestyslukujen keskiarvo paljastaa kumpi 

ryhmistä suhtautuu väittämään positiivisemmin. Pienimmän järjestyslukujen keskiarvon 

omaava ryhmä omaa myös suurimman osan pienistä arvoista, kun taas suurimman 

järjestyslukujen keskiarvon omaava ryhmä sisältää eniten suuria arvoja. Järjestyslukujen 

keskiarvoa voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä ryhmien erojen välillä tilastollisesti 

merkitsevissä tapauksissa. (Geert van den Berg 2018) 
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten Päijät-Hämeen pk-yritykset hyödyntävät 

digitaalisuutta ja millaisia tarpeita yrityksillä on, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. 

Tutkimus on tehty kvantitatiivisia metodeja hyödyntäen. Aineisto on kerätty verkkokyselyllä 

yrityksiltä strukturoituja kysymyksiä hyödyntämällä. Kyselyssä yrityksiltä on kysytty 

taustamuuttujia, digitaalisuuden hyödyntämiseen, digitaalisiin tarpeisiin ja strategiaan liittyviä 

kysymyksiä. Tulosten analyyseissä on käytetty tilastollisia menetelmiä ja tuloksia on esitetty 

kuvien ja taulukoiden avulla.   

6.1 Aineiston kuvailu 

Kysely lähetettiin noin 3000 Ladecin yritysrekisterin yritykselle, joista 98 vastasi. Kyselyyn 

vastasi odotettua vähemmän yrityksiä, mikä voi johtua huonosta kyselyn lähettämisen 

ajankohdasta. Neljä vastaajista ei täyttänyt pk-yrityksen määritelmiä, joten ne jätettiin pois 

analyyseistä. Valtaosa (84 %) vastaajista oli yrityksen johtajia, asiantuntijoita oli 8 %, 

työntekijöitä 6 % ja esimiehiä 2 %. Suurimmalla osalla (70 %) yrityksistä toiminnan pääpaino 

oli palveluissa. Tuotantoon keskittyneitä yrityksiä oli 30 %.  

 

 

Kuva 6. Pk-yritysten toiminnan pääpaino 

Suurin osa (72 %) yrityksistä toimii yritysmarkkinoilla, joilla asiakkaat pääsääntöisesti ovat 

toisia yrityksiä. Loput (28 %) yrityksistä toimivat kuluttajamarkkinoilla, jolloin yritysten 

pääsääntöisinä asiakkaina ovat kuluttajat. Yritys- ja kuluttajamarkkinat eroavat toisistaan 

merkittävästi, mikä voi vaikuttaa yritysten digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin.  
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Taulukko 2. Pk-yritysten asiakasjakauma 

 

Suurin osa yrityksistä (65 %) on sitä mieltä, että yrityksen laitteet ja toiminnot luovat hyvät 

edellytykset hyödyntää digitaalisuutta. Yrityksistä 55 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, 

että yrityksen digitaalisuuden aste on korkea. Yritykset kokevat olevansa hyvin 

digitalisoituneita ja omaavansa hyvät edellytykset hyödyntää digitaalisuutta. Kaksikolmasosaa 

yrityksistä pitää digitaalisuuden hyödyntämistä osana yrityksen strategiaa.  

6.2 Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen 

Yritysten yhtenä digitaalisuuden hyödyntämisen osa-alueena on tutkittu tuote- ja 

palveluvalikoimien digitaalisuutta. Asiaa on tutkittu, kysymällä yrityksiltä mielipiteitä 

digitaalisuuden hyödyntämisestä osana tuotteita ja palveluita, digitaalisesta valikoimasta sekä 

yrityksen strategisista tavoitteista liittyen digitaaliseen valikoimaan. Kuvassa seitsemän on 

kuvattu yrityksien mielipiteiden suhteelliset osuudet, jossa palkit on jaettu neljään osaan, jotka 

kuvastavat yrityksien mielipiteiden osuuksia (täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin 

samaa mieltä ja täysin samaa mieltä). Neutraalit (en samaa enkä eri mieltä) vastaukset on jätetty 

pois kuvaajasta. Mielipidepalkit on asetettu koordinaatistoon, jossa väittämien kanssa samaa 

mieltä olevat vastaukset on merkitty nollakohdan oikealle puolelle ja eri mieltä olevat vastaukset 

koordinaatiston nollakohdan vasemmalle puolelle. Kysymykset Q9.1, Q9.2, Q9.3 ja Q9.4 

tiedustelevat yrityksiltä, digitaalisuuden hyödyntämisestä tuotteissa ja palveluissa. Kysymykset 

Q13.2 ja Q13.1 kysyvät, onko yrityksen strategisena tavoitteena parantaa asiakasarvoa 

digitaalisen tuote- tai palveluvalikoiman avulla.  

Yhteensä noin 28 % yrityksistä on jokseenkin tai täysin samaa mieltä, että yrityksellä on tällä 

hetkellä useita kokonaan digitaalisia tuotteita. Väittämän kanssa eri mieltä on jopa 58 % 
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yrityksistä. Selkeästi enemmistö yrityksistä ei koe valikoimassaan olevan digitaalisia tuotteita. 

Palveluvalikoiman osalta 28% yrityksistä on jokseenkin tai täysin samaa mieltä ja 56 % 

yrityksistä on eri mieltä. Näyttäisi siltä, että kokonaan digitaalisia tuotteita ja palveluita tarjoavia 

yrityksiä on suhteellisen vähän. Suurin osa yrityksistä on täysin eri mieltä siitä, että tarjoaa 

useita digitaalisia tuotteita tai palveluita.  

Yhteensä 60 % yrityksistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että yrityksen strategisena 

tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuotevalikoiman avulla. Väittämän kanssa eri 

mieltä oli vain 21 % yrityksistä. Asiakasarvoa halusi parantaa digitaalisen palveluvalikoiman 

avulla 70 % yrityksistä, joista 26,6 % oli täysin samaa mieltä ja 43,6 % oli jokseenkin samaa 

mieltä. Täysin tai jokeenkin eri mieltä oli 16 % yrityksistä. Kokonaan digitaalisten tuotteiden 

tai palveluiden tarjonta näyttäisi olevan vähäistä pk-yrityksissä, mutta monella yrityksillä on 

strategisena tavoitteena parantaa asiakasarvoa digitaalisen valikoiman avulla. 

 

Kuva 7. Digitaaliset tuotteet ja palvelut 
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Kuvassa 7 on esitelty myös, miten yritysten mielipiteet jakautuvat digitaalisuuden 

hyödyntämisessä osana tuotteita ja palveluita. Suurin osa (59%) yrityksistä on jokseenkin tai 

täysin samaa mieltä, että hyödyntää digitaalisuutta keskeisenä osana yrityksen palveluita. 

Yrityksistä 51 % on sitä mieltä, että hyödyntää jokseenkin tai täysin digitaalisuutta osana 

tuotteita. Kuten edellä kävi ilmi, harva yritys tarjoaa kattavaa digitaalista tuote- tai 

palveluvalikoimaa. Vaikuttaisi, että digitaalisuutta hyödynnetään enemmän osana yrityksen 

tuotteita ja palveluita.  

Harva yritys tarjoaa täysin digitaalisia tuotteita tai palveluita tällä hetkellä. Selkeästi 

suositumpaa on hyödyntää digitaalisuutta osana tuotteita ja palveluita. Yrityksillä näyttäisi 

olevan kuitenkin selkeä pyrkimys parantaa tuote- ja palveluvalikoiman digitaalisuutta. Täysin 

digitaalisia tuotteita ovat esimerkiksi ohjelmat ja applikaatiot. Digitaalisia palveluita voivat olla 

automatisoidut neuvontapalvelut. 

6.3 Digitaaliset prosessit 

Yritykset voivat pyrkiä tehostamaan toimintaansa hyödyntämällä digitaalisuutta prosesseissaan. 

Berman (2012, s. 17) mukaan yritykset usein vastaavat digitaaliseen muutokseen uudelleen 

suunnittelemalla arvolupauksiaan tai operatiivisia toimintojaan. Tutkimuksessa on kysytty 

yrityksiltä mielipiteitä prosesseihin ja operatiivisiin toimintoihin liittyen, jotta voitaisiin 

selvittää digitaalisuuden hyödyntämisen astetta prosessien osalta. 

Yrityksiltä kysyttiin mielipidettä, siitä hyödyntävätkö yrityksen prosessit oleellisesti 

digitaalisuutta. Lisäksi yrityksiltä kysyttiin, onko yrityksellä strategisia tavoitteita parantaa 

operatiivisia toimintoja digitaalisuuden avulla ja suunnitteleeko yritys uusien digitaalisten 

välineiden käyttöönottoa. Kuvassa 8 on esitelty yritysten vastauksien suhteellisia osuuksia 

prosessien digitaalisuuden hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Neutraalit vastaukset on 

jätetty kuvaajasta pois, jotta kuva olisi havainnollistavampi.  
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Kuva 8. Digitaalisuuden hyödyntäminen prosesseissa 

Kuvasta nähdään, että noin puolet yrityksistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, siitä että 

yrityksen prosessit hyödyntävät oleellisesti digitaalisuutta. Toisaalta suuri osa (38 %) on eri 

mieltä väittämän kanssa. Suurella osalla yrityksistä (73 %) on strategisena tavoitteena parantaa 

operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla. Yrityksistä 75 % suunnitteleekin uusien 

digitaalisten välineiden käyttöönottoa. Vaikuttaisi siltä, että yrityksien prosesseissa 

hyödynnetään kohtuullisesti digitaalisuutta tällä hetkellä ja yrityksillä on suunnitelmissa lisätä 

sitä tulevaisuudessa. 

6.4 Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta. Tätä 

varten yrityksiltä tiedusteltiin mielipiteitä siitä, kuinka aktiivisesti yritykset hyödyntävät 

erilaisia digitaalisia työvälineitä. Kuvassa 9 on esitelty työvälineiden käytön mediaanien 

tunnuslukuja. Mediaani on keskiluku, joka on yksi tapa esittää jakauman tyypillisin arvo. 

