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Maisterityössä tutkitaan digitaalisen tiedonvaihdon nykytilaa B2B-liiketoiminnassa. 
Nykyisessä liiketoimintaympäristössä halutaan siirtyä kohti digitaalisia toimitusketjun 
prosesseja, jotka takaavat tehokkuuteen ja kustannuksiin liittyviä hyötyjä verrattain 
manuaalisiin tiedonvälityksen muotoihin. Tutkimuksessa käsitellään, mitä tiedonvaihdon 
tarpeita teollisuuden yrityksillä on, mitä mahdollisuuksia digitaalinen tiedonvaihto tarjoaa 
organisaatioille sekä miten ja millä keinoin nämä tiedonvaihdon (tai vastaavasti tiedon 
jakamisen) tarpeet saadaan täytettyä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin ja nimettiin useita 
haasteita, jotka ovat toimineet hidastavina tekijöinä digitaalisen tiedonvaihdon kehittymisen 
esteinä.  
 
Suurimmat digitaalisen tiedonvaihdon haasteet liittyvät yritystoimijoiden välisiin haasteisiin 
sopia yhteisistä toimintatavoista koskien ekosysteemissä käytettäviä informaatiomalleja ja 
välitettäviä tietosisältöjä. Jotta digitaalista tiedonvälitystä ja automaatiota saadaan edistettyä, 
ekosysteemin prosesseja on yhtenäistettävä. Lisäksi käytettävistä teknisistä ja kaupallisista 
tiedonvaihdon standardeista on yhteisesti sovittava. Yhteisten standardien käyttö on 
digitaalisen tiedonvaihdon edellytys, mutta yksikään tämänhetkinen standardi ei ole riittävä 
tukemaan täysin teollisuuden laitteita koskevaa tiedonvaihtoa. Täten teollisuuden toimijoiden 
on yhteisesti sovittava teknisten laitetietojen määrittelyistä, jotta ne saadaan yhtenäistettyä. 
Vaikka tiedonvaihto ei ole tänä päivänä enää teknologinen ongelma, tietointegraatioiden 
rakentamisessa esiintyy erilaisia järjestelmäarkkitehtuurillisia haasteita liittyen järjestelmien 
heterogeenisiin rakenteisiin. Esiin nousivat myös erilaiset tietoturvauhkiin liittyvät pelot sekä 
puutteellinen kokonaisvaltainen ymmärrys ja johtajuus digitaalisen murroksen hallitsemisessa. 
Suurimpina digitaalisen tiedonvaihdon mahdollisuuksina puolestaan nähdään automaatiosta 
seuraavat kustannushyödyt prosesseissa sekä työnkulkujen ja läpimenoaikojen tehostuminen 
teollisuudessa. Tehokkaamman tiedon välityksen ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden ansiosta 
laitteiden elinkaarihallintaa pystytään kehittämään merkittävästi. Digitalisaatio takaa 
paremman tiedon laadukkuuden, käytettävyyden sekä tiedonvälityksen nopeuden, mistä syntyy 
monia mahdollisuuksia kehittää uusia innovaatiota, liiketoimintamalleja ja arvontuottoa 
digitaalisessa ekosysteemissä sekä toimitusketjuissa. Vielä on kuitenkin monia sekä teknisiä 
että sopimuksellisia haasteita ratkaisematta, ennen kuin avoimempi digitaalinen tiedonvaihto 
organisaatioiden välillä saadaan toteutettua. 
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The purpose of the thesis is to examine digital information exchange and B2B-integrations in 
industry sector. In a current business environment organizations are moving towards more 
digitalized supply chain processes and automation that ensure more effective life-cycle 
management and lower transaction costs in all industry areas. The study sets out to discover 
what are the current digital information exchange needs in industry and how the needs can be 
fulfilled by developing more robust digital B2B-integrations, automating processes and by 
achieving overall better cooperation by adopting Digital Business Ecosystems and Digital 
Supply Chain conducts. Applying a DBE mindset and networks in industry is a very 
complicated phenomenon. The study discovered many obstacles that hinder the digitalization 
advancements but moreover the study revealed the great benefits that companies can achieve 
by adopting digital communication within internal and external operations and with business 
partners. 
 
The study reveals that the biggest obstacles relate to difficulties between the business partners 
to agree on common ground rules and united practices in digital business ecosystems. The 
network partners must commonly agree which information models will be deployed and what 
are the contents of the applied technical and business standards in the ecosystem. Processes and 
information contents must be harmonized in order to achieve effortless information exchange. 
Current issue with the exciting standards is that they don’t fulfil all the technical information 
requirements concerning the industry equipment. Therefore, the standards need to be further 
developed to support the industry needs. Nowadays there are many technologies to digitally 
process information but there are still some issues with heterogenous system solutions. 
Organizations also fear for their information security in digitalizing environment. The biggest 
benefits are results of the digitally improved information quality, information exchange speed 
and better information availability. The common communication practices enable new ways to 
create value, new innovations and business models in digital business ecosystems. By better 
visibility and better forecasting the product and plant lifecycle management becomes more 
effective. The process automation guarantees transaction cost benefits, more effective 
workflows and shorter lead times for the industry operators.  



 
 

 

ALKUSANAT 

 

Tutkimusprojektin alussa en ollut täysin varma, mihin olin itseni sitouttanut, sillä tutkimuksen 

aihe oli minulle uusi ja tuntematon. Olin kuitenkin hyvin iloinen, että pääsin osaksi tärkeää ja 

ajankohtaista tutkimusprojektia, jossa tapasin ja sain oppia alan asiantuntijoilta. Olen 

kiitollinen, että sain tehdä pro graduni merkityksellisestä, mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta 

aiheesta, ja että tutkimustani kohtaan on esitetty mielenkiintoa sekä haastateltavien että 

ohjaajieni toimesta tutkimuksen alkumetreiltä asti.  Toivon, että en ole tehnyt työtä vain itseäni 

varten, vaan että tutkimuksella on merkitystä myös toimeksiantajille ja laajemmalle 

liiketoimintayhteisölle. Tutkimusta tehdessä ole oppinut asioita itsestäni ja kartuttanut 

näkemystä omista vahvuuksistani ja heikkouksistani. Projektin edetessä sain monenlaisia uusia 

kokemuksia ja näkemyksiä tutkijan työstä, sekä ehdin myös pohtia omaa suuntautumistani 

työelämässä. Tutkimusprojekti on ollut pitkä ja aiheesta on löytynyt loputtomasti näkökantoja 

ja uutta tutkittavaa. Kuitenkin hiljalleen minusta alkaa tuntua siltä, että kontribuutioni tämän 

tutkimuksen osalta on valmis.  

 

Huojennuksen lisäksi tunnen suurta kiitollisuutta tukijoukkojani kohtaan. Kuten aina, perheeni 

on tukenut ja seurannut etenemistäni aidolla mielenkiinnolla ja auttaen. Haluan erityisesti 

kiittää isääni, joka antoi minulle arvokasta palautetta työstäni. Suuri kiitos myös avomiehelleni, 

jonka kanssa kävimme useita hedelmällisiä keskusteluja tutkimusaiheeseen liittyen. 

Keskustelumme auttoivat ymmärtämään tutkimuksen teknisiä aspekteja ja antoivat minulle 

uusia näkökulmia aiheeseen.  Lopuksi haluaisin kiittää työni ohjaajaa sekä valvojaa Risto 

Varalaa ja Jukka Hallikasta, jotka kärsivällisesti perehdyttivät minut digitaalisen tiedonvaihdon 

monimutkaiseen sekä moniulotteiseen maailmaan. Yhteiset palaverit vauhdittivat työtä 

eteenpäin sekä suuntasivat ja ohjasivat työtäni silloinkin, kun oli itse epävarma. Kiitos kun 

jaksoitte kannustaa minua ja aivojumpata kanssani niitä asioita, jotka tuntuivat haasteellisilta. 

Teidän ansiostanne tutkimuksen teko oli minulle valtava oppimisprosessi, jonka päätteeksi voin 

viisaampana ja kypsempänä ammattilaisena suunnata kohti tulevia haasteita. 

 

Sarianne Hassinen 

Espoo 27.11.2019 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän päivän modernissa teollisessa liiketoimintaympäristössä eri toimijat ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa. Yritysten erikoistuminen ja ydinosaamiseen keskittyminen on johtanut 

siihen, että palveluiden ja tuotteiden tuotanto on vahvasti riippuvainen toimijaverkoston 

yhteistyöstä (Schubert & Legner 2011). Toimijaverkostojen monimutkaisuus on lisääntynyt 

globalisaation myötä, joten verkostot ja toimitusketjut saattavat olla hyvinkin laajoja sekä 

monella tapaa heterogeenisia järjestelmiä. (Trent & Monczka 2003) Toimijaverkostojen 

laajuuden ja monimutkaisuuden takia hyvä yhteistyö eri tahojen välillä edellyttää tehokasta 

tiedon vaihtoa ja tiedon siirtymistä toimijaverkoston sisällä eri tahoille. Tämä on oleellista, 

koska kaikki toimijat suorittavat verkostossa tiettyä roolia tuotannon onnistumisen kannalta. 

Tehokas tiedonvaihto on oleellinen osa transaktioiden suorittamista, logistiikkaa sekä 

tuotannossa laite-elinkaaren hallintaa. (Shore & Venkatachalam 2003; Wu et al. 2006) 

Tehokkaalla tiedonvaihdolla viitataan siihen, kuinka paljon uutta arvoa välitetty tieto tuottaa 

asiakkaille ja muille toimitusketjun toimijoille liittyen palveluihin, päätöksentekoon, 

toimitusketjun näkyvyyteen ja ennustettavuuteen. (Dinter 2013)  

 

Digitalisaatio tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia ja välineitä, joiden käyttöönoton myötä 

organisaatioilla ja toimitusketjuilla on mahdollisuus uudistua ja muuntautua digitaalisin keinoin 

toimiviksi yhteistyöverkostoiksi. (Ivanov et al. 2018) Tärkein motiivi organisaatioille 

integroitua osaksi tiedonvaihtoverkostoa liittyy tarpeeseen säästää kustannuksia ja parantaa 

tiedon reaaliaikaisuutta, jotta liiketoimintaa voidaan paremmin hallita ja kilpailukykyä kehittää 

(Swafford et al. 2008; Prajogo & Olhager 2012; Wong et al. 2015).  

 

Tässä tutkimuksessa tiedonvaihdon tehokkuuksia tarkastellaan teollisuuden näkökulmasta. 

Teollisuuden tarkoitus on valmistaa tuotteita, ja tiedon hallinnalla on tärkeä rooli tuotannon 

kilpailukyvyn kannalta. Tehoton tiedonvaihdon hallinta voi aiheuttaa yritykselle kuluja, jotka 

kattavat peräti 1,5 % myynnin osuudesta tuotanto-omaisuus riippuvaisilla (asset-intensive 

industries) aloilla (Snitkin et al. 2010). Koska tuotannossa operoidaan alhaisilla marginaaleilla, 

suhteellisen pienelläkin kokonaiskustannusten muutoksella on vaikutusta yrityksen 

kannattavuuteen. Tuotanto-omaisuuden kustannuksia aiheuttavat teollisuudessa esimerkiksi 

laitteiden ylläpitotoiminnot. Ylläpitotoiminnoilla on suuri vaikutus teollisuuden 
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suorituskykyyn.  Tehokas ylläpito edellyttää, että tehtaissa asennettujen laitteiden tiedot ovat 

ajantasaisia sekä saatavilla oikeille henkilöille. Tietojen on oltava myös tarpeeksi kattavia 

laitteiden ylläpitoa varten. Täten huolellinen tiedon hallinta tulee tehokkuutta, mikä on 

elintärkeää teollisuusyrityksille. (Korpela et al. 2017; Kannisto et al. 2018; Marttinen et al. 

2018) 

 

Tällä hetkellä teollisuuden tuotantolaitteiden elinkaarihallintaa koskevat tiedot eivät välity 

varsinkaan organisaatioiden välillä tehokkaasti, jotta tehtaiden, laitteiden ja komponenttien 

käyttökunnossapitoa (huoltoa ja ennakoivaa ylläpitoa) pystyttäisiin kehittämään ja toimintaa 

tehostamaan. Laitteiden elinkaarihallinta aiheuttaa yrityksille huomattavia välillisisä kuluja, 

koska tietoja ei ylläpidetä ja vaihdeta eri tahojen kesken, tai edes organisaation sisäisesti, 

tehokkaasti. (Kannisto et al. 2018) 

 

Elinkaarihallinnan osalta erityisesti laitteiden teknisten tietojen välitys on organisaatioiden 

välillä epätehokasta. Teknisellä tiedolla viitataan siihen, miten jonkun prosessiteollisuuden 

laitteen, kuten esimerkiksi pumpun, tiedot ovat kuvattu. Laitteiden tiedot saattavat olla hyvinkin 

laajoja kokonaisuuksia, joihin kuuluvat fyysisten komponenttien kuvaukset ja erilaisia 

tietokenttiä, kuten komponentin tyyppi, tunnistusnumero, sarjanumero jne. Teknisen tiedon 

saatavuus ja ylläpito on erityisen tärkeää investointiprojekteissa ja laitteiden ylläpidossa. Suurin 

osa toimitusketjujen informaatiosta ja laitteiden teknisistä tiedoista syntyvät ulkoisten yritysten 

toimesta, joten paremman informaatiohallinnan saavuttaminen riippuu informaatioverkoston 

eli ekosysteemin kyvystä vaihtaa ja välittää oleellista tietoa tarkasti ja tehokkaasti. (ARC 2013) 

Prosessiteollisuudessa käytettävien laitteiden elinkaarihallinta on tällä hetkellä tehotonta, koska 

prosesseja ja tiedoin vaihdantaa ei ole monin paikoin vielä digitalisoitu. 

 

Digitaalista tiedonvaihtoa tarvitaan B2B-liiketoiminnassa, koska toimijoiden välisten 

transaktioiden määrä kasvaa jatkuvasti. Teknisten ja kaupallisten tietojen välittämiseksi 

tarvitaan vakiosanomia, koska standardoituja vakiosanomia voidaan myös vakioidulla tavalla 

prosessoida, mikä nostaa digitalisaatio- ja automaatioastetta (Kannisto et al. 2018; Marttinen et 

al. 2018).  Tällä hetkellä prosessien ja sanomien vakiointi puuttuu vielä erityisesti teknisten 

tietojen osalta, joten toimihenkilöt joutuvat tukeutumaan laskentataulukoihin (esim. Excel) tai 

muihin manuaalisiin ja virheherkkiin keinoihin käsitellä transaktioita. Tietoja syötetään 
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manuaalisesti järjestelmiin, vaikka vastaavat tiedot saattavat olla jo olemassa digitaalisessa 

muodossa yhteistyökumppanin järjestelmässä.  

 

Tehokas tiedon vaihto vaatii toistuvia tiedon siirron aktiviteetteja. Nykyisillä puutteellisilla ja 

manuaalisilla tietomalleilla ja prosesseilla tiedon vaihto on kuitenkin työlästä, mikä takia tänä 

päivänä tiedon vaihdossa esiintyy vielä paljon viiveitä ja virheitä. (Kannisto et al. 2018)  

 

Tiedon vaihdon kehityshankkeet tyypillisesti alkavat käsillä olevan prosessin tehostamisen 

tarpeesta (Kang & Moon 2016) Hankintaketju on yksi esimerkki prosessista, joka ensiksi 

pyritään virvaviivaistamaan ja tämän jälkeen eri transaktioita pyritään digitalisoimaan. 

Vaiheittain prosessien osat pyritään sähköistämään, mistä seuraa toimitusketjun vaiheiden ja 

lopulta kokonaisprosessin automaatio. Kehityshankkeet eivät aina ratkaise toimitusketjun 

ongelmakohtia, mutta niissä saadaan koostettua olemassa olevaa dataa tiedoiksi ja 

johtopäätöksiksi.  

 

Toistaiseksi yhdelläkään organisaatiolla ei ole yksin kyvykkyyksiä (tietotaitoa tai valtaa) 

suunnitella tai toteuttaa toimitusketjun päästä-päähän kattavaa tietointegraatiota. Tämän vuoksi 

vaaditaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta integraatioverkostoja voidaan rakentaa. 

Tietointegraatioilla tarkoitetaan järjestelmien välisten yhteyksien luomista, jotta sähköisiä 

sanomia pystytään välittämään. (Schubert & Legner 2011; Njeru 2016) Perinteisesti yritysten 

väliset tietointegraatiot ovat olleet laajuudeltaan ja laadukkuudeltaan rajoittuneita, kahden 

toimijan välisiä yhteyksiä. 

 

Erilaisia EDI-pohjaisia teknologisia ratkaisuita on käytetty yritysten välisessä tiedon vaihdossa 

jo kymmeniä vuosia. Teollisuudessa tapahtuvan tiedonvaihdon kannalta EDI:n suurin puute on, 

ettei se tue teknisten tietojen käsittelyä. (Kannisto et al. 2018; Becker 2012) EDI:n jälkeen 

erilaisia standardeja on luotu B2B-viestintää varten. Esimerkkejä näistä ovat elektroniikka- ja 

teknologiateollisuuden käyttötarkoituksia varten luotu RosettaNet sekä Universal Business 

Language (UBL, standardisoitu ISO/IEC 19845). UBL, joka on luotu 

liiketoimintadokumenttien ja kaupallisten sanomien vaihdantaan eri toimialojen käyttöä varten. 

(Kannisto et al. 2018) 
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Edellä mainittujen standardien ongelma on, että ne eivät tarjoa mallia ja rakennetta 

prosessiteollisuuden teknisten laitetietojen vaihdannalle. Vaikka nykyiset informaation 

rakennestandardit ovat tärkeitä, ne ovat riittämättömiä skaalautuvuutensa sekä liikkuma-alan 

suhteen eivätkä ole sellaisenaan riittävä väline tiedon välitykselle ekosysteemin tarpeisiin. 

Vielä ei ole olemassa tarpeeksi geneeristä ratkaisua, joka mahdollistaisi sellaisen yhteistyön 

yritysten välillä, jossa informaatiota vaihdettaisiin ja prosessoitaisiin digitaalisesti.  

 

Lähtökohtaisesti yhteisissä toimitusketjuissa toimivat yhteistyökumppanit ja peräti kilpailijat 

ovatkin valmiita tekemään yhteistyötä laajempien tietointegraatioiden saavuttamiseksi. Tätä 

varten on syntynyt konsepti digitaalinen toimitusketju (DSC), jossa isot organisaatiot johtavat 

yritysten välistä integraatiotyötä yhteistyössä tärkeimpien tavarantoimittajiensa kanssa. DBE 

(Digital Business Ecosystem) ja Teollisuus 4.0 puolestaan ovat sekä digitaalisen toiminnan 

viitekehyksiä, mutta myös digitaalisten verkostojen esiintymiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle 

eri hankkeiden erinäisistä tarpeista yhtenäistää toimitusketjun toimijoiden käytäntöjä ja siten 

tehostaa ja automatisoida liiketoimintaa. Digitaaliset toimitusketjut ja digitaaliset 

liiketoimintaekosysteemit ovat hyvin monitahoisia ympäristöjä, koska osakkaita ja sidosryhmiä 

on paljon ja kaikilla organisaatioilla on omat tarpeensa ja tavoitteensa. (Korpela et al. 2017) 

 

 

Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

Tämä tutkimus on tehty osana suomalaista Digital Supply Chain - A Systemic Value 

Transformation within the Industrial Internet (DSC Core) –tutkimusprojektia. DSC Core-

konsortio syntyi suomalaisen prosessiteollisuuden ympäristössä tarpeesta tehostaa tilauksesta-

toimitukseen prosessia ja parantaa teollisuuden käytössä olevien laitteiden elinkaarihallintaa. 

Kaikki konsortioon osallistuneet yritykset toimivat osana globaalia toimitusketjua. Hankkeessa 
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pyrittiin yhtenäisesti toimijoiden kesken siirtymään kohti standardoituja liiketoimintamalleja 

sekä yhteistyöprosesseja. Tavoitteen oli tutkia teknistä tiedonhallintaa, teknisten laitetietojen 

harmonisointia prosessiteollisuudessa sekä standardisanomien järjestelmäintegraatioita, ja 

siten integroida tietosanomien vaihdanta toimitusketjuissa. Erityisesti konsortiossa keskityttiin 

teknisen tiedon hallintaan ja tavaralogistiikan kehittämiseen. Laitteiden myynnin yhteyteen on 

saatava toimiva teknisen tiedon vaihdanta, jotta tavaran lähettäjä ja vastaanottaja saisivat 

elektronisesti dokumentoitua tavaran eri logistiset vaiheet ja erityisesti välitettyä tavaran 

sisältökuvaukset. 

 

Tämä tutkimus toimii osana Digital Supply Chain -hanketta. DSC Core -projekti alkoi 

1.10.2016 ja päättyi 30.6.2019. Tämä tutkimus toimii projektin loppuraporttina, jonka tarkoitus 

on koostaa DCS Core -hankkeen tärkeimmät lopputulemat sekä kontribuoida tiedon 

integraatioiden ja tiedon jakamisen toimintamalleihin niin, että digitaalista tiedonvaihtoa 

pystytään jatkokehittämään tutkimuksen tulosten pohjalta. Tulokset kerättiin haastattelemalla 

15 DSC-projektissa mukana olevaa yritysedustajaa. Haastattelut toteutettiin laadullisena 

kokonaistutkimuksena. 

 

 Tutkimuksen uutuusarvo 

 

Organisaatioiden tiedon välityksen ja kommunikaatiotarpeiden sijaan kirjallisuudessa puhutaan 

usein organisaatioiden yhteentoimivuudesta (interoperability) (Vernadat 2010; Jardim-

Goncalves et al. 2013; Guedria et al. 2015). Yhteentoimivuutta on aiemmissa tutkimuksissa 

lähinnä tarkasteltu IT-näkökulmasta tai yritysyhteistyön näkökulmasta (Naudet et al. 2010). 

Aiheeseen liittyvien kirjallisuuskatsauksien perusteella voidaan todeta, että myös ulkoisten 

integraatioiden strategisia ja operationaalisia vaikutuksia, sekä IOS (inter-organizational 

systems) adaptaatiota on tutkittu laajasti (Barrett & Konsynski 1982; Hong 2002; Johnston & 

Vitale 1988). Myös sähköistä kaupankäyntiä (e-commerce) (Gosain et al. 2004; Kalakota & 

Robinson 2001), verkottunutta liiketoimintaa (Alt & Fleisch, 2000; Fleisch and Österle, 2000)  

sekä yritysten välistä yhteistyötä (Wölfle & Schubert 2007) on tutkittu paljon.  

 

Myös toimitusketjuverkostojen yhteentoimivuuteen liittyviä tutkimuksia on tehty, (Naudet et 

al. 2010; Schubert & Legner 2011) mutta harvat tutkimukset keskittyvät tarkemmin yritysten 



13 
 

väliseen tiedonvaihtoon, ja välitettävien tietojen tietosisältöihin. Myös sähköisten yhteyksien 

organisationaalinen ja tekninen suunnittelu ovat jääneet kirjallisuudessa vähemmälle huomiolle 

(Schubert& Legner 2011). 

 

Kirjallisuuskatsaus paljastaa, että vaikka organisaatioiden yhteistyöllä uskotaan olevan 

valtavasti positiivisia vaikutuksia yritysten suorituskykyyn, aiempi tutkimus on pääasiallisesti 

keskittynyt erilaisten arkkitehtuurien (Chen et al. 2008; Gong & Janssen 2013), teoreettisten 

mallien (ATHENA 2007; Grilo & Cruz-Machado 2007; Zutshi et al. 2012) ja 

maturiteettimallien rakentamiseen. (Guedria et al. 2015; Campos et al. 2013) Sen sijaan on tehty 

verrattain vähän tutkimuksia, joissa analysoidaan liiketoimintojen yhteensovittamisen 

vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn, erityisesti monimutkaisessa liiketoimintaekosysteemi 

ympäristössä. (Brunnermeier & Martin 2002; Loukis & Charalabidis 2013)  

 

Teollisuuden teknisten laitteiden harmoniosintiin ja jakamiseen keskittyvää tutkimusta ei ole 

aiemmin tiedeyhteisössä toteutettu (paitsi Kannisto et al. 2019). Teollisuuden teknisten 

laitetietojen vaihtoon liittyy siis selvä tutkimusrako, johon tämän tutkimuksen piirissä tuotetaan 

uutta tietoa. Myös tutkimuksen kohde, DSC-konsortio, on ainutlaatuinen, sillä teollisuudessa 

yritykset harvoin tekevät yhdessä ITC-kehitystä. On varsin ainutlaatuista, että laaja joukko 

prosessiteollisuuden toimijoita pyrkii yhteistyöhön perustuen kehittämään ja luomaan 

digitaalisen tiedonvaihdannan verkostoa. Aiemmin ei ole tutkittu vastaava joukkoa, jossa yhtä 

vahvasti käytännössä toteutuu ja näkyy ekosysteemiajattelu, eli jossa lähtökohtaisesti 

organisaatiot yrittävät yhtenäistää ulkoisia integraatioita, prosesseja sekä tietosisältöjä. Täten 

tutkimus luo täysin uudenlaista tietoa B2B-tiedonvaihdosta teollisuustoimijoiden yhteistyöhön 

perustuvassa ympäristössä, ja sen erilasisista vaikutuksista liiketoimintaan.  

   

 Tutkielman tavoitteet ja rakenne 

 

Tutkimuksessa keskitytään teollisuuden tiedonvaihdon nykytilaan liiketoiminnan 

näkökulmasta, ja perehdytään siihen, mistä tarpeista lähtöisin tiedonvaihtoa halutaan edistää 

B2B-liiketoiminnassa ja edelleen miksi liiketoimintaa ja organisaatioiden prosesseja halutaan 

tehostaa digitalisaation keinoin. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, missä vaiheessa digitaalinen 

kehitys on tällä hetkellä teollisuuden kokonaisketjussa, ja mitkä ovat digitaalisen murroksen 
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suurimaat esteet tällä hetkellä teollisessa liiketoimintaympäristössä. Tutkimuksen tarkoitus ei 

ole perehdytä tietointegraation tekniseen puoleen koskien tietointegraatiossa käytettyjä 

tekniikoita tai standardeja. Tutkimus rajataan myös toimitusketjun sekä teollisuuden B2B-

liiketoiminnan piiriin.   

 

Kuvio 2. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimuksessa pyritään muodostamaan kuvaa tilaus-toimitusprosessin kehittämisestä, sekä 

miten eri toimintoja voidaan kehittää digitalisaation avulla kohti automatisoituja transaktioita. 

Kyse ei ole kuitenkaan tietotekniikan tutkimuksesta, joten näkökulma pidetään liiketoiminnan 

prosessien tehostamisessa, joita avustetaan uusimmilla tietoteknisillä ratkaisuilla. 

Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan tämän hetkiset toimitusketjun hidastekohdat, joissa 

tiedonvälityksen prosesseja ei syystä tai toisesta ole vielä pystytty digitalisoimaan. 

Tutkimuksessa myös kartoitetaan, mitä vaatimuksia on vielä täyttämättä, jotta tietointegraatio 

ja tiedonvaihdanta onnistuu toimitusketjun toimijoiden välillä. Tutkimuksen lopussa käydään 

läpi tutkimustuloksissa ilmenneitä potentiaalisia keinoja helpottaa näitä tiedonvaihdon 

pullonkaulakohtia.   

 

Tutkimuskysymys voidaan määritellä seuraavasti: Minkälaista kehitystä tiedonvaihto 

teollisuudessa vaatii, jotta liiketoimijoiden kesken saadaan aikaan digitaalisen tiedonvaihdon 

liiketoimintaekosysteemi? Alakysymykset voidaan muotoilla seuraavasti: 

- Mitkä ovat digitaalisen tiedonvaihdon suurimmat jarruttavat 

tekijät/puutteet teollisuuden ympäristössä? 
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- Miten tilaus-toimitusketjua voidaan digitaalisin keinoin tehostaa 

prosessiteollisuuden kehittämiseksi?    

- Mitä mahdollisuuksia digitaalinen verkostoituminen ja tiedonvaihto 

tarjoaa toimitusketjun ja teollisuuden toimijoille? 

 

Tämä tutkimusraportti noudattaa kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillistä rakennetta, jossa ensin 

käydään läpi johdatus aiheeseen. Johdannossa eistellään tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

tavoitteet. Kappaleissa 2-6 rakennetaan tutkimukselle teoreettinen tausta ja luodaan 

kirjallisuuskatsaus tutkimusaiheesta.  Kappaleessa 2 kerrotaan digitaalisen tiedonvaihdon 

lähtökohdista teoreettisten suutauksien/mallien DBE ja DSC avulla. Kappaleessa 3 

kirjallisuuden esimerkkien pohjalta perehdytään tiedonvaihdon integraatioiden rakentamiseen, 

eli siihen, miten organisaatioiden järjestelmiä pystytään kytkemään yhteen digitaalisen 

tiedonvaihdon saavuttamiseksi. Kappaleessa kerrotaan yritysten välisistä B2B-integraatioista, 

sekä siitä minkälaista kehitystä pitää tapahtua organisaatioiden järjestelmissä, jotta työnkulkuja 

pystytään digitalisoimaan. Tämän lisäksi keskustellaan tiedonvaihdon vaatimista standardeista 

ja digitaalisen sanomavälityksen teknologioista. Kappale 4 käsittelee laitteiden 

elinkaarihallinnan nykytilaa ja teknisten laitetietojen vaihdannan tarpeita. Kappaleet 5 ja 6 

päättävät tutkimuksen teoreettisen osuuden ja niissä perehdytään nykyisen 

liiketoimintaympäristön tiedonjakamisen haasteisiin, sekä muutoksen johtamisen ja 

digitalisaatiostrategian merkitykseen kyseisten haasteiden kohtaamisessa.  

 

Kappaleessa 7 käsitellään tutkimuksen toteutusta, eli tutkimusmenetelmää, aineiston hankintaa 

sekä sisältöanalyysiä. Kappaleessa 8 esitellään yleisesti tutkimuksen tulokset. Kappaleet 9 ja 

10 keskittyvät erikseen tuloksissa ilmenneisiin tiedonvaihdoin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Kappale 11 kiteyttää yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Kappaleessa käydään myös erikseen 

läpi teorian ja tulosten yhteytys. Kappale 12 päättää tutkimuksen ja siinä käydään läpi 

tutkimuksen johtopäätökset. Kappaleessa lisäksi vastataan koostetusti tutkimuskysymyksiin ja 

pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä rajoituksia ja jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 Tutkimusstrategia ja -metodologia 

Tämän tutkimuksen strategiana käytettiin tapaustutkimusta, jonka tarkoitus on tutkia valittua 

ilmiötä sen todellisessa kontekstissa. Tapaustutkimus sopii tämän tutkimuksen tarkoituksiin, 
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koska tavoite on muodostaa perusteellinen ja tarkka kuvaus digitaalisesta tiedonvaihdosta. 

(Eskola & Suoranta 1998) Tutkimus pyrkii kartoittamaan tiedonvaihdon nykytilaa, 

mahdollisuuksia ja haasteita teollisuuden ympäristössä ja tutkimaan ilmiötä syvällisesti.  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla DSC -konsortion jäseniä, jotka ammateissaan 

toimivat B2B-tiedonvaihtoon sidoksissa olevissa työtehtävissä. Haastatteluja tehtiin 15. 

Puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla pystyttiin perehtymään eri haastateltavien 

näkemyksiin syvällisesti ja tutkimaan aihetta eri puolilta. Haastatteluihin oli valmisteltu 

kysymysrunko, joka aihealueet käytiin vapaa muotoisesti haastatteluissa läpi. Haastattelujen 

avulla tutkimuksessa perehdyttiin digitaaliseen tiedonvaihtoon teollisuuden ympäristössä ja 

opittiin paremmin ymmärtämään tutkimuskohdetta.  

 

Aineisto analysoitiin pääosin kvalitatiivisilla eli laadullisilla metodeilla. Laadullinen 

lähestymistapa valittiin, koska aineiston avulla pyrittiin muodostamaan synteesi B2B-

tiedonvaihdosta ilmiönä. Induktiivinen tutkimuksen lähestymistapa oli tarpeellista, koska aihe 

on monimutkainen ja moniulotteinen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136) Koska aiheesta pyrittiin 

tekemään johtopäätöksiä ja luomaan uutta ymmärrystä, tutkimus vaatii joustavuutta analyysissä 

sekä tulkinnassa. Analyysin loppuvaihetta pystyttiin myös tukemaan määrällisen analyysin 

avulla, koska materiaalia koodattiin NVivo-ohjelmalla ja tuloksena saatiin numeerista dataa eri 

vastaustulosten esiintymisestä. Määrällisen analyysin kaaviot löytyvät kappaleista 9 ja 10. 
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2 DIGITAALISEN TIEDONVAIHDON LÄHTÖKOHDAT  

Kappaleessa kerrotaan liiketoimintamaailman sekä toimitusketjujen digitalisaatiokehityksestä. 

Toimitusketjuja sekä organisaatioiden yhteistyötä tarkastellaan yritysten yhteistoimivuuden 

sekä toimitusketjujen suorituskyvyn näkökulmasta. Kappaleessa pohjustetaan, mitä odotuksia 

ja vaateita järjestelmien ja yritysten yhteentoimivuudelle on asetettava, jotta liiketoimintaa ja 

erityisesti teollisuuden toimitusketjuja voidaan tehostaa.  Tämän lisäksi muodostetaan 

teoreettinen pohja DBE ja DCS käsitteille. DBE on moniulotteinen käsite, joka 

yksinkertaistettuna tarkoittaa uudenlaisia arvonluontiin keskittyviä yhteistyöverkostoja. DSC 

tarkoittaa puolestaan uudenlaisia toimitusketjuja, joissa käytetään hyödyksi digitaalisia 

teknologioita tiedon jalostamisessa ja hyödyntämisessä.   

 

 Toimitusketjujen yhteentoimivuus ja teollisuuden digitaalinen murros 

 

Digitaalinen murros on tämän päivän todellisuus, joka yhdistää liiketoimintastrategiat, 

järjestelmät ja liiketoimintaprosessit, ja muuttaa koko teollista liiketoimintaympäristöä. 