Muuttujien arvojen (ei ollenkaan, satunnaisesti, aktiivisesti ja erittäin aktiivisesti) ei voida 

ajatella olevat tasavälein, joten muuttujaa ei voida käsitellä intervalliasteikollisena. Keskiarvon 

laskeminen ei ole suositeltavaa mitta-asteikon takia. Muuttujat ovat sen sijaan 

ordinaaliasteikollisia, joille erilaisia sallittuja tunnuslukuja ovat moodi ja mediaani.  
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Kuva 9. Digitaalisten työvälineiden mediaanit 

Kuvaajasta havaitaan, että mediaanin arvon kolme saavat seuraavat työvälineet: pilvipalvelut, 

sähköinen laskutus, yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet, verkkosivut, digitaalinen 

markkinointi ja sosiaalisen media. Suhteellisen suuri osa yrityksistä hyödyntää näitä 

työvälineitä aktiivisesti. Sähköiset hankinnat, sähköinen asiakaspalvelu, henkilöstön 

koulutusvälineet, mobiiliteknologiat, sähköiset tilaukset, toiminnanohjausjärjestelmät ja 

asiakkuuksienhallintajärjestelmät saivat mediaanin arvoksi kaksi. Suhteellisen suuri osa 

yrityksistä hyödyntää näitä työvälineitä satunnaisesti. Verkkokaupan mediaani oli 1 eli 

suhteellisen suuri osa yrityksistä ei hyödynnä sitä ollenkaan. 

Kuvassa 10 on esitelty digitaalisten työvälineiden käytön aktiivisuuksien suhteellisia osuuksia 

pk-yrityksissä. Jokaisen työvälineen käytön aktiivisuutta on kuvattu palkilla, joka muodostuu 

neljästä aktiivisuuskategoriasta (ei ollenkaan, satunnaisesti, aktiivisesti ja erittäin aktiivisesti). 

Erilaisten aktiivisuuksien eroja on pyritty havainnollistamaan asettamalla palkit 

koordinaatistoon, jossa nollakohta on satunnaisen ja aktiivisen käytön välissä. Mitä enemmän 

palkki sijaitsee oikealla, sitä aktiivisempaa on kyseisen työvälineen käyttö. Päinvastoin mitä 

enemmän palkki sijaitsee vasemmalla, sitä epäaktiivisempaa on työvälineen käyttö. Aktiivisen 

ja erittäin aktiivisen käytön osuudet on merkitty nollakohdan oikealle puolelle sekä satunnaisen 

ja ei ollenkaan osuudet on merkitty nollakohdan vasemmalle puolelle.  
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Kuva 10. Digitaalisten työvälineiden käytön aktiivisuus 

Taulukosta havaitaan, että työvälineistä verkkosivuja käytetään aktiivisimmin. Vastanneista 

yrityksistä erittäin aktiivisesti verkkosivuja hyödyntää 39 % ja aktiivisesti 47 %. Satunnaisesti 

tai ei ollenkaan verkkosivuja hyödyntää 14 % yrityksistä. Toisessa ääripäässä on verkkokauppa, 

jonka aktiivisia tai erittäin aktiivisia hyödyntäjiä on 26 %. Jopa 57 % yrityksistä on sitä mieltä, 

että ei hyödynnä verkkokauppaa ollenkaan ja 17 % vain satunnaisesti. Aktiivisesti tai erittäin 

aktiivisesti hyödynnettäviä työvälineitä ovat verkkosivut, pilvipalvelut, sähköinen laskutus ja 

digitaalinen markkinointi. Verkkokauppa, asiakkuuksienhallintajärjestelmät ja 

toiminnanohjausjärjestelmät ovat työvälineitä, joilla on suuri osuus käyttäjiä, jotka eivät 

hyödynnä työvälinettä ollenkaan.  

6.5 Pk-yritysten digitaaliset tarpeet  

Kyselyssä kartoitettiin, mihin tarpeisiin yrityksillä on tarve hyödyntää digitaalisuutta tai 

digitaalisia työvälineitä. Kuvassa 11 on esitetty tunnuslukujen avulla tarpeiden tärkeyttä. 

Tunnusluvuiksi on valittu mediaani ja keskiarvo, sillä ne antavat kuvailevaa tietoa muuttujista 

ja niiden eroista. Kaikkien muuttujien mediaanit olivat 4, paitsi muuttujan ”uusien asiakkaiden 

saavuttamiseksi”, jonka mediaani oli 5. Mediaani kuvastaa tyypillistä vastaajan mielipidettä, eli 
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sen perusteella voidaan sanoa kaikkien tarpeiden olevan tärkeitä. Muuttujien välisistä eroista 

mediaani ei anna kuitenkaan kovinkaan paljon tietoa.  

Keskiarvo on tunnusluku, joka kuvastaa jakauman keskikohtaa ja se on kätevä tapa esittää usean 

mielipidemuuttujan yhteenveto pienessä tilassa. Vastausvaihtoehtojen ääripäät olivat 1=täysin 

eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä, jossa 3 oli neutraali (en samaa enkä eri mieltä) vaihtoehto. 

Kaikkien muuttujien keskiarvot ovat yli kolmen ja melko lähellä arvoa neljä. Kyselyssä 

tiedustellut tarpeet olivat selkeästi tärkeitä yrityksille, koska keskiarvot ovat lähellä arvoa 4. 

Selkeästi pienin keskiarvo (3,46) oli kilpailijoiden analysoimisen tarpeella, joka oli vähiten 

tärkeä digitaalisuuden hyödyntämisen tarve.   

 

Kuva 11. Tunnuslukuja digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeista 

Kuva 12 esittää suhteelliset osuudet vastaajien mielipiteistä koskien digitaalisuuteen liittyviä 

tarpeita. Kuvaajasta nähdään, että suurimmassa osassa tarpeista jokseenkin ja täysin samaa 

mieltä olevia vastauksia on eniten. Yrityksien mielipiteet olivat yhteneväisiä ja suurin osa 

yrityksistä koki omaavansa tarpeita hyödyntää digitaalisuutta kysytyissä asioissa. Vain pieni osa 

yrityksistä on eri mieltä väittämien kanssa. 
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Kuva 12. Digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeet 

Pk-yritysten eräs tärkeimmistä tarpeista oli uusien asiakkaiden saavuttaminen digitaalisuutta 

hyödyntäen. Yli puolet (55 %) oli täysin samaa mieltä, että yrityksellä on tarve saavuttaa uusia 

asiakkaita ja 33 % yrityksistä oli jokseenkin samaa mieltä (kuva 12). Loput yritykset olivat joko 

eri mieltä tai eivät ilmaisseet mielipidettä ollenkaan. Verkkosivut, digitaalinen markkinointi ja 

sosiaalinen media olivat aktiivisesti käytettyjä työvälineitä (Kuva 10). Edellä mainitut 

työvälineet voivat olla digitaalisia keinoja, joilla yritykset pyrkivät saamaan uusia asiakkaita. 

Toisena tärkeänä tarpeena pk-yrityksillä oli yrityskuvan parantaminen digitaalisten keinojen 

avulla. Hieman alle puolet yrityksistä (47 %) oli täysin samaa mieltä siitä, että yrityksellä on 

tarve parantaa yrityskuvaa digitaalisuuden keinoin. Suuri osa (45 %) oli jokseenkin samaa 

mieltä asiasta ja loput 9 prosenttia olivat eri mieltä tai eivät kertoneet kantaansa (Kuva 12). 

Vähiten tärkeä tarve yrityksillä oli kilpailijoiden analysoiminen digitaalisuuden avulla, mutta 

siinäkin yli puolet yrityksistä oli ainakin jokseenkin samaa mieltä tarpeen tärkeydestä. 
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6.6 Ryhmien väliset erot mielipiteissä  

Pk-yritykset eivät muodosta yhtä homogeenistä ryhmää, minkä takia koko joukon antama 

yleiskuva yritysten digitaalisuuden hyödyntämisestä ja tarpeista voi antaa hieman väärän kuvan 

joidenkin yritysten osalta. Kohdejoukon koostumusta ja olemusta voidaan kuvata tarkemmin, 

ryhmittelemällä yritykset ominaisuuksien perusteella ryhmiin. Erottelevat ominaisuudet voivat 

liittyä esimerkiksi yritysten ulkoisiin, organisaation sisäisiin tai teknologisiin konteksteihin.  

Työssä tutkittiin, miten yrityksen ulkopuoliset ja sisäiset muuttujat vaikuttavat yrityksen 

digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin. Yrityksen ulkopuolisina tekijöinä tutkimuksessa 

on tutkittu markkinoita (B2B tai B2C) ja toimialan teknologista kehitystä (teknologisesti 

nopeasti tai hitaasti kehittyvät toimialat). Yrityksen sisäisinä tekijöinä on tutkittu yrityksen 

kasvuhalukkuutta (kasvuhalukkaat tai kasvuhaluttomat yritykset) ja toiminnan pääpainoa 

(palvelu- tai tuotantoyritys). Tarkoituksena on tutkia, onko esimerkiksi kasvuhalukkuudella 

vaikutusta digitaalisuuden hyödyntämiseen yrityksissä. Hyödyntävätkö kasvuhalukkaat 

yritykset enemmän digitaalisuutta, kuin kasvuhaluttomat yritykset ja vaikuttaako muuttuja 

yritysten tarpeisiin. Tätä tutkittiin selvittämällä, onko ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä 

eroja.  

6.6.1 Yritysten kasvuhalukkuuden vaikutus  

Yrityksien sisäisissä tekijöissä on tutkittu, vaikuttaako yrityksien kasvuhalukkuus 

digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin. Kyselyssä yrityksiltä kysyttiin, onko yrityksellä 

pyrkimystä kasvaa voimakkaasti. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevat yritykset on 

yhdistetty kasvua tavoittelevaksi ryhmäksi (n=58). Muut yritykset (täysin eri mieltä, jokseenkin 

eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä) on ryhmitelty kasvua tavoittelemattomaksi ryhmäksi 

(n=36).  

Taulukkoon 3 on koottu Mann-Whitney U-testin tuloksia digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja 

prosesseihin liittyvissä väittämissä ryhmittelevän muuttujan ollessa yritysten kasvuhalukkuus. 