(Schubert & Legner 2011; Njerun 2016) Eri teollisuuden aloilla asiakkaiden vaatimustaso 

kasvaa jatkuvasti, ja yrityksiltä vaaditaan nopeutta, joustavuutta, laadukkuutta ja tehokkuutta 

toiminnassa. Erityisesti joustavuuden tarve on teollisuudessa kasvanut tuotekannan 

monipuolistumisen, vähentyneen yksikkökysynnän sekä seuraavan päivän 

toimitusaikaodotuksen myötä (Daneshvar Kakhki & Gargeya 2019). Kaiken lisäksi edellisten 

vaatimusten edellytys on, että toiminta on turvallista. B2B-integraatioilla ja digitaalisella 

tiedonvälityksellä pystytään vastaaman näihin tarpeisiin. (Njerun 2016)  

 

Digitaalinen murros ei muuta vain yrityksiä, mutta myös ihmisten ajattelutapaa ja ihmisten 

välisiä interaktioita. Moderni liiketoimintamaailma on yhä enenemässä määrin digitaalinen, 

joten tuotettu arvo ja kilpialulliset hyödyt luodaan organisaatioissa ulkoisesti yritysten kesken. 

(Njeru 2016) Yritysten ja kilpailijoiden välinen kumppanuus ja partneri suhteet ovat tärkeässä 

asemassa, sillä globaalilla, mantereet ylittävällä yhteistyöllä yritykset pystyvät nopeuttamaan 

liiketoimintaansa. Toimitusketjujen yhteistyöverkostot mahdollistavat uusien markkinoiden 

luomisen, ylivoimaisen arvon tuoton sekä paremman kilpailuaseman organisaatioille (Pérez & 

Galdeano-Gómez 2015; Finne et al. 2013; Pomponi et al. 2015; Schulze-Ehlers et al. 2014).     
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Maailmanlaajuisesti organisaatiot ovat käynnistäneet oman digitaalisen muutosprosessinsa. 

Vallitseva uusi liiketoimintamalli perustuu yhteistyössä tapahtuvaan sähköiseen kauppaan. 

Sähköinen kauppa vaatii dynaamista kauppasuhteiden luomista ja hallintaa, julkisten ja 

yksityisten liiketoimintaprosessien automatisaatiota sekä integraatioiden mahdollistamaa 

kasvanutta joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Seurauksena liiketoimintaprosesseihin 

vaikuttavat myös useat muut prosessit, ja sähköisten integraatioiden tarve kasvaa. (Njeru 2016)  

 

Yritysten kilpailukyky on toimitusketjuverkostosta riippuvainen, mikä takia yritysten on pakko 

tehdä yhteistyötä toimitusketjupartnereiden ja muiden ulkoisten tahojen kanssa. Ennen 

teollisuuden toimijat kilpailivat itsenäisesti omilla brändeillään, mistä sittemmin on siirrytty 

kohti erilaisiin yhteistyömalleja ja yhteenliittymiä (joint venture) erilaisissa projekteissa (Min 

& Zhou 2002; Lambert et al. 2017). Nykyään elämme “coopetition” -aikaa, jossa yritykset 

toimivat yhteistyökykyisessä kilpailussa organisaation sisäisellä ja ulkoisella tasolla (Li & 

Zhang 2015). “Coopetition” on seurausta digitalisaation mahdollistamista paremmista 

yhteyksistä, toiminnallisesta läpinäkyvyydestä ja hierarkioiden madaltumisesta 

organisaatioissa. Liitettävyys ja yhteentoimivuus ei koske vain järjestelmiä, teknologioita, 

prosesseja ja ihmisiä, mutta myös organisaatioita ja eri maiden ja mantereiden välistä 

yhteystyötä (ARC 2019).  

 

AVEVA:n (2018) mukaan digitaalisen muutoksen adaptoinnista on monia hyötyjä eri 

teollisuuden aloille. Teollisuudessa saavutettaviin hyötyihin kuuluu parantunut omistuksien 

kunto, josta seuraa odottamattomien seisakkien väheneminen ja parempi käyttöomaisuuden 

suorituskyky. Myös ARC:in (2019) mukaan suurin digitaalisen murroksen adoptoinnin syy 

teollisuuden aloilla on tarve puuttua suunnittelemattomiin tuotannon seisakkeihin ja niiden 

seuraamuksiin.  
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Kuvio 3. Organisaatioiden yhteentoimivuuden ja ekosysteemiverkostojen vaikutus 
toimitusketjun suorituskykyyn (Cabral & Grilo 2018) 

Cabral ja Grilo (2018) mukaan toimitusketjuverkoston suorituskyky on moniulotteinen asia, 

joka koostuu neljästä eri ulottuvuudesta tai toisistaan riippuvaisista muuttujista. Malli keskittyy 

yhteistyökumppaneiden välisiin liikesuhteisiin ja niiden eri ulottuvuuksiin, joita sovelletaan 

yhteistyössä. 

 

Organisaatioiden tekninen yhteentoimivuus voidaan määritellä kahden tai useamman 

järjestelmän tai komponentin kyvyksi vaihtaa tietoa tai käyttää vaihdettua tietoa (Naudet et al. 

2010). Yhteentoimivuus ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tiedonvaihtoa tieto- ja 

viestintätekniikan (ICT) näkökulmasta, vaan myös organisaatioiden välisiä prosesseja, 

kulttuuria ja liikekumppaneiden välisiä sopimuskysymyksiä (Whitman & Panetto 2006; Naudet 

et al. 2010).  Puhutaankin liiketoiminnan yhteentoimivuudesta, jotta ICT:n lisäksi myös 

inhimilliset ja organisatoriset elementit huomioitaisiin paremmin (Zutshi et al. 2012; Chalmeta 

& Pazos 2015). Gabrel ja Grilo (2018) ovat koostaneet liiketoiminnan yhteentoimivuudelle 

kattavan määritelmän: Kahden tai useamman liiketoimintayksikön, samoin kuin kaikkien 

niiden rajoissa toimivien järjestelmien ja ulkoisesti toimintaan vaikuttavien järjestelmien, kyky 

työskennellä yhdessä. Yhteentoimivuudessa on huomioitava tietojärjestelmien 

konfigurointiasetuksien lisäksi monia ulottuvuuksia, kuten ulkoisten suhteiden hallinta, 

liiketoimintastrategia, yhteiset liiketoimintaprosessit, työntekijät ja työkulttuuri, tuotteet ja 
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palvelut, tiedonhallinta, tiedon laatu, liiketoiminnan semantiikka sekä verkoston 

yksityiskohdat. 

 

Eri yhteentoimivuuden ulottuvuuksien lisäksi toimitusverkoston suorituskykyyn vaikuttaa 

verkostovaikutus. Verkostovaikutuksilla viitataan liiketoimintayhteistyön vaikutuksiin, jotka 

ulottuvat kahdenkeskisten liikesuhteiden ulkopuolelle ja vaikuttavat siten koko verkoston 

toimintaa. Ilmiö on otettava huomioon tarkasteltaessa toimitusketjun suorituskykyä, koska 

verkostoissa kyse on monimutkaisista järjestelmistä, joissa eri järjestelmäkomponenttien 

toiminnoilla on vaikutus myös muihin verkoston järjestelmiin (Njeru 2016). Tämä on tärkeää 

ottaa huomioon, koska verkostoissa toimintojen vaikutukset saattavat epäsuorasti vaikuttaa 

myös kahdenkeskisten liikesuhteiden ulkopuolelle muihin toimijoihin. (Gadde & Hulthén 

2009; Cabral & Grilo 2018) 

 

Yritysten yhteentoimivuutta pidetään tärkeänä liiketoiminnan arvontuottajana, mutta myös 

haasteena, joka vaikuttaa yrityksen menestymiseen (Loukis & Charalabidis 2013; Panetto et al. 

2012). Esimerkiksi Yhdysvaltain autoteollisuuden toimitusketjuja koskevassa tutkimuksessa 

arvioitiin, että epätäydellinen yhteentoimivuus aiheuttaa suuria kustannuksia, mutta 

organisaatioiden yhteentoimivuutta parantamalla voitaisiin kehittää koko toimialan 

suorituskykyä minimoimalla tuotteiden kiertoajan sekä elinkaarikustannukset (Brunnermeier 

& Martin 2002). Jardim-Goncalves et al. (2012) korostavat, että yritysten yhteentoimivuus on 

tekijä, jolla on suuri vaikutus sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottavuuteen. 

Yhteentoimivuus vaikuttaa yleiseen laatuun, transaktiokustannuksiin ja tuottoaikaan sekä 

teollisuusprosessien ja digitaalisten julkisten palvelujen suunnitteluun. (Jardim-Goncalves et 

al. 2012) 

 

Tietojärjestelmien yhteentoimivuutta tukevien standardien adoptoinnilla, kuten omistus- tai 

toimialakohtaisten standardien ja XML-standardien käyttöönotolla on merkittävä positiivinen 

vaikutus organisaation suorituskykymittariston (balanced scorecard) neljään ulottuvuuteen; 

asiakkaisiin, innovaatioon, talouteen ja sisäisiin prosesseihin (Loukis & Charalabidis 2013). 

Tämän lisäksi myös monet muut empiiriset tutkimukset (Gallaher et al. 2002; O’Connor et al. 

2004) osoittavat, että yritysten yhteentoimivuus ja yhteisöllisten toimitusketjuverkostojen 

suorituskyky ovat sidoksissa toisiinsa.  Liiketoimintajärjestelmän suorituskyky tarkoittaa sitä, 
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kuinka tehokkaasti ja tuloksellisesti järjestelmät pystyvät prosessoimaan tietoa (ATHENA 

2006). Taloudellinen suorituskyky liittyy toimisketjuverkoston kykyyn vähentää ostettuihin 

materiaaleihin, energiankulutukseen, jätteiden käsittelyyn, jätteiden päästöihin ja 

ympäristöonnettomuuksien sakkoihin liittyviä kustannuksia, kun taas operationaalinen 

suorituskyky liittyy toimitusverkoston kykyyn tuottaa ja toimittaa tuotteita tai palveluita 

tehokkaammin asiakkaille (Green et al. 2012). Vaikka kirjallisuudessa on aiemmin pitkälti 

keskitytty organisaatioiden yhteentoimivuuksista seuraaviin taloudellisiin ja toiminnallisiin 

hyötyihin, Cabral ja Grilo (2018) argumentoivat, että organisaatioiden yhteentoimivuus edistää 

myös sosiaalisia (yhteiskunnallisia) ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.  

 

Koska moderni teollisuusliiketoiminta on hyvin verkostoitunutta, toistuva 

tiedonvaihtoaktiviteetit ovat tarpeellisia. Yritysten eri osastot eivät voi enää toimia siiloissa. 

Informaation ja operationaalisten teknologioiden (OT) on oltava saumattomasti integroituneita 

tämän päivän teollisuusympäristössä tehokkaan liiketoiminnan saavuttamiseksi. OT tarkoittaa 

laitteistoa ja ohjelmistoa, jonka tarkoitus on tarkkailla tai muuttaa fyysisiä projekteja laitteiden, 

kuten esimerkiksi pumppujen tai venttiilien, monitoroinnin ja kontrolloinnin kautta. IT:n ja 

OT:n lähentyminen auttavat teollisuuden toimijoiden digitalisoitumisprosessia. IT:n ja OT:n 

yhtenäistämisen merkittäviä etuja ovat muu muassa työnkulkujen virtaviivaistuminen. 

(Daneshvar Kakhki & Gargeya 2019) 

 

 DBE (Digitaalinen liiketoimintaekosysteemi) 

Digitalisaatio mahdollistaa perinteiset yritysrajat rikkovan avoimen ja joustavan tavan 

toimijoille kilpailla ja tehdä yhteistyötä. Muutoksen myötä ovat syntyneet DBE:t (Digital 

Business Ecosystem), jotka ovat yhteistyöhön perustuvia arvonluontiverkostoja. (Senyo et al. 

2019) DBE on määritelty erinäisistä toimijoista koostuvaksi ympäristöksi, jossa tuotetaan 

yhteistyössä arvoa hyödyntämällä informaatio- ja kommunikointiteknologioita (Nachira et al. 

2007). Alun perin DBE-konsepti on peräisin EU-projektista, ja se on sittemmin vakiintunut 

käsitteenä ja saanut suosiota monilla teollisuuden aloilla (Whitley & Darking 2006). EU on 

omalta osaltaan osallistunut DBE:n kehitykseen tukemalla monia digitaalisen 

liiketoimintaympäristöön liittyviä projekteja.  
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DBE-termi sisältää kaksi eri ulottuvuutta: digitaalisen ekosysteemin ja liiketoiminta 

ekosysteemin (Stanley & Briscoe 2010). Liiketoimintaekosysteemi on dynaaminen rakenne, 

joka koostuu yhdistyneestä organisaatiopopulaatiosta. Organisaatiot voivat olla eri kokoisia 

yrityksiä tai tutkimuslaitoksia, julkisen sektorin organisaatioita tai muita osapuolia, jotka 

vaikuttavat ekosysteemin toimintaa. Kyse on yritysmaailman eri organismien yhteenliittymistä, 

jotka muodostavat yleensä jonkinlaisen ekonomisen yhteisön. Yksilöiden ja organisaatioiden 

lisäksi ekosysteemi tarvitsee johtavia yrityksiä, joilla on vaikutusvaltaa koko systeemin 

toimintaan ja muhin toimijoihin. Ekosysteemi voi myös koostua yksittäisestä yrityksestä ja sitä 

ympäröivästä toimijoiden verkostosta. Liiketoimintaekosysteemin piirre on myös se, että 

organisaatiot tukevat toistensa toimintaa. Myös erilaiset säätelevät instituutit, kuten 

työjärjestöt, hallinnolliset instituutit, sekä pankit ovat osa ekosysteemiä. (Camarinha-Matos et 

al. 2009)  

 

 

Kuvio 4. DBE pääroolit teollisuudessa 

 

Prosessiteollisuuden elinkaariarvoketjussa toimijoiden roolit vaihtelevat riippuen yrityksen 

omasta lähtökohdasta osallistua tiedonvaihtoon. On hyvä huomioida, että yritykset voivat olla 

osallisia monissa eri ekosysteemeissä. Yritykset voivat myös toimittaa edellä mainittujen 

roolien hienovaraisempia alarooleja, jotka vaihtelevat ja määrittävät työnkulkujen 

yksityiskohtia eri tapauksissa. (Marttinen et al. 2018) 
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Osallistumalla organisaatiot pystyvät saavuttamaan erilaisia kilpailullisia etuja. Ekosysteemin 

operaattorit tarjoavat nopeita integraatioratkaisuita. Logistiikkakumppanit taas tarjoavat 

organisaatioille parempaa toimitusten näkyvyyttä sekä jäljitettävyysominaisuuksia. ICT-

yritykset puolestaan kehittävät kustannustehokkaita pilvipalveluita ja finanssitoimijat tarjoavat 

muille organisaatioille rahoitusta, kuten käyttöpääomaa, pankkipalveluiden kautta. (Korpela et 

al. 2017)      

 

Liiketoimintaekosysteemi voidaan tunnistaa neljän ominaisuuden avulla. Osallisilta vaaditaan 

yhteistyötä, jolla saadaan aikaan toisiaan täydentäviä kyvykkyyksiä. Toiseksi ekosysteemissä 

on oltava tilaa uusille liiketoimintainnovaatioille ja mahdollisuuksille. Tilan lisäksi uusia 

ideoita pitää pystyä kehittämään ekosysteemin sisällä, eikä sen ulkopuolella. Neljänneksi 

ekosysteemissä on oltava potentiaalia innovaatioille. Ekosysteemin on sisällyttävä kriittisiä 

panostuksia, joiden on oltava linkittyneitä, jotta ratkaisuja voidaan tuottaa. Johtajien on 

tunnistettava ekosysteemin sisällä nämä kriittiset kyvykkyydet, jotta voidaan suunnitella 

oikeanlainen modulaarinen prosessi-integraatio. Liiketoimintaekosysteemi sisältää myös 

taloudellisen yhteistyön ulottuvuuden (Korpela et al. 2017). 

 

Digitaalinen ekosysteemi puolestaan viitaa virtuaaliympäristöön, jonka kattaa teknisen 

ulottuvuuden, kuten ohjelmistosovellukset, laitteistot ja prosessit. Digitaalinen ekosysteemi 

toimii vertaisverkon kautta jaettuna teknologiainfrastruktuurina, joka luo, levittää ja yhdistää 

digitaalisia palveluita. Senyo et al. (2019) yhdentävät liiketoiminta- ja digitaalisen 

ulottuvuuden ja määrittelevät DBE:n sosio-tekniseksi yksilöistä, organisaatioista ja 

digitaalisista teknologioista koostuvaksi ympäristöksi, jossa yhteistyö- sekä kilpailusuhteissa 

luodaan arvoa yhteisillä digitaalisilla alustoilla.  

 

DBE:ssä yhteisesti luodun arvon oletetaan olevan suurempi kuin yhden toimijan yksin luoman 

arvon. Arvo määritellään taloudelliseksi tai ei-taloudelliseksi hyödyksi, joka saadaan aikaan 

yhteisöjen välisestä vuorovaikutuksesta (Vargo et al. 2008). Seurauksena arvoa voidaan tuottaa 

sopivalla yhdistelmällä alempia kustannuksia, nopeampia prosesseja tai korkealaatuisempia 

palveluita. Nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä arvon luominen tapahtuu 

organisaatioiden, niiden kumppaneiden ja asiakkaiden kollektiivisilla ponnisteluilla. (Chuang 

& Lin 2015) Koska DBE luo arvoa eri yksiköiden välisten synergioiden avulla, yhdessä 
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tapahtuva arvonluonti on tärkeä ajuri DBE:n muodostuksessa ja toiminnassa. (Senyo et al. 

2019) 

 

DBE-termi on monitahoinen ja sen takia sen voidaan tulkita tarkoittavan konseptia, teknologiaa 

tai projektia. Teknologia merkityksessä DBE tarkoittaa hajautettua infrastruktuuria, joka 

tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kyvykkyyden kilpailla maailmanlaajuisesti.  DBE-

projekti taas viittaa tutkimusohjelmaan, joka tutkii ja kehittää työkaluja, jotka auttavat 

organisaatioita kilpailemaan ja tekemään yhteistyötä globaalissa mittakaavassa ICT:n keinoin. 

(Senyo et al. 2019)   

 

DBE-yhteistyöverkostot ovat maantieteellisesti hajautuneita ja heterogeenisia. Hajautuneet 

toimijat tekevät usein yhteistyötä Internetin kautta yhteisten tulosten saavuttamiseksi. 

Yhteistyöverkostot koostuvat kahdentyyppisistä suhteista, joko järjestäytyneestä tai ad-hoc-

yhteistyöstä.  Organisoitu yhteistyö tarkoittaa usein pitkäaikaista strategista suhdetta. Ad-hoc-

yhteistyö viittaa yleensä taas lyhytaikaiseen ja tarkoituksenmukaiseen liittoutumaan, joka 

päättyy, kun projektin tavoitteet ovat saavutettu. (Camarinha-Matos & Afsarmanesh 2008)  

 

DBE:n ominaisuuksiin kuuluu, että se on alusta, joka sisältää kokoelman työkaluja, 

innovaatioita ja palveluita, joita muut DBE-kumppanit voivat käyttää suorituskyvyn 

parantamiseksi, innovaatioiden luomiseksi ja yhteistyön tekemiseksi.(Selander et al. 2013) 

Alustoja voi olla useampi kuin yksi, ja ne koostuvat verkoista, ohjelmistojärjestelemistä ja 

tietokonelaitteistoista. Toinen DBE:n ominaisuus on symbioosi, jolla tarkoitetaan DBE-

kumppaneiden, prosessien ja tekniikoiden keskinäistä riippuvuutta toisistaan (Senyo et al. 

2017). Koska yhteistyössä pystytään tuottamaan suurempaa arvoa kuin yksin, on tärkeää, että 

organisaatiot tukeutuvat toisiinsa ja sulattavat yhteen vahvuutensa ja heikkoutensa suuremman 

arvonlupauksen tuottamiseksi. (Senyo et al. 2019) Kolmas DBE:n merkittävä ominaisuus on 

yhteiskehitys, joka viittaa DBE:n kykyyn muuttua ja kehittyä kollektiivisesti kumppaneiden 

kanssa. Jos DBE:ssä tapahtuu muutoksia ympäristön muutosten vuoksi, avainasemassa olevat 

tahot reagoivat dynaamisesti ja muutkin kumppanit vuorostaan mukautuvat muutoksiin. Neljäs 

DBE:n ominaisuus on itseorganisoituvuus. Tällä tarkoitetaan DBE:n kykyä oppia 

ympäristöstään ja mukautua sen muutoksiin. DBE:t ovat yleensä dynaamisia, koska 
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verkostojen monimuotisuuden vuoksi ne oppivat ja kehittyvät itsenäisesti uusien vaatimusten, 

mahdollisuuksien ja uhkien ilmaantuessa. (Peltoniemi 2006)  

 

 Digitaalinen toimitusketju (DSC) 

 

Perinteisiä toimitusketjuja kuvastaa toimijoiden pysyvyys, selkeät roolijaot ja vähäinen tiedon 

vaihtaminen partnereiden kanssa. Digitaalinen revoluution on kuitenkin uudistanut myös 

toimitusketjujen hallinnan ja tehnyt niistä uudenlaisia dynaamisia verkostoja. Kehityksen 

seurauksena on syntynyt käsite digitaalinen toimitusketju. (Sanders 2019) 

 

Kuvio 5. DSC integraatio (Büyüközkan & Göçer 2018) 

 

Digitaalinen toimitusketju tarkoittaa toimitusketjua, joka maksimoi digitaalisten 

teknologioiden käytön transaktioiden, kommunikoinnin ja toimintojen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa (Sanders 2019). Digitaalisen toimitusketjun syntyä ovat edistäneet kolme eri 

trendiä, joita ovat Big Data, edistynyt laskentateho ja robotiikka. Dataa generoituu pitkin 

toimitusketjua transaktioiden monitoroinnin ja yritysjärjestelmien kautta. Tietoa syntyy 

RFID:stä eli radiotaajuisesta etätunnistuksesta, globaaleista paikannusjärjestelmistä ja ERP-

järjestelmistä sekä muista jäsentämättömistä lähteistä, kuten sivustojen klikkausvirroista, 
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valvontakameroista, sosiaalisen median julkaisuista, keskustelufoorumeilta ja blogeista. 

Parantunut tietokoneiden laskentateho puolestaan auttaa analysoimaan ja prosessoimaan 

valtavaa tietovirtaa.   Klusteroituneet tietokoneet, pilvilaskenta ja mobiililaskenta ovat tehneet 

datan varastoinnista, hakemisesta, analysoinnista ja jakamisesta nopeaa ja halpaa. Tämän 

lisäksi robotiikka, ja erityisesti robotiikka prosessiautomaatiossa, yhdessä edistyneiden 

laitteiden ja ohjelmistojen kanssa tekevät manuaalisista prosesseista luotettavimpia ja 

halvempia. (Iddris 2018) Digitaalisista toimitusketjuista kehittyy myös jatkuvasti älykkäämpiä, 

koska ne pystyvät simuloimaan tulevia tapahtumia. Tämä mahdollistaa paremman 

prosessikontrollin ja riskien ennenaikaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. (Xue et al. 2013) 

Eri skenaarioiden ennustaminen hyödyttää toimitusketjuja operatiivisella tasolla, kuten 

tuotannon ja varastoinnin suunnittelussa, sekä myös strategisella tasolla, kuten 

toimitusverkoston ja liikkeenjohdon toiminnassa.  Parantuneen laskentatehon ja robotiikan 

lisäksi oheisia käsitteitä ja teknologioita ovat automaatio ja tekoäly. (Sanders 2019)  

 

Digitaaliset toimitusketjut hyväksikäyttävät teknologioita ja organisationaalisia rakenteita 

datan hankkimiseen, analysointiin ja adaptointiin nopeammin ja tarkemmin kuin perinteiset 

toimitusketjut. Tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu, että data on digitalisoitu, mutta tämän 

lisäksi tiedon on myös oltava hyödyllistä ja ajantasaista. Toimitusketjun johtajilla on pääsy 

valtavaan määrään dataa, mutta vaan pieni osa siitä on hyödyllisessä muodossa, joten usein sillä 

ei ole strategista arvoa yritysjohdolle. Yleensä ennen käyttö raaka data pitää puhdistaa ja saattaa 

standardimuotoon, jotta sitä voidaan käyttää. Esimerkiksi tuotenumerot voi olla hyödyllistä 

standardoida kaikkien toimitusketjun osapuolten kesken, jotta tuotteiden liikkeitä pystytään 

tarkkailemaan toimitusketjussa. (Cagliano et al. 2017) Sanders (2019) tekemän tutkimuksen 

mukaan ongelmat yrityksissä lähtevät liikkeelle yleensä siitä, että yrityksillä ei ole kaikkea 

dataa digitaalisessa muodossa saatavilla reaaliajassa. Toimitusketjuissa ongelmat 

kulminoituvat myös monien toimijoiden osallisuuden takia, jos vaikka asiakas ei toimita 

kaikkia vaadittuja tietoja ajallaan. (Sanders 2019) 

 

Tehokkaasti toimiva ekosysteemi vaatii myös sidosryhmien, kuten tavarantoimittajien ja 

tietoverkko-operaattoreiden, yhteistyötä. Toimitusketjujen digitalisaatio johtaa toimijoiden ja 

järjestelmien välillä tapahtuvan dataliikenteen moninkertaistumiseen.  Kun transaktioiden 

määrä kasvaa ekosysteemin sisällä, osapuolilta vaaditaan luottamusta toisiinsa 
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informaatioliikenteen läpinäkyvyyden takaamiseksi. Perinteisessä strategisen hankinnan 

mallissa painotetaan luottamusta kahden osapuolen välillä ulkoisten vaikutteiden alaisuudessa 

toimivassa ympäristössä (Vitasek 2016). Digitaalisten toimitusketjujen ekosysteemissä taas 

keskinäistä luottamusta on ylläpidettä useamman kuin kahden toimijan välillä. Tämä uusi 

näkökulma haastaa organisaatiot muuttamaan traditionaalisia toimintamalleja ja kehittämään 

organisaatiokulttuuria kohti laajempaa yhteistyötä (Bienhaus et al. 2018). 

 

3 TIEDONVAIHDON INTEGRAATIOT 

Korkeamman yhteentoimivuuden saavuttamiseksi on tarpeellista kehittää yhteentoimivuuden 

arkkitehtuureja, puitteita, menetelmiä ja standardeja. On myös tärkeä arvioida järjestelmien 

välisiä integraatioita ja tutkia niiden arvoa ja vaikutusta liiketoimintaan yksittäisen yritysten 

sekä toimitusketjujen tasolla. (Loukis & Charalabidis 2013) Eri mallien tarkastelu auttaa 

tekemään tietoisempia päätöksiä integraatioiden arkkitehtuurien, kehysten, menetelmien ja 

standardien hyväksymisestä. Tarkastelun avulla voidaan ottaa huomioon tekniset sekä 

liiketoiminnalliset arvot ja tavoitteet. Organisaatioiden väliset tietojärjestelmä integraatiot 

tarjoavat mahdollisuuden sähköisesti viestiä partnereiden kanssa yrityksen rajojen yli. 

Integraatiot antavat organisaatioille mahdollisuuden tuottaa sähköisiä ostotilauksia, laskuja, 

konossementteja ja monia muita asiakirjoja ja lähettää ne heti kauppakumppaneille kaikkialle 

maailmassa. (Soliman & Janz 2004; Loukis & Charalabidis 2013) 

 

 B2B-integraatiot  

 

Integraatioita ajavat monet liike-elämän suuntaukset, kuten arvoverkostojen periaate. 

Avoverkostot kuvastavat yritysten sisäisiä sekä yritysten välisiä sosiaalisia ja teknisisä 

resursseja, ja ne ovat yksi näkökulma analysoida liiketoimintaa. Arvoverkostossa solmukohdat 

edustavat ihmisiä tai resursseja, ja solmukohtia puolestaan yhdistävät erilaiset interaktiot, joissa 

vaihdetaan aineellisia tai aineettomia suoritteita, kuten tietoa tai rahaa. Koska arvoverkostot 

ovat toisistaan riippuvaisia ja ne toimivat tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvon tuoton 

taustalla, niiden periaatteet kannustavat yritysten välisten teknisten tietointegraatioiden 

muodostamista. (Njeru 2016) 
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Arvoverkoston periaatteisin nojaten arvokkaita liiketoimintaprosesseja pyritään tunnistamaan 

ja käyttämään B2B-integraatioissa. Integraatioiden tarvetta myös vahvistavat asiakkaiden 

kasvavat vaatimukset, kuten vaatimus 24-tunnin saatavuudesta, reaaliaikainen tiedonsaanti, 

ilmoitusten vastaanotto sekä monet muut lisäarvopalveluiden tarpeet, jotka vaikuttavat sekä 

toimitusketjujen että teollisuustuotannon toimintaan. (Njeru 2016) 

 

B2B-integraatio tarkoittaa sovellusten, ohjelmistojen tai järjestelmien integraatioita, jotka 

ulottuvat organisaatioiden rajojen ulkopuolelle. Täten B2B-integraatiot omalla tavallaan 

laajentavat organisaation kokoa, palveluita, prosesseja sekä liikesuhteita, joilla liiketoiminnan 

tavoitteet saavutetaan. Tiivistettynä B2B sisältää heterogeenisten infrastruktuurien, 

datamallien, sovellusohjelmistojen sekä liiketoimintaprosessien integraatiot kahden tai 

useamman yrityksen välillä. B2B-integraatiot parantavat tiedonvaihtoa, yhdentävät 

ohjelmistokomponentteja sekä selkeyttävät ja tehostavat liiketoimintaprosesseja. B2B-

integraatiot ovat tänä päivänä tärkeä edellytys kaikille yrityksille, sillä tietoa on jaettava useiden 

osastojen ja partnereiden välillä. Tiedon on välityttävä myös, jotta toimintoja voidaan 

automatisoida. Yritykset tarvitsevat tehokasta tietojohtamista ja tiedonvaihdon integraatioita 

enemmän kuin koskaan ennen pysyäkseen kilpailukykyisinä. (Laudon & Traver 2013; Njeru 

2016; Korpela et al. 2017) 

 

B2B-integraatiostrategian pitäisi pyrkiä reaaliaikaiseen sovelluksesta sovellukseen sekä 

järjestelmästä järjestelmään tapahtuvaan tiedonvaihdantaan kaikkien olemassa olevien ja 

uusien liikekumppaneiden kanssa. Strategiaan kuluu myös manuaalisten vaiheiden eliminointi 

liiketoimintaprosesseista sekä reaaliaikaisten ja turvallisten transaktioiden toimittaminen 

internetin välityksellä. Integraatiostrategian kuuluu myös olla riittävän joustava, jotta se pystyy 

tukemaan erilaisia interaktiomalleja eri partnereiden kanssa. Strategian on myös kyettävä 

muuntautumaan ja sopeutumaan muutoksiin helposti ja nopeasti. (Njeru 2016; Korpela et al. 

2017; Schubert& Legner, C. 2011)   
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Kuvio 6. B2B-integraatioiden peruselementit sekä integraatiostrategian tavoitteet 

 

B2B-integraatioiden rakentamiseen suositeltujen standardien perusteella (ISO/IEC/IEEE 

42010) integraatioiden arkkitehtoniseen kuvaukseen on sisällyttävä vähintään sidosryhmien 

sekä heidän huoliensa tunnistus, käytettyjen metodien valinta ja julistus, arkkitehtoninen 

näkemys, joka tukee valittua metodia sekä mahdolliset epäjohdonmukaisuudet. Täten prosessit 

sekä niiden sidosryhmät ja heidän huolensa ovat avaintekijöitä kaikkien B2B-integraatioiden 

rakentamisessa. (Njeru 2016; Loukis & Charalabidi 2013) 

 

B2B-integraatioiden rakentamisessa täytyy huomioida informaatioresurssien yhteentoimivuus, 

kun otetaan huomioon datan eri muodot, prosessit ja sovellukset. Informaatioresurssi tarkoittaa 

tässä yhteydessä asiaa tai palvelua, joka osaa käsitellä, prosessoida tai tuottaa dataa tavalla, 

johon kuuluu kommunikointi ulkoisten informaatioresurssien kanssa. Kun informaatioresurssit 

(organisaation sisäiset ja ulkoiset) työskentelevät yhdessä joko verkostona tai vaikka 
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ohjelmiston sisällä, integraatio on saavutettu. Määritelmä pätee kaiken tasoisiin eri 

integraatioihin. (Njeru 2016) 

 

Integraatioratkaisut voidaan jaotella eri tavoin. Yksi suosittu tapa on jaotella 

integraatiotekniikat ulkoisiin ja sisäisiin integraatioluokkiin. Vielä tarkempi kategorisointi 

voidaan tehdä perustuen ratkaisuiden skaalautuvuuteen ja joustavuuteen. Tarkemmassa 

kategorisointimenetelmässä eri tasoihin kuuluu data-, alusta-, komponentti-, sovellus-, 

prosessi- ja B2B-integraatiot. Myös Shubert ja Legner (2011) konseptoivat teknisten 

integraatioiden mallin, jossa he tunnistivat kolme integraatiotasoa: asiakasintegraatiot, 

sovellusintegraatiot ja dataintegraatiot. Asiakasintegraatioissa ulkoiset käyttäjät saavat suoran 

pääsyn tietoihin ja sovelluksiin käyttöliittymien tai portaalien kautta. Sovellusintegraatio 

tarkoittaa sovellusten kytkemistä laitteiden välillä, mikä saavutetaan vaihtamalla sähköisiä 

viestejä palvelukutsujen avulla. Dataintegraatio puolestaan kuvaa tietokantatasoisia suoria 

linkkejä. Dataintegraatioiden suosituimpia muotoja ovat datan synkronisointi, toisintaminen tai 

tiedostojen kopiointi. Shubert ja Legner (2011) Dataintegraatioita on mahdollista rakentaa 

erilaisten tietokantajärjestelmien ja alustojen välille, jotka hyödyntävät API-yhteyksiä tietojen 

hakemiseen eri tietokantojen välillä (Samtani et al. 2002). B2B-integraatioiden ja muiden edellä 

mainittujen integraatioiden ero on, että B2B-integraatiot tarkoittavat sekä informaation että 

liiketoimintaprosessien integraatiota useiden partnereiden välillä. Sekä yritysten 

sovellusintegraatiot että B2B-integraatiot saavutetaan data-, sovellus- ja prosessi-

integraatioiden avulla. (Njeru 2016; Schubert & Legner 2011) 

 

B2B-integraatiot ovat laajasti tunnistettu tärkeiksi toimitusketjujen tehokkuustekijöiksi, 

(Schubert & Legner 2011) mutta järjestelmien yhteentoimivuus on edelleen huonolla tasolla 

suurimmassa osassa yrityksistä (Naudet el al. 2010). Usein integraatioiden kehitys on 

asteittaista ja se tapahtuu pitkän ajan kuluessa, joten kehitystyön seurauksena syntyy usein 

sattumanvaraisia arkkitehtuurimalleja, jotka hidastavat standardijärjestelmien kehitystä. Tämä 

hankaloittaa myös tietojen välitystä järjestelmien välillä. 