Merkitsevyystasona on käytetty 5 % tarkoittaen, että tätä pienemmät p-arvot ovat tilastollisesti 

merkitseviä. Mitä pienempi p-arvo on, sitä vähemmän sattuma selittää eroja ja sitä selkeämpi 

on ryhmien välinen ero. Tilastollisesti merkitsevä ero tarkoittaa sitä, että erot ryhmien välillä 



63 

 

voidaan yleistää koko perusjoukkoon. P-arvon ollessa suurempi kuin 5 % ei tilastollisesti 

merkitsevää eroa ole, jolloin ryhmien vastaukset muistuttavat toisiaan. Ryhmien 

järjestyslukujen keskiarvoa vertailemalla voidaan tilastollisesti merkitsevissä tapauksissa 

päätellä, kumpi ryhmä on enemmän samaa mieltä väittämän kanssa. Suuremman järjestysluvun 

keskiarvon ryhmä suhtautuu positiivisemmin väittämään. 

Taulukko 3. Erot digitaalisissa tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa kasvuhalukkuuden suhteen 

  

Taulukosta nähdään, että tilastollisesti merkitseviä eroja oli täysin digitaalisissa tuotteissa 

(p=0,02), uusien digitaalisten välineiden käyttöönoton suunnittelussa (p=0,000) sekä yrityksien 

tavoitteissa parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuote- (p=0,007) ja palveluvalikoiman (p=0,011) 

avulla. Järjestyslukujen keskiarvon perusteella kasvuhalukkaat yritykset tarjoavat enemmän 

kokonaan digitaalisia tuotteita, kuin kasvuhaluttomat yritykset. Yritykset, jotka pyrkivät 

kasvuun suunnittelevat myös enemmän uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa. Ryhmien 

välillä oli eroja strategisissa tavoitteissa digitaalisen tuote- ja palveluvalikoiman osalta. 

Kasvuhalukkaat yritykset ovat enemmän sitä mieltä, että yrityksen strategisena tavoitteena on 

parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuote- ja palveluvalikoiman avulla, kuin kasvuhaluttomilla 

yrityksillä. Vaikuttaisi siltä, että kasvuhalukkaat yritykset pyrkivät kehittämään asiakasarvoa ja 

toimintaansa digitaalisen valikoiman avulla. Muissa väittämissä ryhmien välillä ei ole 

tilastollisesti merkitseviä eroja eli ryhmien mielipiteet ovat yhtenevät.  

Arvonluominen voidaan liiketoimintamallin mukaan jakaa arvolupauksiin, arvonluontiin, 

arvoverkkoihin ja arvon tavoittamiseen. Yrityksiltä kysyttiin, onko yrityksen strategisena 

tavoitteena parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuote- tai palveluvalikoiman avulla. Etenkin 

kasvuhalukkaat yritykset olivat voimakkaasti samaa mieltä näiden väittämien kanssa, mistä voi 

päätellä yrityksien uskovan arvolupauksien kehittämisen olevan tärkeässä roolissa asiakasarvon 

kasvuhaluttomat yritykset kasvuhalukkaat yritykset

Useita kokonaan digitaalisia tuotteita 39,5 52,47 0,020

Useita kokonaan digitaalisia palveluita 42,19 50,04 0,160

Hyödyntää digitalisaatiota keskeisenä osana tuotteita 40,93 51,58 0,059

Hyödyntää digitalisaatiota keskeisenä osana palveluita 44,15 49,58 0,332

Hyödyntää digitalisaatiota keskeisenä osana prosesseja 43,19 50,17 0,216

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuotevalikoiman avulla 38,28 53,22 0,007

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen palveluvalikoiman avulla 38,89 52,84 0,011

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla 44,61 49,29 0,377

Yrityksemme suunnittelee uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa 35,06 54,54 0,000

Muuttuja p-arvo
järjestyslukujen keskiarvot
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luomisessa. Yritykset näyttävät uskovan, että liiketoiminnan kehittämisen kannalta 

arvolupauksien digitalisoiminen on tärkeässä roolissa paremman asiakasarvon tarjoamisessa. 

Taulukkoon 4 on taulukoitu Mann-Whitney U-testin tuloksia, kun tutkittiin eroja digitaalisten 

työvälineiden käytön aktiivisuudessa kasvuhalukkaiden ja kasvuhaluttomien yrityksien välillä. 

Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin sähköisten hankintojen (p=0,024), henkilöstön 

koulutusvälineiden (p=0,043), sosiaalisen median (p=0,025), digitaalisen markkinoinnin 

(p=0,047), asiakkuuksienhallintajärjestelmien (p=0,004) ja sähköisen laskutuksen (p=0,044) 

käytössä.  

Kasvuhalukkaat yritykset käyttivät aktiivisemmin erilaisia sähköisiä työvälineitä operatiivisiin 

toimintoihin, kuten laskutukseen, hankintoihin ja asiakkuuksienhallintaan. Yksi mahdollinen 

selittävä tekijä erojen välillä voi olla, että kasvuhalukkaat yritykset ovat pyrkineet 

automatisoimaan operatiivisia toimintojaan enemmän kuin kasvuhaluttomat yritykset, jotta 

aikaa jäisi enemmän kasvua edistäviin toimintoihin. Kasvuhalukkaat yritykset käyttivät myös 

aktiivisemmin digitaalista markkinointia ja sosiaalista mediaa. Digitaalisen markkinoinnin ja 

sosiaalisen median käyttö voivat olla tapoja, joilla yritykset voivat pyrkivät saavuttamaan 

kasvua ja uusia asiakkaita. 

Taulukko 4. Erot digitaalisissa työvälineissä kasvuhalukkuuden suhteen 

 

Taulukkoon 5 on merkitty Mann-Whitney U-testin tuloksia, kun tutkittiin eroja digitaalisuuteen 

liittyvissä tarpeissa kasvuhalukkaiden ja kasvuhaluttomien yrityksien välillä. Tilastollisesti 

merkitseviä eroja havaittiin tarpeissa tehostaa prosesseja (p=0,048), markkinoille tulon 

nopeuttamisessa (p=0,002), tuote- ja palveluvalikoiman parantamisessa (p=0,048), 

markkinoiden muutosten seuraamisessa (p=0,041), kilpailijoiden analysoimisessa (p=0,035) ja 

kasvuhaluttomat yritykset kasvuhalukkaat yritykset

Sähköiset hankinnat 38,94 51,14 0,024

Pilvipalvelut 43,04 50,27 0,185

Toiminnanohjausjärjestelmät 43,47 50 0,233

Yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet 40,9 50,85 0,073

Henkilöstön koulutusvälineet 40,65 51,75 0,043

Sosiaalinen media 39,76 52,3 0,025

Digitaalinen markkinointi 40,33 51,21 0,047

Asiakkuuksienhallintajärjestelmät 37,76 53,54 0,004

Mobiiliteknologiat 45,67 48,64 0,592

Verkkokauppa 44,53 49,34 0,353

Sähköinen laskutus 40,67 51,74 0,044

Sähköinen asiakaspalvelu 41,35 51,32 0,073

Sähköiset tilaukset 41,14 51,45 0,064

Verkkosivut 43,63 49,03 0,306

Digitaalinen työkalu
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo
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asiakkaiden tarpeiden ymmärryksen lisäämisessä (p=0,000). Edellä mainitut tarpeet olivat 

kasvuhalukkaille yrityksille tärkeämpiä kuin kasvuhaluttomille.  

Taulukko 5. Erot tarpeissa kasvuhalukkuuden suhteen 

 

Monet yritysten ulkoisista tarpeista on koettu tärkeämmiksi kasvua tavoittelevissa yrityksissä 

kuin kasvuhaluttomissa. Asiakkaiden ymmärtäminen, kilpailijoiden analysoiminen ja 

markkinoiden seuraaminen digitaalisuutta hyödyntäen koettiin tärkeämmiksi tarpeiksi 

kasvuhalukkaissa yrityksissä kuin kasvuhaluttomissa. Ymmärtämällä paremmin kilpailijoita, 

asiakkaita ja markkinoita, yritykset voivat vähentää markkinoilla ilmenevää epävarmuutta. 

Vastausten perusteella kasvuhalukkaat yritykset kokivat edellä mainitut tarpeet tärkeämmiksi 

kuin kasvuhaluttomat yritykset.  

Tärkeiksi digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeiksi kasvuhalukkaille yrityksille muodostuivat 

myös markkinoille tulon nopeutuminen, tuote- ja palveluvalikoiman parantaminen ja prosessien 

tehostaminen. Kasvuhalukkailla yrityksillä vaikuttaisi olevan tarve parantaa yrityksien 

arvolupauksia digitaalisten tuotteiden avulla ja arvonluontia parantamalla yritysten prosesseja 

ja nopeuttamalla markkinoille tuloa. 

6.6.2 Erot palvelu- ja tuotantoyrityksissä 

Työssä tutkittiin, onko palvelu- ja tuotantoyritysten välillä eroja digitaalisuuden 

hyödyntämisessä ja tarpeissa. Yrityksiltä kysyttiin, onko yrityksen toiminnan pääpaino 

tuotannossa vai palvelussa. Yritykset on ryhmitelty vastausten perusteella tuotanto- (n=25) ja 

palveluyrityksiin (n=68). Palvelu- ja tuotantoyritykset voivat hyödyntää digitaalisuutta eri 

tavoin, minkä takia on mielenkiintoista tutkia niiden eroja. Ryhmien väliset tarpeet voivat myös 

erota toisistaan. 

kasvuhaluttomat yritykset kasvuhalukkaat yritykset

Lisätäksemme ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista 35,46 54,97 0,000

Kilpailijoidemme analysoimisessa 40,43 51,89 0,035

Markkinoiden muutosten seuraamisessa 40,85 51,63 0,041

Tuote ja palveluvalikoiman parantamiseen 40,99 51,54 0,048

Markkinoille tulon nopeuttamiseen 37,03 54 0,002

Uusien asiakkaiden saavuttamiseen 42,29 49,84 0,143

 Uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen 44,35 49,46 0,349

Yhteistyön parantamiseen kumppaneiden kanssa 43,22 50,16 0,185

Yrityskuvan parantamiseksi 42,11 50,84 0,093

 Prosessien tehostamiseksi 40,85 51,63 0,048

Resurssien käytön tehostamiseksi 41,69 50,35 0,107

Tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä 42,2 49,9 0,162

Tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi 44,31 49,48 0,341

Tarve hyödyntää digitaalisuutta
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo
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Taulukkoon 6. on koottu palvelu- ja tuotantoyritysten välisiä Mann-Whitney U-testin tuloksia 

liittyen väittämiin digitaalisuuden hyödyntämisestä tuotteista, palveluista ja prosesseista. 

Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, minkään väittämän kohdalla. Palvelu- 

ja tuotantoyritykset hyödyntävät digitaalisuutta yhtä paljon tuotteiden, palveluiden ja prosessien 

osalta, eikä ryhmien välillä ole eroja. 

Taulukko 6. Erot tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa toiminnanpääpainon suhteen 

 

Digitaalisten työvälineiden käytön aktiivisuudessa oli suhteellisen vähän eroja ryhmien välillä. 

Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin ainoastaan toiminnanohjausjärjestelmän osalta 

palvelu- ja tuotantoyritysten välillä, kuten taulukosta 7 ilmenee. Järjestyslukujen keskiarvon 

perusteella tuotantoyritykset hyödynsivät aktiivisemmin toiminnanohjausjärjestelmiä, kuin 

palveluyritykset. Tulos oli varsin odotettu, sillä toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään 

enemmän tuotantoympäristöissä.  

Taulukko 7. Erot tuotteissa digitaalisissa työvälineissä toiminnanpääpainon suhteen 

 

Tarpeissa hyödyntää digitaalisuutta tilastollisesti merkitseviä eroja tuotanto- ja palveluyritysten 

välillä havaittiin uusien asiakkaiden saavuttamisessa ja yrityskuvan parantamisessa, kuten 

taulukosta 8 käy ilmi. Järjestyslukujen keskiarvon perusteella palveluyrityksillä on suurempi 

tarve saavuttaa digitaalisuuden avulla uusia asiakkaita ja parantaa yrityskuvaa, kuin 

Tuotantoyritykset Palveluyritykset

Yrityksemme tuotevalikoimassa on on useita kokonaan digitaalisia tuotteita 42,3 49,38 0,076

Yrityksemme palveluvalikoimassa on useita kokonaan digitaalisia palveluita 39,72 50,32 0,097

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana tuotteitamme 39,5 50,4 0,253

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana palveluitamme 39,56 49,74 0,085

Yrityksemme prosessit hyödyntävät oleellisesti digitaalisuutta 42,9 49,17 0,312

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuotevalikoiman avulla 44,68 48,52 0,532

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen palveluvalikoiman avulla 41,12 49,81 0,149

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla 43,22 49,05 0,317

Yrityksemme suunnittelee uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa 49,08 46,24 0,63

Muuttuja
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo

Tuotantoyritykset Palveluyritykset

Sähköiset hankinnat 53,35 44,08 0,121

Pilvipalvelut 44,94 48,43 0,561

Toiminnanohjausjärjestelmät 59,4 43,19 0,007

Yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet 45,94 47,39 0,812

Henkilöstön koulutusvälineet 49,08 46,93 0,721

Sosiaalinen media 48,74 47,05 0,783

Digitaalinen markkinointi 42,2 48,76 0,274

Asiakkuuksienhallintajärjestelmät 52,52 45,68 0,253

Mobiiliteknologiat 41,86 49,54 0,207

Verkkokauppa 46,52 47,86 0,815

Sähköinen laskutus 53,74 45,24 0,16

Sähköinen asiakaspalvelu 49,76 46,68 0,615

Sähköiset tilaukset 52,58 45,66 0,258

Verkkosivut 48,56 46,43 0,711

Digitaaliset työkalut
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo
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tuotantoyrityksillä. Muissa tarpeissa ryhmien välillä ei ollut eroja. Palvelualalla positiivinen 

yrityskuva voi korostua, minkä takia yritykset mahdollisesti kokevat sen tärkeämmäksi 

tarpeeksi.  

Taulukko 8. Erot tarpeissa toiminnanpääpainon suhteen 

 

6.6.3 Erot yritys- ja kuluttajamarkkinoilla 

Eräänä ryhmittelevänä muuttujana työssä käytettiin yritys- ja kuluttajamarkkinoita. Kyselyssä 

yrityksiltä kysyttiin, ovatko yrityksen asiakkaat enimmäkseen kuluttajia vai toisia yrityksiä. 

Vastausten perusteella yritykset on jaettu kuluttajamarkkinoihin (n=26) ja yritysmarkkinoihin 

(n=67). Kuluttaja- ja yritysmarkkinat voivat luoda erilaisia ulkoisia paineita, minkä takia niiden 

eroja on mielenkiintoista tutkia.  

Taulukkoon 9 on koottu yritys- ja kuluttajamarkkinoiden välisiä Mann-Whitney U-testin 

tuloksia digitaalisuuden hyödyntämisessä tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa. Tilastollisesti 

merkitseviä eroja havaittiin yritysten digitaalisessa tuotevalikoimassa (P=0,004), 

digitaalisuuden hyödyntämisessä osana tuotteita (p=0,007) ja prosesseja (p=0,009). 

Yritysmarkkinoilla toimivat yritykset olivat enemmän samaa mieltä edellä mainittujen 

väittämien kanssa, kuin kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset, mikä voidaan tulkita 

suuremmista järjestyslukujen keskiarvoista. Muissa muuttujissa tilastollisesti merkitseviä eroja 

ei ollut eli yritys- ja kuluttajamarkkinoilla toimivien yritysten vastaukset olivat yhteneviä. 

Yritysmarkkinoilla toimivat yritykset näyttäisivät olevan edellä digitaalisten tuotteiden 

tarjoamisessa osana arvolupauksiaan ja digitaalisuuden hyödyntämisessä prosesseissa. 

 

 

Tuotantoyritys Palveluyritys

Lisätäksemme ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista 42,26 49,4 0,229

Kilpailijoidemme analysoimisessa 48,78 47,04 0,771

Markkinoiden muutosten seuraamisessa 42,58 49,28 0,248

Tuote ja palveluvalikoiman parantamiseen 46,4 47,9 0,799

Markkinoille tulon nopeuttamiseen 48,26 47,22 0,865

Uusien asiakkaiden saavuttamiseen 34,16 51,72 0,002

 Uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen 42,8 49,2 0,286

Yhteistyön parantamiseen kumppaneiden kanssa 41,42 49,7 0,15

Yrityskuvan parantamiseksi 38,14 50,89 0,026

 Prosessien tehostamiseksi 45,68 48,16 0,679

Resurssien käytön tehostamiseksi 43,24 48,38 0,383

Tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä 51,74 45,26 0,281

Tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi 40,74 49,95 0,124

Tarve hyödyntää digitaalisuutta
Järjestyslukujen keskiarvot

P-arvo
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Taulukko 9. Erot tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa markkinoiden suhteen 

 

Yritys- ja kuluttajamarkkinoiden välisiä Mann-Whitney U-testin tuloksia digitaalisten 

työkalujen käytöstä on esitelty taulukossa 10. Tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin 

toiminnanohjausjärjestelmien (p=0,045) ja sähköisen laskutuksen (0,008) käytössä. 

Yritysmarkkinoilla toimivat yritykset käyttivät kyseisiä työkaluja aktiivisemmin, kuin 

kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset. Toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköisen 

laskutuksen aktiivisempi käyttö yritysmarkkinoilla oli varsin odotettua. Muissa työkaluissa ei 

ollut tilastollisesti merkitseviä eroja työvälineiden käytön aktiivisuudessa. 

Taulukko 10. Erot digitaalisissa työvälineissä markkinoiden suhteen 

 

Ryhmien välillä oli melko vähän eroja tarpeissa hyödyntää digitaalisuutta, kuten taulukosta 11 

käy ilmi. Vain tarpeessa saavuttaa uusia asiakkaita digitaalisuuden avulla oli tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p=0,003). Kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset kokivat suurempaa 

tarvetta saavuttaa uusia asiakkaita digitaalisuutta hyödyntäen, kuin yritysmarkkinoilla toimivat 

yritykset. Digitaaliset keinot koetaan ehkä suurempana mahdollisuutena vaikuttaa kuluttajiin, 

kuin toisiin yrityksiin, minkä takia kuluttajamarkkinoilla toimivilla yrityksillä on suurempi tarve 

saavuttaa uusia asiakkaita digitaalisuutta hyödyntäen.  

Yritysmarkkinat kuluttajamarkkinat

Yrityksemme tuotevalikoimassa on on useita kokonaan digitaalisia tuotteita 51,85 34,5 0,004

Yrityksemme palveluvalikoimassa on useita kokonaan digitaalisia palveluita 49,09 39,92 0,127

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana tuotteitamme 51,61 35,12 0,007

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana palveluitamme 50,17 38,83 0,06

Yrityksemme prosessit hyödyntävät oleellisesti digitaalisuutta 51,43 35,58 0,009

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuotevalikoiman avulla 47,18 46,54 0,915

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen palveluvalikoiman avulla 47,54 45,6 0,741

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla 47,54 45,6 0,732

Yrityksemme suunnittelee uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa 47,03 45,15 0,745

Muuttuja
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo

Yritysmarkkinat kuluttajamarkkinat

Sähköiset hankinnat 47,97 40,8 0,221

Pilvipalvelut 48,54 43,02 0,347

Toiminnanohjausjärjestelmät 50,31 38,48 0,045

Yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet 45,56 48,88 0,577

Henkilöstön koulutusvälineet 47,78 45 0,638

Sosiaalinen media 45,66 50,46 0,424

Digitaalinen markkinointi 46,68 46,02 0,912

Asiakkuuksienhallintajärjestelmät 49,09 41,62 0,201

Mobiiliteknologiat 47,98 44,48 0,558

Verkkokauppa 45,96 49,69 0,504

Sähköinen laskutus 51,37 35,73 0,008

Sähköinen asiakaspalvelu 47,46 45,83 0,786

Sähköiset tilaukset 47,75 45,06 0,653

Verkkosivut 45,68 48,58 0,607

Digitaaliset työkalut
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo
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Taulukko 11. Erot tarpeissa markkinoiden suhteen 

 

6.6.4 Toimialan teknologisen kehityksen vaikutus  

Yrityksien ulkoisena tekijänä on tutkittu toimialan teknologisen kehityksen vaikutusta yritysten 

mielipiteisiin. Yrityksiltä kysyttiin, onko teknologinen kehitys heidän toimialallaan ollut nopeaa 

ja yritykset ovat voineet olla samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. Yritykset on ryhmitelty 

kahteen ryhmään vastauksien perusteella. Teknologisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla 

(täysin tai jokseenkin samaa mieltä) olevat yritykset on ryhmitelty omaksi ryhmäkseen (n=62). 