 

Njeru (2016) mukaan tänä päivänä vielä yleisin integraatioiden rakentamistapa on muodostaa 

tapauskohtaisia ad-hoc yhteyksiä kustomoitujen Point-to-Point-linkkien avulla. Tämän 

hetkinen tilanne prosessiteollisuudessa on vielä toistaiseksi se, että yritykset sopivat 
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partnereidensa kanssa ulkoiset integraatiot tapauskohtaisesti Point-to-Point-integraatioina, 

eivätkä hyödynnä yleisiä tiedonvaihdon standardeja. Koska yleisten suositusten sijasta 

käytetään kustomoituja ratkaisuita, partnereiden välinen tiedonvaihto tapahtuu manuaalisesti 

käyttämällä tapauskohtaisesti räätälöityjä tiedonsiirron malleja. (Marttinen et al. 2018) Point-

to-Point-integraatioiden ulottuvuus ja skaalautuvuus ovat hyvin rajoittuneita ja ongelmallisissa 

monitahoisen tiedonvaihdon saavuttamisen kannalta. Koska yritykset ovat vuosia 

muodostaneet ah-hoc yhteyksiä, erilaisten verkostojen välisten integraatioiden muodostuksesta 

on tullut varsin monimutkaista. (Njeru 2016; Kannisto et al. 2018; Schubert & Legner 2011) 

 

 Tietointegraatioiden rakentaminen 

 

Dynaamisen päätöksenteon ja toiminnan kannalta tiedon laadukas välittäminen on 

toimitusketjun koordinoinnin kannalta oleellisessa asemassa (Schubert & Legner 2011). 

Viimeisen vuosikymmenen ajan tiedon integraatiota on kehitetty yrityksissä sisäisesti eri 

toiminnoille, mutta vasta viime vuosina yritykset ovat alkaneet integroimaan sisäisiä 

liiketoimintaprosesseja niin, että niillä on mahdollisuus toimia osana ulkoista verkostoa. (Chen 

2009, Richey 2010) Integraatioiden rakentaminen lähtee liikkeelle prosessien kuvantamisesta.  

Liiketoimintaprosessien integraatiostrategian mukaisesti kaikki prosessit pitää saada 

integroitua niin, että sidosryhmien tarpeet ja mielipiteet myös erotetaan omaksi 

integraatioverkoston solmukohdaksi. (Njeru 2016) Tällä hetkellä yritykset etsivät jatkuvasti 

uusia menetelmiä globaalin kaupankäynnin integraatioiden tehostamiseksi.  

 

Njeru (2016) ehdottaa holistista B2B-integraatioiden näkökulmaa, jossa integraatiossa otetaan 

huomioon sekä organisaation nykyiset että tulevat tarpeet niin, että mallia voidaan laajentaa 

myös tarvittaessa tulevaisuudessa. Njeru (2016) mukaan SOA-arkkitehtuuria voitaisiin 

parantaa arvoverkoston ideologiaa seuraten, jossa palveluprosessin hahmottamisen jälkeen 

tunnistetaan solmukohdat ja rakennetaan niiden ympärille yhdistävät interaktiot. Prosessien 

suunnittelu on integraatioiden rakentamisen lähtökohta, vaikka tarve integraatioiden 

rakentamiselle olisi lähtöisin muualta, kuten yksittäisestä toiminnosta tai palvelusta.  

 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) tarkoittaa ohjelmistotekniikassa käytettyä 

suunnittelutapaa, jolla tietojärjestelmien prosessit on suunniteltu toiminaan itsenäisesti 
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avoimina palveluina, ja joita tulisi aina pystyä käyttämään avoimien standardien rajapintojen 

kautta. SOA-lähestymistavassa tietojärjestelmät ja prosessit koostetaan sovelluspalveluista, ja 

lähestymistapa on rajapintakeskeinen. (IBM 2019) Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on tällä 

hetkellä yksi suosituimmista järjestelmäteknisistä arkkitehtuurimalleista, jota käytetään 

uudelleen käytettävien palveluiden kuvantamisessa, linkittämisessä ja integroimisessa. 

SOA:sta on tullut tehokas metodi tietoresurssien integraatioiden hallinnassa ja sitä voidaan 

hyödyntää teollisuuden information ja ICT-teknologioiden yhteensulautumisessa. (Wang & 

Cen 2013) 

 

Pilvipalveluita hyödynnetään yhä enemmän liiketoiminnassa ja niiden kautta pystytään 

toimittamaan internetin kautta toimivia ohjelmistopalveluita. Pilvipohjainen integraatio on 

järjestelmäintegraatio, joka toimitetaan pilviprosessipalveluna. Pilviprosessipalvelut ja pilvi-

integraatiot ovat usein palvelukeskeisiä arkkitehtuureita. Isot organisaatiot ovat siirtymässä 

kohti yksityisten pilvipalveluiden käyttöä ja pk-yritykset kohti julkisia pilvipalveluita. (Korpela 

2016) 

  

Kuvio 7. Esimerkki SOA-lähestymistavan mukaisesta pilvipohjaisesta integraatiosta 

 

Kuviossa 7 Web Service -termillä viitataan verkossa olevan palvelun ohjelmointirajapintaan, 

eli tekniseen verkkopalveluun. Rajapinnan avulla verkkopalvelu saadaan järjestelmien ja 

ohjelmistojen käytettäväksi. Web Service koostuu kolmesta osasta: Palvelulla on tarjoaja 

(Service provider) ja käyttäjä (Service requester). Lisäksi on mahdollista käyttää 
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palveluhakemistoa (Service broker). Kolmen osapuolen välillä kommunikoidaan erilaisten 

protokollien avulla. (Wang & Cen 2013) 

 

Yrityksissä integraatiomuodoilla on kaksi erilaista ominaisuutta. Osassa ratkaisuita 

yritysosapuolet käyttävät monia eri tietojärjestelmiä yhteistyöprosessien toteuttamiseen. 

Toisissa yrityksissä taas integraatiot ovat toteutettu yhteisen ohjelmistojärjestelmän kautta. 

Schubert ja Legner (2011) kuvasivat viisi tyypillisintä integraatiomallia vertailemalla, miten 14 

eri yrityksessä sähköinen linkki oli perustettu sisäisen tietojärjestelmän ja partnerin ulkoisen 

tietojärjestelmän välille.  Eri integraatiomallit ovat esitetty taulukossa 1.   

 

 

Taulukko 1. Järjestelmien integraatiomallit (Schubert & Legner 2011) 

 

Skenaario 1 kuvaa tilannetta, jossa yrityksellä on tehokas sisäinen tietojärjestelmä, esim. ERP-

järjestelmä, ja yritys A haluaa laajentaa järjestelmään pääsyn kumppaniyrityksille. Integraatio 

toteutetaan pääsy yhdyskäytävän (portaalin) avulla, joka on sisäisesti liitetty muuhun 

järjestelmään. Tällä tavoin yritys ei avaa suoraan sisäistä ERP-järjestelmää kumppanille 

(kumppaneille), vaan asettaa käyttöön turvallisuuden takaavan portaalin. Skenaarion avulla 

esimerkiksi kumppanin asemassa toimittaja pystyy seuraamaan jatkuvasti toimittamiensa 

esineiden resursseja ja tarpeita. Yritys A voi nyt keskittyä enemmän ydinosaamiseensa ja antaa 

toimittajille enemmän vapautta käsitellä perussopimuksiaan. (Schubert & Legner 2011) 

 

Skenaariossa 2 ERP-järjestelmien integraatio toteutetaan suoralla yhteydellä (skenaariossa 3 

tämä tapahtuu välittäjän kautta). Suoran integraation tapauksessa ”aloittava kumppani” ottaa 
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hallintaansa integraatioinfrastruktuurin (yhdyskäytävä) suunnittelun ja toiminnan (katso kuvio 

8). Yhdistetty osapuoli voi joko käyttää omaa yhdyskäytäväänsä tai käyttää suoraa linkkiä 

aloittavan kumppanin yhdyskäytävään. Nykyään käytävät ovat useimmissa tapauksissa 

valmiita komponentteja tavanomaisissa järjestelmissä, ja niitä voidaan “ostaa” yhdessä ERP-

järjestelmän kanssa operaattoreilta, jotka myyvät erityisiä integrointiratkaisuita. Suorilla 

yhteyksillä toteutettuja integraatioita voidaan hyödyntää muun muassa tilausten ja toimitusten 

suoraan käsittelyyn. Schubert ja Legner (2011) tutkimuksen mukaan Skenaario 2 mukaiset 

integraatiomallit ovat kakista yleisimpiä, joissa yrityksillä on suora (tyypillisesti EDI-

pohjainen) yhteys partnerinsa tietojärjestelmiin. (Schubert & Legner 2011) 

 

 

 

 

Kuvio 8. Heterogeeniset ERP-järjestelmät ja suorien integraatioyhteyksien muodostus 
(Schubert & Legner 2011) 

 

Skenaariossa 3 liikekumppanit käyttävät kukin omia tietojärjestelmiään, jotka ovat sähköisesti 

kytketty toisiinsa välittäjäoperaattorin tarjoaman infrastruktuurin kautta. Tämä skenaario 

edustaa perinteistä lisäarvoverkon infrastruktuurin kautta toteutettua EDI-ratkaisua. 

Lisäarvoverkostot tarjoavat yhdyskäytäväpalveluita muille verkostoille ja siten sähköisesti 

yhdistävät yrityksiä maailmanlaajuisesti. Jotkut palveluntarjoajat ovat erikoistuneet tietyille 

toimialoille tai tietyn tyyppisten dokumenttien vaihdantaan. (Schubert & Legner 2011) 

 

Skenaariossa 4 puolestaan keskitetty ERP-järjestelmä helpottaa suoraa järjestelmään pääsyä 

ulkopuolisille osapuolille ilman välitysalustan tarvetta. Tässä skenaariossa “aloittava” 
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kumppani käyttää keskusjärjestelmää ja tarjoaa eri osapuolille pääsyn järjestelmään pääte-

emulaattoriohjelmiston tai web-käyttöliittymän avulla. Tätä integraatioratkaisua käytetään 

tyypillisesti sisäiseen integraatioon tytäryhtiöiden tai ulkoistettujen palveluiden kanssa. 

(Schubert & Legner 2011) 

 

Skenaario 5 kuvaa integraatioratkaisua, jossa keskitettyä integraatioalustaa käytetään 

helpottamaan liiketoimintaprosesseja ja tiedonvaihtoa eturyhmien välillä (samalla 

teollisuudenalalla). Keskusjärjestelmää johtaa tyypillisesti yksi osapuolista tai riippumaton 

operaattori (katso kuvio 9). Yhdistyneet osapuolet itsenäisesti operoivat omia 

tietojärjestelmiään. Kuten skenaariossa 1, myös skenaariossa 5 esiintyy datan 

päällekkäisyyttä/ylijäämä, koska molemmat yhdistetyt osapuolet jakavat tietojaan 

keskusjärjestelmään ja lisäksi heidän on ylläpidettävä omia sisäisiä tietokantojaan. Tämä 

ratkaisu on tyypillinen toimialoille, joilla on suuri tarve tiedonvaihdon standardisointiin, kuten 

esimerkiksi finanssiteollisuudelle. Schubert ja Legner (2011) tulosten mukaan skenaario 5 on 

kaikista epätavallisin integraatiomuoto. (Schubert & Legner 2011) 

 

 

Kuvio 9. Operaattoreiden hallinnoimat integraatioalustat (Schubert & Legner 2011) 

 

 Työnkulkujen digitalisaatio ja järjestelmäkehitys integraatioiden taustalla 

Kuviossa 10 kuvataan työnkulun digitalisaatiota yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta 

näkökulmasta. Kuvio mallintaa tiedonvaihdon kehitystyötä nykyisestä manuaalisesta mallista 

kohti liiketoimintaekosysteemin toimijoiden kesken järjestettyä digitalisoitua tiedonvaihtoa. 
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Kuvio 10. B2B-tiedonvaihdon kehitys nykyisestä tilanteesta katsottuna. Huom. Sisäisen 
työnkulun digitalisaatio on edellytys ennen ulkoisen työnkulun digitalisaatiota. (Mukaillen 
Marttinen et al. 2018) 

 

Marttinen et al. (2018) mukaan tiedonvaihdon integraatioiden rakentamisessa suurimmat kulut 

yrityksille aiheutuvat tyypillisesti sisäisen työnkulun digitalisaatiosta. Sisäinen järjestelmien 

digitalisaation on aina edellytys ennen kuin ulkoinen työnkulku voidaan automatisoida. 

Sisäisestä digitalisaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan yrityksen sisäisten taustajärjestelmien 

(back-end systems) integrointia niin, että yrityksen sisäistä työnkulkua voidaan hallita ja ohjata 

niin automaattisesti kuin mahdollista. Ulkoisella digitalisaatiolla puolestaan tarkoitetaan 

ulkoisen liiketoimintakumppaneiden kanssa muodostettuja järjestelmäintegraatioita, jotka 

voidaan muodostaa joko käyttämällä tapauskohtaisia tiedonsiirron tekniikoita ja periaatteita 

(Point-to-Point-integraatio) tai yleisesti sovittuja tai yleisen standardin mukaisia tekniikoita ja 

periaatteita. (Marttinen et al. 2018; Korpela et al. 2013) 

 

Marttinen et al. (2018) mukaan, sisäisten järjestelmien digitalisaatio on välttämätöntä kaikille 

yrityksille, jotka pyrkivät yritysten väliseen tiedon vaihtoon eli ulkoiseen digitalisaatioon. 

Lähtökohtaisesti kaikilla on yrityksillä olemassa eri tasoisia sisäisiä digitalisaatioratkaisuita. 
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Sisäiset integraatiot ovat yleensä yrityskohtaisesti kustomoituja ja jatkuvasti muuttuvia 

digitalisaatioratkaisuita, jotka riippuvat jokaisen yrityksen olemassa olevasta liiketoiminta-

arkkitehtuurista ja strategiasta. Suurimmalla osalla yrityksistä on omat sisäiset keinot sisäisten 

taustajärjestelmien integrointiin, jotka eroavat todennäköisesti liikekumppanin käyttämistä 

ratkaisuista.  Tämä tuo omat haasteensa B2B-integraatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, 

sekä yleisistä standardeista sekä prosessimalleista sopimiselle. (Marttinen et al. 2018; Cabral 

& Grilo 2018) 

 

Toimiakseen sisäisten taustajärjestelmien integraatioiden on täytettävä kaksi edellytystä: 

Kaikki tärkeät sisäiset työnkulut on pystyttävä automatisoimaan ja samaan aikaan niiden on 

tarjottava kunnollinen käyttöliittymä ulkoisten partnereiden kanssa tehtäville ulkoisen 

työnkulun integraatioille. Näitä edellytyksiä vastaava sisäinen integraatiotyö aiheuttaa 

tyypillisesti kaikista suurimmat digitalisaatiokulut yrityksille, kun tiedonvaihtoa digitalisoidaan 

ekosysteemissä (Marttinen et al. 2018; Korpela et al. 2013). IBM (2019) mukaan sisäisten 

integraatioiden kehittäminen voi vastata 90 % kaikista digitalisaatiokuluista organisaatiossa. 

 

Järjestelmäintegraatioiden näkökulmasta katsottuna yhteentoimivuus on järjestelmien sisäinen 

vaatimus.  Järjestelmien kypsyysaste riippuu sisäisten komponenttien vuorovaikutuksesta ja 

järjestelmäarkkitehtuurista. Kypsyysasteen merkitys vaikuttaa järjestelmän joustavuuteen, jotta 

se voi kommunikoida muiden järjestelmien kanssa, tai kun järjestelmä pitää avata uusien 

komponenttien lisäämistä varten. Jos järjestelmällä ei ole edellä kuvattuja ominaisuuksia, 

yhteentoimivuudesta saattaa tulla organisaatiolle ongelma. Joustavuuden ja yhteentoimivuuden 

näkökulma järjestelmiin on tärkeä integraatioiden kannalta, ja se on määritelty monissa 

tunnetuissa malleissa, kuten European Interoperability Framework (Guijarro 2005). 

 

Järjestelmien heterogeenisuus ja epäyhteensopivuus ovat kaikista yleisimmät syyt järjestelmien 

integraatio-ongelmien taustalla. Heterogeenisuus liittyy järjestelmiin, jotka ovat kytkeytyneet 

yhteen samanlaisilla järjestelmäelementeillä, kuten esimerkiksi yhteisellä 

järjestelmäkäyttöönliittymillä. Erilaiset järjestelmäarkkitehtuureiden kuvantamismallit ja 

järjestelmien suunnitteluun käytettävät mallit, ovat usein yhteentoimivuusongelmien 

perimmäinen syy.  Heterogeenisuusongelmia voidaan havaita kolmen eri asian kautta. Ensiksi 

järjestelmien väliset rajapinnat täytyy tarkastaa ongelmien havaitsemiseksi. Jos rajapinnat 
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ovat homogeenisia, yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia ei ole, riippumatta järjestelmien 

sisäisestä rakenteesta. Heterogeeniset rajapinnat ovat kuitenkin yleisin yhteentoimivuuden 

ongelma. (Naudet et al. 2010) Yleisiä tapauksia ovat esimerkiksi, ruuvin halkaisija eroaa 

mutterin halkaisijasta jne. 

 

Toinen tarkistus koskee järjestelmän sisäistä rakennetta. Heterogeeniset mallit voivat johtaa 

erilaisiin käytöksellisiin epäyhteensopivuuksiin. Mallilla tarkoitetaan yksinkertaistettua 

esitystapaa konkreettisesta tai abstraktista järjestelmästä.  Järjestelmää rakennettaessa 

haasteeksi muodostuu yleensä järjestelmäelementtien yhdistäminen erilaisten mallien kanssa 

(esimerkiksi kun mutteri ja ruuvi on valmistettu muovista ja teräksestä).  (Naudet et al. 2010) 

 

 

Kuvio 11. Järjestelmäintegraatioiden yhteensopivuusongelmat (Naudet et al. 2010) 
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Järjestelmien epäyhteensopivuus on havaittavissa, jos järjestelmä rajoittaa toisen järjestelmän 

rakennetaan tai käyttäytymistä. Epäsopivuus koskee järjestelmän eri elementtien välisiä 

suhteita. Yleensä ensisijainen lähdejärjestelmä asettaa rajoituksia kohdejärjestelmän käytölle. 

Voidaankin sanoa, että epäyhteensopivuudet koskevat järjestelmän ja sen mallin välistä 

suhdetta, eli mallin aiheuttamia rakenteellisia rajoituksia. Tämän lisäksi epäyhteensopivuus 

koskee mallia ja sen esittämistapaa (rajoitus mallin syntaksissa) sekä järjestelmää ja sen 

tavoitteita (käyttäytymis- rajoituksia). (Naudet et al. 2010) 

 

Järjestelmien välistä heterogeenisuuden ongelmaa voidaan myös lieventää erilaisten 

metamallien avulla, joiden avulla tiedonkäsittelymalleja pystytään yhtenäistämään. Metamallit 

ovat erityisen hyödyllisiä B2B-integraatioidenkehittämisessä, jossa niitä käytetään yleisten 

määrittelyiden luomisessa ja kartoituksen tekemisessä kahden mallin välillä. Yhtenäinen 

metamalli avulla saadaan siis rakennettua silta järjestelmien välille, jotta määritykset kahden 

järjestelmän välillä saadaan tehtyä.  Näin saadaan yhtenäistettyä integraatiokehityksen 

lähestymistapaa organisaatioiden kesken. (Naudet et al. 2010; Kannisto et al. 2018)  

 

 Tietointegraatioiden standardit ja teknologiat 

 

Yleisten tiedon rakenteiden yhtenäistäminen eli standardointi ja standardien kehittäminen on 

välttämättömiä tehokkaan tiedon välittymisen ja kommunikoinnin edistämiseksi. Yleisillä 

tiedon siirron standardeilla voidaan valjastaa virtaviivaisten toimitusketjujen täysi potentiaali 

globaalissa toimintamaailmassa.  

 

Nykyään on olemassa laaja kirjo erilaisia integraatioiden teknolgioita ja standardeja. Kehitys 

on peräisin ensimmäisistä EDI-teknologia pohjaisista järjestelmistä, jotka perustettiin 1960-

luvulla. EDI-teknologian jälkeen kehityksessä on sittemin saavutettu tämän päivän internet 

pohjaiset ratkaisut. Internetin rooli globaalina viestintäverkkona on johtanut verkkokaupan 

kehitykseen, ja viime aikoina myös verkkopalveluihin ja palvelukeskeisiin arkkitehtuureihin 

(Nurmilaakso & Kotinurmi, 2004). 
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Loukis & Charalabidis (2013) luokittelivat standardit kolmeen luokkaan, joita ovat 

toimialakohtaiset, yksityisomistukselliset ja XML-kohtaiset standardit. Toimialakohtaiset 

standardit ovat tyypillisesti toimialajärjestöjen tai alakohtaisten standardointielinten luomia. 

Järjestöt luovat standardeja, jotta tärkeitä liiketoiminta-asiakirjoja (esim. tarjoukset, tilaukset, 

rahtikirjat, laskut ja maksutiedot) voidaan vaihtaa sähköisesti tietyn toimialan yritysten välillä, 

mutta myös yritysten toimittajien, asiakkaiden ja liikekumppaneiden välillä. Toimialakohtaiset 

standardit ovat yleensä räätälöity täyttämään yrityksen tai toimialasektorin erityistarpeet. 

Toimialakohtaisiin standardeihin kuuluu laaja kirjo erilaisia liiketoimintadokumenttien 

elementtejä, jotka voivat olla hyvin erikoislaatuisia. Ne eivät kuitenkaan sisällä yhtään 

ylimääräisiä määrityksiä, jotka palvelisivat muita toimialoja. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan 

pitää terveyssektorin standardeja, joita julkaisevat ja ylläpitävät organisaatiot, kuten CDISC 

(Clinical Data Interchange Standards Consortium). (Loukis & Charalabidis 2013) 

 

Yksityisomistuksellisia standardeja puolestaan pitävät yllä suuret yritykset, jotka voivat 

pakottaa asiakkaat, toimittajay ja liikekumppanit käyttämään kyseistä standardia. 

Yksityisomistukselliset standardit ovat edelleen erittäin suosittuja useilla toimialoilla, kuten 

suurissa, monikansallisissa supermarkettiketjuissa, jotka vastaanottavat sähköisiä laskuja 

monilta pieniltä ja keskisuurilta toimittajilta. Yksi tyypillinen esimerkki on TESCO:n 

sähköinen laskutus. Standardi on laaja ja kompleksinen ja sisältää pääasiassa ylläpitävän 

yrityksen edellyttämät elementit. (Loukis & Charalabidis 2013) 

 

XML-pohjaiset standardit ovat tyypillisesti monia toimialoja kattavia, avoimia ja räätälöitäviä 

liiketoimintadokumenttien spesifikaatioita. Tiedonvaihdon formaatti pohjautuu XML-kieleen 

(eXtensible Markup Language), joka on tarkoitettu käyttäväksi kaikkien alojen yrityksissä. 

Tyypillisin esimerkki XML-pohjaisista standardeista on UBL (Universal Business Language), 

joka tarjoaa käyttäjälle kirjaston vakiomuotoisia XML-määrityksiä yleisimmin käytetyille 

yritysasiakirjoille. Määrityksiä voidaan käyttää yleisessä hankinta- ja kuljetuskontekstissa. 

Toinen tyypillinen esimerkki on XBRL (eXtensible Business Reporting Language), joka tukee 

taloudellisten tietojen vaihtoa. XML-pohjaiset standardit ovat riittävän laajoja kattamaan monia 

tärkeitä vaihdettavien tietojen näkökohtia, mutta niiltä puuttuu tarvittava syvyys 

toimialakohtaisten ominaisuuksien ja tietoelementtien esittämiseen, koska ne sisältävät 

pääasiassa elementtejä, jotka ovat yhteisiä monille toimialoille. Koska XML on nopeasti 
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hyväksytty teollisuudessa, XML-standardit ovat levinneet viime aikoina muillekkin 

toimialoille. (Loukis & Charalabidis 2013) 

 

Kaikki kolme standardin tyyppiä lisäävät huomattavasti yrityksen tieto- ja viestintätekniikan 

(ICT) infrastruktuurin positiivista vaikutusta liiketoiminnan neljään eri ulottuvuuteen, jota ovat 

talous, asiakkaat, sisäiset liiketoimintaprosessit, oppiminen ja innovaatio. Loukis ja 

Charalabidis (2013) tutkimuksen mukaan kaikista suurin positiivinen vaikutus liiketoiminnan 

eri elementteihin on toimialakohtaisten standardien adoptoinnilla. 

 

Teollisuusyhdistykset kehittivät 1970- ja 1980-luvuilla standardisoituja 

tiedonvaihtoformaatteja, kuten SWIFT:n rahoituslaitoksille tai ODETTE:n autoteollisuudelle. 

Kehitys johti myöhemmin kansainvälisiin, useita toimialoja kattaviin standardeihin, kuten 

ANSI X.12 ja EDIFACT. Sähköistä tiedonvaihtoa (EDI) on jo pitkään aktiivisesti käytetty 

keinona ylittää järjestelmien rajat eri yritysten ja teollisuudenalojen välillä. UN / EDIFACT 

tarjosi yhtenä ensimmäisistä maailmanlaajuisista standardeista käytännön ratkaisun 

yritysdokumenttien sähköiseen vaihtoon (Reimers 2001). Aiemmin EDI:n implementoinnin 

suuret kustannukset nousivat pienissä yrityksissä implementoinnin esteeksi. EDI:n käyttäjät 

ovat myös Becker (2012) mukaan kärsineet teknologian joustamattomuudesta.  

 

1990-luvun puolivälistä lähtien organisaatioiden väliset järjestelmäteknologiat ovat kokonaan 

muuttuneet, koska Internet on noussut globaaliksi viestintäinfrastruktuuriksi, joka tarjoaa 

edistyneempiä integrointiominaisuuksia verrattuna aikaisempiin elektronisiin 

tiedonsiirtomuotoihin.  Internet tarjoaa joustavamman ja halvemman alustan ulkoisille 

integraatiolle (Bussler 2003; Christiaanse et al. 2004) Nykyaikaiset B2B-integraatiomuodot 

perustuvat Web-arkkitehtuureihin ja käyttävät XML-kieltä (Extensible Markup Language) 

sähköiseen viestintään. Verkkopalvelut ja palvelukeskeiset arkkitehtuurit (SOA) parantavat 

edelleen vakiintuneita Internet-infrastruktuureja (Mueller et al. 2010, Zhao et al. 2008). Kun 

palvelupohjainen viestintä rakennetaan heterogeenisten alustojen ja yritysten välille, 

dokumenttikeskeinen lähestymistapa B2B-integraatioon pystytään korvaamaan 

prosessikeskeisellä lähestymistavalla (Bussler 2003, Dorn et al. 2009). 
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EDI:n jälkeen on kehitetty useita standardeja yritysten keskinäiseen tiedonvaihtoon. Nokia 

kehitti aikoinaan RosettaNet:in elektroniikan- ja teknologiateollisuuden käyttöön. Tämän 

jälkeen on kehitetty Universal Business Language (UBL), joka kehitettiin 

liiketoimintadokumenttien välittämistä varten kaikilla toimialoilla.  UBL 2.1 (ISO/IEC-19845) 

standardi toimii tällä hetkellä kaupallisten sanomien yhteensopivuuden selkärankana 

maailmalla. Avoin UBL 2.1 standardi kaupallisten sanomien välittämistä varten julkaistiin 

ISO/IEC-19845 standardina vuonna 2015. Se on globaalisti adoptoitu standardi ja EU on 

suunnitellut käyttävänsä sitä referenssi standardina ohjeistuksessa julkiselle hankinnalle. 

(Marttinen et al. 2018) 

 

Toinen yleinen dokumenttistandardi on Open Applications Group Integration Specification 

(OAGIS) (Open Applications Group 2016; Kannisto et al. 2018). Muita standardeja 

informaation rakenteille ja integroinnille ovat muun muassa OPC UA tai IEC 62541. Nämä 

standardit ovat kehitetty tukemaan tuotantolaitteiden integraatiota. MIMOSA OSA-EAI 

standardi on taas rakennettu laitteiden huolto- ja kunnossapitotietoja varten. Kaikki standardit 

ovat edesauttaneet informaation rakenteiden kehitystä kohti yhtenäisempään suuntaan, mikä 

puolestaan edistää yritysten välistä tiedonvaihtoa. (Kannisto et al. 2018) 

 

Sähköisen laskutuksen kehitys on ollut yksi suurimmista hankkeista kehittää standardoitua 

tiedonvaihtoa.  Euroopan Unioni on asettanut E-laskutuksen adoptoimisen yhdeksi suureksi 

tavoitteeksi eurooppalaisessa työyhteisössä. (Final Report of the Expert Group on e-Invoicing 

2009, pp. 14-15) E-laskutuksen palveluntarjoajat ovatkin raportoineet, että vuosien 2013 ja 

2015 välillä e-laskujen käyttövolyymissa on tapahtunut 23 prosentin kasvu eurooppalaisten 

yritysten piirissä (European e-invoicing service providers 2016). E-laskutus on palvelu, jossa 

operaattorit toimittavat laskuja ja maksuja liiketoimijoiden välillä helposti eri heterogeenisten 

järjestelmien prosessoitavassa muodossa. Tällä hetkellä laskutus on kaikista edistynein 

digitaalisen tiedonvaihdon muoto yritysten välillä. Teknisen tiedon siirtämiseen verrattuna se 

on kuitenkin teknisesti suhteellisen helppo tehtävä, koska laskutus tyypillisesti koostuvat vain 

myydyn tuotteen tietojen sisään kirjauksista (line entries) järjestelmään. (Kannisto et al. 2018) 

 

Prosessistandardit palvelevat mahdollistajina linkkien luomisessa palveluiden ja prosessien 

välillä arvoverkostossa. Tiedon saumaton liikkuminen ja yhtenäisyys eri toimijoiden välillä 
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saadaan aikaan hyvin suunniteltujen liiketoimintaprosessien ja ICT-palveluiden avulla, jotka 

toimivat tiedon välityksen operaattoreina organisaatioiden välillä. Yhdessä operoitava prosessi-

infromaatio vaatii datan muuntamista eri spesifikaatioiden tai standardien välillä.  Suuret ITC-

toimijat kehittävät ulkoisesti operoitavia ohjelmistoja ja palveluita, jotka on tehty erilaisten 

yritysten integraatiotarpeet huomioon ottaen. (Marttinen et al. 2018) 

     

Yleisesti ottaen standardisointia vaikeuttaa se, että tietoa voidaan varastoida hyvin erilaisissa 

formaateissa ja muodoissa, eivätkä olemassa olevat standardit kata kaikkia tiedon muotoja. 

Lisäksi tiedonvälitystä hankaloittaa tällä hetkellä se, että vielä ei ole olemassa tarpeeksi 

tehokasta keinoa tai välinettä digitaaliselle tiedonvälitykselle, joka soveltuisi hyvin suurien 

ekosysteemien käyttöön. (Kannisto et a. 2018) 

 

 Teknisten standardien käyttö teollisuuden tiedonvaihdossa 

 

Viime aikoina on alettu kiinnittämään enemmän huomiota teknologioihin, jotka edistävät 

teollisuuden tuotantolaitteiden tietointegraatiota. (Kannisto et al. 2018) Monet kappaleessa 3.4 

mainitut standardit edistävät tiedon liikkumista, mutta eivät ratkaisen teknisiin laitetietoihin 

liittyvää tiedonvaihdon ongelmaa. Tekniset tiedot vaativat vakiintuneita standardeja, koska 

teollisuuden toimijoiden kesken sovitut vakiintuneet tietorakenteet helpottavat huomattavasti 

organisaatioiden välistä tietointegraatioiden rakentamista. Kannisto et al. (2018) havainnoivat, 

että teollisuuden piirissä myös yritysten sisäiset järjestelmät ovat heterogeenisiä, mikä 

vaikeuttaa tiedon välittämistä toimijoiden kesken. Esimerkiksi prosessiteollisuudessa 

markkinoilla on tarjolla laaja kirjo tietojärjestelmätoimittajia, jotka kaikki tarjoavat 

asiakkailleen erilaisia järjestelmäratkaisuita. (Marttinen et al. 2018; Kannisto et al. 2018) 

 

Tällä hetkellä teknisen tiedon rakenteet ovat vielä liike-elämässä hyvin heterogeenisiä. 

Tekninen tieto voi olla usein hyvinkin monimutkaista ja sen esitystavat vaihtelevat yrityksestä 

toiseen. Esimerkiksi venttiilin tekniset tiedot voivat koostua monista eri osajoukoista. Venttiili 

voi koostua esimerkiksi kolmesta eri komponentista, joille on omat tietokentät. Seurauksena 

venttiilin kaltaisen laitteen teknisten tietojen dokumentaatio voi olla rakenteeltaan hyvin 

monimutkainen. Lisäksi prosessituotannossa toimii usein venttiilien lisäksi kymmeniä muun 

tyyppisiä laitteita, kuten pumppuja, taajuusmuuntajia ja sähkömoottoreita. Teknistä 
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tietodokumentaatiota varten yksiulotteinen tietorakenne on usein riittämätön, koska osalla 

laitetyypeistä on satunnainen määrä fyysisiä alakomponentteja eri toimintojen suorittamista 

varten. Tämän lisäksi tietojohtamiseen kohdistuvat myös suunnittelun ja huollon vaatimukset. 

Esimerkiksi laitteen suunnitteluun liittyvässä dokumentaatiossa on määritetty laitteen fyysiseen 

muotoon kohdistuvat vaatimukset, joten laitteen fyysisten vaatimustietojen rakenne on pitkälti 

samanlainen laitetietojen rakenteen kanssa. (Kannisto et al. 2018) 

 

Standardoinnissa on pyritty huomioimaan myös tuotantolaitteiden elinkaaren hallinta.  IEC 

62890 (2016) standardissa on pyritty huomioimaan tuotantolaitosten laitteiden laaja kirjo. On 

myös olemassa erilaisia avoimia ratkaisuita, kuten ProList (eClass), jotka sisältävät standardi 

rakenteita prosessiteollisuuden laitetiedoille. Samanlaisia rakenteita ja laitteiden luokittelu 

suunnitelma ovat saatavilla myös IEC 61987 CDD (2017) ohjeistuksessa. Toinen aiheeseen 

liittyvä standardi on ISO 15926, joka keskittyy erityisesti tuotantolaitosten teknisiin 

insinööritietoihin. ISO 15926:n liittyy CFIHOS-projekti (Capital Facilities Information 

HandOver Specification), joka käytännössä pyrkii tukemaan teknistä standardisointia. Vaikka 

UBL 2.1 on laajasti käytetty ja kattaa kaikki perus kaupalliset transaktiot, se ei kuitenkaan 

sisällä kunnollisia teknisen tiedon hallinnan välineitä teollisuuden tarpeita varten. Tämän takia 

DSC-hankkeessa jouduttiin soveltamaan myös muita standardeja teknisen tiedon hallintaa 

varten. (Marttinen et al. 2018) 

 

4 LAITTEIDEN ELINKAARIHALLINTA JA TEKNISEN LAITETIEDON 

VAIHDANTA 

 

Toimitusketjujen digitalisoitumisella on suuri vaikutus teollisuuden käyttöomaisuus- ja 

elinkaarihallinnan operaatioihin. Teollisuuden elinkaarihallinnalla tarkoitetaan 

prosessiteollisuudessa tuotantolaitteiden toimintaan läpi niiden elinkaaren. Digitaalinen murros 

vaikuttaa siihen, miten automaation ja digitalisaation avulla tehostettu tiedonkulku voi parantaa 

laitteiden elinkaaren aikaista huoltoa ja toimintaa. (Paljakka et al. 2009) 

 

Prosessiteollisuudessa tiedonvaihto vaatii suuren määrän sekä tuotteisiin että 

suunnittelutietoihin liittyvää yksityiskohtaista teknistä tietoa. Loppuasiakas tarvitsee tuotteen 

tekniset tiedot laitteiston rakentamista, käyttämistä ja ylläpitämistä varten. Myyjät eli 
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toimittajat tai palveluntarjoajat tarvitsevat laitteen tai projektin tekniset vaatimustiedot 

oikeiden välineiden, osien ja tarvikkeiden valitsemista varten, jotta he osaavat suunnitella 

tarkasti ostajan haluaman tuotteen. Tarkat vaatimustiedot myös auttavat myyjää luomaan ja 

jakamaan tuotekohtaiset tiedot, joita ostaja tarvitsee puolestaan laitetyypin asentamiseen, 

käyttämiseen ja ylläpitämiseen. Teknisen suunnittelun tekevä aliurakoitsija tai alihankkija luo 

ja jakaa tekniset vaatimustiedot ja tarvitsee osia laitetiedoista projekti/laitteistokokonaisuuden 

suunnittelua varten. Joissakin tapauksissa aliurakoitsija tarvitsee laitetietoja tarvikkeiden 

ostamista varten. Pankit ja rahoittajat puolestaan tarjoavat toimijoille operatiivista rahoitusta 

erityisesti projektihankkeissa. Laitteiston kasaajat ja asentajat puolestaan tarvitsevat tuotteiden 

laitetiedot ja ulkopuoliset suorituskyvyn mittauspalvelut saattavat tarvita laitteiston 

käyttämiseen liittyviä tietoja ja lisäksi laitteen operatiivista dataa. (Marttinen et al. 2018) 

 

Tyypillisesti prosessiteollisuuden yrityksellä voi olla käytössä myös hyvin monenlaisia eri 

järjestelmiä. Erinäisiä ohjelmistoja ovat suunnittelujärjestelmät (esimerkiksi AutoCAD), 

valmistuksen suunnittelujärjestelmät, tehtaan kunnossapitojärjestelmät, 

kunnonvalvontajärjestelmät ja automaatiojärjestelmät. Kyse on tuotannon hallinnointia 

koskevista ohjelmistoista.  Projektihankkeissa tarvitaan myös toiminnanohjausjärjestelmän 

(ERP) moduuleita, kuten myyntijärjestelmää ja ostojärjestelmää. Tämän lisäksi yrityksillä voi 

olla vielä erillinen ohjelmisto dokumenttien hallintaa varten. (Marttinen et al. 2018) 

 

Yrityksien kyky hyödyntää tuotannon laitteista peräisin olevia tietoja vaikuttaa tuotannon 

laatuun. Laitteista saatavaa infromaatiota hyödyntämällä voidaan saavuttaa 

johdonmukaisemmat käyttöomaisuuden operaatiot, parempi käyttöomaisuuden saatavuus ja 

korkeampi tuotannon laatu. Omaisuuserillä viitataan yrityksen fyysisiin ja immateriaalisiin 

omistuksiin, mutta tässä tapauksessa erityisesti teollisuuslaitoksen koneistoon ja laitteisiin. 

Hyväksikäyttämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, organisaatiot voivat helpommin 

maksimoida arvontuoton elinkaarihallinnan ja käyttöomaisuusoperaatioiden halki. (Vargas 

2016; Tchoffa et la. 2016)  

 

Teollisuudessa digitaalisen murroksen mahdollistavat uudet teknologiat. Muutoksen ajureita 

ovat pilvipalvelut, teollinen IoT, tekoäly, virtuaali- ja lisättytodellisuus (augmented reality) 

sekä kyberturvallisuus. Pilvipalveluihin tallentaminen on aiheuttanut sen, että dataa kerääntyy 
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valtavia määriä yhteen paikkaan. Lisäksi pilvialustoilta tieto on helposti saatavilla monille 

yrityksille. Tiedon helppo saatavuus tarjoaa monia mahdollisuuksia, kuten sen, että 

ohjelmistokehitystä voidaan tehdä yhteistyössä digitaalisessa ekosysteemissä teollisuuden 

tarpeita varten. Teollisuuden IoT viittaa älykkäisiin ja toisiinsa liitettäviin laitteisiin. Koska 

laitteet ovat itsestään kommunikoivia ja toisiinsa yhdistyneitä, laitemittauksen kustannukset 

laskevat jatkuvasti. Tekoälyllä eli kognitiivisilla ohjelmistoilla puolestaan pystyään 

optimoimaan yleistä suorituskykyä merkittävästi kaikilla tilaus-toimitusketjun ja tuotannon 

alueilla.  Virtuaali- (VR) ja lisätty todellisuus (AR) muokkaavat laitteiden operoijan 

käyttökokemusta, ja siten parantavat toiminnan tehokkuutta ja turvallisuutta. AR ja VR auttavat 

myös operoijaa muodostamaan reaaliaikaisen kuvan laitteiston ja tuotantolaitoksen 

kokonaistilasta. Viimeinen mutta ehkä tärkein digitaalisen murroksen edesauttaja on 

kyberturvallisuus, joka yritysten pitää implementoida taatakseen toiminnan turvallisuus. 

Toimijoiden on tärkeää noudattaa globaaleita sääntöjä koskien kyberturvallisuutta, jotta tietojen 

validointi, auditointi ja arviointi toteutetaan yhtenäisellä tavalla. (ARC 2019) 

 

Teknologiset edistysaskeleet tarkoittavat, että teollisuuden laitteistot tuottavat enemmän tietoja 

kuin ikinä. Yritysten tehtävä on tähdätä kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen tarvittavista KPI:stä 

sekä tietovirroista ja -operaatioista. Uudet teknologiat mahdollistavat teollisuuden digitaalisen 

murroksen, mutta ne myös tarjoavat toimijoille paremman ymmärryksen pidentää 

käyttöomaisuuden elinkaarta. Seurauksena käyttöomaisuusinvestoinnit pienenevät ja juoksevat 

kulut voidaan optimoida. (AVEVA 2018) 

 

Teollisuudessa uusia teknologioita on omaksuttu hitaammin kuin esimerkiksi finanssi ja 

vakuutusalalla sekä terveysalalla. Digitaalisen murroksen omaksuminen ei ole ollut koskaan 

yhtä helppoa ja vältättämätöntä kuin tänä päivänä, koska nykyään yrityksillä on edullinen pääsy 

pilvilaskentaan (cloud computing) ja hyvät Internet yhteydet sekä liitettävyys. Nämä 

ominaisuudet yhdessä analytiikan ja koneoppimisen kanssa tarkoittavat, että teollisuudella on 

mahdollisuus digitaalisin keinoin tehdä parannuksia tuottavuuteen. Jos teollisuuden alat 

pystyvät kiihdyttämään digitalisaation adaptaatiota, voidaan saavuttaa ennenäkemättömiä 

tehokkuuksia tuottavuudessa ja operaatioissa. (Prahladrao 2019) 
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Tuotantolaitoksissa ja tehtaissa tuotteet tai palvelut ovat yleensä hyvin tapauskohtaisesti 

suunniteltuja tai konfiguroituja, joten niihin liittyviä tietoja ei voi helposti löytää 

myyntikatalogeista tai myyjän tuotekonfiguroijilta. Usein ostajat valtuuttavat tuotteen myyjän 

tai tuotteiden suunnitteluyrityksen (engineering companies) valitsemaan tuotteen puolestaan, ja 

siten ostaja siirtää myös vastuun oikean tuotteen valinnasta ulkopuoliselle taholle. Seurauksena 

suoraviivaisia e-katalogitilauksia voidaan käyttää vain yksinkertaisten komponenttien tai 

varaosien kohdalla.  Joissakin tapauksissa ostajat voivat järjestää tuotteet omien 

tavaranimikkeidensä taakse ja organisoida erityisen tavaranhallinta konseptin toimittajan 

kanssa. Työnkulkujen digitalisoituminen ja sovellettavaan muotoon saatettu tekninen tieto tulee 

selkeästi helpottamaan yritysten tuotehallintaa. (Marttinen et al. 2018) 

 

 Teknisen laitetiedon hallinta 

 

Laitteiden elinkaarihallinta aiheuttaa monia vaatimuksia teknisen tiedon hallinnalle ja 

vaihdannalle prosessiteollisuudessa. Työtehtävien koordinointi ja työtehtäviin liittyvien 

tietojen hallinta on suurilla tehtailla monimutkaista, koska tehtaisiin voi kuulua kymmeniä 

tuhansia erilaisia laitteita. Suurilla tehtailla laitekantaan voi kuulua kymmeniä- tai peräti 

satojatuhansia erilaisia laitteita. Laitteiden suuren valikoiman takia laitteisiin liittyvän tiedon 

hallinnointi on haastavaa. Haasteita syntyy myös puutteellisen teknisen tiedon välityksen takia.  

(Kannisto et al. 2018; Tchoffa et al. 2016; Vargas et al. 2016) 

 

Liiketoiminnan verkostomaisuus on myös kasvanut, mikä johtuu kasvaneesta alihankinnasta, 

koska valmistajat haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Tehdasoperaattorit usein 

ulkoistavat aliurakoitsijoille laitteiden teknisen suunnittelun ja laitteiden ylläpitotoiminnot. 

Laitesuunnitelu vaatii paljon kommunikointia, koska suunnittelija tarvitsee tuotantoon liittyviä 

vaatimustietoja tehdasoperaattorilta sekä tietoa saatavilla olevista tarvikkeista 

varustetoimittajilta tuotantolaitteen suunnittelua varten. Myös varustetoimittaja ostaa 

komponentteja monilta valmistajilta ja toimittaa niitä useille eri asiakkaille. Laitteiden 

toimitusketjuun kuuluukin tyypillisesti laiteosan valmistaja, laitetoimittaja ja viimeisenä 

tehdasoperaattori. Tämän lisäksi laitteen suunnittelutyöhön saatetaan palkata vielä erillinen 

konsultti, joka auttaa laitetoimittajaa täyttämään tehdasoperaattorin asettamat vaatimukset. 

(Kannisto et al. 2018; Tchoffa et al. 2016) 
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Prosessihankkeen alkaessa tehdään laite- ja prosessisuunnitelmat, jotka määrittävät tärkeimmät 

laitevaatimukset. Laitevaatimukset ovat myöhemmin tärkeitä huoltotoimenpiteissä, jos laite 

joudutaan esimerkiksi jostain syystä vaihtamaan uuteen.  Suunnitteluvaiheessa myös 

toimittajan on jaettava tietoja ostettavasta laitteesta tai tarvittavista osista. Kun vaatimustietojen 

perusteella laite on suunniteltu ja valmistettu, hankinnan on puolestaan välitettävä laitteen 

fyysiset tiedot, jotta se voidaan implementoida osaksi tuotantoprosessia. Myös laitteiden 

käytöstä eli operoinnista syntyvä data käytetään hyväksi erilaisia tehtäviä varten. Niitä 

hyödynnetään ennakoivan kunnossapidon diagnostiikassa ja laitteiden suorituskyvyn 

monitoroinnissa. Koska ylläpito usein vaatii laitteiden osien tai kokonaisten laitteiden 

uusimista, korvaavista laitteista on oltava tallennettua tietoa, jotta asennuskantatiedot voidaan 

pitää ajan tasalla. Lisäksi laitteiden ylläpitotoimenpiteiden historia on arvokasta tietoa 

suunniteltaessa ja määrittäessä uusia huoltostrategioita ja huoltotoimenpiteitä. (Wu et al 2015; 

Kannisto et al. 2018; Tchoffa et al. 2016) 

 

Laitehuollon tehokkuus on yksi teollisuuden suorituskykyyn suuresti vaikuttava asia. Huollon 

onnistumiseksi asennetun laitteen tietojen on oltava tarpeeksi kattavat ja ajantasaiset, sekä 

saatavilla oikeille henkilöille. Laitetietojen ylläpito ja laitevalvonta vaatii huolellista 

tietohallintaa. Voidaankin sanoa, että hyvä tietohallinta tai tietojohtaminen tukee tehokkuuksia. 

Teollisuudessa operoidaan usein alhaisilla marginaaleilla, ja tämän takia suhteellisen pienikin 

prosentuaalinen muutos kuluissa voi määrittää yrityksen kannattavuuden.  (Tchoffa et al. 2016; 

Vargas et al. 2016; Kannisto et al. 2018) 

 

Laitteiden ylläpitoaktiviteetit vaativat usein tiedonvaihtoa. Ensinnäkin tehdasoperaattorin on 

saatava tiedot kaikista huollon laitteille tekemistä varaosa- tai kokoonpanomuutoksista. 

Toiseksi laitteiden huoltohistoria on tärkeätä tietoa operaattorille tulevan huollon 

suunnittelemista varten. Kolmanneksi huolto- ja ylläpitotoimenpiteet vaativat suunnittelua, 

jotta ne eivät häiritse tuotantoa. Mitä enemmän aktiviteetteja suoritetaan ulkopuolisen palvelun 

toimesta, sitä enemmän tarvitaan yritysten välistä tiedonvaihtoa. Yrityksen on myös 

huomioitava kommunikoinnin merkitys ja tietojohtamisen ylläpito, vaikka kaikki edellä 

mainitut aktiviteetit suoritettaisiinkin yrityksen sisäisesti. (Wu et al. 2015; Kannisto et al. 2018) 
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Teknisten laitetietojen kannalta oleellinen osa-alue on elinkaareen liittyvä tietojohtaminen. 

Kaikki eri osa-alueet ovat tiedonvaihdon kannalta tärkeitä, mutta erityisesti teknisen tiedon 

osalta tiedon vaihtamiseen tarvittavat työkalut ja prosessit ovat vielä vajavaisia.                                                    

Elinkaarihallinnan (lifecycle domain) piirissä, kuten teollisten tuotantolaitosten välineistössä, 

teknisen tuotetiedon toimittaminen asiakkaalle on toistaiseksi tehotonta. Tekninen tuotetieto on 

erityisesti sidoksissa investointihankintoihin sekä projekteihin ja laitehuoltoon.  (Kannisto et al. 

2018) 

 

Teollisen laitteen elinkaareen kuluu monia eri vaiheita. Tehtaan tai tuotantolaitoksen operoijan 

näkökulmasta, ensimmäinen vaihe laitteen elinkaaressa on laitteen asennus ja alku-

konfigurointi. Ennen kuin laite saadaan hyötykäyttöön tuotantoon, laite pitää suunnitella 

tehtaan käyttöön sopivaksi (initial engineering), hankkia ja asentaa. Asennuksen jälkeen 

laitehuolto ja ylläpito ovat tärkeitä laitteen turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.  

Ylläpidossa osa usein irrotetaan laitteistosta ja viedään muualle huoltotoimenpiteitä varten. 

Lisäksi pitkäikäisen tehdaslinjaston ylläpito vaatii tietyin väliajoin tuotantoyksikköjen 

uusimista (IEC 62890 2016, 6, 17). Laitteiston uusinnassa on käytävä uudestaan läpi 

elinkaareen kuuluvat suunnittelu, osto ja asennusvaiheet. (Tchoffa et al. 2016; Kannisto et al. 

2018) 

 

Tuotantolaitoksen elinkaaren hallinta sitoo ihmistyön, fyysisen laitteen ja teknisen informaation 

yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Ihmisen osuus on olennainen jokaisessa laitteen 

elinkaaren vaiheessa; insinöörisuunnittelussa, hankinnassa, asennuksessa, operoinnissa ja 

huollossa. Kaikki ihmisen suorittamat vaiheet sisältävät ja generoivat tärkeitä tietoja. (Kannisto 

et al. 2018) 

 

5 ORGAINSAATIOIDEN VÄLISET TIEDONJAKAMISEN HAASTEET 

 

Kembro et al. (2017) tiedonjaon haasteita toimitusketjuissa. He löysivät 22 tekijää, jotka 

kaikkein todennäköisimmin aiheuttavat hankaluuksia tiedon jakamisessa monitasoisissa 

toimitusketjuissa. Nämä tekijät ovat jaoteltavissa 6 eri luokkaan, joita ovat informaation 

hyödyntäminen, teknologioiden hyödyntäminen, toimijoiden väliset valtasuhteet, 

kulttuuritekijät, liiketoimintaprosessit ja lakitekijät (Whitman & Panetto 2006). Edellä mainitut 
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tiedon jakamisen osa-alueet aiheuttavat tyypillisesti haasteita useamman kuin kahden yrityksen 

välisessä tiedonvaihdossa. Kembro et al. (2017) tutkimuksen tulokset esittävät, että jotkut 

tekijät, kuten luottamus voivat muodostua jopa esteiksi monitahoisessa (useamman kuin kaksi 

toimijaa sisältävässä) tiedon jakamisessa.  

 

Informaation hyödyntämisen ongelmat liittyvät yritysten kykyyn tehdä ennusteita sekä tiedon 

laadukkuuteen. Globaalit toimitusketjut toimivat hyvin epävakaassa ympäristössä ja 

volatiliteetin käsittely vaatii sopivien ja reagoivien analyyttisten työkalujen käytön lisäksi 

huolellista suunnittelua ja organisaatioiden välisten suhteiden joustavaa hallintaa (Daneshvar 

Kakhki & Gargeya 2019) Yritysten huono kyky tehdä ennusteita, kuten ennustaa kysyntää, 

heikentää jaettavan informaation laatua, mikä puolestaan vaikeuttaa logistiikan ja tuotannon 

suunnittelua. Tiedon alhainen laatu liittyy myös tiedonkulussa tapahtuviin viiveisiin, tiedon 

väärin tulkitsemiseen sekä tiedon koostamisen vaikeuksiin. (Kembro et al. 2017) 

 

Toimitusketjun ylävirran toimijoille, kuten toimittajille, tiedon kulun hitaus tai tietojen 

viivästyminen voi olla kohtalokasta, jos päätökset tehdään vanhaan, tai pahimmassa 

tapauksessa väärään tietoon perustuen. Toisesta organisaatiosta tulevasta datasta on vaikeaa 

tehdä oikeita johtopäätöksiä, ja siitä on myös vaikea erottaa mahdollisia 

epäjohdonmukaisuuksia, jos vastaanottaja ei tiedä, miten tiedot ovat luotu ja mitä asioita tiedon 

koostamisessa on huomioitu. Myös Schubert ja Legner (2011) huomauttavat, että informaatio 

saa merkityksen vain sen sosiaalisessa kontekstissa. Tämä aiheuttaa ilmeisen ongelman tietojen 

käytölle ohjelmistoissa, koska tiedon vastaanottaja voi olla täysin tietämätön lähettäjän 

asiayhteydestä. Tämä edellyttää, että tiedonvaihdon osapuolet sopivat standardeista ja 

toimittavat yksityiskohtaisia kuvauksia kenttien merkityksestä (semantiikka) ja 

vastausmalleista tiedon käsittelemistä varten (pragmatiikka). (Schubert ja Legner 2011) 

Toimitusketjuissa väärin ymmärretyn tai myöhästyneen informaation ongelmat kumuloituvat, 

koska tieto siirtyy tasolta toiselle eri toimijoiden välityksellä. Haitat ovat sitä suurempia mitä 

useamman toimijakerroksen kautta tieto kulkee. (Kembro et al. 2017)  

 

Kolmanneksi, kun monitahoisessa ympäristössä tapahtuu tuotantoa, kysyntätietoja ei ole 

yleensä mahdollista tulkita yksi yhteen. Tuotteen jälleenmyynnin määrän kasvu ei välttämättä 

kasvata tietyn toimittajan komponenttien kysyntää, jos vaaditulle komponentille on useita eri 
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toimittajia. Toimittajan komponentteja saatetaan tarvita myös useaan eri lopputuotteeseen, 

mikä tarkoittaa, että koostetun komponenttien tuotantomäärän laskemiseksi kakkien 

jälleenmyyntituotteiden kysyntä pitäisi saada oikein koostettua. (Kembro et al. 2017; 

Daneshvar Kakhki & Gargeya 2019) 

 

Kembron et al. (2017) tuloksissa teknologian hyödyntämisen haasteet koostuvat viidestä eri 

tekijästä: Implementoinnin kustannukset, IT-järjestelmien linkittäminen sekä yhteiset alustat, 

IT-maturiteetti, standardisoitu terminologia ja standardisoitu tiedonvaihdon formaatti. 

Teknologioilla on keskeinen asema tiedon jakamisessa, ja teknologioiden hyödyntäminen 

viittaa moninaisiin keinoihin jakaa, vastaanottaa ja tulkita välitettyä tietoa. Aiemmissa 

tutkimuksissa teknologiat ja niihin liittyvät haasteet on nimetty tiedon vaihdon suurimmaksi 

esteeksi. Kembron et al. (2017) tutkimuksesta kuitenkin ilmeni, että tänä päivänä markkinoilla 

on tarjolla riittävästi erilaisia järjestelmiä ja formaatteja tukemaan koko toimitusketjun kattavaa 

tiedon vaihtoa. Teknisesti tiedon jakaminen on siis mahdollista, ja sen edut on todistettu useissa 

eri mallinnuksissa. Käytännössä tiedon vaihdon edut ovat vaikeasti saavutettavissa 

monitahoisessa verkostossa, ja erityisesti valmistajat ovat kohdanneet haasteita. Vaikka 

teknologiat ovat olemassa, verkostojen dynamiikka saattaa muodostua tiedon jakamisen 

pullonkaulaksi. (Moberg et al. 2002; Angulo et al. 2004) 

 

Toimijoiden väliset valtasuhteet aiheuttavat myös haasteita tiedon jakamiselle.  Aiemmissa 

tutkimuksissa havaittiin kolmea eri tekijää valtasuhteissa: dominoivan toimijan kyky 

käynnistää muutos, valta-asymmetria ja organisaatioiden väliset riippuvuussuhteet. 

Valtasuhteet liittyvät toimitusketjun yritysten välisiin riippuvaisuussuhteisiin ja yrityksen 

valtaan tai kykyyn vaikuttaa partnereidensa käyttäytymiseen. Yritykset tyypillisesti vältettävät 

epätasapainoisia valtasuhteita, sillä ne pelkäävät joutuvansa epäedullisiin 

tiedonjakojärjestelyihin. Tietojen jakaminen voidaan kokea vallan menetyksenä, sillä yritykset 

pelkäävät muiden toimijoiden käyttävän tietoja opportunistisesti hyväkseen. Tietojen 

jakaminen voidaankin kokea kilpailukyvyn menetyksenä. Tämän takia resursseja harvoin 

investoidaan toisten toimijoiden auttamiseen. Valta-asymmetrialla voi siis olla vahingollisia 

vaikutuksia yritysten halukkuuteen jakaa informaatiota. (Li & Li 2006; Harland et al. 2007) 
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Kembro et al. (2017) tutkimuksen tulokset osoittavat kuitenkin, että valta-asymmetria voi olla 

joissakin tapauksissa välttämätön edellytys monitahoiselle tiedon jakamiselle. Dominoiva 

toimija saattaa olla tarpeellinen partnereiden yhteen saattamisessa ja muutosjohtamisessa, jotta 

tiedonvaihto saadaan implementoitua.  Monilla toimialoilla suurimmalla pelaajalla on 

mahdollisuus sanella esimerkiksi IT-järjestelmävaatimukset sekä käytettävät formaatit ja 

alustat niin, että muiden toimijoiden on pakko seurata perässä. Järjestelmien lisäksi valta-

asemassa oleva toimija voi johtaa riskien ja hyötyjen jakamista koskevien virallisten 

sopimusten muodostamista. Vaikka epäbalanssi valtasuhde saattaa luoda epätoivotun ilmapiirin 

monitahoiselle tiedon jakamiselle toimitusketjuissa, joskus selkeän johtajan olemassaolo toimii 

uusien käytäntöjen rakentamisessa tehokkaammin kuin pelkkä toimijoiden välinen keskinäinen 

hyvä tahto. (Li & Li 2006; Harland et al. 2007; Kembro et al. 2017) 

 

Kulttuuri aiheuttaa tiedon jakamiselle myös erilaisia haasteita, jotka liittyvät toimijoiden 

väliseen luottamukseen, kulttuurisiin eroavaisuuksiin ja hyviin yritysten välisiin suhteisiin. 

Tiivistettynä kulttuuri kuvastaa liiketoimijoiden suhtautumista yhteistyöhön ja valmiutta tehdä 

yhteistyötä, sekä halukkuutta jakaa informaatiota toimitusketjun yhteistyökumppaneille. 

Yhteistyökumppanuuksien ja luottamuksen puute korostuu usein, kun kyse on monitahoisesta, 

useista toimijoista ja monista eri tasoista koostuvasta verkostosta. Luottamuksen ja suhteiden 

heikentymisen riski kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän kumppaneita liittyy verkostoon. 

Kulttuurien eriytyminen voimistuu toimijoiden “ketjuissa”, jossa toimijoiden välisten sidosten 

määrä kasvaa.  Kulttuurien erilaistuminen tekee vahvojen suhteiden luomisesta haastavaa ja 

todennäköisesti aikaa vievää. Erityisen todennäköistä tämä on, jos partnerit tulevat eri 

toimialoilta ja heidän välillään ei ole suoraa keskusteluyhteyttä. Tämä on tyypillistä esimerkiksi 

komponenttitoimittajan ja loppuasiakkaan välillä, joiden välissä operoi valmistaja. Tiedon 

lähettäjä ja lopullinen vastaanottaja harvoin tapaavat keskustellakseen yhteisistä liiketoimista, 

rakentaakseen luottamusta tai ratkaistakseen mahdollisia väärinymmärryksiä. Toimijoiden 

välillä on harvoin myöskään olemassa virallista sopimusta ohjaamassa liiketoimintasuhdetta, 

vaikka kyseessä on kaksi erillistä oikeushenkilöä. (Kembro et al. 2017) 

 

Liiketoimintaprosessin yhtenäistäminen on tärkeää tiedon jakamisen kannalta, mutta sen 

toteuttaminen on erityisen hankalaa, jos kyseessä on kolme tai useampi toimijaa. Verkoston 

liiketoimintaprosessien yhtenäistäminen vaatii yhdistetyt prosessit, etujen ja riskein jakamisen 
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mallin, yhteiset tavoitteet ja yhteiset performanssimittarit. (Vernadat 2010; Grilo & Jardim-

Goncalves 2007) Yhdistettyjen prosessien implementointi edellyttää, että yhtenäinen prosessi 

ja yhteinen tarkoitus kattavat koko partneriverkoston, jotta toimijat pystyvät tavoittelemaan 

yhtenäisiä päämääriä. Myös standardoidut liiketoimintaprosessit ovat tärkeitä, kuten 

esimerkiksi se, miten tilaus ja lasku muodostuvat, jotta tieto pystyy teknisesti kulkemaan myös 

välittäjien läpi ongelmitta. Kahden toimijan kesken prosesseja voidaan hallita manuaalisesti, 

mutta useamman toimijan ketjussa tehokas prosessien ja järjestelmien synkronisointi vaatii 

standardisointia ja automatisoituja ratkaisuita. Erityisesti riskien mittaamista ja jakamista sekä 

hyötyjen jakamista edistäviä prosesseja on haastavaa toteuttaa useamman toimijan kesken. 

Antamisen ja ottamisen kulttuuria on hyvin vaikea luoda silloin, kun useampi kuin kaksi 

toimijaa on osallisina. Tämän takia yrityksillä on oltava selkeät KPI:t (suortuskykymittarit), 

joiden avulla edut saadaan visualisoitua niille verkoston toimijoille, jotka epäilevät tiedon 

jakamisesta koituvia hyötyjä. Selkeillä mittareilla voidaan taata myös selkeä ja reilu hyötyjen 

jakaminen, jotta yksikään toimija ei hyödy enemmän kuin muut. (Vernadat 2010; Grilo & 

Jardim-Goncalves 2007; Kembro et al. 2017)  

 

Tiedon jakamisen houkuttelevuutta myös vähentää se, että riskejä on vaikea jakaa tasaisesti 

tiedon alhaisen laadun takia. Riskien jakaminen on yhteydessä ennusteisiin, ja epätarkka tai 

virheellinen ennuste voi aiheuttaa yritykselle ylimääräisiä varastosaldoja tai toimitusten 

myöhästymisiä ylävirran valmistajilta. Liiallinen varasto tai myöhästyneet toimitukset johtavat 

sidotun pääoman kasvuun, ylimääräisiin hallintokustannuksiin ja menetettyihin myynteihin. 

Kuvatut ongelmat ovat vaikeita ratkaista, jos asianomaiset organisaatiot eivät pidä tapaamisia 

keskenään tai jos virallisia sopimuksia ei ole olemassa säätelemässä toimintaa. (Kembro et al. 

2017) 

 

Lakitekijöitä koskevat haasteet liittyvät luottamuksellisiin tietoihin, lailliseen viitekehykseen 

ja immateriaalioikeuksiin. (Jardim-Goncalves & Grilo 2010) Monitahoisessa toimitusketjussa 

toimittajat ja asiakkaat ovat osana monia verkostoja, mikä tarkoittaa, että tieto voi liikkua sekä 

vertikaalisesti että horisontaalisesti toimijaverkostossa. Luottamuksellisen tiedon jakamista ja 

siihen käsiksi pääsyä on hankalaa hallita. Tehtävä monimutkaistuu sitä mukaa, mitä useampi 

toimija on osallisena prosessia. Monitahoisessa ympäristössä luottamuksellisuuden 

säilyttäminen koetaan niin haastavaksi, että monet yritykset arvioivat tiedon jakamisen riskien 
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olevan suurempien kuin potentiaalisten hyötyjen. Sisäisen informaation tietovuodon lisäksi 

yritykset pelkäävät vahingossa paljastavansa muiden partnereiden luottamuksellisia tietoja. 

Kembron et al. (2017) tuloksista ilmeni, että tiedonjakamisen ympärille täytyy luoda laillinen 

viitekehys, joka formalisoi tiedonkulun ja joka vastaa kysymyksiin: Mitä tietoa voidaan jakaa, 

miten tietoa pitäisi tulkita, miten tietoa käytetään päätöksentekoon esimerkiksi tuotannossa tai 

vastaavassa prosessissa, miten tietoa varastoidaan sekä käsitellään ja kenen kanssa tietoa 

voidaan jakaa organisaation sisällä ja ulkopuolella. Laillinen viitekehys auttaa kontrolloimaan 

tiedon jakamisen riskejä niin, että osalliset eivät koe kilpailukykyyn liittyviä tappioita. Monet 

tutkimukseen (Kembron et al. 2017) osallistuneet olivat tosin sitä mieltä, että useiden 

toimijoiden saattaminen yhteen allekirjoittamaan laillinen sopimus, voi olla erittäin haastava 

tehtävä. (Jardim-Goncalves & Grilo 2010)  

 

ARC Advisory Group (ARC) tekemässä hiljattaisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin 157 

prosessivalmistajaa, selvisi, että digitaalista murrosta estävät organisaatioiden 

vastuuvelvollisuus, kulttuuri sekä työntekijöiden muutoksen johtaminen. Tutkimuksesta selvisi 

myös, että vaikka yli 80 % tutkituista teollisuuden prosessivalmistajista pilotoivat edistyneitä 

teknologioita, vain 5-8 % tutkituista organisaatioista ovat välittömästi valmiita digitaaliseen 

murrokseen. Adaptaatiota jarruttavat ARC:in mukaan organisaatiomallit sekä käyttötapausten 

ja käyttäjien huono skaalautuvuus.  

 

6 MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA DIGITALISAATIOSTRATEGIA 

Sosiaalisen vaihdantateorian valossa (transaction cost economics and social exchange theory) 

verkoston toimijoiden kannattaa harmonisoida suoritusmittarinsa ja konkretisoida sekä lyhyen 

että pitkän aikavälin hyödyt jokaiselle tiedonvaihdossa mukana olevalle organisaatiolle. 