Hitaasti kehittyvillä toimialoilla (ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin tai täysin eri mieltä) olevat 

yritykset on ryhmitelty omaksi ryhmäkseen (n=31).  

Taulukkoon 12. on koottu toimialan teknologisen kehityksen Mann-Whitney U-testin tuloksia 

liittyen väittämiin digitaalisuuden hyödyntämisestä tuotteista, palveluista ja prosesseista. 

Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä havaittiin yritysten kokonaan digitaalisessa 

tuote- (p=0,001) ja palveluvalikoimassa (p=0,001) sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä osana 

tuotteita (p=0,001) ja palveluita (p=0,002). Digitaalisuuden hyödyntämisessä osana prosesseja 

p-arvoksi saatiin 0,05, mikä on sama kuin merkitsevyystaso 5 %. Ryhmien välillä on siis 

melkein merkitsevä ero digitaalisuuden hyödyntämisessä osana prosesseja. Järjestyslukujen 

keskiarvon perusteella nopeasti teknologisesti kehittyvillä aloilla on valikoimassaan enemmän 

digitaalisia tuotteita- ja palveluita sekä digitaalisuutta hyödynnetään enemmän osana niitä, kuin 

teknologisesti hitaasti kehittyvillä toimialoilla.  

 

 

Yritysmarkkinat kuluttajamarkkinat

Lisätäksemme ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista 47,26 46,33 0,872

Kilpailijoidemme analysoimisessa 47,85 44,81 0,604

Markkinoiden muutosten seuraamisessa 45,59 50,63 0,376

Tuote ja palveluvalikoiman parantamiseen 48,92 42,06 0,232

Markkinoille tulon nopeuttamiseen 48,63 42,81 0,327

Uusien asiakkaiden saavuttamiseen 41,89 58,21 0,003

 Uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen 45,6 50,6 0,394

Yhteistyön parantamiseen kumppaneiden kanssa 47 47 1

Yrityskuvan parantamiseksi 44,28 54,02 0,082

 Prosessien tehostamiseksi 48,34 43,54 0,412

Resurssien käytön tehostamiseksi 46,95 45,35 0,781

Tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä 48,94 39,96 0,132

Tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi 45,03 52,08 0,229

Tarve hyödyntää digitaalisuutta
Järjestyslukujen keskiarvot

P-arvo
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Taulukko 12. Erot tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa toimialan teknologisen kehityksen suhteen 

 

Taulukosta 12 nähdään, että teknologisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla olevat yritykset 

hyödyntävät digitaalisuutta enemmän tuote- ja palveluvalikoimassaan sekä osana tuotteitaan ja 

palveluitaan, kuin teknologisesti hitaasti kehittyvillä toimialoilla olevat yritykset. Digitaaliset 

tuotteet ja palvelut ovat osa yritysten arvolupauksia. Teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla 

toimivat yritykset ovat selkeästi digitalisoineet enemmän arvolupauksiaan, kuin hitaasti 

kehittyvillä toimialoilla olevat yritykset. Ympäristön teknologinen kehitys näyttäisi vaikuttavan 

merkitsevästi yritysten tuote- ja palveluvalikoimaan ja sitä kautta arvolupauksiin.    

Teknologisesti hitaasti ja nopeasti kehittyvien alojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja kovinkaan monen digitaalisen työvälineen käytössä. Taulukosta 13 nähdään, että 

asiakkuuksienhallintajärjestelmät olivat ainoa työkalu, jossa ryhmien välillä oli tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p=0,005). Yritykset, jotka toimivat teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla 

käyttivät aktiivisemmin asiakkuuksienhallintajärjestelmiä, kuin hitaasti kehittyvillä aloilla 

toimivat yritykset. Muissa työvälineissä tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut eli työvälineitä 

käytetään yhtä aktiivisesti molemmissa ryhmissä.   

Taulukko 13. Erot työvälineissä toimialan teknologisen kehityksen suhteen 

 

Hidas teknologinen kehitys Nopea teknologinen kehitys

Yrityksemme tuotevalikoimassa on on useita kokonaan digitaalisia tuotteita 34,82 53,09 0,001

Yrityksemme palveluvalikoimassa on useita kokonaan digitaalisia palveluita 33,12 52,98 0,001

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana tuotteitamme 34,19 53,4 0,001

Hyödynnämme digitalisaatiota keskeisenä osana palveluitamme 35,4 52,8 0,002

Yrityksemme prosessit hyödyntävät oleellisesti digitaalisuutta 39,45 50,77 0,05

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuotevalikoiman avulla 43,4 48,8 0,347

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa asiakasarvoa digitaalisen palveluvalikoiman avulla 39,92 50,54 0,058

Yrityksemme strategisena tavoitteena on parantaa operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla 46,1 47,45 0,804

Yrityksemme suunnittelee uusien digitaalisten välineiden käyttöönottoa 44,23 47,66 0,533

Muuttuja
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo

Hidas teknologinen kehitys Nopea teknologinen kehitys

Sähköiset hankinnat 42,77 47,59 0,386

Pilvipalvelut 40,4 50,3 0,077

Toiminnanohjausjärjestelmät 47,34 46,83 0,928

Yrityksen sisäisen viestinnän työvälineet 44,32 47,61 0,563

Henkilöstön koulutusvälineet 41,94 49,53 0,176

Sosiaalinen media 40,35 50,32 0,082

Digitaalinen markkinointi 40,68 49,31 0,126

Asiakkuuksienhallintajärjestelmät 36,61 52,19 0,005

Mobiiliteknologiat 39,73 50,64 0,055

Verkkokauppa 44,87 48,06 0,546

Sähköinen laskutus 41,27 49,86 0,129

Sähköinen asiakaspalvelu 41,32 49,84 0,135

Sähköiset tilaukset 48,73 46,14 0,65

Verkkosivut 43,02 48,27 0,329

Digitaaliset työkalut
järjestyslukujen keskiarvot

p-arvo
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Taulukosta 14 havaitaan, että tarpeissa hyödyntää digitaalisuutta tilastollisesti merkitseviä eroja 

ryhmien välillä esiintyi uusien yhteistyökumppaneiden etsimisessä (p=0,013) ja yhteistyön 

parantamisessa kumppaneiden kanssa (p=0,023). Yritykset, jotka ovat teknologisesti nopeasti 

kehittyvillä toimialoilla kokivat kyseiset tarpeet tärkeämmiksi, kuin teknologisesti hitaasti 

kehittyvillä toimialoilla operoivat yritykset. Muissa tarpeissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja ryhmien välillä. Näyttäisi, että teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla 

yhteistyökumppaneiden rooli on tärkeässä asemassa.  

Taulukko 14. Erot tarpeissa toimialan teknologisen kehityksen suhteen 

 

Liiketoimintamallissa arvoverkostot olivat yksi yrityksen arvonluontiin vaikuttava tekijä. 

Uusien yhteistyökumppaneiden etsimisen ja yhteistyön parantamisen kumppaneiden kanssa 

digitaalisuutta hyödyntäen, voidaan ajatella olevan arvoverkostoihin liittyviä tarpeita. Näyttäisi 

siltä, että teknologisesti nopeasti kehittyvillä markkinoilla arvoverkoston rooli on suurempi, 

kuin hitaasti kehittyvillä markkinoilla. Kyselyssä ei ole tarkemmin tiedusteltu, millaisia 

yhteistyökumppaneita yritykset etsivät. Voi olla, että teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla 

toimivat yritykset ovat tietoisempia mahdollisuuksista hankkia yhteistyökumppaneita 

maailmanlaajuisesti digitaalisuuden avulla. Yrityksillä voi olla tarve etsiä digitaalisuuden avulla 

yhteistyökumppaneita omaan ydinliiketoimintaansa avuksi. Toinen mahdollisuus on, että 

yhteistyökumppaneita etsitään toimintaa tukeviin asioihin, kuten IT-ylläpitoon. Digitaalinen 

liiketoiminta ei ole varmastikaan monen yrityksen ydinliiketoimintaa, jolloin teknologisesti 

nopeasti kehittyvillä aloilla yritykset voivat tarvita yhteistyökumppaneita teknologian 

hyödyntämiseen liittyen. 

  

Hidas teknologinen kehitys Nopea teknologinen kehitys

Lisätäksemme ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista 40 50,5 0,057

Kilpailijoidemme analysoimisessa 42,65 49,18 0,243

Markkinoiden muutosten seuraamisessa 45,16 47,92 0,609

Tuote ja palveluvalikoiman parantamiseen 43 49 0,272

Markkinoille tulon nopeuttamiseen 39,82 50,59 0,057

Uusien asiakkaiden saavuttamiseen 44,35 47,54 0,548

 Uusien yhteistyökumppaneiden etsimiseen 37,71 51,65 0,013

Yhteistyön parantamiseen kumppaneiden kanssa 38,9 51,05 0,023

Yrityskuvan parantamiseksi 47,79 46,6 0,824

 Prosessien tehostamiseksi 39,73 50,64 0,051

Resurssien käytön tehostamiseksi 43,29 48,13 0,379

Tiedonkulun parantamiseen yrityksen sisällä 42,82 48,37 0,323

Tietoteknisen osaamisen lisäämiseksi 46,02 47,49 0,791

Tarve hyödyntää digitaalisuutta
Järjestyslukujen keskiarvot

P-arvo
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Teknologian nopea kehitys on muuttanut merkittävästi yritysten kilpailuympäristöä. 

Sopeutuakseen ja selviytyäkseen muuttuneessa kilpailuympäristössä yritykset käyvät läpi 

digitaalista muutosta, joka aiheuttaa merkittäviä muutoksia yritysten toimintatapoihin, 

rakenteisiin ja prosesseihin (Hess et al. 2016, s. 123-124). Tämän työn tarkoitus oli selvittää, 

miten pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta sekä millaisia tarpeita digitaalisuuden 

hyödyntämiseen yrityksillä on. Hyödyntämistä tutkitaan selvittämällä, kuinka yritykset 

hyödyntävät digitaalisuutta tuotteissaan, palveluissaan, prosesseissaan sekä millaisia digitaalisia 

työvälineitä yritykset käyttävät. Tutkimuksessa tutkitaan myös, miten digitaalisuuden 

hyödyntäminen näkyy yritysten strategiassa. Digitalisaatio aiheuttaa monia muutoksia 

yrityksissä. Tarkoitus on tutkia, millaisia tarpeita yrityksille on ilmaantunut digitalisaation 

myötä, koska siten voidaan kohdistaa tutkimus- ja kehitystoimet oikeille alueille. 