(Young-Ybarra &Wiersema 1999; Lambe et al. 2001; Narasimhan et al. 2009) 

 

Edellisessä kappaleessa esiteltyjen haasteiden valossa Kembron et al. (2017) ohjeistavat 

yrityksiä rakentamaan siteitä kaikista tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden 

kanssa yrityksellä on vahva keskinäinen riippuvuussuhde. Monitahoisessa toimitusketjussa 

toimijoiden lukuisa määrä aiheuttaa sen, että kaikkiin toimijoihin on mahdotonta luoda läheistä 

luottamussuhdetta. Avainpartnereihin keskittyminen kasvattaa yhteistä halukkuutta osallistua 

yhteiseen tiedonvaihtoon sekä vähentää partnereiden vaihtuvuutta. Pitkäaikaiset 
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luottamussuhteet takaavat sen, että monitahoisen tiedonvaihdon kehittämiseen pystytään 

keskittymään pitkäjaksoisesti. Kembron et al. (2017) mukaan avainpartnereihin keskittyminen 

myös helpottaa järjestelmien teknistä kytkentää toisiinsa. Yhdistetyt järjestelmät takaavat 

tiedon paremman laadun kuten sen, että kysyntätiedot käännetään ja tulkitaan oikein 

toimitusketjun halki.  

 

Luottamus on myös erittäin tärkeä elementti, sillä organisaatioiden täytyy olla vakuuttuneita 

siitä, että lyhyen aikavälin implementointi kustannukset saadaan kompensoitua ja että 

opportunistisen käyttäytymisen vaaraa ei ole kenenkään taholta. Yhteistyötä täytyy myös ohjata 

virallisella sopimuksella, jotta riski luottamuksellisen tiedon vuotamisesta saadaan 

kontrolloitua ja että mahdollisista ennustevirheistä aiheutuvat kulut saadaan jaettua. (Kembro 

et al. 2017) 

 

Digitaalisten keinojen adaptoinnissa muutoksenjohtaminen ei ole yksioikoista. Prahladrao 

(2019) nimeää menestyksekkään digitalisaation avaintekijäksi joustavan ja digitalisaatiota 

ymmärtävän yritysjohdon, jolla on teknologinen strateginen visio ja joka tehokkaasti levittää 

digitaalista ajattelutapaa koko organisaatioon. Muutos kohti digitaalista organisaatiota täytyy 

olla strategisesti suunniteltu ja kuvattu. Osalla yrityksistä on jo olemassa digitalisaatiostrategia 

ja sen toteuttamissuunnitelma. Muutos ei ole kuitenkaan helppo, vaan yritysten on omaksuttava 

alan parhaat käytännöt ja opittava muiden kokemuksista. (Prahladrao 2019)  

 

Ottaen huomioon, että järjestelmien yhteentoimivuus tuottaa suurta arvoa liiketoiminnalle, 

tietojärjestelmien (IS) näkökulmasta on painotettava järjestelmien toimivuuden ja kykyjen 

kehittämistä. On myös varmistettava, että järjestelmät sisältävät toimivat integraatiot muiden 

yhteisön toimijoiden kanssa. EIVP-malli (Yritysten yhteentoimivuuden arvokehys) määrittelee 

viisi erilaista vuorovaikutustyyppiä yritysten välillä. Vuorovaikutustyypit ovat viestintä ja 

tietojenvaihto, koordinointi, yhteistyö ja uudet myyntikanavat. Viestintä ja tietojenvaihto on 

itseselitteinen, mutta koordinoinnilla tarkoitetaan toimintojen yhdenmukaistamista 

molemminpuolisten hyötyjen saavuttamiseksi sekä toimintojen aukkojen ja päällekkäisyyksien 

välttämistä tehokkuuksien takaamiseksi. Yhteistyöllä tarkoitetaan molemminpuolisten 

hyötyjen hankkimista jakamalla töitä. Yhteistyötä voidaan myös tehostaa toimitusketjun 

näkyvyyttä parantamalla, jolloin valmistajat ja jakelijat sallivat toisillensa näkyvyyden 
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varastoihin sekä myynti- ja tuotesuunnitelmiin. Tämän lisäksi yhteistyöllä voidaan tarkoittaa 

sitoutumista yhdessä työskentelemiseksi sellaisten tulosten ja innovatiivisten ratkaisujen 

saavuttamiseksi, joita osallistujat eivät yksin kykene saavuttamaan. Uusilla myyntikanavilla 

viitataan laajemman tuotevalikoiman tuottamista ja pääsyä niche-markkinoille näiden 

tuotteiden myymiseksi. (Anderson, 2006, Loukis & Charalabidis 2013)  

 

Lueteltuja vuorovaikutustyyppejä voidaan tukea ja parantaa niiden IS- 

yhteentoimivuusominaisuuksia kehittämällä. Toisaalta tietojärjestelmien tuottama liikearvon 

riippuu siitä, miten EIVP-mallin tarjoamia vuorovaikutustyyppejä hyödynnetään. Valitettavasti 

IS-hallinto ei voi valvoa kyseisten tyyppien hyödyntämistä, koska usein muiden osastojen johto 

on vastuussa käytäntöjen käyttöönotosta. Täten IS-johdon tulisi kehittää hyvät suhteet ja 

systemaattinen yhteistyö muiden osastojen päälliköiden kanssa, jotta osastot voivat yhdessä 

tutkia käytäntöjen etuja ja haittoja hyödyntämällä IS-yhteentoimivuuden tarjoamia 

ominaisuuksia. (Loukis & Charalabidis 2013) 

   

AVEVA (2018) listasi hiljattain pidetyssä huippukokouksessa kolme avain askelta, joita 

noudattamalla teollisuuden toimijat voivat kiihdyttää digitaalista adaptaatiotaan. Ensiksi 

organisaatioiden pitäisi luoda visuaalinen luonnos siitä, mitä teollisia tietoja organisaatiolla on 

jo olemassa. Toiseksi organisaatioiden kuuluu käyttää dataa juoksevien kulujen ja 

kulubudjetoinnin pienentämiseksi. Organisaatioiden kannattaa rakentaa malli 

käyttöomaisuudesta (laitteista), joka koneoppimisen ja tekoälyn avulla ennustaa huollon tarpeet 

ja laitteen elinkaaren ennen kuin laite vikaantuu. Ennustusprosessia kutsutaan 

käyttöomaisuuden suorituskyvyn hallinnaksi (APM). Prosessi on kehittynyt viime vuosina 

valtavasti uusien innovaatioiden toimesta.  Viimeiseksi, organisaatioiden kannattaa käyttää 

keräämäänsä dataa riskien eliminointiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi viemällä simulaatiot 

osaksi teknistä suunnittelua ja käyttämällä pilvipalveluita vanhojen työnkulkujen poistoon. 

(Onag 2019) 

 

Yritysten digitalisaation rakentuu ihmisten, kulttuurin sekä teknisten- ja liiketoimintaprosessien 

varaan. Se, kuinka hyvin yritys hallitsee edelliset neljä elementtiä, määrittää yrityksen 

digitaalisen muutosvalmiuden ja organisationaalisen maturiteetin. ARC (2019) määrittelee 

digitaalisen muutosprosessin teollisuudessa sisältävän teollisten tuotteiden, operaatioiden, 
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arvoketjun ja jälkimarkkinapalveluiden muutoksen, jonka mahdollistavat ihmisten 

kyvykkyyksien ja tietämyksen lisääntyminen sensoritekniikoilla kerätyn tiedon ja analytiikan 

käytön ansiosta.   

 

 

Kuvio 12. Visio digitaalisesta muutosprosessista ja Organisationaalinen maturiteettimalli 
(Mukaillen ARC 2019) 

 

Uudet teknologiat, kuten tekoäly, kehittynyt analytiikka ja koneoppiminen muuttavat 

teknologiajohtajien näkemystä työntekijöistä, teknisistä arkkitehtuureista ja prosesseista. 

ARC:n (2019) tutkimuksen mukaan monet teollisuuden tuotantolaitoskeskeiset järjestelemät 

eivät tue uusia teknologioita, joten yritysten kyky digitalisoitua on alhainen. Uudet teknologiat 

vaativat teollisuudelta ketteryyttä sekä OT- ja IT-alustojen yhtenäistymistä. Perinteisesti 

laitoksen henkilökunta tai suunnitteluhenkilöstö, joka osaa soveltaa kyseistä teknologiaa, on 

hankkinut ja ylläpitänyt laitoksen järjestelmiä. Uudet järjestelmät vaativat IT-henkilöstöä tai 

pilvipalveluiden tuottajia ylläpitämään alustainfrastruktuuria, joka tukee uusi teknologioita, 

kuten AI-sovelluksia tai semanttista hakuanalytiikkaa.  Operationaaliset teknologiat (OT) sekä 

tuotantolaitoksia koskevat suunnittelutarpeet tullaan ottamaan entistä paremmin huomioon, 
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sillä niillä tulee olemaan suurempi merkitys operaatioiden ja toimitusketjun suoriutumisen 

kannalta. (ARC 2019) 

 

7 TUTKIMUKSEN EMPPIIRISEN OSUUDEN TOTEUTUS 

Kappaleessa keskustellaan tutkimusmenetelmistä sekä kerrotaan, miten ja millä perustein 

tutkimuskohde valittiin ja miten aineisto hankittiin. Viimeiseksi kerrotaan, miten aineiston 

analysointitavat valittiin sekä millä metodeilla ja miten aineiston analysointi toteutettiin. Hyvän 

tutkimuksen ominaissuksiin kuuluu, että tutkimusprosessi on läpinäkyvä ja tarpeen tullen 

toistettavissa. Myös prosessissa käytettyjen menetelmävalintojen on oltava hyvin perusteltuja 

ja järkeen käyviä tutkimuksen tavoitteiden kannalta. (Hirsjärvi & Hurme 2008; Eskola & 

Suoranta 1998) 

 

 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tarkoitus oli tutkia monitahoiseen 

tiedonvälitykseen erikoistunutta ammattilaisten ryhmää. Eskolan ja Suorannan (1998, 49-50) 

mukaan oikeastaan kaikki laadulliset tutkimukset ovat tapaustutkimuksia. Tapaustutkimuksen 

kohde voidaan valita usealla tavalla; se voi olla joko tyypillinen ja edustava otos tai sitten 

jonkinlainen rajataus. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus valittiin, koska tarkoitus oli tutkia 

uutta ilmiötä sen omassa ympäristössä. (Eskola & Suoranta 1998, 49-50) Tapaustutkimuksen 

tunnusmerkki on, että otos edustaa tutkittavien ihmisten perusryhmää tai joukkoa. Tässä 

tutkimuksessa haastateltiin perusjoukosta valittua otosta DSC-konsortion jäsenistä. 

Tapaustutkimusta käytetään tutkimusstrategiana silloin, kun tutkimusongelmat ovat 

luonteeltaan syväluotaavia tai kokonaisvaltaisia, kuten tässä tutkimuksessa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 58-60)  

 

Tutkimuksen tarkoitus oli perehtyä tiedonvaihtoon liittyvien eri näkökulmien ymmärtämiseen, 

joten kyse on laadullisesta tutkimuksesta. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirteitä ovat kontekstuaalisuus ja pyrkimys tulosten tulkintaan. (Glesne 2011) 

Laadullisen tutkimuksen luonteeseen liittyy myös oletus, että todellisuus on kokijan tulkintojen 

varainen, eli subjektiivinen ja moninainen (Creswell 1994).   
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Haastattelut ovat yksi yleisimmistä aineiston keräysmenetelmistä laadullisessa tutkimuksessa. 

Haastattelututkimuksen eri muotojen kirjo on laaja ja osittain myös eri haastattelulajien 

määritelmät ovat päällekkäisiä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43). Tuomi (2009, 65-70) mukaan 

erilaiset tutkimushaastattelun muodot voidaan jakaa lomakehaastatteluihin, 

teemahaastatteluihin ja syvähaastatteluihin. Erona eri muotojen välillä on haastattelun 

struktuuriaste, eli se kuinka tarkasti kysymykset on määritetty etukäteen ja kuinka kontrolloitu 

vastaustilanne on (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43).  Rakenteeltaan lomakehaastattelut tai 

lomakekyselyt ovat kaikista strukturoiduimpia haastattelututkimuksen muotoja, kun taas 

toisessa ääripäässä syvähaastattelu on täysin strukturoimaton. (Tuomi 2009, 65-70) 

Strukturoimattomista tai puolistrukturoiduista haastattelumuodoista käytetään myös nimitystä 

kvalitatiiviset haastattelumenetelmät. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 44)   

 

Tässä tutkimuksessa aineiston keräämiseen käytettiin teemahaastatteluita. Haastatteluissa 

tarkoitus on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkitusta asiasta. Aineiston 

keruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelut, koska tutkimuksessa tavoiteltiin 

kvantitatiivisesti rikasta aineistoa, joka antaa mahdollisuuden tutkia tarkasti tilanteiden 

olosuhderiippuvaisuuksia (Hirsjärvi & Hurme 2008, 59). Koska haastattelua tehdään 

vuorovaikutuksessa tiedonantajan kanssa, menetelmän suurin etu on sen joustavuus.  

Kysymyksiä on mahdollista toistaa, ja ilmauksia selventää epäselvyyksien välttämiseksi.  

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 34-38) Tuomi (2009, 64) esittää, että muiden laadullisen tutkimuksen 

tiedonkeruumuotojen, kuten kyselyiden, huono puoli on se, että haastateltavat pyrkivät 

antamaan “oikeita” vastauksia suusanallisen vuorovaikutuksen puutteessa. Tutkimusmuotona 

haastattelun heikkous on, että haastattelut vievät paljon aikaa ja resursseja. (Tuomi 2009, 73; 

Hirsjärvi 2015, 57,73) 

 

 Aineiston hankinta 

 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemassa 15 DSC-projektissa mukana ollutta yritysedustajaa 

ajanjaksolla 5.3-4.4.2019. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. 

Vain yhdessä haastattelussa tiedonantajia oli samanaikaisesti paikalla kaksi. Määrällisissä 

aineiston keruumenetelmissä aineiston keruu on subjektiivista, mutta keruun täytyy perustua 
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systemaattisiin menetelmiin. Tavoitteena on saada kerättyä myös mahdollinen dataa. (Tuomi 

2009, 18-40) Puolistrukturoitu eli teemahaastattelu etenee etukäteen suunniteltujen teemojen ja 

niihin sidotettujen tarkentavien kysymysten varassa. (Hirsjärvi 2015, 47-78) Haastatteluja 

varten laadittiin kysymysrunko, jossa kysymykset oli jaoteltu viiden pääteeman alle. 

Kysymysrunko, jossa näkyvät myös aihealueiden luokittelut, on katsottavissa liitteistä. Valitut 

teemat perustuivat tutkimuksen kannalta keskeisiin teemoihin, muitta puolistrukturoidun 

haastattelun aikana on sallittua nostaa esille muitakin asioita. (Tuomi 2009, 65-70) 

 

Haastattelut etenivät pitkälti keskustelunomaisesti, niin että aihepiirien sisällä vaihdeltiin 

teemojen ja kysymysten järjestystä haastateltavan luontaisen etenemisen mukaisesti.  Kaikkien 

haastateltavien kanssa ei käytetty sanatarkasti samoja kysymyksiä, vaan kysymysmuotoa 

saatettiin mukailla tilanteeseen tai edelliseen puheenvuoroon helposti liitettäväksi. Näin 

keskustelu saatiin etenemään luontevasti. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 96-97; Tuomi 2009, 63) 

 



61 
 

 

Taulukko 2. Haastattelututkimuksen toteutus ja haastateltavat 

 

Tuomin (2009, 63-67) mukaan haastattelija voi valita, esittääkö hän tiedonantajille kaikki samat 

kysymykset, pitääkö kysymykset esittää samassa järjestyksessä ja pitääkö sanamuotojen olla 

aina samat. Teemahaastattelun toteutuksen muodot vaihtelevat riippuen tutkimuksen 

yhdenmukaisuuden vaateen asteesta. Tässä tutkimuksessa vapaamuotoinen haastattelutyyli 

koettiin tarpeelliseksi, sillä haastattelujen aikana ilmeni usein tarve kysyä tarkentavia 

kysymyksiä ja selvennyksiä suunnitellun kysymysrungon ulkopuolelta. Avoin keskustelutapa 

soveltui tutkimukseen myös koska tavoite oli kerätä syventävää kokemuksellista tietoa liittyen 

taustalla piileviin syihin, jotka ovat haastateltavan mielestä edistäneet tai hidastaneet 

tiedonvälitystä toimijaverkostossa. Menetelmänäkökulmasta katsottuna puolistrukturoidussa 

haastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista ja heidän niille antamia merkityksiä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 65-67)  

 

Haastattelu Toimiala Yrityksen Liikevaihto 
(Miljoonaa €)

Haastateltavan nimike Haastattelun ajankohta

1 Digitalisaatioratkaisut N/A Toimitusjohtaja 05/03/2019
2 Tietojenkäsittelypalvelut n. 760 Head of Business Development 07/03/2019

3
Pumppujen ja 
kompressoreiden valmistus n. 170 CSS Operations manager 18/03/2019

4
Elektroniikka ja 
komponentit n. 280 Head of Vertical Sales 19/03/2019

5

Prosessiteollisuuden 
teknologia ja automaatio 
palvelut n. 1400

Director PLM and Customer 
Solutions 19/03/2019

6

Paperikoneet, 
paperimassan 
valmistuskoneet ja 
varusteet n. 500

Head of Engineering 
Development 20/03/2019

7 IT-konsultointi, IT-palvelut n. 0,2
Marketing and partnerships 
manager 21/03/2019

8
Digitalisaatioratkaisuiden 
konsultti N/A Senior Advisor 22/03/2019

9
Ohjelmistojen suunnittelu 
ja valmistus n. 140 Architecture Director 25/03/2019

10 IT-konsultointi, IT-palvelut n. 24 Head of B2B Integration 26/03/2019
11 Teollisuuden kunnossapito n. 200 Business Information Officer 27/03/2019

12 Teollisuuskoneet ja laitteet n. 280
Global Industry Manager & 
Sales Manager 29/03/2019

13
Paperi- ja 
metsäteollisuustuotteet n. 2500

Manager of Maintenance 
Systems Support 02/04/2019

14 Teollisuuskoneet ja laitteet n. 180 Tietohallintojohtaja 04/04/2019

15
Voittoa tavoittelematon 
yhdistys N/A Executive director 07/03/2019 & 1/4/2019
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Haastateltavien joukko pyrittiin valitsemaan parhaalla tavalla tutkimuksen tarkoitusta 

vastaavaksi.  Holstein ja Gubrium (1995) painottavat kaikista kyvykkäimpien haastateltavien 

valitsemista kohdejoukoksi. DSC-konsortio valittiinkin haastateltaviksi asiantuntijat, jotka ovat 

perehtyneitä ja aktiivisia tutkimusaiheen saralla. Myös Tuomin (2009, 73-76) mukaan 

tarkoituksenmukaiset haastattelukutsut kuuluvat henkilöille, joilla on kokemusta ja tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Haastateltavien saturaatio, eli lukumäärä valittiin niin, että tietoa saatiin 

kerättyä informaatioverkoston eri roolien edustajilta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 58-60).   

 

Haastattelun etu on, että haastatteluluvasta sovitaan henkilökohtaisesti haastateltavan kanssa, 

jolloin he harvoin kieltäytyvät osallistumisesta tai kieltävät tutkijaa käyttämään kerättyä 

aineistoa tutkimusmateriaalina. Tuomin (2009, 75-76) mukaan tiedonantajille on hyvä kertoa 

haastattelukysymykset tai teemat etukäteen, jotta haastateltavat voivat valmistautua kertomaan 

asiasta mahdollisimman paljon ja laajasti. Koska tässä tutkimuksessa tiedonantajat olivat 

ennestään hyvin perehtyneitä aiheeseen, tutkimuksessa koettiin riittäväksi kertoa 

haastateltaville etukäteen haastattelun teemat sähköpostilla lähetetyn haastattelukutsun 

yhteydessä.   

 

Otanta on tarkoituksen mukainen ja kattava, sillä jokainen haastateltava edusti yksittäistä isoa 

prosessiteollisuuden yritystä. Koska haastateltavat edustivat tietoverkoston eri tahoja, 

tutkimuksessa saatiin arvokasta tietoa monen osapuolen näkökulmasta koko toimitusketjun 

pituudelta. Haastateltuihin kuului yritysedustajia operaattoriliiketoiminnasta, komponentti- ja 

laitevalmistuksesta sekä prosessiteollisuuden kokonaisratkaisuiden toimittajista, jotka kaikki 

omalta osaltaan sidoksissa verkoston tietoliikenteeseen. 

 

Kaikki paitsi yksi haastatteluista toteutettiin yksilöhaastatteluina. Suurin osa haastatteluista 

toteutettiin käyttämällä Skype-ohjelmaa, mutta osa haastatteluista toteutettiin kasvokkain 

haastateltavien toimipaikoilla. Haastattelut nauhoitettiin litteraatiota ja myöhempää 

analysointia varten. Aineiston saattaminen kirjalliseen muotoon oli välttämätöntä aineiston 

systemaattisen analysoinnin saavuttamiseksi, sillä monimuotoista materiaali saatiin kerättyä 

paljon. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 92; Tuomi 2009, 75-80) 
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Koska haastateltavat henkilöt valittiin huolella, tutkimuksessa ei ilmennyt aineiston 

niukkuuteen, haastateltavien vähäsanaisuuteen tai tiedonantajien ilmaisuun liittyviä ongelmia 

(Tuomi 70-80) Päinvastoin, materiaalia saatiin kerättyä runsaasti, mikä on tyypillistä 

teemahaastatteluille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 193). 

 

 Aineiston analysointi 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analysoinnille on olemassa monia menetelmiä. Tuomin 

(2009, 78) mukaan laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat yleensä 

sisällönanalyysiin, mutta sisällönanalyysista puhuttaessa voidaan tarkoittaa yksittäisen metodin 

lisäksi laajaa teoreettista kehystä, johon sisältyy erilaisia analyysitapoja.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2008, 143) mukaan laadullisen aineiston analyysi käsittää useita vaiheita, 

joissa edetään kokonaisaineiston analyysistä synteesiin. Tämän tutkimuksen analyysissä 

noudatettiin Eskolan ja Suorannan (1998) esittelemää tyypillistä tapaa, jossa aineisto ensiksi 

puretaan, sitten koodataan ja lopulta edetään analyysiin. Analyysin aloittamisen lähtökohta on, 

että on tiedettävä selvä rajaus tutkittavalle asialle. Laadullisessa tutkimuksessa aineistossa 

ilmenee aina monia mielenkiintoisia asioita, joten tärkeä on pysyä tutkimuksen tarkoituksen ja 

tutkimusongelman rajatussa piirissä. Analysoijan tehtävä on aina ensimmäiseksi erottaa 

tutkimuksen kannalta merkitykselliset asiat muusta ylimääräisestä aineistosta. (Tuomi 2009, 

79-80) Seuraavassa vaiheessa aineisto litteroidaan tai koodataan. Koodausnimikkeet ovat 

Tuomin (2009, 79) mukaan sisään kirjattuja muistiinpanoja, ja niillä jäsennetään aineiston 

käsittelyä.  

 

Aineiston jäsentämisen ja karsimisen jälkeen alkaa tekninen sisällönanalyysi. Analyysin 

varsinaisia tekniikoita ovat tyypittely, teemoittelu ja luokittelu. Luokittelua pidetään myös 

kvantitatiivisena analyysitekniikkana, sillä siinä aineistoa määritellään luokkiin ja luokkien 

esiintymismäärä aineistossa voidaan laskea. Teemoittelussa on kyse aineiston jaottelusta ja 

ryhmittelystä aihepiirien mukaan. Se muistuttaa luokittelua, mutta tärkeätä ei ole eri luokkien 

määrä vaan eri teemojen sisältö. Aineistoa läpikäydään ja etsitään erilaisia teemoja. Ryhmittely 

tehdään etsimällä tiettyä teemaa koskevia näkemyksiä. Tyypittelyssä puolestaan teemojen 

sisältä etsitään yhteisiä ominaisuuksia ja mielipiteitä, joista muodostetaan yleistys, eli 
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tietynlainen aineistosta nouseva geneerinen tyyppiesimerkki. Näin koostetaan eri teemoja 

koskevia näkemyksiä ja tehdään niistä yleistys. (Tuomi 2009, 78-80) 

 

Aineiston teknisen analysoinnin jälkeen pyritään muodostamaan synteesi, joka tähtää tulosten 

tulkintaan ja kokonaisuuden hahmottamiseen suhteessa teoreettisen viitekehykseen. Tarkoitus 

on muodostaa tulkinnallisia lopputuloksia, jotka keskustelevat aiemmin esitettyjen teoreettisten 

mallien kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 143-150). 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin induktiivisen päättelyn logiikkaa, eli yksittäisistä havainnoista 

siirryttiin yleisiin päätelmiin. Induktiivinen tutkimusmalli valittiin, koska etukäteen tiedettiin, 

mistä aiheesta ja teemoista tietoa halutaan kerätä.  Tuomi (2009, 80) mukaan induktiivisen ja 

deduktiivisen (yleisestä yksittäiseen) mallin lisäksi on olemassa myös abduktiivisen päättelyn 

logiikka, jota käytetään silloin, kun teoria muodostetaan havaintojen teossa käytetyn 

johtoajatuksen perusteella.  

 

Sisällönanalyysissä työkaluna käytettiin NVivo-ohjelmaa, jossa litteroituja haastatteluja 

ryhmiteltiin ja koodattiin. NVivo on laadullisen aineiston analyysiin tarkoitettu 

tietokoneohjelma. Ensiksi kaikki aineisto ryhmiteltiin, ohjelmalla ja näin saatiin luotua luokat 

monitahoisen aineiston jäsentämisen tueksi. Aineisto tiivistyi ja turhaa materiaalia saatiin 

karsittua. Datan pelkistämisen jälkeen aineisto koodattiin eri käsitteiden yhteneväisyyksien ja 

eroavaisuuksien mukaan ylä- ja alaluokkiin teemoittelun ja tyypittelyn tekniikoita käyttämällä.  

 

Luokittelun edetessä analyysissä käytettiin myös kvantitatiivisia menetelmiä, koska aineiston 

perusteella syntyi numeerista ja standardoitua dataa. Aineiston koodauksen myötä syntyi 

selkeitä luokkia, joiden esiintyvyys oli helposti laskettavissa. Numeerisen datan avulla 

tuloksissa pystyttiin havainnollistamaan tiedonvaihdon suurimmat haasteet ja esteet kaavioiden 

avulla (sivut 78 ja 83).  Mitä pidemmälle aineiston läpikäynti eteni, sitä selvemmäksi 

luokkayksiköt muodostuivat ja yksittäisiä käsitteitä saatiin tiivistettyä osaksi isompia 

pääluokkia. 

 

Ryhmittelyn ja koodauksen jälkeen aineistoa abstrahoitiin eli käsitteellistettiin niin pitkään, että 

pääluokista saatiin koostettua teoreettisia käsitteitä. Näin löydettiin haastatteluiden tärkeimmät 
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merkityskokonaisuudet. Aineiston analyysiprosessin vaiheet on esitetty kuviossa 13. 

Aineistolähtöisestä analyysista muodostuneet teemat mukailivat pitkälti haastattelurungossa 

esitettyjä teemoja, mutta aineiston abstrahoinnissa toiset teemat nousivat tutkimuksen kannalta 

merkityksellisemmiseksi kuin toiset. Käsitteellistämisen myötä merkityskokonaisuudet 

muodostuivat ydinajatuksiksi, joiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin suhteessa viiteteoriaan ja 

tutkimustehtävään. (Tuomi 2009; Hirsjärvi & Hurme 2008) 

 

 

Kuvio 13. Aineiston analyysiprosessi (mukaillen Tuomi 2009; Hirsjärvi & Hurme 2008) 

 

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Kappaleessa käydään läpi tutkimuksessa ilmenneitä tuloksia siitä, kuinka B2B-integraatiot 

tulisi toteuttaa elinvoimaisen DBE:n synnyn kannalta. Kappaleessa käydään läpi, miten 

tiedonvaihdon tietomallit rakentuvat sekä miten organisaatioiden järjestelmäarkkitehtuurilliset 

rakenteet vaikuttavat integraatiorajapintojen kehittämisen taustalla. Kappaleessa keskustellaan 

myös tiedon vaihdolle oleellisista järjestelmärajapinnoista sekä siitä, miten tärkeäitä 

standardisoidut sanomasisällöt ovat geneerisen tiedonvaihdon mallin toimimisen kannalta. 
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Kappaleen lopussa kerrotaan teollisuudelle tärkeiden teknisten laitetietojen harmonisoinnista 

sekä siitä miten teknisten tietojen metamallinnus voisi auttaa tietosanomien välitystä. 

 

 B2B-integraatioiden toteutus digitaalisessa ekosysteemissä 

Tietointegraatio eli järjestelmien välisen tiedonvaihdon toteutus tarkoittaa järjestelmien välille 

luotavan tiedonvaihtokanavan rakentamista. Tietointegraatioiden rakentaminen vaatii erilaisia 

organisaatioiden sisäisiä järjestelmäteknillisiä kyvykkyyksiä, mutta myös ulkoisia apuja 

ekosysteemissä tapahtuvan digitaalisen tiedonvaihdon toteutusta varten. Tiedonvaihdon 

edellytys on yhteisistä tietomalleista sopiminen. Tietomallien käyttöönotto vaatii 

prosessisuunnittelua ja erilaisten standardien adoptointia. 

 

Tiedonvälitystä varten tarvitaan hyvin suunnitellut tiedon vaihtoa tukevat prosessit ja yrityksen 

sisäinen järjestelemäarkkitehtuuri on konfiguroitava tukemaan näitä prosesseja. Tietomallit 

puuttuvat tiedon rakenteen eheyteen ja prosessien eheyteen. Pelkkä sisäisten prosessien 

tarkastelu ei riitä, vaan organisaatioiden on ajateltava myös ulkoisia prosesseja koska tietoa 

vaihdetaan ulkoisten kumppaneiden kanssa.  

 

Ekosysteemin laajuisesti eri toimijoin käyttöön tarvitaan avoimen arkkitehtuurin tietomallit 

(informaatiomallit), joita yleisesti hyödynnetään toimittajaverkostossa. Tietomallilla 

tarkoitetaan avoimen tiedonvälityksen standardia, joka koskee sanomien välityksessä 

käytettävää yleistä tietomallia ja teknologiaa. Tietomalleissa sovitaan, mitä prosesseja 

tiedonvaihdossa käytetään, mitä dataa niissä kuljetetaan ja millä teknologialla data välitetään. 

 

Standardi tietomallin lisäksi tarvitaan erilaisia teknisiä ja kaupallisia standardisanomamalleja, 

joiden pohjalta pystytään harmonisoimaan väliteettävät tietosisällöt ja tietosanomat. Sanomia 

välittämään tarvitaan tiedonvälityksen teknologia, jonka käyttö täytyy ekosysteemin sisällä 

harmonisoida kaikkien toimijoin eduksi, niin että se on kaikille toimijoille käytettävissä.  

Teknologia on ikään kuin tiedoin välityksessä käytettävä kanava, jota pitkin standardoidut 

tietosanomat voidaan välittää.  

 

Jotta yritykset pystyvät käyttämään ja kytkeytymään kanavaan, niiden on ensiksi varmistettava 

omien sisäisten järjestelmien digitaalisen tiedonvaihdon kyvykkyys. Yleensä 
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tietointegraatioiden rakentaminen vaatii sisäisiä järjestelmäarkkitehtuurisia muutoksia, jotka 

koskevat tietointegraatioiden rakentamista ja muokkaamista yrityksen sisäisissä järjestelmissä. 

Vasta riittävän tasoinen sisäisten järjestelmien digitaalinen kyvykkyys mahdollistaa ulkoisten 

B2B-integraatioiden rakentamisen muiden organisaatioiden järjestelmiin, tai ulkoiseen 

tiedonvaihdon alustaan.  

 

 

Kuvio 14. B2B-integraatioiden rakentaminen 

Osa haastateltavista oli sitä, mieltä että aika ja markkinakilpailu tulevat näyttämään, mikä 

teknologia valikoituu tiedon välityksen kanavaksi ekosysteemissä. Eräs haastateltava 

huomauttaa, että ei ole loppupeleissä oleellista mitä välityskanavaa pitkin sanomat kulkevat, 

sillä markkinavetoinen kilpailu tulee hoitamaan teknologisen valinnan. Informaation 

välittämisestä puhuttaessa tärkeintä on, että välitettävän sanoman sisältö on geneerinen. 

Geneerisillä sanomasisällöillä varmistetaan, että sanomat pääsevät automaattisesti läpi 

vastaanottaviin järjestelemiin.   Tavoite on, että sanoma on siinä muodossa, että se pystytään 

lukemaan järjestelmiin ilman manuaalista datan syöttämistä tai datan muuttamista eri 

muotoihin. 

 

Vakioitujen sanomasisältöjen harmonisointia vaikeuttaa se, että samat asiat on eri tavoin eri 

yritysten järjestelmissä kuvattu. Tämän takia vaaditaan useiden organisaatioiden välistä 

sopimista siitä, mitkä ovat lähetettävät avaintiedot. Yksi haastateltava huomautti, että 

standardit muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa. Yksi standardi voi tuoda haluttua helpotusta 
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kommunikaation, mutta pitkällä tähtäimellä standardit elävät ja käyttöön otetaan koko ajan 

toistaan kehittyneempiä versioita. Tärkeää on, että prosessit suunnitellaan alun alkaen niin, että 

erilaiset standardit saadaan sovitettua niiden kanssa yhteen. 

 

Ennen kuin järjestelmä integraatioita pystytään tekemään, prosessit on suunniteltava tukemaan 

tiedon vaihtoa. Jos sisäisiä prosesseja ei ole suunniteltu tukemaan standardisanoman 

tietorakenteita, B2B-integraatioista ei ole yritykselle hyötyä. Tähän asti sisäisen toiminnan 

kehitystyötä on tehty usein tukemaan tiettyjen tietojen manuaalista välitystä, mutta 

järjestelmäteknisestä näkökulmasta katsottuna automaattinen sanomanvälitys vaatii pitkälle 

sovittuja toimivia kaupallisia ja teknisiä prosessikokonaisuuksia. Tiedonvaihdon tukemiseksi 

tarvitaan riittävä määrä prosesseja, jotka sisältävät riittävän määrän tietoja kuvaamaan kaikkia 

prosessin vaatimia yksityiskohtia. Tämä on haastavaa yrityksille, sillä lähtökohtaisesti 

prosesseja on paljon isojen organisaatioiden sisällä. Lähtökohta ulkoiselle tiedon vaihdolle 

organisaatioissa on usein myös se, että sisäinen tiedonvaihto toimii yrityksissä vain 

kohtalaisesti, ellei jopa huonosti. Yksi syy miksi prosessit ovat eriytyneet johtuu myös siitä, 

että järjestelmät toimivat organisaatioissa siiloissa, eivätkä digitaalisesti kommunikoi 

keskenään. Ennen ulkoisia integraatioita yrityksen onkin huolehdittava sisäisten tietomallien 

kyvykkyyksistä.  

 

Koska yhteisistä informaatiomalleista sopiminen vaatii paljon yhteistyötä 

ekosysteemitoimijoiden kesken, on myös tärkeätä huomioida muutoksen johtaminen.  

Muutosjohtamisessa täytyy ajatella, miten tietointegraatiot toteutetaan yksityisellä ja 

julkisella sektorilla ekosysteemi toiminnan periaatteet huomioiden. Haastateltavat olivat 

yksimielisiä, että tiedonvaihdon ekosysteemin kuuluu olla avoin verkosto, ettei ajauduta 

yhdenkään yksittäisen IT- tai alustatoimijan tarjoamaan suljettuun verkostomalliin. Avoimuus 

takaa sen, että yksikään yksittäinen toimija ei saa liikaa valtaa määritellä tai rajoittaa B2B-

integraatioiden tietomalleja tai sanomavälityksen hintaa ja kustannuksia. 

 

Haastatteluista myös ilmeni, että yritykset haluavat verkosto-operaattoreita hallinnoimaan 

tiedon vaihtoa. Operaattorit voivat myös rakentaa asiakkailleen tiedonvälityksen rajapinnat. 

Usein operaattori on pääasiallisessa vastuussa sanomaliikenteen hallinnoinnista. Erään 

haasteltavan mukaan vaarana on, että eri operaattoreiden palvelut ja verkostot eriytyvät 
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toisistaan, jolloin aitoa yritysten yhteisessä hallinnassa olevaa ekosysteemiä ei synny. Tämän 

takia myös yritysten on aktiivisesti edistettävä ja hallinnoitava yhteistä tietoverkkoa. Jotta 

eriytyneitä verkostoja ei syntyisi, on tärkeää, että operaattoreilla on aito tahto olla avoimessa 

tietoverkostossa mukana. Se edellyttää, että operaattorit toimivat samojen sääntöjen 

alaisuudessa ja yhteistyössä toistensa kanssa. 

 

Yhteisten tietomallien jalkauttaminen on riippuvainen siitä, saako se riittävästi käyttäjiä. 

Tarvitaan riittävän laaja käyttäjäpohja, joka sitoutuu tiettyjen tai tietyn standardin käyttöön 

yhdessä määritetyllä tavalla. Yksi haasteltavista huomauttaa, että käyttöön otettavilla 

standardeilla ei sisäänsä ole väliä, kunhan organisaatiot sitoutuvat toimimaan valitun standardin 

kanssa harmonisesti 

 

 API-rajapinnat 

Teknologia, joka tullaan valitsemaan DBE:ssä viralliseksi tiedonvälityksen kanavaksi tai 

mahdollisesti alustaksi, on ekosysteemitoimijoiden kesken vielä päättämättä. Suurin osa 

haastatelluista yritysedustajista kuitenkin uskoi erilaisiin API-rajapintoihin, jotka toimivat 

järjestelmän ja sanomaliikenteen välisinä tulkkeina. API:ssa välittäjärajapinta kääntää 

saapuvan standardisanoman järjestelmän käyttämään muotoon. Vastaavasti rajapinta muokkaa 

lähtevät sanomat standardimuotoisiksi. Teknologia sisältää kaksi rajapintaa, joista toinen 

vastaanottaa ja toinen lähettää sanomia. API:n tehtävä on validoida järjestelmään sisään 

pyrkivien tietojen oikeellisuus. Toisin sanoen sen on kyettävä varmentamaan, että sanoma 

sisältää kaikki järjestelmän vaatimat tiedot, jotta sitä voidaan käsitellä. Validoinnin jälkeen 

sanoma siirtyy sisäiseen järjestelmäintegraatioon, jossa se sulautuu sisäisten järjestelmien 

roolijakojen ja liiketoimintaprosessien mukaisesti yrityskäyttöön.    

 

Mikäli tiedonvälitys saataisiin rakennettua rajapintojen avulla niin että järjestelmät välittäisivät 

sanomia, saataisiin aikaan valtavia ekosysteemihyötyjä. Kerran rakennetun rajapinnan avulla 

organisaatio pystyisi palvelemaan kaikkia yhteisön toimijoita. Laitetoimittajan liiketoiminnan 

tehostamisen kannalta olisi merkittävää, että yksittäisten asiakkaiden kanssa rakennettavat 

erilliset Point-to-Point-integraatiot voitaisiin korvata yhdellä rajapinnalla, joka välittää 

geneerisiä standardimuotoisia sanomia kaikkien ekosysteemin toimijoiden kanssa, riippumatta 

onko asiakas laivanrakennus- vai prosessiteollisuudessa.  Haastateltava argumentoi, että vaikka 
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rajapinnan rakentaminen olisi työlästä, se olisi kuitenkin halvempaa ja toimisi paremmin, kuin 

jokaisen asiakkaan kanssa erikseen rakennettavat Point-to-Point-integraatiot. Loppuasiakas 

hyötyisisi yhtä lailla, jos toimittajakohtaiset integraatiot saataisiin korvattua yhdellä 

rajapinnalla. 

 

Sisäisen rajapinnan luominen, eli yrityksen sisäisen järjestelmän kytkeminen API-rajapintaan 

ei ole yksinkertainen asia. Haastateltavat kokivatkin, että ulkoisia palveluntarjoajia tarvitaan 

tuottamaan tietointegraatioita. Operaattoreita siis tarvitaan ylläpitämään kyseistä 

”adapteripalvelua”, sillä kaikilla toimijoilla ei ole omia resursseja yhdistyä tietoekosysteemiin.   

 

Operaattorin näkemys on, että olisi olemassa avoimet rajapinnat, joihin asiakas voisi 

integroitua. Rajapinnan hyödyntäminen vaatii kuitenkin käyttäjältä dokumentaatiota ja usein 

asiakas tarvitsee integraatiotyössä operaattorin apua. Perinteisesti yritykset ovat saattaneet 

käyttää integraatioiden rakentamiseen ulkoista konsulttia, joka rakentaa B2B-integraatiot 

kustomoidulla mekanismilla (kuten point-to-point), joka ei tue ekosysteemiajattelua. Nykyään 

ollaan myös operaattoreiden puolelta siirtymässä malliin, jossa asiakas B2B-integraatioiden 

täydellisen ulkoistamisen sijaan pystyisi itse tekemään oman organisaation integraatiotyöt 

operaattorin ohjeistuksen ja avun tukemana. Siirtyminen uudenlaiseen API-ekosysteemiin 

vaatii toimijoilta kuitenkin sen, että kaikki integraatiot ja dokumentaatiot ovat rakennettu 

tasolle, jolla asiakas pystyy ne itse implementoimaan. Tämä on iso muutos operaattoreille 

perinteisestä järjestelmäintegraatiosta, jossa aikaisemmin asiakkaille ei ole annettu paljon 

tietoja tai ohjeita, siihen, että asiakasta neuvotaan ja ohjeistetaan tekemään integraatiotyö itse.   

 

 Järjestelmäarkkitehtuurin vaikutus yhteisten tietomallien käyttöönottoon 

Haastatteluista ilmeni, että tällä hetkellä yhteisten tietomallien käyttöönottoa hidastaa se, että 

nykyisillä järjestelmillä ei ole kyvykkyyksiä välittää standardisanomia muiden ekosysteemissä 

toimivien järjestelmien kanssa. Usein yrityksen sisäisiä järjestelmiä ei ole lähtökohtaisesti 

suunniteltu toimimaan organisaatiorajojen yli. Järjestelmien kyvykkyys välittää informaatiota 

riippuu siitä, miten järjestelmäarkkitehtuuri, eli yrityksen sisäinen informaationhallinta, on 

rakennettu. Erilaiset järjestelmäarkkitehtuurit tarkoittavat, että järjestelmät jäsentävät tiedon 

sisäisesti eri tavoin. Eri tavoin jäsenneltyä tietoa, joka ei noudata standardimuotoa, ei ole hyötyä 
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vaihtaa, koska silloin informaatio ei kulje samanlaisen järjestelmästä toiseen eikä tiedonvaihtoa 

ei voida automatisoida. 

 

Se, kuinka paljon organisaatio joutuu muokkaamaan sisäistä informaationhallintaa, riippuu siitä 

mitkä ovat eri sisäisten järjestelmien roolit kokonaisuudessaan ja miten eri järjestelmien 

informaation välitys on kytketty yhteen yrityksen sisällä. Erilaisia järjestelmiä on tyypillisesti 

teollisuuden yrityksissä paljon ja niihin liittyen on hyvä huomata, että eri ohjelmistot jäsentävät 

sisäisesti informaatiota hyvin eri tavoin. Ohjelmistoista saatavat tiedot on sulautettava omiin 

järjestelmiin sopiviksi, jotta tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää yrityksen sisäisessä käytössä. 

Järjestelmäarkkitehtuurien monimutkaisuutta lisää, että uuden järjestelmän käyttöönotossa se 

tyypillisesti joudutaan konfiguroimaan käyttäjäyrityksen tarpeita varten. Koska 

toiminnanohjausjärjestelmien (SAP, IFS, Microsoft Dynamics) sisäiset tietomallit eroavat 

toisistaan, ja koska ohjelmistoja niiden käyttöönoton yhteydessä kustomoidaan 

yrityskohtaisesti, lopputuloksena on hyvin laaja kirjo erilaisia järjestelmäarkkitehtuurillisia 

konfigurointeja. Erilaisten konfiguraatioasetusten takia tieto ei aina kulje eri ohjelmistojen 

välillä kivuttomasti. Seurauksena järjestelmien välillä ilmenee erilaisia 

yhteensopivuusongelmia. Universaaleiden standardisanomien käytön esteenä onkin eri 

yritysten sisäisten järjestelmäarkkitehtuurien sekalaisuus. 

 

Usein tuotannon järjestelmät ja ERP-järjestelmät toimivat siiloissa organisaatioiden sisällä.  

Sisäisiin työnkulkuihin kuuluu tyypillisesti monia eri sovelluksia, joiden roolit on huomioitava 

kokonaisjärjestelmäarkkitehtuurissa ja sisällytettävä liiketoimintaprosesseihin.  Haastateltava 

jaotteli kaksi tappaa kytkeä sisäisten ohjelmistojen tiedonvälityksen yhteen; kyseessä voi olla 

väyläratkaisu, jonka kautta kaikki järjestelmät kommunikoivat toistensa kanssa, tai Point-to-

Point-integraatioita koskien yksittäisten spesifien tietosanomien vaihtoa eri ohjelmistojen 

välillä. B2B-integraatioita varten yleisen standardisanoman rakenteet on sulautettava osaksi 

yrityksen sisäisiä tietorakenteita sekä osaksi yrityksen omia liiketoimintaprosesseja. 

 

Haastateltavien mielipiteet erosivat siinä, kuinka paljon sisäistä integraatiota ja prosessien 

uudelleen suunnittelua yritykset joutuvat tekemään kyvykkyyksien aikaansaamiseksi.  Osa 

haastateltavista koki, että vaaditaan valtavasti yrityksen resursseja, jotta sisäiset järjestelmät 

saadaan päivitettyä ja uudistettua sellaiseen muotoon, että ne kykenevät välittämään ja 
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vastaanottamaan standardisanomia. He näkivät, että integraatiotyö on tyypillisesti suurin 

kustannus yrityksille digitaalisen tiedonvaihdon aikaansaamiseksi. Haastateltu asiantutija 

kertoi, että helpoimmillaan integraatiotyö vaatii pientä prosessien viilaamista, mistä seuraa vain 

vähäisiä muutoksia järjestelmään. Toisaalta integraatiotyö voi vaatia merkittäviä investointeja 

järjestelmien välisten siilorajojen ylittämiseksi. Haastateltava kertoi nähneensä 

projektitoimittajan taustajärjestelmät, joissa projektitoimitusten huoltopalveluiden tiedot elivät 

erillisissä siiloissa. Jos suunnittelujärjestelmiä ja ERP:iä joudutaan muuttamaan siilorajojen 

ylittämiseksi, kyse on ajallisesti ja taloudellisesti vaativasta projektista.  

 

Muutama haastateltava oli sitä mieltä, että yhdenkään toimittajan tai tilaajan sisäisiä 

järjestelmiä ja attribuuttimäärittelyitä ei pystytä eikä haluta DBE-konsortion piirissä muokata. 

Attribuuteilla tarkoitetaan tietosanoman sisältöä eli tietokenttiä, jotka on oltavat samat kaikissa 

välitettävissä sanomissa, jotta voidaan puhua standarditavasta toimia ja ymmärtää tietosisältöjä. 

Tavoite olisi, että rajapinnat saataisiin muokattua yhteneväiseksi niin, että oleellisten tietojen 

”kättely” eli vaihto saadaan toimimaan järjestelmien rajapinnassa. Yritysten laitteisiin liittyvät 

sisäiset järjestelmätiedot tulevat olemaan aina erinäköisiä. Tavoite on se, että riippumatta siitä 

keneltä toimittajalta laitteen ostaa, toimitetun ratkaisun yhteydessä asiakas vastaanottaa kaikki 

elinkaaritoimintaan tarvittavat tekniset tiedot laiteluokkakohtaisesti määritellyssä 

standardimuodossa.  

 

Muutamat haastateltavat puhuivat erillisistä teknisistä komponenteista, joita voitaisiin 

toimittaa organisaatioille apuvälineiksi B2B-integraatioiden toteuttamista varten. 

Komponenteilla pystyttäisiin auttamaan organisaatioita muokkaamaan valmiita 

järjestelmärajapintoja sellaisiksi, että ne tukevat standardisanoman välitystä. Haastatellun 

tietointegraatio operaattorin näkökulma on se, että heidän tehtävänsä on toimittaa asiakkaalle 

komponentteja, joiden avulla asiakas pystyy liittämään oman järjestelmäratkaisunsa osaksi 

ekosysteemiä. Lähtökohtaisesti asiakkaan sisäisiä järjestelmiä ei pyritä muokkaamaan. 

Operaattori pyrkii toiminaan yritysten välillä ja luomaan tiedon vaihdolle kaupallisen mallin, 

johon yritykset pystyvät helposti liittymään. Operaattorin näkökulmasta mallin 

kaupallistaminen niin, että yritykset näkevät selkeän integraatiopolun omista 

järjestelmälähtökohdista käsin, on erityisen haastavaa.  
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 Teknisten standardisanomien harmonisointi DBE:ssä  

Standardisanomamallit, eli välitettävien sanomien avaintiedot, pyritään yleensä luomaan jo 

olemassa olevien standardien kautta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, prosessiteollisuuden 

laitteilla, kuten pumpuilla ja moottoreilla on valtava määrä ominaissuksia, joten tietomallien 

määrittäminen ilman referenssipohjaa olisi erittäin työlästä. Organisaatiot myös herkemmin 

adoptoivat standardin, joka on mahdollisimman laajasti käytössä, jota sitä voidaan myös 

globaalisti hyödyntää liiketoiminnassa muiden organisaatioiden kanssa.  

 

Sanomamäärittelyiden perustaksi tarvitaan siis standardi, joka on mahdollisimman globaali ja 

kattava ja sitä varten helppo löytää ja omaksua. Teknisten tietojen standardisointi takaa sen, 

että tiedot saadaan vakioidussa muodossa välitettyä eri järjestelmien välillä. DBE Core -

projektin piloteissa referenssiarkkitehtuuriksi valittiin UBL 2.1, ja sen kautta yritettiin luoda 

vakiomallit tietosisällöille. UBL 2.1 standardissa kaupalliset sanomat ovat hyvin edustettuina, 

mutta standardissa on suuria puutteita DBE-konsortiossa paljon kaivattujen teknisten 

laitetietojen osalta. UBL 2.1 sisältää kaikki tyypillisimmät kaupalliset transaktiot, mutta ei 

työkaluja teknisen tiedon hallintaa varten teollisuuden tarpeisiin.  UBL 2.1 tarvitsee siis 

laajennusta, että kaikki laitteisiin liittyvät kriittiset avaintiedot saadaan mukaan standardiin.  

 

Yleisillä teknisten tietojen puutteilla tarkoitetaan sitä, että standardin tietokentät eivät täytä 

prosessiteollisuuden laitteita koskevia tietoja. Välitettävän sanoman täytyy sisältää ne tiedot, 

joita laitteiden käyttäjä ja huoltaja tarvitsee laitteen elinkaaren hallinnan aikana. Vasta kun 

laitteiden elinkaaritiedot ovat digitaalisessa muodossa saatavilla järjestelmissä, saadaan täysi 

käsitys käyttöomaisuuksien tilasta ja sijainneista. Kun laitetiedot löytyvät järjestelmistä, 

osataan tilata oikeat varaosat ja laitteita pystytään huoltamaan ennakoivasti. Tämä parantaa 

laitteiden käyttökunnossapitoa, käyntivarmuutta ja yleistä käytettävyyttä, eli laitteiden 

elinkaarihallintaa.   

 

Teknisten avaintietojen määrittelijän on vastattava kysymykseen: Mitä tietoja laitteen ostaja 

tarvitsee ylläpitääkseen laitteen tai komponentin toiminnassa sen elinkaaren aikana. Tähän 

tarkoitukseen toimittajan on tarjottava tiedot laitteen ylläpitämiseen, joiden avulla asiakas 

ymmärtää miten laite toimii, ja miten se korjataan ja huolletaan. Tarpeet vaihtelevat 

laiteryhmäkohtaisesti. DBE-Core:ssa ei tehty tarkkoja laiteryhmäkohtaisia määrittelyitä 
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kaikille laiteryhmille, mutta pääsääntöisesti laitteiden elinkaarihallinnassa ja 

projektihankkeissa tarvitaan muun muassa laitepaikkatiedot, asennustiedot sekä moninaiset 

tuotemäärittelyt. Laitteiden ylläpito vaatii yleensä kokoonpanopiirustukset, joissa kerrotaan 

mitä osia laite sisältää. Kokoonpanotietoja tarvitaan myös yleensä silloin, kun joudutaan 

ostamaan tuotteeseen varaosia.  

 

Tällä hetkellä tehtailla laitetietoja ylläpidetään käsin ja yleisesti käytettävät geneeriset 

tietomallit laitteista puuttuvat. Laitekohtaiset tiedot ovat usein myös vanhentuneita. 

Haastatteluista ilmeni, että erityisesti tehtailla työnkulut ovat vielä usein manuaalisia, sillä 

teknistä Master Dataa pidetään usein käsin yllä järjestelmissä. Tehtaiden teknisen Master Data 

sisältää valtavasti tietoja, kuten laitteiden toimintapaikkahierarkian, joka kertoo mistä osista 

laite muodostuu. Järjestelmässä on myös tiedot siitä, mitä kaikkia laitteita tehtaalla on ja mitä 

linjaston osaa ne vastaavat. Master Data sisältä myös laitteisiin liittyvät ohjausjärjestelmät, 

niiden automaatiotiedot sekä sähköistykseen liittyvät tiedot. Tämän lisäksi saatavilla on oltava 

laiteisiin liittyvät varaosatiedot.  

 

Laitteille on lisäksi ennakkohuoltosuunnitelmat, jotta niitä osataan huoltaa oikein. 

Ennakkohuoltosuunnitelmat sisältävät manuaalit, varaosaluettelot ja huolto-ohjeet. 

Haastateltava kertoi, että kaikki edellä mainitut tiedot ovat tehtaan järjestelmissä, mutta usein 

tietoja ylläpidetään käsin. Apuvälineenä dokumenttien ylläpidossa käytetään Excel-taulukoita, 

joihin esimerkiksi uuden laitteen investointihankkeen yhteydessä toimittaja täyttää laitteen 

tiedot. Yhden laitteen tiedot voivat koostua tuhansista Excel-riveistä. Jos manuaalisessa tiedon 

syöttämisessä on tapahtunut edes pieni virhe, dataa ei pystytä automaattisesti syötettä 

järjestelmään, vaan tehtaan henkilöstö joutuu käyttämään valtavasti aikaa tietojen validointiin 

sekä tietojen vahvistamiseen toimittajalta. 

 

Teknisten vakiotietojen harmonisointi on haastavaa, koska lähtökohtaisesti kaikilla toimijoilla 

on käytössä omat järjestelmäkohtaiset nimikkeet eri tuotteille. Yleistä tuotteiden 

tunnistusmenetelmää ei ole olemassa, koska tuottajia, pakkauskokoja ja toimituspaikkoja ym. 

tietoja on prosessiteollisuudessa paljon. Kaikkien mahdollisten ominaisuuksien kuvaaminen on 

työlästä, ja tämän takia kattavassa nimikkeistön harmonisoinnissa ei olla tähän mennessä 
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prosessiteollisuus onnistuttu. Tuotteita koskevat tietokannat muuttuvat nopeammin kuin mitä 

harmonisointi työtä on pystytty tekemään. 

 

Ideaalissa projektihankkeessa laitteiden tekniset vaatimustiedot sekä suunnittelutiedot 

saataisiin oikeassa muodossa ja ilman viivettä liikkumaan digitaalisissa toimitusketjuissa. 

Projektihankkeet ovat monivuotisia, usein monia toimittajia ja konsultointia sisältäviä 

hankkeita, joihin kuuluu tuotekokonaisuuksien, kuten teollisuuden laitteiden ja linjastojen tai 

kokonaisten tehtaiden suunnittelu, komponenttien ja laitteiden hankinta sekä 

kokonaisprosessisuunnittelu. 

 

Prosessiteollisuuden hankkeissa kustannusten kannalta nopeus on tärkeässä roolissa, mistä 

seuraa, että tehokkuusvaatimukset kasvavat projektihankkeissa jatkuvasti. Projektien 

läpimenoajat nopeutuvat ja toimittajat kilpailevat siitä, kuinka nopeasti projektitoimituksen 

tuotteet saatetaan toimintaan. Haastatellun projektitoimittajan mukaan tehokkuusvaatimuksia 

on vaikea täyttää vanhentuneilla tiedonsiirron malleilla ja käytännöillä, varsinkin kun 

laitevaatimuksien, takuuvaatimuksien viranomaisvaatimuksien määrä kasvaa kaiken aikaa.  

 

Prosessiteollisuudessa myös huollot pyritään toteuttamaan mahdollisimman 

suunnitelmallisesti, joten huoltojen suunnittelulle on varattava riittävästi aikaa.  Eräs 

haastateltava huomauttaa, että äkillisen huollon tarpeen sattuessa informaation on oltava heti 

saatavilla, jotta huoltotoimenpiteet voidaan käynnistää välittömästi ja vältetään pitkäaikaiset 

tuotannon seisakit. Jos tietoja taas joudutaan odottamaan, prosessien välilliset kustannukset 

kasvavat välittömästi. Vikatilanteiden ennakoiva tunnistaminen ennaltaehkäisee 

tuotantoseisakkeja ja parantaa laitteiden ajettavuutta. Paremmalla laitteiden ajettavuudella on 

suora yhteys toiminnan kannattavuuteen. 

 

Monet tehtaat ovat rakentaneet oman hankintatoimensa niin, että he ostavat kaikki saapuvat 

tarvikkeet tarjouksen kautta, jolloin he vastaanottavat myös tarvikkeeseen liittyvät tarkat 

tekniset tiedot toimituksen yhteydessä. Kun tiedot saapuvat järjestelmään, toimituksesta 

luodaan ostonimike. Seuraavia tilauksia ei kuitenkaan aina voida tehdä vanhan ostonimikkeen 

perusteella. Projektitoimituksissa on järkevämpää nimikkeen sijaan keskittyä 

suunnittelutietoihin ja välittää ne toimittajalle, jolloin toimittaja pystyy valitsemaan 
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tilanteeseen parhaiten sopivan uusimman laitemallin. Täten tehtaan laitteiden 

asennuskantatiedot päivittyvät tehtaan suunnittelun edistyessä. Tyypilliset tehtaiden ongelmat 

ovat liittyneet siihen, että uusintoprojekteja on tehty ilman että palveluntuottajalle on välitetty 

tietoja käytössä olevasta laitteesta ja sen suunnittelutiedoista. Ilman vanhoja suunnittelutietoja 

toimittaja ei pysty toimittamaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa uudempaa laitetta.  

 

Eräs haastateltava myös huomautti, että pidempiaikaisella strategisella tasolla tarkoitus on 

lopulta siirtyä Digital Twin -tyyppiseen eli virtuaalistodellisuus tyyppiseen laitteiden 

ohjaamiseen, jolloin myös kunnossapidon toimenpiteitä pystytään automatisoimaan 

teollisuudessa. Edellytys on, että on olemassa luotettava tapa välittää ja tallentaa laitetietoja, 

jolloin tiedot olisivat huoltohenkilökunnalla aina luotettavasti käytettävissä. Laitteiden 

elinkaarihallinnan kannalta laitetoimittajat ja suunnittelijat tunnistivat tärkeimmäksi 

elementiksi, että asiakasrajapinnassa tiedon saatavuus ja käytettävyys mahdollistavat laitteiden 

ylläpidon paremman ennustettavuuden ja käyttövarmuuden, eli laadukkaamman tehtaan 

ylläpidon ja tehokkaammat prosessit.  

 

 Teknisten tietosisältöjen metamallinnus  

Metamallinnus auttaisi teknisten määrittelyiden luomista eri laiteryhmille. Metamalleissa 

määritetään, mikä on eri tietoelementtien suhde toisiinsa ja mitä tietoa missäkin prosessin 

vaiheessa tarvitaan. Käytännössä esimerkiksi DBE Core:n eri laiteryhmille voitaisiin tehdä 

metamallit siitä, mitä informaatiota eri laiteryhmiin liittyy, mitkä ovat eri tietoelementtien 

suhteet toisiinsa ja mitä informaatiota missäkin eri projektin vaiheessa tarvittaisiin. Tämän 

jälkeen käytännön tasolla metamalleja kytkettäisiin erinäisiin teknisiin standardeihin. Kun 

metamallit liitettäisiin standardeihin, voitaisiin muodostaa erilaisia mallisanomia 

sanomateknologioihin liittyen. Jos sanomia haluttaisiin lähettää esimerkiksi XML-muodossa, 

metamallista luotaisiin skeema, joka näyttäisi kyseisen informaation rakenteen XML-

muodossa. 

 

Metamallien tehokkuus piilee siinä, että niiden pysyvyys on paljon suurempi kuin 

tiedonvaihdossa käytettävien teknologioiden tai yksittäisten standardien. Standardeja ja 

teknologioita kehittyy koko ajan lisää, kun taas tekniset laitteet ja niiden ominaisuudet 

muuttuvat paljon hitaammin. Monet haasteltavista puhuivat metamallinuksen puolesta tietojen 
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pysyvyyden takia. Laitteiden toimintaperiaatteet ja niistä johdetut metamallit voivat pysyä 

samanlaisina monia kymmeniä vuosia vain pienin lisäyksi. Vaikka IT-teknologiat muuttuvat 

nopeaa tahtia ja uusia tiedonvälityksen teknologioita syntyy, tekniset laitteet ja niiden 

toimintaperiaatteet ja sitä kautta johdetut metamallit pysyvät lähes muuttumattomina.   Tämän 

takia teknisten tietojen mallinnus kannattaa tehdä metamallina, ja metamallin perusteella luoda 

sellaiset mallisanomat tai sanomarakenteet mitä kulloinkin käytössä oleva teknologi edellyttää. 

 

9 KOONTI TIEDONVAIHDON HAASTEISTA 

 

Kappaleessa kerrotaan ilmiöstä ja tekijöistä, jotka tällä hetkellä ovat teollisuudessa kaikista 

suurimpia digitaalisen B2B-tiedonvaihdon hidasteita. Tiedonvaihtoa jarruttavat tekijät 

luokiteltiin haastatteluissa eniten esiin nousseiden aiheiden ja vastaustyyppien perusteella. 

Kuvaajassa havaintojen lukumäärät ovat laskettu sen perusteella, kuinka monessa eri 

haastattelussa tietty aihe nousi esille. Tulokset on koottu kaikkien tutkimuksen haastattelujen 

perusteella. 
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Taulukko 3. Tiedonvaihdon haasteet. Havaintojen esiintyvyys haastatteluissa 

Yhteisen toimintatapojen ja sopimisen puute on suurin haaste DBE:ssä. Monia tiedonvaihtoon 

liittyviä asioita on sovittava DBE-toimijoiden kesken, ennen kuin digitaalista avoimempaa 

tiedonvaihtoa saadaan käytännössä aikaiseksi. Osapuolten on päästä yhteisymmärrykseen 

tietomallista, eli mitä ja miten tieoja välitetään. Tämän lisäksi tiedon vaihdon sääntöihin ja 

regulaatioon liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä.   

 

DBE-toimijoiden täytyy implementoida tiedonvaihdon toimintatavat yhdessä, koska yhdessä 

toteuttaminen on edellytys sille, että digitaaliseen verkostoon on turvallista ja helppoa liittyä. 

Tiedonvaihdannan tekniikasta ja säännöistä on sovittava valtavirran ”liikennesäännöt. 

Digitaalisen tiedonvaihdon onnistumiseksi kaikkien osallistujien on toimittava ekosysteemissä 

samalla tavalla.  

 

Haastateltavan mielestä monet tämän päivän prosessiteollisuuteen ja erityisesti teknisten 

tuotetietojen vaihtoon liittyvät ongelmat seuraavat siitä, että prosessien tiedonkulut eivät ole 

digitaalisia tai automatisoituja vaan manuaalisia. Tänä päivänä toimihenkilöiden täytyy pystyä 
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tekemään manuaalisin keinoin kasvavasta datamassasta paljon nopeammin kauaskantoisia 

ratkaisuita, mikä on erittäin haastavaa nykyisillä ratkaisuilla. Myös tiedon säilyttäminen 

toimivassa muodossa verkoston välityksellä on usein haastavaa, koska esimerkiksi 

suunnitteluun tarvittavia yksityiskohtaisia vaatimustietoja on kuljetettava monen toimijan 

kautta ostajalta alihankkijalle ja alihankkijan kautta myyjälle. Koska välikäsiä on paljon, tiedon 

muoto ja tiedon käsittely monimutkaistuvat. Avuksi tarvitaan digitaalisia ja yhden ratkaisuita. 

 

Digitaalisen liiketoimintaekosysteemin synnyn edellytys on, että yritykset ymmärtävät 

ekosysteemiin liittymisen käytännön hyödyt omalle organisaatiolle. Monet yritykset tekevät jo 

itsenäisesti käytännössä paljon elektronista tiedonvaihtoa, joten jotkut DBE Core-projektin 

osallistujat ovat kyseenalaistaneet sen, mitä käytännön hyötyä tiedonsiirron standardoinnista 

on. Haasteena onkin todentaa ekosysteemin standardoidun tiedonvaihdon olevan parempi, 

investoimisen arvoinen kehityshanke vanhojen toimiviin järjestelyjen korvaajana. Eräs 

haastateltava totesi, että erityisesti kaupallisten viestien välittämiseksi yrityksillä on usein 

olemassa valmiit järjestelmät ja yhteydet omien lähimpien kumppaneiden kanssa. Jos yrityksen 

omassa pienessä ekosysteemissä tiedonvaihto jo toimii, uuden järjestelyn hyödyn 

tunnistaminen ja laskeminen on iso haaste.  

 

Tekninen ja kaupallinen ymmärrys eivät kohtaa -osio viitta siihen, että tiedonvaihdon 

teknologiaratkaisuita ei ymmärretä tarpeeksi hyvin, jotta nähtäisiin niiden tuottama kaupallinen 

arvo. Kaupallista hyötyä ei myöskään tunnisteta siksi, että käytännön kokeilut ja pilotit 

puuttuvat.  Toisaalta taas teknokraatit saattavat tarkastella tiedonvaihtoa liiankin teknisestä 

järjestelmäintegraatioiden näkökulmasta niin, että kaupallisia ratkaisuita ei rakenneta tarpeeksi 

helppokäyttöisiksi ja ymmärrettäviksi.  

 

Koska tietointegraatioiden hyötyjä ei tunnisteta, niille ei nähdä myöskään tarvetta. Erään 

integraatio-operaattorin näkökulmasta asiakkaiden keskuudessa esiintyy peräti tietointegraatio 

vastaisuutta, koska konseptia ei ymmärretä tai tunnisteta vielä laajasti kaupallisessa kentässä. 

 

Haasteita syntyy myös yritysten digitaalisen tiedonhallinnan eri kypsyysasteista. Joillakin 

yrityksillä on hyvin toimivat järjestelmät ja tiedonvaihdon integraatiot ennestään olemassa 

omien partnereidensa kanssa. Toisilla yrityksillä digitaalisen tiedonhallinnan maturiteetti on 
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taas hyvin alahainen, ja tiedonvälitystä saatetaan hoitaa Exceleillä ja post-it-lapuilla. Alhaisen 

tiedonvälityksen maturiteetin omavilla yrityksillä vaadittavan sisäisen järjestelmäkehityksen 

suuruus voi olla B2B-integraatioiden rakentamisen suurin este. 

 

B2B-integraatioiden palvelutarjoajat rakentavat asiakkaille tiedonvaihdon yhteyksiä ja myös 

operoivat tietoliikennettä, ja toimivat siten ekosysteemin keskiössä. Haastatteluissa ei 

kuitenkaan ilmennyt varmaa tietoa siitä, miten keskiössä toimiva operaattori hinnoittelee 

palvelut ja liiketoimintansa. Tämä asettaa integraatiotyön ostavan asiakkaan näkökulmasta 

tiedonvaihdon kustannusten arvioinnille haasteita. Haastatteluista ilmeni, että on vielä 

epäselvää laskuttaako operaattori jokaisesta transaktiosta, ajallisesti (kuten kuukausi) tai 

kenties kertamaksuna projektikohtaisesti. Seurauksena integraatiotyön ostajan on vaikea tehdä 

laskelmia siitä, onko digitaaliseen tiedonvaihtoon kannattavaa lähteä mukaan. 