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta? 

2. Mihin yrityksillä on tarve hyödyntää digitaalisuutta? 

Tutkimuksessa käsitelty kirjallisuus sopi hyvin tutkimuksen tekemiseen. Kirjallisuuden avulla 

on saatu hyvä käsitys siitä, miten aihetta on käsitelty aiemmissa tutkimuksissa ja mitkä tekijät 

vaikuttavat digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin. Kerätty data ja sen analysoiminen 

kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen tuottivat tuloksia, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin 

ja täyttivät tutkimukselle asetetut tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää, miten pk-

yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja millaisia digitaalisuuden hyödyntämisen tarpeita 

yrityksillä on. Tutkimus kuvailee, miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta tuotteissa, 

palveluissa, prosesseissa ja millaisia työvälineitä yritykset käyttävät. Tutkimus myös kartoittaa, 

millaisia tarpeita yrityksillä on hyödyntää digitaalisuutta. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, 

miten erilaiset ryhmittelevät tekijät, kuten kasvuhalukkuus tai ympäristön teknologinen kehitys 

vaikuttavat digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin yrityksissä. Edellä mainitut kuvaukset 

ja kartoitukset vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen tavoitteisiin.  
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7.1 Kuvaus digitaalisuuden nykytilasta 

Innovaatio on idea, toimintamalli tai esine, jonka omaksuja mieltää uudeksi. Sillä ei ole 

merkitystä, onko innovaatio ajallisesti mitattuna uusi vai vanha, vaan kokeeko omaksuja idean 

uutena. (Rogers 2003, s. 12) Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tarjoamista voidaan pitää 

toimintamallin muutoksena pk-yrityksille, ja sitä kautta innovaationa. Innovaatioiden diffuusion 

teoriassa teknologian omaksujat määriteltiin kategorioihin innovatiivisuuden ja omaksumisen 

ajankohdan mukaan. Omaksujakategoriat olivat innovoijat, varhaiset omaksujat, varhainen 

enemmistö, myöhäinen enemmistö ja hitaat omaksujat (Rogers 2003, s. 22). Pk-yritysten osalta 

näyttäisi, että innovatiivisimmat ja varhaiset omaksujat tarjoavat digitaalisia tuotteita ja 

palveluita valikoimassaan. Kuten kuvasta 7 nähdään, yrityksistä 18 % oli täysin samaa mieltä, 

että yritys tarjoaa useita digitaalisia tuotteita ja digitaalisia palveluita tarjosi 12 % yrityksistä. 

Vain innovatiiviset ja varhaiset omaksujat näyttävät tarjoavan täysin digitaalisia tuotteita ja 

palveluita. Useampi yritys hyödynsi digitaalisuutta kuitenkin osana tuotteitaan ja palveluitaan.   

Yritysten tarjonnan osalta digitalisaatio on vielä varhaisessa vaiheessa pk-yrityksissä. Täysin 

digitaalisten tuotteiden tai palveluiden tarjonta on vähäistä, mutta monella yrityksellä on 

strategisena tavoitteena parantaa asiakasarvoa digitaalisen valikoiman avulla. Kyselyssä ei ole 

kysytty, miten yritykset aikovat parantaa asiakasarvoa digitaalisen valikoiman avulla. Voisi 

olettaa, että moni yritys pyrkii parantamaan asiakasarvoa kasvattamalla digitaalista 

valikoimaansa, sillä yritysten digitaalinen tarjonta on vielä vähäistä. Toisena vaihtoehtona on, 

että yritykset pyrkivät parantamaan asiakasarvoa nykyistä digitaalista valikoimaansa 

kehittämällä. 

Prosessien osalta yritysten digitalisoituminen näyttäisi olevan levinnyt melko laajalle. Hieman 

alle puolet yrityksistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että yrityksen prosessit hyödyntävät 

oleellisesti digitaalisuutta. Kuvasta 8 nähdään, että suurin osa (yli 70 %) yrityksistä piti 

strategisena tavoitteenaan parantaa yrityksen operatiivisia toimintoja digitaalisuuden avulla. 

Yritysten prosessien tehostamisella, resurssien käytön parantamisella ja tiedonkulun 

nopeuttamisella yritykset pyrkivät parantamaan arvonluontiaan. Bruskin et al. (2017, s. 265-

266) mukaan klassisesti prosessien digitaalisuus nähdään yritysten vanhoja 

liiketoimintaprosesseja tukevana toimintona. Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä 
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pelkästään vanhojen toimintatapojen tukeminen ei riitä. Digitaalisuuden pitäisi olla oleellinen 

osa yritysten liiketoimintaprosesseja.  

Berman (2012, s. 17) on havainnut, että yritykset keskittyvät usein joko arvolupausten tai 

arvonluonnin muutokseen digitalisaatiossa. Kerätyn datan perusteella suurempi osa yrityksistä 

on keskittynyt arvonluontiin, digitalisoimalla yritysten prosesseja ja suunnittelemalla uusien 

digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa. Vain pieni osa yrityksistä tarjoaa täysin digitaalisia 

tuotteita tai palveluita. Toisaalta digitalisaatiota hyödynnetään osana yritysten tuotteita. Tuote- 

tai palveluvalikoiman digitalisoiminen voi aiheuttaa suurempia muutoksia yrityksien 

liiketoimintamalleihin, kuin prosessien tehostaminen. 

Kuvasta 10 nähdään, että yrityksistä 3 % ei käytä verkkosivuja ollenkaan ja 11 % käyttää 

satunnaisesti. Verkkosivujen käyttö on levinnyt varsin nopeasti yritysten keskuuteen ja suurin 

osa yrityksistä hyödyntää niitä aktiivisesti. Hitaat omaksujat ovat viimeisiä, jotka eivät ole 

ottaneet verkkosivuja käyttöön. Toisessa ääripäässä on verkkokauppa, joka on levinnyt hitaasti 

yritysten keskuuteen. Jopa 57 % yrityksistä ei käytä sitä ollenkaan ja aktiivisia tai erittäin 

aktiivisia käyttäjiä on vain 26 % yrityksistä. Pelkästään varhaiset omaksujat ja pieni osa suuresta 

enemmistöstä on alkanut hyödyntää verkkokauppaa liiketoiminnassaan. 

Pk-yritysten ominaispiirteet voivat olla yksi selittävä tekijä työvälineiden omaksumisen 

heikkoudessa. Yritykset voivat olla haluttomia ottamaan käyttöön digitaalisia teknologioita, 

jotka automatisoivat ihmisten välistä kanssakäymistä. Tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä 

tämän näkökulman kanssa, sillä verkkokauppa, asiakkuuksienhallintajärjestelmä ja 

toiminnanohjausjärjestelmä olivat vähiten käytetyt digitaaliset työvälineet. Pk-yritysten 

päätöksentekoa ei aina ohjaa samat lainalaisuudet, kuin suuria yrityksiä. Monelle pienelle 

yritykselle sosiaaliset suhteet tai tietty elämäntapa voi olla tärkeämpää, kuin huippuunsa 

tehostetut prosessit. Yritykset voivat kokea toimintatapojen muutokset, jotka vähentävät 

sosiaalisia kanssakäymisiä uhkaaviksi. (Castleman 2004, s. 42-43) Toisaalta monet teknologiset 

ja ympäristön tekijät voivat selittää edellä mainittujen työvälineiden vähäistä käyttöä. Yritysten 

toimialoilla verkkokaupan, ERP tai CRM järjestelmien hyödyntäminen voi tuoda vain vähän 

hyötyä, minkä takia yritykset eivät ole omaksuneet niitä. Yritykset voivat olla haluttomia 

omaksumaan verkkokauppaa, jos se ei ole yleinen toimintatapa yrityksen toimialalla. 
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Verkkosivujen leviämiseen voivat vaikuttaa sen teknologiset ominaisuudet ja ympäristön 

paineet. Verkkosivuilla on monia ominaisuuksia, jotka edistävät niiden leviämistä. Ne ovat 

usein yhteensopivia yrityksen toimintatapojen ja systeemien kanssa sekä helppokäyttöisiä. 

Usein verkkosivut koetaan myös hyödyllisiksi, minkä takia yritykset mielellään ottavat ne 

käyttöön. Verkkosivujen käyttöönottoon liittyy vain vähäisiä riskejä, minkä takia yritysten on 

helppo omaksua se. Nykyään asiakkaat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät odottavat 

yrityksillä olevan verkkosivut, mikä voi luoda ympäristön paineita yrityksille. Lähes kaikilla 

aloilla verkkosivujen hyödyntämistä pidetään vakiintuneena käytäntönä. Ympäristön pakottavat 

ja normatiiviset paineet voivat painostaa yrityksiä hyödyntämään digitaalisia työvälineitä, kuten 

verkkosivuja.  

Kuvaan 13 on ryhmitelty tutkimuksessa esille nousseita yritysten digitaalisia tarpeita 

arvonluontialueiden mukaan. Jotkin tarpeet voidaan asettaa useaan arvonluontialueeseen, 

riippuen näkökulmasta, josta asiaa tarkastellaan. Arvolupauksissa tarpeiksi esiin nousivat 

digitaalisen palveluvalikoiman parantaminen, digitaalisen tuotevalikoiman parantaminen ja 

yrityskuvan parantaminen. Yritykset voivat muokata arvolupauksia asiakkaille digitalisoimalla 

tuotteitaan ja palveluitaan. Yrityskuvan parantaminen on tässä tapauksessa ryhmitelty 

arvolupaukseen, koska hyvällä yrityskuvalla on ajateltu olevan positiivisia vaikutuksia myös 

yritysten arvolupauksiin. Positiivinen yrityskuva voi vaikuttaa myönteisesti asiakkaiden 

odotuksiin ja kokemuksiin tuotteesta tai palvelusta. Yrityskuva vaikuttaa epäsuorasti 

arvolupauksiin ja asiakkaan siitä kokemaan arvoon. 