 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että ekosysteemin tarvitaan johtajuutta, ettei johtajuus 

kallistu tiedonsiirron operaattoreille. Kukaan haastatelluista ei halunnut yhtä toimijaa tai 

operaattoria hallinnoimaan DBE:tä ettei tiedon monopolia pääse syntymään ja tiedonsiirron 

palvelut kallistu. Tarvitaan siis yhteishallinnointia, mutta yritykset eivät ole valmiita 

ensimmäisenä kehittämään ratkaisua ja investoiminaan, koska hyötyjä ei ole vielä todennettu 

toimivan esimerkin kautta.  

 

Konsensuksen löytymisessä koskien teknisiä määrittelyitä esiintyy vielä huomattavan paljon 

haasteita. Mitä tarkemmin lähetettävin tietojen määrittelytyöt tehdään yrityksissä sisäisesti, sitä 

helpompaa on myös monitahoisessa ympäristössä sopia standardeista. Haastateltava, joka on 

ollut useissa tiedonsiirron hankkeissa mukana, kertoi että standardoinnin haasteet kumpuavat 

usein yhteisten nimikkeiden ja nimitysten löytämisen vaikeudesta. Yritykset näkevät laitteet ja 

välineet eri näkökulmista, mikä hankaloittaa yhteisistä määrittelyistä sopimista. Tämän takia 

rakenteiden ja nimikkeiden määrittämisen tukena on hyödyllistä käyttää kansainvälisiä 

standardeja.     
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 Tietoturva, tiedon omistajuus ja ekosysteemitoimijoiden tunnistaminen 

 

Tietoturva ja IPR asiat mietityttivät haastateltavia. Edes organisaatioiden sisällä ei ole vielä 

täyttä varmuutta siitä, mitä tietoja pystytään tai halutaan jakaa verkostolle menettämättä 

kilpailukykyä. Jakamistaloutta hidastavat tiedon salaamisen tarpeeseen liittyvät ajatusmallit, 

jotka vaihtelevat riippuen siitä, missä asemassa toimija sijaitsee ekosysteemissä tai 

toimitusketjussa. Esimerkiksi laitetoimittaja tai laitteen palvelutoimittaja ei halua tarjota 

asiakkaan käyttöön liikaa informaatiota tuotteesta tai palvelusta. Palvelutoimittajan 

näkökulmasta on kriittistä, millä tavoin asiakas saa käyttää tietoja, ettei asiakas voi annetun 

informaation perusteella kilpailuttaa toista toimijaa tekemään työtä halvemmalla. 

Ekosysteemissä on sovittava tiedon jakamisen säännöistä, jotka suojaavat tiedon kehittäjän 

oikeuksia.  

 

Tyypillisesti toimittajan asema rajoittaa välitettävän tiedon määrän minimaaliseksi. 

Esimerkiksi tarjouspyynnöissä teknologiatoimittaja ei halua jakaa prosessikaavoihin 

merkittyjen laitteiden tyyppi- tai kapasiteettitietoja, jottei kilpailija voi hyväksikäyttää niitä. 

Kun on kyse arkaluontoisista tiedoista, yrityksille on tärkeä muodostaa pitkäaikaisia suhteita, 

joissa yksittäisten toimijoiden kanssa toimitaan luottamuksen varassa. Tiedonvaihdon 

ekosysteemissä puolestaan pitkäaikaiset luottamussuhteet eivät ole yhtä tärkeässä asemassa 

kaupankäynnissä, joten yritykset ovat varautuneempia sen suhteen, kuinka paljon ja kenelle 

tietoja he ovat valmiita välittämään.  

 

Tietointegraatioihin kohdistuu myös epäluuloja, koska yritykset eivät halua päästää sisäisiin 

taustajärjestelmiinsä ulkopuolelta tulevaa dataa, ennen kuin se on validoitu luotettavaksi. Eräs 

haastateltava kuvaa, että sisäisiin järjestelmiin ei voi noin vain tuoda tietoa, vaan se on 

käytettävä rajapinnan kautta, joka varmistaa, että tiedostoissa ei ole virheitä tai viruksia. Vasta 

tämän jälkeen data voidaan replikoida tai jollakin muulla tavalla siirtää sisäisiin järjestelmiin.  

 

Erityisesti haastatellut tiedonsiirron operaattorit puhuivat myös haasteista, jotka liittyvät 

ekosysteemitoimijoiden luotettavaan tunnistamiseen. Mitä enemmän ekosysteemissä on 

toimijoita, sitä hankalampi ja työläämpi on puutteellisiin tietoihin perustuen todistaa, että 
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jokainen yritys on se, joka väittää olevansa.  Digitaalista ja automaattista tiedonsiirtoa ja 

kaupankäyntiä ei voida turvallisesti toteuttaa, ennen kuin on olemassa luotettava ja yhtenäinen 

tapaa tunnistaa digitaaliset toimijat. Koko ekosysteemin toiminnan luotettavuusaste laskee, 

mikäli massojen tunnistus perustuu jakaantuneisiin, vanhentuneisiin tai päällekkäisiin asiakas- 

ja toimittajatietoihin, jotka tulevat eri organisaatioista.  

 

Ekosysteemeissä digitalisaatio mahdollistaa myös automatisoidun laskutuksen, koska laskut 

voidaan olemassa olevien tietojen perusteella generoida automaattisesti, ilman toimihenkilön 

kuittausta tai manuaalista tietojen siirtelyä. Finanssipalveluiden puolella on kehitetty vahvat 

prosessit asiakkaiden ja toimittajien tunnistukseen sähköisen laskutuksen piirissä. Eräs 

haastateltava kuitenkin huomauttaa, että ulkopuolisten toimijoiden ja finanssiyritysten tekemät 

validoinnit ja tunnistuspalvelut ovat yleensä kalliita. Ekosysteemin toimintaa varten 

tarvittaisiin ympäristö, jossa olisi olemassa luotettava rekisteri toimijoiden tunnistamiselle.   

 

Tietoturva uhkiin liittyy vielä vahvasti ymmärryksen puute tiedon vaihdon teknologioista ja 

tekniikoista. Osassa haastatteluista ilmeni, että ei tunneta tai luoteta tekniikoihin, jotka 

takaisivat sellaiset tietointegraatiot, jossa tietoja pystytään turvallisesti ja samalla yrityksen 

mieltymysten mukaan rajoitetusti jakamaan. Muutamat haastateltavat näkivät integraatiot 

avoimena rajapintana, jossa avoimien ovien periaatteella asiakkaat pääsisivät tietoihin ja 

yrityksen sisäisiin järjestelmiin käsiksi. Mielikuvat rajoittamasta ”avoimesta” tiedonvaihdosta 

aiheuttavat sen, että tiedon vaihtoon ja tietojen jakamiseen liiketoimintakumppaneiden kanssa 

suhtaudutaan varauksella ja riskien määrä arvioidaan valtavaksi.         

 

Osa haastateltavista esitti, että tietoturva ja IPR-asioissa on kyse jokaisen yrityksen sisäisestä 

laatutoiminnosta, joka on oltava organisaation järjestelmissä kunnossa ja paikallaan, ennen 

kuin se voi liittyä osaksi DBE:tä. Ennen ulkoista integraatiota yrityksellä on oltava selvillä, 

mitä tietoja siirretään ja mitä mahdollisia riskejä tiedon välittämiseen liittyy. Sisäisen 

määrittelytyön tekeminen lähetettäville tiedoille on tiedonvaihdon toteuttamiselle hyvä 

lähtökohta, ja se edesauttaa myös organisaation asemaa standardimäärittelyistä neuvoteltaessa. 

Perinteisesti sopimuksellista kautta yritykset ovat pystyneet valvoa ja luvitta jaettujen tietojen 

ulkopuolista käyttöä. Ekosysteemin tarvitsee myös yhteistä sopimista ja toimintasääntöjä, jottei 

tietojen väärinkäyttöä pääse syntymään. Konsortion piirissä on kuitenkin vielä epäselvyyksiä 
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ja eriäviä mielipiteitä siitä, kuinka paljon sääntöjä ja valvontaa ekosysteemin toiminnalle pitäisi 

asettaa. Liika sääntely voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, että ekosysteemitoiminnan 

joustavuus ja sitä kautta saavutettavat hyödyt jäävät saavuttamatta.  

 

10 KOONTI TIEDONVAIHDON MAHDOLLISUUKSISTA 

 

Digitaalisen tiedonvaihdon suurimmat mahdollisuudet luokiteltiin haastatteluissa eniten esiin 

nousseiden aiheiden ja vastaustyyppien perusteella. Havaintojen lukumäärät ovat laskettu sen 

perusteella, monessako eri haastattelussa tietty aihe nousi esille. Tulokset on koottu yhteensä 

15 eri haastattelusta.  

 

 

Taulukko 4. Digitaalisen tiedonvaihdon mahdollisuudet. Havaintojen esiintyvyys 
haastatteluissa 
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Suurimmaksi tiedonvaihdon mahdollisuudeksi tunnistettiin se, että tiedonvaihdon 

digitalisaatiolla pystytään automatisoimaan prosesseja ja siten luomaan kustannussäästöjä 

organisaatioissa. Tiedonvaihdon integraatioilla pyritään myös siihen, että automaation kautta 

saadaan pienenettyä transaktiokustannuksia. Jos prosessien automaatioastetta pystyään 

nostamaan, tiedon oikeellisuus paranee. Tiedon oikeellisuudella tarkoitetaan sitä, että 

välitettävä tieto on oikeamuotoista ja että siinä ei esiinny puutteita. Tiedon oikeellisuudesta 

seuraa, että työprosessien virheet vähenevät ja sitä myötä myös tiedonvaihdon riskit pienenevät.  

 

Laitteiden elinkaarihallinnan parantuminen tunnistettiin haastatteluissa toiseksi 

tärkeimmäksi tiedonvaihdon mahdollisuudeksi. Erityisesti teknisen tiedon parempi saatavuus 

ja tiedon parempi välittyminen prosessiteollisuuden eri toimijoiden välillä, ja eri 

projektihankkeiden vaiheiden välillä, mahdollistaa laitteiden elinkaarihallinnassa täysin 

uudenlaisen reagoivuuden, ennustettavuuden ja valmiudet huoltaa ja hankkia teknisiä laitteita. 

Parempi laitteiden huolto ja tunnistettavuus vähentää laitteiden elinkaarikustannuksia 

merkittävästi. 

 

Laitteiden tehokkaammalla elinkaarihallinnalla on myös suora yhteys työnkulkujen 

tehostumiseen ja nopeampiin läpimenoaikoihin projektihankkeissa. Digitalisaation 

mahdollistama automaatioasteen nosto nopeuttaa prosesseja, mikä puolestaan nopeuttaa 

työnkulkuja. Työnkulkujen tehostumisella tarkoitetaan sitä, että yksikkötasolla pystytään 

tekemään enemmän asioita samassa ajassa. Tehokkuudet seuraavat myös osittain manuaalisen 

työn poistumisesta.  

 

Manuaalisen työn poistuminen ja toimihenkilöiden ajan käytön tehostuminen nähtiin 

haastatteluissa ylipäätään yhtenä suurimpana digitaalisen tiedonvaihdon etuna. Eräs 

haastateltava kuvaa, että asioista pystyttäisiin tehdä tehokkaammin, jos asiantuntijoiden aika ei 

kuluisi turhien operatiivisten ongelmien ratkomiseen. Jos tarpeetonta ajankäyttöä ja rutiinitöitä 

saataisiin poistettua, esimerkiksi insinöörien aikaa vapautuisi haastavampiin suunnittelu- ja 

kehitystöihin, josta voisi seurata uusia innovaatioita ja parannuksia toimintamalleihin ja 

prosesseihin. Työtehtävissä pystyttäisiin keskittymään uudella tavalla tuottamaan lisäarvoa 

organisaatiolle.  
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Eräs haastateltava huomautti, että digitaalisessa tiedonvaihdon ansiosta muutoksia pystytään 

paremmin hallita, koska kaikista tiedonvaihdon transaktioista ja muutoksista jää järjestelmiin 

digitaalinen jälki. Koska asioista tulee paremmin dokumentoitua, voidaan pitää huolta myös 

siitä, että muutokset saavuttavat kaikki vaaditut osapuolet. 

 

Integraatioiden rakentamisen kannalta haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että jos 

tulevaisuudessa integraatiorajapinnoista saadaan avoimempia, toimijat pystyvät itse-

integroitumaan tietoverkostoon ilman massiivisia järjestelmämuutoksia tai -investointeja. 

Avoimien rajapintojen ansiosta ulkoisten konsulttien tai operaattoreiden apua integraatioiden 

rakentamiseen ei tulla tarvitsemaan yhtä paljon, mikä tekee B2B-integraatioiden 

käyttöönotosta halvempaa ja yksinkertaisempaa organisaatioille.    

 

Yhtenäiset tietomallit avaisivat paljon uusia kaupallisia mahdollisuuksia niin 

tavarantoimittajille kuin ostajillekin. Haastateltavat mainitsivat, että perinteisesti pienten 

toimijoiden on ollut haasteellista liittyä kilpailutusprosesseihin mukaan.  Yhtenäisen 

tietomallien ansiosta digitaaliseen verkostoon osallistuminen ja liittyminen on helpompaa, 

jolloin myös pienetkin toimittajat voisivat tuoda helpommin palveluitaan ja tuotteitaan 

markkinoille. Myös ostajat hyötyisivät, sillä heille olisi tarjolla suurempi valikoima palveluita 

ja tuotteita, kun myös uudet toimijat pääsisivät osaksi digitaalista verkostoa.  

 

 Ekosysteemikollaboraatio ja lisäarvon tuotto 

 

Neljänneksi suurimmaksi digitaalisen tiedonvaihdon hyödyksi tunnistettiin mahdollisuus 

jalostaa tietoa ekosysteemin toimijoiden kesken uusilla tavoin niin että organisaatiot pystyvät 

tuottamaan lisäarvoa tekemällä yhteistyötä ja soveltamalla tietoa. Laadukasta eli hyvin 

järjestettyä tietoa pystyvät käyttämään monet eri verkoston toimijat. Ideaalissa 

projektihankkeessa loppuasiakas, suunnittelutoimisto, prosessitoimittaja ja laitetoimittaja 

pystyvät kaikki hyödyntämään samaa digitaalista tietoa. Koska autenttinen tieto välittyy 

kaikille, osapuolet pystyvät tehokkaasti jalostamaan tietoa yhä paremmaksi. Digitaalisessa 

ekosysteemissä tiedon jalostamisen edellytys on tiedon helppo saatavuus. Haastateltavat 

tunnistivat, että digitaalisen tiedonvaihdon päälle voidaan rakentaa yhteistyötä tekemällä hyvin 

monenlaisia uusia liiketoimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. 
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Datan saatavuus ja käyttö onkin välttämätöntä, jotta toimittajat ja valmistajat pystyvät 

rakentamaan asiakkailleen uudenlaista palvelu- ja tuotetarjoamaa. Jos toimittaja saa 

asiakasrajapinnasta tietoa laitteiden toiminnasta ja laitteita käyttävistä prosesseista, toimittaja 

pystyy tehokkaammin kehittämään ennakoivaa huoltoa palvelevia ratkaisuita, eli 

huoltoprosessia ja huollon ennakointia. Palveluntarjoaja kykenee näkemään, käyttääkö asiakas 

laitteita tehokkaasti vai epätehokkaasti ja onko kapasiteetti oikein mitoitettu laitteen 

käyttötarkoituksia varten, mikä puolestaan vaikuttaa esimerkiksi polttoainekulutukseen. 

Polttoainekulutuksen ja muiden mittaustietojen avulla puolestaan organisaatiot pystyvät 

ottamaan ympäristötekijät paremmin huomioon toiminnassaan.  

 

Standardoidussa tietoformaatissa nähtiin myös suuri potentiaali tiedon jalostuksen kannalta. 

Teknisten tietojen standardointi edistää tiedon rikastamista, sillä harmonisoituja tietokenttien 

myötä datan hyödyntäminen erilaisiin tarkoituksiin helpottuu, koska tieto on kaikille toimijoille 

saman muotoista. Esimerkiksi prosessiteollisuuden investointihankkeissa jokainen 

suunniteltava tehdas on yksilöllinen, joten tietoa joudutaan monella tapaa sekä monien 

osallisten toimesta käsittelemään projektin aikana.  Digitaalisessa- ja standardiformaatissa 

olevan tiedon käsittely helpottuu, koska tiedot saadaan vaivattomasti tietojärjestelmiin ja 

toimijat pystyvät myös keräämään teknistä tietopääomaa laitteista.  Teollisuuden laitteiden 

käsittely osana toimitusketjua helpottuisi, jos erilaisten laitteiden ja komponenttien 

ominaisuudet saataisiin sulautettua osaksi yleisesti hyväksyttyjä teknisiä standardeja. Silloin 

myös laitteista puhuttaessa ja niitä hankittaessa pystyttäisiin viittamaan standardeihin.  

 

Organisaatiot pystyvät myös tuottamaan uutta lisäarvoa optimoimalla tietoa uusilla 

teknologioilla. Kun tieto on nopeasti ja oikeassa muodossa saatavilla yrityksille, tiedon 

käyttöön liittyviä tehokkuuksia pystytään parantamaan erilaisilla optimointimalleilla, kuten 

tekoälyllä ja koneoppimisella. Haastatteluissa nousi esille, että tiedon oikeellisuus pystytään 

turvaamaan automaation avulla, koska koneoppimisen keinoin tiedon muotoon ja laatuun 

liittyviä asioista pystytään tehokkaasti tarkastamaan. Toimitusten ja suunnittelun laatua 

saadaan tiedon oikeellisuuden automaattisen validoinnin kautta parannettua, koska 

datasisällöt voidaan automaattisesti tarkastaa niille annettuja kriteereitä vastaan.    
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Moni haastateltava totesi, että prosessiteollisuudessa transaktiokohtaisesta myynnistä ollaan 

siirtymässä kohti kokonaispalveluiden myyntiä. Edellytyksenä on, että valmistajalla on 

saatavilla tuoreita mittaustietoja isosta laitejoukosta. Kun mittaustiedot ovat saatavilla, 

valmistajat pystyvät informaation avulla valmistamaan parempia laitteita. Ekosysteemihyödyt 

lisääntyvät, jos laitteiden kunnossapitotietoja välitetään verkostotoimijoiden välillä. 

Seurauksena isoista tietomassoista pystytään tekemään merkittäviä analyyseja.  

 

Hyödyntämällä ekosysteemin kunnossapitotietoja ja laitteiden mittaustietietoja toimittajat 

pystyvät tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisempia palveluita transaktioiden myynnin 

sijaan. Haastateltavan tarjoaman pumppuihin liittyvän esimerkin mukaan tulevaisuudessa 

asiakkaille pystyttäisiin myydä raudan, varaosien tai huollon sijasta palveluna suoritettua 

pumppausta, jossa asiakasta laskutetaan pumpatuista litroista. Palveluiden toimittaminen vaatii 

kuitenkin sen, että asiakkaan kanssa tiedonvaihto ja luottamus ovat riittävän hyvällä tasolla, 

jotta tietoja voidaan jakaa. Ilman tasaista mittausdataa palvelulle on asetettava tiettyjä 

riskipreemioita esimerkiksi laitteiden hajoamisen varalle. Toiminnan ennustaminen ja 

palveluiden varmuus tasaantuvat sitä mukaan, kun saatavilla olevat mittaustietiedot 

täydentyvät. Tarkkojen tietojen ja ennusteiden avulla voidaan luoda optimoituja 

palveluratkaisuita, jotka säästävät sekä asiakkaan että myyjän resursseja. 

 

Erilasilla laite- ja sensoritiedoilla voidaan käydä myös rajapintojen avulla kauppaa. 

Ekosysteemiajattelun mukaisesti toimijat voisivat jakaa toisille oleellisia tietoja, jotka 

hyödyttävät molempia, ja saada vastineeksi jotain muuta tärkeää informaatiota tai esimerkiksi 

palveluja. Edelleen, jos soveltavaa tietoa saataisiin tarjolle ekosysteemiin, toimijoiden näkemys 

omasta toiminnasta lisääntyisi, ja he pystyisivät kehittämään analyysejä, joilla optimoida omaa 

toimintaa verkoston hyväksi. 

 

Ekosysteemissä on mahdollista välittää ja vaihtaa laitteiden sisäisten sensorien keräämiä tietoja 

automaatiojärjestelmien rajapintoja avaamalla, jolloin eri toimijat voisivat lukea ja hyödyntää 

sensoreista tulevia tietoja ja kerätä niitä myös omiin järjestelmiinsä. Innovaatiotoiminta tulee 

olemaan loputonta automaation ympärillä ja voidaankin sanoa, että tulvaisuudessa informaatio 

sulautuu ja sulautuneelle informaatiolle rakennetaan erilaisia sisäänpääsyjä, joita hallitaan, 

jaetaan ja myydään ekosysteemin toimijoiden kesken. Kun tiedot ovat saatavilla avoimien 
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rajapintojen kautta, päästään käyttämään yhteisöjen innovaatiovoimaa. Tämän jälkeen 

voidaan muodostaa niin sanottuja innovaatioalustoja yhteistyölle, joilla voidaan luoda lisäarvoa 

palveluiden tuottamiselle tai vaikka tavaroiden välittämiselle toimitusketjuissa.  

 

Tiedon luotettavuus ja nopeutunut tiedon välitys toimijoiden välillä takaavat myös tiedon 

läpinäkyvyyden. Läpinäkyvyys takaa paremmat edellytykset erilaisten toimintojen 

suunnittelulle. Läpinäkyvyys mahdollistaa myös nopeamman reagoinnin erilaisiin tilanteisiin 

ja toisaalta prosesseja ja aktiviteetteja pystyään tarkastelemaan kauaskantoisemmin. 

Projektihankkeissa myös eri toimijoiden ja erilaisten palveluntarjoajien määrä kasvaa, joten 

toimitusketjujen tapahtumaketjut ovat monipuolisempia. Tapahtumat ovat eri toimijoista 

riippuvaisia ja toimintojen sujuvuuden kannalta on edullista, että eri osapuolet pystyvät 

suunnitelmaan ja tehostamana omaa toimintaansa tiedon paremman läpinäkyvyyden ja 

saatavuuden ansiosta. Tämä palvelee organisaatioiden välisiä yhteisiä päämääriä ja ulkoisten ja 

sisäisten prosessien tehostumista. 

 

 Digitaalisten toimitusketjujen ja hankintatoimen kehitys 

 

Tiedon läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisuuden ansiosta toimitusketjujen hallinta parantuu. 

Myös uusia lisäarvopalveluita voidaan luoda toimitusketjun paremman läpinäkyvyyden 

pohjalta, koska toimijoille on saatavilla reaaliaikainen tieto tuotteen fyysisestä sijainnista. 

Tiedon sähköistymisen myötä myös tiedetään, missä järjestelmässä tuote tai palvelu sijaitsee 

sekä missä palvelun tai tuotteen informaatio sijaitsee.  

 

Automatisaatio muuttaa myös toimitusketjuja huomattavan paljon, koska toimijoiden vastuut 

ja velvollisuudet selkeytyvät, minkä seurauksena koko toimitusketjun toiminnan laatu paranee. 

Automatisaation poistaa toimintaprosessien henkilöriippuvaisuuden, joten tietopääoman 

laatuvarianssi pienenee ja informaatio liikkuu luotettavammin sovitussa muodossa 

toimitusketjun halki. 

 

Tänä päivänä yritysten arvolupaukseen usein kuuluu toimitusketjujen kokonaisvaltainen 

läpinäkyvyys. Ilman digitalisaatiota arvolupauksen täyttäminen ei olisi mitenkään mahdollista. 

Arvolupaukseen liittyy yhä useammin myös toiminnan eettisyys ja materiaalien puhtaus, ja 
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läpinäkyvyyden ansiosta asiakas tai asiakkaan asiakas saa tiedot siitä, mitä materiaaleja 

tuotteissa käytetään tai missä tuotteet valmistetaan. Täten läpinäkyvyyden ansiosta koko 

alihankintaketju ja myös loppuasiakas pystytään huomioimaan paremmin. 

 

Avoimempi tiedonvaihto mahdollistaa myös toimitusketjun nopeamman reagoinnin erilasiin 

poikkeamatilanteisiin. Prosessiteollisuudessa materiaalitarpeet ja alihankitun työn tarpeet 

pystytään ennustamaan paremmin, jolloin myös toimituksia pystytään suunnittelemaan 

paremmin.  Toimitusketjujen tehokkuus on suoraan mitattavissa sillä, kuinka hyvin ja kuinka 

nopeasti asiakkaita pystytään palvelemaan sekä kuinka hyvin toimitusaikalupaukset pystytään 

pitämään. Ennustamista helpottaa se, että alihankkijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin 

pystytään luottamaan, jolloin myös asiakaskyselyihin pystytään vastaamaan luotettavammin. 

Sen lisäksi, että paljon tietoa on käytettävissä, erilaisia materiaalitarpeita ja puutetilanteita 

pystytään ennakoimaan paremmin. Eräs haastateltava huomauttaa, että myös eri teollisuuden 

alojen materiaalitarpeet vaihtelevat, joten olisi hyödyllistä ennustaa erilaisia materiaaleja 

koskevia saatavuustrendejä, jotka vaikuttavat monien toimialojen laajuisesti. 

 

Digitaalisen tiedonvaihdon ansiosta myös hankintaketjujen toiminta tehostuu. 

Ostajaorganisaatioiden tavoite on perinteisesti ollut automatisoida hankinnasta maksuun -

prosessi ja päästä eroon manuaalisista työvaiheista. Tiedon vaihdoin nopeutumisella ja 

tehostumisella on selkeä vaikutus ostoketjuun. Kun tilaukset välittyvät myyjälle ERP:iin 

oikeilla hinnoilla ja oikea aikaisesti, eli samalla hetkellä, kun asiakas tekee tilauksen, niin 

varastosaldot kohdentuvat ja pysyvät ajan tasalla. Kun varastosaldot päivittyvät automaattisesti, 

organisaatioissa säästetään satoja työtunteja.  

 

Reaaliaikaisen varastohallinnan lisäksi tiedon saatavuus mahdollistaa oikea-aikaiset 

saatavuustiedot hyödykkeille. Digitalisaation myötä tarjouspyyntöjen lähetys, vahvistukset ja 

laskunmasu pystytään automatisoimaan. Monet yritykset tekevät tilauksensa vielä puhelimitse 

tai sähköpostilla. B2B-integraatioiden myötä on mahdollista, että pienyrittäjä saa etsimänsä 

tuotteen saatavuustiedot suoraan omaan järjestelmäänsä ja myös ostopäätös voidaan tehdä 

omassa ohjelmistossa. Seurauksena yrittäjä pystyy keskittymään omaan ydinosaamiseensa ja 

päivittäiset rutiinit nopeutuvat. 
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Automaatio tekee myös toimitusketjun transaktioista huomaamattomampia. Yksi hyvä 

esimerkki liittyy digitalisoituvaan tilauksesta-laskuun prosessiin. Automaation myötä ja 

prosessien luotettavuuden myötä ihmisten ei tarvitse enää yhtä paljon valvoa prosesseja. 

Esimerkiksi jos tarjous vastaanotetaan sähköisesti, sähköisestä sanomasta pystyään heti 

tekemään kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään. Sähköisen tilauksen ja tilausvahvistuksen 

avulla pystyään etukäteen näkemään mitä tavaraa on saapumassa, ja kun vastaanotto tapahtuu, 

tavarat voidaan kuitata ennakkoon ilmoitetun toimitusvahvistuksen perusteella. Kuittauksen 

yhteydessä ei siis tarvitse syöttää data enää käsin, vaan järjestelmässä odottavan sanoman 

sisältö voidaan kuitata vastaanotetuksi.  Toimihenkilöiden ei tarvitse muuta kuin vahvistaa 

tilauksen lähetys, tilausvahvistuksen vastaanotto, tavaran oikeellisuus vastaanoton yhteydessä. 

Viimeisessä vaiheessa laskun saapuessa se voidaan heti viedä maksuun, koska tavaraa koskevat 

tiedot ovat kulkeneet automaattisesti järjestelmien välillä sovituilla ehdoilla. Koska kaikki 

tiedot täsmäävät, kaikki muut vaiheet voidaan automatisoida. Näin saadaan 

transaktiokustannuksia pienennettyä hankinnasta-maksuun prosessissa. Eräs haastateltava 

arvioi, että hankintapuolella digitalisaatio mahdollistaisi sen, että peräti 90 % asiakaskunnassa 

tapahtuvista yhteistyöhön liittyvistä prosesseista pystyttäisiin automatisoimaan. Seurauksena 

prosessien kesto lyhenisi valtavasti automaatioasteen nousun ansiosta.  

 

Myös perinteinen katalogikauppa pyritään korvaamaan sanomavälitteisellä hankinnalla. 

Katalogihankinta tyypillisesti liittyy yksinkertaisiin tarvikkeisiin, kuten pultteihin ja 

muttereihin, joihin yrityksellä on jo olemassa tarvittavat tiedot. Yksinkertaisten tuotteiden 

kohdalla tiedetään laitteiden tyypit ja ominaisuudet. Monilla firmoilla on oma verkossa 

sijaitseva kauppapaikka, jossa sähköinen tilaaminen katalogipohjalla on päivittäistä toimintaa. 

Kyseisten portaalien ongelma on kuitenkin se, että niistä puuttuu integroitavuus asiakkaiden 

omiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Ostoksia varten asiakkaiden on asioitava useilla 

webbisivustoilla, mikä hankaloittaa toimintaa. B2B-integaatioiden myötä tavoite on saavuttaa 

sanomavälitteinen hankinta, koska toiminnanohjausjärjestelmät saadaan muokattua 

tukemaan automaattista sanoman välitystä. Tietointegraation tarkoitus on luoda kanava eri 

yritysten toiminnanohjausjärjestelmien väliselle automaattiselle tiedonvaihdolle, mikä 

seurauksena eri toimijoiden ylläpitämien erillisten portaalien tarve katoaa. 
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11 TULOSTEN YHTEENVETO 

Digitalisaatio kehitys on mahdollistanut uudenlaisten digitaalisten yhteistyöverkostojen 

synnyn. Tänä päivän toimitusketjuissa elävää tietoa, ja liiketoimintamalleihin varastoitunutta 

tietoa voitaisiin käyttää tehokkaammin työkaluna arvontuottamisen välineenä. Tätä tarkoitusta 

varten resurssien ja kapasiteetin käyttöä voitaisiin tehostaa arvoketjussa jakamalla tietoa 

tehokkaammin ekosysteemitoimijoiden kesken.  

 

Kun toimijaverkoston luomaan ekosysteemiin lisätään yhtenäistetyt elektroniset järjestelmät, 

saadaan aikaan tehokas yhtenäinen tietoverkko, joka on fundamentaalisesti muuttanut yritysten 

toimintatapoja. ICT:n mahdollistamat teknologiat ovat luoneet mahdollisuuden digitalisoida 

tiedonvaihdon prosesseja, ja siten tehostaa liiketoimintaa. 

 

B2B-integroituminen strategisten partnereiden kanssa kannattaa, koska integraatioiden kautta 

ulkoisia prosesseja pystytään sähköistämään ja lopulta automatisoimaan. Toimitusketjujen 

digitalisaation vähentää myös yrityksissä manuaalisesta tiedonvaihdannasta aiheutuvia 

transaktiokustannuksia. Informaatioteknologioiden käytöstä, ja sitä kautta prosessien 

tehostumisesta seuraavat säästöt takaavat, että useammista lähteistä tulevaa tietoa voidaan 

prosessoida tarkemmin ja suurempia määriä. Kun työnkulkuja automatisoidaan, manuaalista 

datan syöttämistä ei enää tarvita. Automatiikan sekä toimitusketjujen läpinäkyvyyden ansiosta 

säästetään paljon manuaalista työtä, jolloin myös ihmisten tekemät virheet saadaan poistettua 

tiedonvaihdannasta. Myös asiantuntijoiden aika vapautuu oleellisempiin asioihin, kun 

rutiinitöitä saadaan digitaalisen tiedonvaihdon myötä karsittua. 
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Kuvio 15. Tiedon oikeellisuudesta, tiedon välityksen nopeudesta sekä tiedon paremmasta 
saatavuudesta seuraavat hyödyt 

 

Kuvio 15 havainnollistaa, miten digitaalisen tiedonvaihdon suurimmat kannusteet ja hyödyt 

rakentuvat tiedon paremman saatavuuden ja laadukkuuden, eli tietosisältöjen oikeellisuuden 

varaan. Myös digitalisaatiosta seuraava tiedon välityksen nopeus tunnistettiin haastatteluissa 

suureksi kilpailukykyä edistäväksi tekijäksi. Prosessien automaatiosta seuraavat 

kustannushyödyt olivat haastattelujen perusteella organisaatioiden suurin tavoite. Tehokkaat 

prosessit syntyvät myös siitä, että tiedon liikkumisen reaaliaikaisuus paranee, jolloin tieto on 

paremmin saatavilla organisaatioille. Moni painotti manuaalisen työn ja ihmistyön tuntien 

vähenevän tulevaisuudessa huomattavasti, jolloin myös transaktiokustannukset pienenevät. 

Koska tiedon laadukkuus ja tiedon siirron oikea-aikaisuus pystytään takaamaan automaation 

avulla, tiedon siirron riskejä saadaan pienennettyä läpi toimitusketjun.  

 

Jos tiedonvaihdanta saataisiin toimimaan digitaalisesti ekosysteemitasolla, tietoa pystyttäisiin 

hyödyntämään monenlaisiin uusiin tarkoituksiin. Tiedon hyödynnettävyys seuraa 

tietomuotojen yhtenäistymisestä ja tietosisältöjen oikeellisuudesta, mistä seuraa, että tiedon 

käytettävyys organisaatioiden erinäköisiin tarpeisiin kasvaa. Myös tiedon uudelleen 

hyödynnettävyys paranee ekosysteemissä merkittävästi, mikä on oleellista sekä 

kustannustehokkuuden että transaktiokustannusten kannalta. Kuten eräs haastateltava 

huomauttaa, jokaisella luodulla datayksiköllä on myös elinkaarikustannus, ja tämän takia on 

tärkeää, ettei päällekkäistä tai duplikoitua dataa ole järjestelmissä. 
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Myös laitteiden elinkaarihallinta koettiin erittäin tärkeäksi potentiaaliseksi kehitysalueeksi, 

jonka myötä laitteiden käyttövarmuus, käytön ennustettavuus ja käyttökunnossapitotietojen 

saatavuus paranee. Tulos ei ole sinänsä ole yllättävä, koska prosessiteollisuuden laitteiden 

elinkaarihallinta oli DSC Core – konsortion yksi suurimpia tavoitteita.  