 

Kuva 13. Digitaaliset tarpeet 
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Arvonluonnissa digitaalisiksi tarpeiksi esille nousivat resurssien käytön tehostaminen, 

tietoteknisen osaamisen lisääminen, prosessien tehostaminen, tiedonkulun parantaminen 

yrityksessä ja markkinoille tulon nopeuttaminen. Edellä mainitut tarpeet liittyvät tapaan, jolla 

yritys luo arvoa prosessien ja toimintojen kautta. Yrityksillä vaikuttaisi olevan tarve tehostaa 

toimintaa ja vähentää resurssien kulutusta digitaalisuuden avulla. 

Arvoverkostoon liittyviä tarpeita olivat yhteistyön parantaminen kumppanien kanssa, uusien 

yhteistyökumppaneiden etsiminen ja uusien asiakkaiden saavuttaminen. Suurin osa yrityksistä 

toimi pääsääntöisesti yritysmarkkinoilla, minkä takia uudet asiakkaat voidaan mieltää 

yhteistyökumppaneiksi ja osaksi arvoverkkoa. Yritykset voivat muodostaa arvonluontiverkkoja, 

joiden toimintaa, tiedonkulkua ja synkronointia voidaan tehostaa digitaalisuuden avulla. 

Taulukkoon 15 on pyritty tiivistämään kuvaus yritysten nykytilasta ja tarpeista. Taulukko esittää 

yritysten digitaalisuuden hyödyntämistä nykytilassa, sekä yritysten kokemia digitaalisia tarpeita 

ja tavoitteita. Taulukon avulla on pyritty tiivistämään keskeiset asiat, miten yritykset 

hyödyntävät digitaalisuutta nykytilassa. Myös keskeisiä digitaalisia tarpeita ja tavoitteita on 

pyritty taulukoimaan. Monia tarpeista ja tavoitteista voidaan pitää yrityksille tärkeinä 

kehityskohteina.  

Taulukko 15. Digitaalisuuden hyödyntämisen, tarpeet ja tavoitteet  

 

7.2 Digitaalisuuden hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä 

Digitaalisten innovaatioiden leviämistä voidaan selittää teknologiaan, organisaatioon ja 

ympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutuksella. Tässä tutkimuksessa organisaatioon liittyvänä 

Digitaalisuuden hyödyntäminen nykytilassa Digitaaliset tarpeet ja tavoitteet

Harva yritys tarjosi täysin digitaalisia tuotteita tai 

palveluita.

Tärkeänä tavoitteena yrityksillä oli kehittää digitaalista 

tuote- ja palveluvalikoimaa.

Yritykset hyödynsivät digitaalisuutta kohtuullisesti 

prosesseissa.

Operationaalisen toiminnan kehittäminen digitalisuuden 

avulla oli tärkeä kehityskohde yrityksille. 

Yritykset käyttivät aktiivisimmin verkkosivuja 

digitaalisista työvälineistä.

Moni yritys suunnitteli uusien digitaalisten välineiden 

käyttöönottoa.

Suuri osa yrityksistä hyödynsi digitaalista markkinointia.

Tärkeimmät tarpeet olivat uusien asiakkaiden 

saavuttaminen ja yrityskuvan parantaminen 

digitalisuuden avulla.

Yritykset käyttivät vähiten verkkokauppaa digitaalisista 

työvälineistä.

Vähiten tärkeä tarve oli kilpailijoiden analysoiminen 

digitaalisuuden avulla.
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tekijänä tutkittiin, yritysten kasvuhalukkuutta. Yritykset ryhmiteltiin kasvuhalukkaisiin ja 

kasvuhaluttomiin yrityksiin ja tutkittiin ryhmien välisiä eroja. Yhtenä ympäristön selittävänä 

tekijänä tutkittiin yritysten toimialan teknologisen kehityksen nopeuden vaikutusta. Yritykset 

jaettiin teknologisesti nopeasti ja hitaasti kehittyviin ryhmiin ja tutkittiin niiden välisiä eroja. 

Arvolupauksissa kasvuhalukkaat yritykset tarjosivat enemmän täysin digitaalisia tuotteita, kuin 

kasvuhaluttomat yritykset. Lisäksi useammalla kasvuhalukkaalla yrityksellä oli strategisena 

tavoitteenaan parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuote- ja palveluvalikoiman avulla. 

Kasvuhalukkaat yritykset näyttäisivät uskovan tuotevalikoiman digitaalisen kehittämisen 

olevan tärkeässä roolissa asiakasarvon parantamisessa. Tuote- ja palveluvalikoiman 

digitalisoinnilla voidaan pyrkiä saavuttamaan kilpailuetua, johon kasvua tavoittelevat yritykset 

pyrkivät. Myös yritysten ympäristö näyttäisi vaikuttavan paljon arvolupausten 

digitalisoitumiseen. Teknologisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla yritykset hyödyntävät 

digitaalisuutta enemmän tuote- ja palveluvalikoimissaan, kuin hitaasti kehittyvillä aloilla 

toimivat yritykset. Ympäristön aiheuttamat pakottavat, jäljittelevät ja normatiiviset paineet 

voivat ajaa yrityksiä digitalisoimaan arvolupauksiaan. Asiakkaiden suunnalta voi ilmaantua 

pakottavaa painostusta saada digitaalisia tuotteita tai palveluita. Yritykset voivat kokea tarvetta 

jäljitellä kilpailijoita, jos kilpailijan valikoimassa on digitaalisia tuotteita. Teknologisesti 

nopeasti kehittyvä kilpailuympäristö voi olla kehittänyt normin tarjota digitaalista valikoimaa, 

ja tähän kykenemättömät yritykset voivat vaikuttaa olevan kehityksestä jäljessä.  

Arvonluonnissa erot kasvuhalukkaiden ja kasvuhaluttomien yritysten välillä eivät olleet selkeät. 

Ryhmien välillä ei ollut eroja strategisessa tavoitteessa parantaa operatiivisia toimintoja 

digitaalisuuden avulla tai digitaalisuuden hyödyntämisessä osana prosesseja. Toisaalta 

kasvuhalukkaat yritykset suunnittelivat enemmän digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa, 

kuin kasvuhaluttomat yritykset. Tästä voisi päätellä, että kasvuhalukkaat yritykset ovat 

digitalisoimassa arvonluontiaan erilaisten työvälineiden avulla enemmän kuin kasvuhaluttomat 

yritykset, mutta eivät ole välttämättä tietoisesti muuttamassa prosessejaan digitaalisemmiksi. 

Toimialan teknologinen kehitys näyttäisi vaikuttavan yritysten prosesseihin. Nopeasti 

kehittyvillä aloilla olevat yritykset hyödynsivät digitaalisuutta enemmän prosesseissaan, kuin 

hitaasti kehittyvillä aloilla olevat yritykset.  
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Yritykset voivat kokea tarpeet hyödyntää digitaalisuutta eri tavoin riippuen siitä pyrkiikö yritys 

kasvamaan vai ei. Tutkimuksen perusteella kasvuhalukkaat yritykset kokivat asiakkaiden 

ymmärtämisen, kilpailijoiden analysoimisen ja markkinoiden seuraamisen digitaalisuutta 

hyödyntämällä tärkeämmiksi tarpeiksi kuin kasvuhaluttomat yritykset. Kasvuhalukkaille 

yrityksille voi olla tärkeämpää ymmärtää kilpailuympäristöään, koska se voi auttaa oman 

toiminnan kehittämisessä. DiMaggio et al. (1983, s. 151) mukaan yritykset voivat imitoida 

kilpailijoitaan, jos kilpailuympäristö aiheuttaa epävarmuutta tai yrityksen tavoitteet ovat 

epäselvät. Kasvuhalukkailla yrityksillä oli tarpeita hyödyntää digitaalisuutta myös tuote- ja 

palveluvalikoimansa parantamisessa, markkinoille tulon nopeuttamisessa ja prosessien 

tehostamisessa. Kasvuhalukkaat yritykset näyttäisivät pyrkivän kasvuun arvolupausten 

digitalisoimisella ja arvonluonnin tehostamisella digitaalisuuden avulla.  

Teknologisesti nopeasti kehittyvillä aloilla näyttäisi olevan suurempi tarve etsiä uusia 

yhteistyökumppaneita ja parantaa yhteistyötä kumppanien kanssa digitaalisuuden avulla, kuin 

hitaasti kehittyvillä aloilla. Uudet teknologiat voivat aiheuttaa epävarmuutta 

kilpailuympäristössä ja kenties yritykset pyrkivät vähentämään epävarmuutta parantamalla 

yhteistyötä ja etsimällä uusia yhteistyökumppaneita. Ympäristön paineet voivat luoda tarpeita 

kehittää yritysten arvoverkostoa ja kehittää yhteistyötä kumppanien kanssa. 

7.3 Jatkotutkimus 

Tutkimuksessa tutkittiin, miten Päijät-Hämeen pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja 

millaisia tarpeita yrityksillä on, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Tutkimus oli 

luonteeltaan kartoittavaa ja kuvailevaa, mikä auttaa mahdollisia jatkotutkimuksia 

hahmottamaan alueen pk-yritysten nykytilaa. Tutkimuksen tulokset antavat hyvän kuvan, siitä 

miten pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta ja millaisia tarpeita yrityksillä on. Yksi 

mahdollinen jatkotutkimuksen kohde voisi olla selvittää, yksityiskohtaisemmin yritysten 

digitaalisuuden hyödyntämistä tai tarpeita. Tässä tutkimuksessa on luotu varsin suuresta 

joukosta yrityksiä kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen yleiskuva yritysten digitaalisuuden 

hyödyntämisestä. Tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen yhtenä heikkoutena voidaan pitää 

suljettuja kysymyksiä, jotka eivät mahdollista vastaajien omia vastauksia. Jatkotutkimus voisi 

keskittyä pienempään joukkoon yrityksiä, joita tutkitaan kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. 
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Laadullisella tutkimuksella voidaan saada tarkempi kuva digitalisaatiosta yritysten 

näkökulmasta ja havaita uusia ideoita, joita ei tässä tutkimuksessa välttämättä osattu ottaa 

huomioon.  

Toinen jatkotutkimuskohde voisi olla, miten yksittäinen yritys voi arvioida omaa 

digitaalisuuden hyödyntämistään ja tarpeitaan. Tutkimus voisi auttaa yrityksiä arvioimaan 

digitaalisia kyvykkyyksiään ja selvittää tärkeitä kehityskohteita yrityksessä. Mihin arvonluonti 

alueisiin yritysten kannattaisi keskittyä, jotta digitalisaatiosta saisi mahdollisimman paljon 

hyötyä. Jos yritykset pyrkivät digitalisoimaan kaikkea kerralla, kasvaa epäonnistumisen 

todennäköisyys. Tutkimuksen tavoitteena voisi olla kehittää työkalu, jolla yritykset voivat 

arvioida omaa digitaalisuuttaan.  

Kolmas mahdollinen jatkotutkimuskohde voisi tutkia, millaisia digitaalisia tuotteita tai 

palveluita pk-yritykset voisivat tarjota. Yrityksillä on selkeä halu kehittää digitaalista 

valikoimaansa, mutta ainakin tällä hetkellä sen hyödyntäminen on vähäistä. Tutkimus voisi 

selvittää, onko pk-yrityksillä vaadittavat tiedot, taidot, ja tietotekninen valmius tarjota 

digitaalisia tuotteita ja palveluita. Valikoiman digitalisoiminen muuttaa myös toimintatapoja 

yrityksessä. Voisi olla tärkeää tutkia, miten valikoiman digitalisoiminen muuttaa yrityksen 

toimintaa. Kenties tutkimus voisi keskittyä kasvuhalukkaisiin pk-yrityksiin, jolla oli tämän 

tutkimuksen mukaan tarve digitalisoida arvolupauksiaan. 

Tärkeimpiä digitaalisia tarpeita yrityksillä olivat uusien asiakkaiden saavuttaminen ja 

yrityskuvan parantaminen. Neljäs mahdollinen jatkotutkimuskohde voisi olla, miten 

digitaalisuuden avulla on mahdollista saavuttaa uusia asiakkaita ja millä keinoin voidaan 

vaikuttaa yrityskuvaan. Tietotekniikan ja kommunikaatioteknologian huima kehitys ovat 

vaikuttaneet merkittävästi kuluttajien käyttäytymiseen. Digitaalisella markkinoinnilla voidaan 

saavuttaa suuri määrä asiakkaita edullisesti ja tehokkaasti. Sosiaalisen median käyttö on 

lisääntynyt myös huimalla vauhdilla ja monet yritykset ovat alkaneet hyödyntää sitä. 

Aikaisemmin kommunikointi asiakkaiden kanssa on ollut varsin yksisuuntaista, mutta 

sosiaalisen median avulla se on paljon enemmän vuorovaikutteista. Sosiaalisen median voi 

olettaa olevan varsin merkittävässä roolissa yrityskuvan parantamisessa digitaalisin keinoin.  
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8 YHTEENVETO 

Digitalisaatio on yksi aikamme merkittävimmistä trendeistä, joka muuttaa liiketoimintaa, 

yhteiskuntaa ja yksilöiden elämää. Monet yritykset ovat kasvaneet ennennäkemätöntä tahtia 

hyödyntämällä digitalisaatiota, samalla kuin monet perinteiset yritykset ovat olleet vaikeuksissa 

sopeutua muuttuneeseen ympäristöön. Digitaalisuuden tutkiminen on ajankohtainen ja tärkeä 

aihe, jolla on vaikutuksia kaikilla toimialoilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten 

pk-yritykset hyödyntävät digitaalisuutta sekä millaisia tarpeita yrityksillä on, joihin 

digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Työn tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisesti tulevissa 

jatkotutkimuksissa, ja tuloksien on tarkoitus antaa hyvä yleiskuva yritysten digitaalisuuden 

nykytilasta. Tutkimusta voidaan hyödyntää myös paikallisten toimijoiden ja yritysten yhteistyön 

kehittämisessä.  

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta? 

2. Mihin yrityksillä on tarve hyödyntää digitaalisuutta? 

Työssä on keskitytty pk-yrityksiin, jotka muodostavat suuren osan Suomen yrityksistä 

lukumäärällisesti ja liikevaihdon suhteen. Tutkimus ja mahdolliset jatkotutkimukset voivat 

auttaa varsin suurta kohderyhmää. Työssä on keskitytty Päijät-Hämeen alueen yrityksiin, sillä 

työn on tarkoitus toimia esiselvityksenä tulevalle tutkimukselle, joka keskittyy kyseisen alueen 

yrityksiin. Kaikki tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä alueen ulkopuolisiin yrityksiin.  

Hess et al. (2016, s. 124) mukaan digitalisaatio muuttaa yrityksen arvonluontia ja 

liiketoimintamalleja. Tutkimuksen teoria osuudessa on käsitelty digitalisaatiota, arvonluontia ja 

liiketoimintamalleja, sillä ne ovat oleellista kirjallisuutta tutkimuksen kannalta. Lisäksi teoriassa 

on käsitelty teknologisten innovaatioiden leviämistä organisaatioiden näkökulmasta. 

Innovaatioiden leviämisen tutkimuksilla, voidaan selittää digitaalisten teknologioiden ja 

työvälineiden omaksumista ja hyödyntämistä yrityksissä. Kirjallisuuden avulla on saatu hyvä 

käsitys siitä, miten aihetta on käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa sekä mitkä tekijät 

vaikuttavat digitaalisuuden hyödyntämiseen ja tarpeisiin yrityksissä. 
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Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että harva pk-yritys tarjosi useita täysin digitaalisia tuotteita tai 

palveluita valikoimassaan. Monella yrityksellä oli kuitenkin strategisena tavoitteena parantaa 

asiakasarvoa digitaalisen tuote- ja palveluvalikoiman avulla. Yrityksillä näyttäisi olevan 

pyrkimys kehittää digitaalisia arvolupauksiaan. Monet yritykset hyödynsivät digitaalisuutta 

osana tuotteitaan ja palveluitaan, mikä viittaisi siihen, että yritykset hyödyntävät digitaalisia 

elementtejä nykyisissä tuotteissaan. Täysin digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osalta 

digitaalisuutta hyödynnetään vielä vähän yrityksissä, mutta yrityksillä on selkeä tahto parantaa 

tätä osa-aluetta. 

Digitaalisista työvälineistä aktiivisimmin käytettiin verkkosivuja, pilvipalveluita ja sähköistä 

laskutusta, digitaalista markkinointia, sisäisen viestinnän työvälineitä ja sosiaalista mediaa. 

Vähiten käytettiin verkkokauppaa, asiakkuuksienhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. 

Verkkosivujen käyttöä ovat voineet edistää sen teknologiset ominaisuudet sekä ympäristön 

pakottavat ja normatiiviset paineet. Verkkokaupan alhainen käyttö on yllättävää, mutta kenties 

yritykset eivät koe saavansa siitä tarpeeksi hyötyä toimialallaan. Pk-yritysten ominaispiirteet 

voivat myös selittää verkkokaupan alhaista hyödyntämistä, sillä sosiaalisia kanssakäymisiä 

vähentävät uudet toimintatavat voidaan kokea uhkaaviksi (Castleman 2004, s. 42-43). 

Suurimmiksi tarpeiksi yritykset kokivat saavuttaa uusia asiakkaita ja parantaa yrityskuvaa 

digitaalisuuden avulla. Vähiten tärkeä tarve oli kilpailijoiden analysoiminen digitaalisuuden 

avulla. Yrityksillä näyttäisi olevan paljon erilaisia tarpeita hyödyntää digitaalisuutta, mistä voi 

päätellä digitalisaation olevan ajankohtainen asia pk-yrityksissä. Digitalisaatio ei ilmene 

yrityksissä pelkkänä tarpeena, vaan yrityksillä on selkeitä strategisia tavoitteita sen suhteen. 

Monen yrityksen strategisena tavoitteena oli esimerkiksi tehostaa toimintaa digitaalisuuden 

avulla tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien osalta.  

Tutkituista ryhmistä esille nousivat kasvuhalukkaat yritykset ja teknologisesti nopeasti 

kehittyvillä aloilla toimivat yritykset. Etenkin kasvuhalukkailla yrityksillä oli strategisena 

tavoitteena parantaa asiakasarvoa digitaalisen tuote- ja palveluvalikoiman avulla. 

Kasvuhalukkaat yritykset hyödynsivät aktiivisesti erilaisia operatiivisia toimintoja tehostavia 

työvälineitä ja digitaalista markkinointia sekä sosiaalista mediaa. Yrityksen ulkoisissa tarpeissa 

kasvuhalukkailla yrityksillä esille nousivat asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, kilpailijoiden 
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sekä markkinoiden seuraaminen digitaalisuuden avulla. Sisäisissä tarpeissa prosessien 

tehostaminen, markkinoille tulon nopeuttaminen ja tuote- ja palveluvalikoiman parantaminen 

digitaalisesti olivat tärkeitä. 

Toimialan teknologisen kehityksen nopeudella vaikuttaisi olevan varsin suuri vaikutus yritysten 

digitaalisuuden hyödyntämiseen. Teknologisesti nopeasti kehittyvillä toimialoilla olevat 

yritykset hyödynsivät prosesseissaan ja tarjosivat tuotevalikoimassaan enemmän digitaalisia 

tuotteita ja palveluita, kuin hitaasti kehittyvillä aloilla olevat yritykset. Teknologisesti nopeasti 

kehittyvillä aloilla, tarpeet hankkia uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyön parantaminen 

korostuivat.   

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta sekä millaisia 

tarpeita yrityksillä on, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Tutkimuskysymyksiin on 

vastattu kuvailemalla, miten yritykset hyödyntävät digitaalisuutta tuotteissa, palveluissa, 

prosesseissa sekä millaisia työvälineitä yritykset käyttävät. Lisäksi on kartoitettu, millaisia 

tarpeita yrityksillä on, joihin digitaalisuutta voidaan hyödyntää. Ryhmien välisten erojen 

tulokset kuvaavat hyvin, miten tietyn tyyppiset yritykset hyödyntävät digitaalisuutta. Saadut 

tulokset vastaavat tutkimuksen tavoitteisiin ja asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  
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