 

Laitteiden elinkaarihallinnan parantuminen edellyttää parempaa teknisten laitetietojen 

välittämistä ja ylläpitämistä digitaalisen tiedonvaihdon avulla. Teknistä laitetietoa tarvitaan 

prosessiteollisuudessa linjaston tai tehtaan suunnittelussa ja rakentamisessa, laitteiden ja 

varaosien myynnissä ja ostossa sekä tehtaan ylläpidossa ja operoinnissa. Tehdas- ja 

laitehankkeiden ja investointien yhteydessä erilaisten laitteita koskevien dokumenttien ja 

tietojen välittäminen laitteiden huoltajille, asentajille ja omistajille parantaa laitteiden 

elinkaarihallintaa ja tukipalveluita. Laitteiden taustalla toimivia prosesseja pystyään 

dokumenttien sisältöjä ja tarkkuuksia parantamalla tehostamaan, koska harmonisoidussa 

muodossa kaikki osapuolet pystyvät ymmärtämään tiedot ja viemään ne järjestelmiinsä ja 

prosesseihinsa.   

 

Tällä hetkellä transaktiokustannukset ovat prosessiteollisuudessa tyypillisesti suuret 

puutteellisen tiedon liikkumisen takia. Usein teollisuuden tuotantolaitoksissa laitteita koskeva 

dokumentaatio on puutteellista. Jos asennettuja laitteita ei tunnisteta, laitteiden 

elinkaarihallintaa ei myöskään pystytä suunnittelemaan. Myös geneerisen laitemäärittelyn 

rakentaminen on usein haastavaa, koska tuottajia, pakkauskokoja ja toimituspaikkoja ym. 

tietoja on paljon. Kaikkien mahdollisten ominaisuuksien kuvaaminen on työlästä, ja tämän takia 

kattavassa nimikkeistön standardisoinnissa ei olla tähän mennessä prosessiteollisuus onnistuttu. 

Tuotteita koskevat tietokannat muuttuvat nopeammin, kuin avaintietojen harmonisointia on 

pystytty tekemään.  

 

Jos teknistä tietoa pystyttäisiin toimijoiden välillä siirtämään yksiselitteisessä muodossa, 

projekteissa säästettäisiin aikaa ja vähennettäisiin manuaalista työtä huomattavasti. 

Teollisuuden projektit ovat usein hyvin monitahoista, ja osallisina saattaa olla 

suunnittelutoimistoja ja alihankkijoita, joten muutoksen hallinta on monesti monimutkaista. 

Standardit ja yhteiset pelisäännöt helpottaisivat toimintaa huomattavasti, jos tiedot olisivat 

yhden kanavan kautta paremmin saatavilla kaikille toimijoille. 
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Tietosanomien standardointi on lähtökohta tiedonvaihdon rakentamiselle. Jos sähköisessä 

tiedonvaihdossa sanomat ja sanomasisällöt ovat aina erilaisia, organisaatioiden välisiä 

tietointegraatioita ei pysytä rakentamaan. Toisin sanoen, digitaalinen tiedonvaihto saadaan 

aikaan vasta kun toimitusketjun partnereiden väliseen käyttöön otetaan vakiomuotoinen ja 

vakiosisältöinen standardisanoma. Vasta kun sanomien vakiomuoto on olemassa, saadaan 

aikaan vakioitu tapa toimia ja tämän jälkeen prosessit ja sanomat voidaan digitalisoida. 

 

Standardisoidut tietosisällöt ja yhtenäinen informaatiomalli tiedonvaihtamiselle nähdään 

digitaalisen tiedonvaihdon syntymisen kannalta merkittävämpänä haasteena, kuin se millä 

teknologialla tiedonvaihto loppupeleissä toteutetaan. Kaikki haastateltavat pitivät standardien 

adoptointia välttämättömyytenä, jotta tietoja pystytään kaikkien toimijoiden ymmärrettävässä 

muodossa vaihtamaan ekosysteemissä.  

 

Yksikään standardi ei ole tällä hetkellä tarpeeksi kattava, että se vastaisi prosessiteollisuuden 

laiteryhmien tarpeita teknisten tietosisältöjen osalta. Tämän takia standardit vaativat lisäyksiä 

koskien monia teollisuuden laiteryhmiä. Määrittelyt on sovittava yhteistyössä 

ekosysteemitoimijoiden kesken, jotta organisaatiot myös sitoutuvat niiden käyttöön.  

 

Yhteisistä tiedonsiirron pelisäännöistä on sovittava, jotta voidaan siirtyä standardisoituun 

tapaan välittää standardisanomia. Standardien jalkauttamisen edellytys on, että riittävän suuri 

määrä toimijoita omaksuu vakiosanoman osaksi omaa sähköistä prosessiaan. Tarvitaan riittävä 

määrä standardia käyttäviä toimittajia ja riittävä määrä tilaajia, että saavutetaan riittävän suuri 

käyttäjälukumäärä toiminnan jalkauttamiseksi ja levittämiseksi edelleen osaksi suurempia 

toimialakokonaisuuksia. Kun standardin määrittelyistä päästään yhteisymmärrykseen ja 

tietomallit vakioidaan, standardin todennäköisesti omaksuvat heti käyttöönsä isoimmat DBE -

konsortiossa mukana olevat yritykset. 

 

Standardisanoman yhtenäistäminen eri järjestelmäarkkitehtuureihin ja ympäristöihin on 

haastavaa. Yrityksen liiketoimintastrategia ja ennestään käytössä olevat järjestelemät 

vaikuttavat siihen, miten tiedonvaihdon integraatiot ovat käytännössä toteutettu yrityksessä.  

Yritysten erilaisten järjestelmäarkkitehtuuristen lähtökohtien takia, tarvitaan standardi 
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informaatiomallit tiedon vaihdolle, joissa on sovittu mitä prosesseja käytetään, ja mitä dataa 

prosesseissa kuljetetaan. Ekosysteemiin liittyminen vaatii siis usein organisaatioissa teknisten 

ja kaupallisten prosessien uudelleen suunnittelua.     

 

Prosessinäkökulmasta toimijoilla on eriäviä näkemyksiä siitä, kuinka syvälle osaksi 

järjestelmiä prosessit on yhtenäistettävä. Konsortion toimijoiden välisessä keskustelussa 

teknokraattien ja kaupallisten toimijoiden näkemykset eroavat toisistaan. Teknisistä 

järjestelmälähtökohdista katsottuna tiedonvaihto vaatii paljon prosessisuunnittelua ja monia 

integraatioita. Toiset kokevat, että standardien mukaisen sanomamallin jalkauttaminen 

käytäntöön ratkaisisi itsessään jo monia digitaalisen ekosysteemin ja erityisesti laitteiden 

elinkaarihallinnan ongelmia. Eräs haastateltava totesi, että on ekosysteemihyödyt haluavien 

yritysten oma asia, miten tietoa yrityksen sisällä parahiten hyödynnetään ja mitä prosessi- ja 

integraatiomuokkauksia järjestelmissä ja ohjelmistoissa tehdään. Tärkeintä on, että 

vaihdettavat tietosanomat ovat geneerisiä. 

 

Jos tiedonvaihdolle saadaan teollisuuden toimijoiden kesken aikaa yhteiset toimintatavat ja 

yhteinen tietoformaatti, tiedon yhtenäisyys säilyy ja tiedon laatu paranee. Tahtailla tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että laitteiden käyttövarmuus paranee paremman reagoivuuden ja 

ennakoinnin ansiosta. Myös työntekijöihin, tuotanto-omaisuuteen sekä ympäristöön liittyvät 

riskit pienenevät, koska kaikki näihin prosesseihin liittyvät tiedot on saatu välitettyä tehokkaasti 

ja ajallaan niille kuuluville paikoille ohjelmistoihin ja hallintajärjestelmiin.  

 

Sekä teoriassa että tuloksissa nousi esille yrityksen sisäisten järjestelmäkyvykkyyksien 

merkitys B2B-tiedonvaihdon kannalta. Yrityksen sisäisen tiedonhallinnan kypsyys eli 

maturiteetti, vaikuttaa siihen, kuinka helposti yritys pystyy mukautumaan yhteiseen 

tiedonvaihdon malliin. Tyypillisessä yrityksessä vaaditaan sisäisten taustajärjestelmien 

muokkaamista ennen kuin päästään tilanteeseen, jossa integraatiorajapinnan kautta voidaan 

digitaalisesti välittää sanomia ekosysteemin muille toimijoille.  
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Kuvio 16. Tietopääoman siirtämisen peruselementit 

 

Tällä hetkellä puutuu vielä selkeä sovittu prosessi, jonka ohjeistuksella ekosysteemiin liitytään 

ja jaettavat tiedot harmonisoidaan. Sääntöjen ja sopimisen avulla taataan toiminnan 

tasavertaisuus, eli se, että kukaan ei hyödy muita enempää toiminnasta. Tiedon jakamisesta 

seuraa se, että ekosysteemissä monet tahot voivat hyödyntää kollektiivista informaatiota ja 

kehittää uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja sen perusteella. Haastateltavat esittivät 

kuitenkin, että tiedon jalostamiseen liittyvät fundamentaaliset säännöt, jotka suojelevat tiedon 

kehittäjien liiketoimintaa ja kilpailukykyä, on vielä ekosysteemissä sopimatta.  Koska yhteisiä 

toimintatapoja ei ole harmonisoitu, toimijoita vaivaa helposti luottamuspula muita 

liikekumppaneita kohtaan. Ilman yhteisiä sääntöjä ei voida luottaa siihen, että kaikki toimisivat 

harmonisoidulla tavalla eikä ilmenisi tiedon väärinkäytöksiä.  

 

Yhteisten toimintatapojen puutteen lisäksi tiedonvaihdon suurimmaksi esteeksi koettiin 

tietoturvauhat. Uhkien hallitsemiseksi ei ole toistaiseksi olemassa ekosysteemin kattavia 

sopimuksia tai sanktioita. Tietojen väärinkäytöksen mahdollisuudet ja tiedon omistajuuden 

määrittelemättömyys tekevät vielä toistaiseksi DBE:hen liittymisestä riskialtista yrityksille. 

Yritykset pelkäävät kilpailukykytietojen menetystä ja kilpailijoiden opportunistista 

käyttäytymistä, mikäli he toimivat kehityksen kärjessä ja ensimmäisenä jakavat tietoja ja 

avaavat rajapintoja ilman että sopimukset, sanktiota ja toimintatavat on yhteisesti sovittu.  

 

DBE kehitystä on hidastanut myös se, että konsortiossa keskustellaan vielä yksityiskohtaisista 

teknisistä seikoista, kuten tietomäärittelyistä ja standardeista, sekä siitä, mitä tiedonsiirron 
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teknologia käytetään. Yleisesti digitaalista tiedonvaihtoa koskevan tietämyksen puute on 

estänyt sen, että keskusteluissa olisi päästy tiedonvaihdon sääntöjä ja kokonaisprosessia 

koskevalle taholle. On myös esitetty, että tarvitaan yritysten välisiä kirjallisia sopimuksia, jotka 

takaavat sanktiot väärinkäytöksistä. Sopimukset loisivat toimijoille turvallisemman olon liittyä 

osaksi tiedonvaihtoa.  

 

Loppupeleissä tiedonvaihtoa ei kannata katsoa liian teknokraattisesta näkökulmasta käsin. 

Vaarana on, että pohjimmiltaan yksinkertaisesta tarpeesta vaihtaa ja välittää tietoa toimijoin 

kesken muovautuu liian tekninen ongelma. Tiedonvaihdon tarve on itsessään yksinkertainen 

asia, ja haasteltavilta löytyi luottoa, että tarvittavat teknologiat ovat helposti saatavilla ja 

integraatiot tehtävissä (tarvittaessa ulkopuolisen tahon toimesta), jos vaan tietosisällöt ja 

tiedonvaihdon käytännöt eli ”pelisäännöt” saadaan yhteisesti sovittua. Toimintatavan ja 

toimintaympäristön määrittäminen kansainvälisiin standardeihin tukeutuen niin, että 

tiedonvaihdon ekosysteemi ymmärretään paremmin kokonaisuutena, on monitahoisen 

tiedonvaihdon tärkein edellytys.  

 

 Teorian ja tulosten yhteytys 

 

Tutkimuksen tulokset olivat hyvin yhtenäisiä tutkimuksessa esitettyjen teoreettisten mallien ja 

aiemmissa tutkimuksissa esitettyjen tuloksien kanssa. Täten tutkimuksen tulokset vahvistavat 

aiempia tutkimuksia koskien tiedonvaihdon haasteita, mahdollisuuksia ja toimitusketjujen ja 

teollisuuden B2B-integraatioiden kehitystarpeita.  

 

Teollisuuden teknisten laitetietojen vaihtoa koskevia tieteellisiä tutkimuksia on toistaiseksi 

julkaistu vain vähän. Koska DSC-konsortio on ainutlaatuinen prosessiteollisuuden toimijoiden 

perustama yhteisö, voidaan sanoa, että Suomen teollisuusympäristö toimii pioneerina 

elinkaarihallinnan laitetietojen vaihdannassa. Digitaalista tiedonvaihtoa ja digitaalisia 

toimitusketjuja artikkeleita on tutkittu paljon, mutta harva keskittyy erityisesti teollisuuden 

teknisiin laitteisiin. Voidaankin sanoa, että teknistä tiedonvaihtoa koskeva aihe on uusia ja 

kansainvälisesti uniikki. Selvitys kontribuutio erityisesti teollisuuden ja prosessiteollisuuden 

mineraalisiin tarpeisiin sekä tuo uutta näkökulmaa tieteelliseen ympäristöön.  
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Digitaalisen tiedonvaihdon mahdollisuudet ovat hyvin laajoja. Tavoitettavissa olevien 

tehokkuus- ja kustannushyötyjen kaiken järjen mukaan olisi pitänyt siivittää yrityksiä 

nopeampaa digitalisaatiokehitykseen, koska kaikki tekniset valmiudet digitaaliseen 

tiedonvaihtoon ovat olemassa. Voitaisiin odottaa, että nykyään jokainen tietojärjestelmä, jolla 

on rajapinta sanomien vastaanottamiseen ja lähettämiseen perustuisi laajalti hyväksyttyihin ja 

jäsenneltyihin järjestelmäratkaisuihin, tietosisältöihin ja standardeihin. Tulokset osoittavat, että 

näin ei kuitenkaan ole. Nykypäivän yritykset edelleen kehittävät omia järjestelmäratkaisuitaan 

ja käyttöliittymiään, jotka on räätälöity vastaamaan vain sisäisen arvoketjun ja toimitusketjun 

tarpeisiin. Seurauksena liiketoimintamaailmassa vallitsee integrointiratkaisujen 

heterogeenisyys, jota on vaikea hallita tiedonvaihdon verkottumisen leviämisen myötä. Täten 

tämän tutkimuksen tulokset kiinnittävät huomiota siihen, että olemassa olevien teoreettisten 

mallien ja ideologioiden hienoudesta huolimatta, kyse on erittäin kompleksista haasteesta, eikä 

kulttuurillisia ja sosiaalisia, tai ymmärrykseen liittyviä yritysten välisiä haasteita pidä 

aliarvioida. 

 

Tutkimus tukee täysin Schubert ja Legner (2011) tekemää huomiota, jonka mukaan infromaatio 

saa merkityksen vain sen sosiaalisen kontekstin myötä. Jotta tiedonvaihdossa   tiedon 

vastaanottaja ei olisi täysin pimennossa tiedon lähetyksen asiayhteydestä, myös DBE:ssä 

osapuolten on sovittava tietokuvauksine ja vaihdettavien tietokenttien semantiikasta ja 

pragmatiikasta. Tuloksissa huomioitiin, että tiedonvaihdon teknisten integraatioiden 

onnistumisella ei ole merkitystä eikä vaihdettavalla tiedolla ole mitään arvoa, jos tiedon sisältö 

ei ole yksiselitteistä ja sitä ei osata soveltaa liiketoiminnan eri tarpeisiin.    

 

Kirjallisuudessa painotetaan digitalisaation merkitystä modernissa kaupankäynnissä. 

Partnerisuhteita ja yrityksen ulkopuolista arvontuottoa (yhteistyötä) pidetään suuressa arvossa, 

sillä yhteistyöverkostot mahdollistavat uusien markkinoiden tavoittamisen, kumuloidun 

arvontuoton sekä paremman kilpailuaseman. Kirjallisuudessa sähköinen kauppa nähdään 

liiketoiminnan menestymisen edellytyksenä. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa digitalisaation 

merkityksellisyyden kanssa, mutta tulokset myös osoittavat, että DBE toimintatapojen 

adoptointi on vielä tulevaisuuden haave teollisuuden nykytodellisuutta tarkasteltaessa. 

Digitalisaatiokehitys on yrityksissä hyvin eri tasoista, ja vain harvat organisaatiot ovat 

asenteellisesti sekä teknisesti valmiita adaptoimaan täysin digitaalisen kaupankäynnin ja 
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sulautumaan digitaalisiin toimintaverkostoihin.  Kirjallisuus luo tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella turhan optimistisen kuvan tämän päivän organisaatioiden digitaalisista 

kyvykkyyksistä ja sähköisen kaupankäynnin tilasta.  

 

Toimitusverkoston yhteentoimivuus perustuu yhteistyökumppaneiden välisiin liikesuhteisiin. 

Cabral & Grilo:n (2018) mallissa huomioitiin laajasti eri tekijöitä, joiden on toimittava 

symbioosissa organisaatiossa paremman toimitusketjuverkoston suorituskyky saavuttamiseksi. 

Vaaditut tekijät ovat linjassa myös tämän tutkimuksen tulosten kanssa; tuloksissa tärkeäksi 

noussut tiedon laadukkuus on myös Cabral ja Grilo:n (2018) mallissa nimetty yhdeksi 

yhteentoimivuuden menestystekijäksi. Myös ulkoisten suhteiden hallinta sekä kulttuurin 

vaikutus nousivat sekä teoriassa että empiriassa esille. Tulokissa tunnistettiin myös 

verkostovaikutus, jonka avulla huomioidaan verkostossa tapahtuvien toimintojen epäsuorat 

vaikutukset toimitusketjuihin. Myös toimitusketjujen taloudelliset, operationaaliset sekä 

ympäristölliset ja sosiaaliset hyödyt ekosysteemissä tunnistettiin tuloksissa (kts Cabral ja Grilo 

(2018) malli). Tutkimus tukee myös havaintoa, jonka mukaan organisaatioiden paremmasta 

suoriutumisesta seuraa sosiaalisia- ja ympäristöhyötyjä yhteiskunnalle, sillä tehokkaampi 

tiedonvaihto edistää myös ekologisempaa toimitusketjun suoriutumista.  

 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että DBE-konsepti toimi hyvin tämän tutkimuksen 

teoreettisena viitekehyksenä, sillä konseptin mukaiset arvotukset ja DBE-määritelmän piirteet 

nousivat tutkimustuloksissa esille. Ensinnäkin organisaatiot uskovat saavuttavansa yhteistyön 

avulla suuremman arvontuoton kuin yksin toimiessaan. Organisaatiot myös uskovat, että DBE-

toiminnan seurauksena arvontuoton kustannukset laskevat, prosessit nopeutuvat ja palvelut 

muuttuva korkealaatuisimmiksi. Lisäksi tuloksissa nousivat esille DBE-teoriassa esiintyvät 

uudenlaiset mahdollisuudet, kuten pienten organisaatioiden parempi kyvykkyys kilpailla 

verkostoitumisen myötä maailmanlaajuisesti. DBE:n eduksi luettiin myös verkoston 

mahdollistama innovaatiovoima. DBE:ssä painotetaan eri organisaatioiden välisten prosessien 

ja tekniikoiden symbioosia, mutta teoreettisen määritelmän mukaista keskinäisriippuvaisuutta 

tai yhteistyön syvyyttä ei koettu tuloksien mukaan houkuttelevaksi. Organisaatiot haluavat 

säilyttää itsenäisyyteensä, mutta samalla pyrkivät tasa-arvoisiin ja turvallisiin partnerisuhteisiin 

huolella valittujen toimijoiden kanssa. Tulokset osoittavat tiettyä skeptisyyttä laajaa 
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yhteistyöverkostoa kohtaan, sillä laajoihin globaaleihin verkostoihin liittyy turvallisuuteen ja 

luottamukseen liittyviä uhkakakuvia. 

 

Tietoturvauhat nousivat tutkimuksessa himan yllätyksellisestikin digitaalisen tiedonvaihdon 

toteutumisen toiseksi suurimmaksi esteeksi. Kirjallisuuskatsauksen mukaan havaintoa ei ollut 

tunnistettu ja sitä ei ole aikaisemmin käsitelty yhtä suurena riskitekijänä aiemmissa 

tutkimuksissa.  

 

Haastatteluissa esiintyi ristiriitaisia ajatuksia siitä, johtaako digitaalinen tiedonvaihto toiminnan 

turvallisuuteen vai heikentääkö se sitä. Kirjallisuuskatsauksessa nousi esille, että digitaalisen 

murroksen yksi ajuri on kyberturvallisuus. Kyberturvallisuus mainitaan kuitenkin lähinnä siinä 

merkityksessä, että turvallisuusasetukset on implementoitava ja niihin liittyen on tärkeää 

noudattaa globaaleita sääntöjä organisaatioiden toimesta. Tietoturvauhkia on harkittava ja 

niihin on valmistauduttava organisaatioiden sisällä, ennen kuin tiedonvaihdon rajapintoja 

pystytään avaaman. Tutkimuksen tulokset tukivat kyseistä havaintoa, mutta tietoturvasta 

huolehtimisen välttämättömyyden lisäksi monet kokivat, että sanomanvälityksen 

sähköistymisen myötä kyber- ja tietotuvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat. Tuloksissa tai 

teoriassa ei löytynyt suoraa keinoa torjua näitä riskejä, mutta tuloksissa ehdotettiin, että tiedon 

oikeellisuutta pystytään myös turvaamaan kasvavan automaation avulla. Tietosisältöjen 

standardointi myös johtaa tilanteeseen, jossa vakioiduista vahdattavista teknisistä tiedoista 

tulee joka organisaation käyttämä normi, mistä seuraa, että kautta kukaan ei pysty toista 

enempää kilpailullisesti hyötymään tietosisällöistä. Koneoppimisen myötä myös datasisältöjen 

automaattinen validointia asetettuja kriteereitä vastaan mahdollistuu. Myös lohkoketjuissa 

nähtiin potentiaalia vastata tietoturvauhkiin tekniikan sisältämän automaattisen varmennuksen 

ansiosta. Kuitenkin lopputulema sekä teoriassa että empiriassa on, että tietoturvaan liittyvät 

uhkatekijät ovat aina olemassa ja organisaatiot ovat itse vastuussa tietoturvauhkiin 

varautumisesta. 

 

Teoriassa esitelty B2B-integraatiomalli linjatuin kokonaisuudessaan tuloksien kanssa. 

Molemmissa osioissa painotetaan prosessien integroinnin tärkeyttä, ennen kuin varsinaisia 

informaatiomalleja ja järjestelmäinfrastruktuureita lähdetään rakentamaan. Yrityksillä on usein 

organisationaalisia haasteita IT ja OT vastuiden yhtenäistämisessä organisaation sisällä. Lisäksi 
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jatkuvasti kasvavat kyberturvallisuusuhat tuovat oman lisänsä ongelmaan.  Onnistuneessa 

ratkaisussa liikkeenjohdon on huomioitava sekä ihmisiä, prosesseja että teknologioita koskevat 

haasteet.  

 

Tuloksissa nousivat esille myös organisaatioiden samat tavoitteet teoriassa esitetyn B2B-

integraatiostrategian kanssa: Manuaalisten työvaiheiden eliminointi, turvalliset ja reaaliaikaiset 

tiedonvälityksen transaktiot sekä integraatioiden kyky sopeutua ja tukea erilaisia 

järjestelmäarkkitehtuureita.  

 

Vaikka tulokissa ei esitetty tarkkaa B2B-integraatiomallia DBE:n käyttöön, hahmoteltu 

strategia (kuvio 14) tukee monia teoriassa esitettyjä integraatioiden osa-alueita. Sidosryhmien 

erilaisuus ja verkostovaikutus on huomioitu tuloksissa siten, että muutoksen johtaminen on 

nostettu omaksi solmukohdaksi implementaatiostrategiassa. Tällä solmukohdan erottamiselle 

pyritään kiinnittämään huomiota integraatioiden muodostamisen verkostohaasteisiin, kuten 

siihen, että järjestelmällisesti yritykset lähtevät integraatiokehitykseen erilaisista lähtökohdista. 

Tulokset osoittavat, että Schubert ja Legneri (2011) rakentamista eri integraatioskenaarioista 

kaikista todennäköisimmin DBE:ssä pyritään skenaarioon 3 tai 5 (katso taulukko 1). Tulokset 

osoittavat, että tiedonvaihdon välittäjäoperaattoreita tarvitaan hallinnoimaan tiedonvaihtoa 

tavalla tai toisella, vaikka yritykset rakentaisivat itse omat B2B-integraationsa. Sanoma 

liikenne tulee kasvamaan, joten haastateltavat uskoivat, että operaattoreita tarvitaan 

ylläpitämään servereitä, pilvipalveluita ja toimimaan tietoliikenteen hallinnoinnissa.  

 

Tutkimuksen tulokset tukevat myös aiempien tutkimusten (Naudet el al. 2010; Kannisto et al. 

2018) näkemyksiä, joiden mukaan järjestelmien yhteentoimivuudessa on vielä ongelmia 

monissa yrityksissä. B2B-integraatioiden kehittäminen on hankalaa, koska integroitavissa 

yrityksessä järjestelmälliset arkkitehtuurimallit ovat hyvin heterogeenisia ja rakentuneet 

sattumanvaraisesti vuosine varrella ilman yhtenäistä prosessisuunnittelua.     

 

Tulokset tulevat havaintoa, jonka mukaan homogeenisilla rajapinnoilla (riippumatta 

järjestelmien sisäisestä rakenteesta) voidaan estää yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia. 

Naudet et al. (2010) esittivät, että järjestelmien heterogeenisuus on suurin syy 

järjestelmäintegraatioiden epäonnistumisen taustalla. Sama havainto tehtiin tutkimuksessa, 
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sillä järjestelmien väliset integraatio-ongelmat nousivat merkittäväksi haasteeksi myös 

tuloksissa.  

 

Myös standardien adoptoinnin positiiviset vaikutukset nähdään tutkimuksessa yhtä vahvoina 

kuin kujallisuudessa. Tutkimuksen empiiriset havainnot vahvistavat toimialakohtaisten 

standardien adoptoinnin merkitystä ja tukevat siten Loukis ja Charalabidis (2013) tutkimuksen 

aikaisempaa havaintoa, jonka mukaan oikeiden standardien hyödyntämisellä pystyään 

tukemaan yrityksen taloutta, asiakassuhteita, sisäisiä prosesseja sekä oppimis- ja 

innovaatiotoimintaa. 

 

Tutkimuksen tulokset myös vahvistavat aikaisemmassa kirjallisuudessa esitetyn väitteen 

(Kannisto et al. 2018; Marttinen et al. 2018), jonka mukaan teollisuuden laitteita koskevat 

standardit ovat puutteellisia ja tarvitseva tarkennusta. Mitä tunnetumpia, kansainvälisempiä ja 

julkisempia ekosysteemissä käytetyt standardit ovat, sitä helpompi on yhteisesti sopia 

vaihdettavan tiedon tarkasta sisällöstä. Tutkimus tuki havaintoa, jonka mukaan metamalleilla 

on potentiaalia tukea standardointityötä ja informaatiomallien rakentamista. 

 

Myös teoriassa esitetyt teollisuuden saamat hyödyt toistuivat tuloksissa: Teollisuuden laitteiden 

eli omistuksien kuntoa saadaan digitaalisen tiedonvaihdon kautta parannettua, mistä seuraa 

parempi käyttöomaisuuden suorituskyky. Myös tarve digitalisoida tiedonvaihtoa toistui 

tutkimustuloksissa; yritykset haluavat puuttua suunnittelemattomiin tuotannon seisakkeihin ja 

niiden seuraamuksiin. Empiria ja teoria (Njeru 2016)) ovat myös linjassa aikaisempien 

tutkimuksien kanssa siitä, että digitaalisella tiedonvaihdolla on mahdollisuus parantaa 

teollisuuden toimijoiden operaatioiden nopeutta, joustavuutta, laadukkuutta ja tehokkuutta. 

Myös asiakkaiden kasvanut vaatimustaso teollisuuden laite- ja prosessitoimittajia kohtaan 

heijastui myös tämän tutkimuksen tuloksissa.  

 

12 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kappaleen alussa vastataan ensiksi tiivistetysti tutkimuskymyksiin ja tämän jälkeen 

analysoidaan tutkimuksen johtopäätöksiä. 
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 Vastaukset tutkimuskysymyksiin  

 

Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan teollisuudessa tapahtuvan digitaalisen tiedonvaihdon 

haasteet ja mahdollisuudet. Tutkimuksessa myös haluttiin tutkia digitaalisen 

liiketoimintaekosysteemin kehityskohtia teollisuuden ympäristössä, ja tarjota vastauksia siihen, 

mitä on vielä tehtävä, jotta digitaalista tiedonvaihtoa saadaan edistettyä. Tavoitteet saavutettiin, 

sillä tuloksissa tunnistettiin ja nimettiin selkeästi digitaalisen tiedonvaihdon suurimmat haasteet 

ja mahdollisuudet. Tulokset tarjoavat myös manageriaalista lisätietoa siitä, mitä asioita 

tiedonvaihdon kehittämisessä on syytä huomioida, ja miten toimitusketjujen toimintaa 

saataisiin parannettua.  

 

Tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti pyrittiin selvittämään: Miten tilaus-toimitusketjun 

toimintaa voidaan digitalisaation keinoin tehostaa prosessiteollisuuden kehittämiseksi? 

Vastaus ongelmaan saadaan tutkimalla yritysjohtoa sekä yritysjohdon teknistä osaamista, jonka 

on oltava riittävän korkeatasoista, jotta järjestelmien integraatiokehitystä kyetään ja halutaan 

riittävästi tukea niin, että digitaalinen tiedonvälitys voi tapahtua. Toimitusketjun tehostaminen 

lähtee sisäisestä järjestelmäkehityksestä, sillä organisaation tietojärjestelmien on oltava 

tarpeeksi kehittyneitä, jotta sähköinen tiedonvaihto saadaan myös ulkoisesti aikaan 

toimitusketjun partnereiden kanssa. Toimitusketjun kannalta suurimmat tehokkuustekijät 

liittyvät digitaalisesti vaihdettujen tietosisältöjen parempaan laadukkuuteen ja tiedon 

reaaliaikaiseen satavuuteen sekä organisaation sisältä että ulkoisilta partnereilta (kts kuvio 15). 

Tiedon paremman laadukkuuden ja saatavuuden myötä toimitusketjujen informaatio- sekä 

materiaalivirtoja pystytään käyttämään tehokkaammin ja lopulta ohjaamaan automaattisesti. 

Toimitusketjujen toimintaa pystytään tehostamaan myös rajapintapohjaisilla 

integraatioratkaisuilla. Tulevaisuudessa tukeudutaan yhä enemmän erilaisiin pilvipohjaisiin 

järjestelmäintegraatioihin, joissa rarapintastandardien (kuten OPC UA) ja 

ohjelmistorajapintojen vaihdannan avulla pystytään kiinnittymään erilaisiin internetissä 

sijaitseviin palveluarkkitehtuureihin, joissa ketterästi pystytään käyttämään erilaisia 

sovelluspalveluita.   
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Tuloksissa saadaan vastaus myös toiseen tutkimuskysymykseen: Mitkä ovat digitaalisen 

tiedonvaihdon suurimmat jarruttavat tekijät/puutteet teollisuuden ympäristössä? 

Tulokset osoittavat selkeästi, että aihe on hyvin moniulotteinen ja haasteita on vielä paljon 

ratkaistavana, ennen kuin digitaalinen tiedonvaihto saadaan DBE-muotoisesti aikaan 

teollisuuden toimijoiden kesken. Sekä laadullinen että määrällinen tutkimustulos osoittivat, että 

yhteiset toimintatavat ja niistä sopiminen ekosysteemitoimijoiden kesken on vielä puutteellista, 

ja tällä hetkellä suurin haaste digitaalisen tiedonvaihdon esteenä teollisuudessa. Toiseksi suurin 

haaste, ja haastateltavien mielestä suurin uhkakuva, liittyy tietoturvauhkiin ja pelkoon 

kilpailukykytietojen menetyksestä, sillä avoimempi tiedonjakaminen ja sanomaliikenteen 

moninkertaistuminen johtaa suurempiin rikitekijöihin sekä tietovuotojen että 

kyberturvallisuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi kolmen suurimman haasteen joukkoon 

mahtuivat laitetietoihin, prosesseihin sekä informaatiomalleihin liittyvä puutteellinen 

standardointi. Erilaisia teknisiä- ja kaupallisia sanoma- ja prosessistandardeja on olemassa 

paljon, mutta yksikään niistä ei vielä täysin vastaa prosessiteollisuuden liiketoiminnan tarpeita. 

Koska kaikki toimijat lähestyvät standardien rakentamista oman liiketoimintansa lähtökohdista, 

määrittelyitä koskevan konsensuksen savuttaminen neuvotteluissa on erityisen haasteellista. 

Teollisuuden ympäristöön liittyy myös laitetietoihin liittyvä erityishaaste, sillä monilta 

prosessiteollisuuden laitteilta puuttuvat vielä tekniset laitemäärittelyt, joiden kartoittaminen on 

edellytys standardinmäärittelyistä sopimiselle.   

 

Toiseksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään: Mitä mahdollisuuksia digitaalinen 

verkostoituminen ja tiedonvaihto tarjoaa toimitusketjun ja teollisuuden toimijoille? 

Vastaus tähän tutkimuskysymykseen on erittäin monitahoinen, koska monien prosessien ja 

käytäntöjen parantaminen ja toimintojen digitalisoituminen ruokkivat edelleen uusia 

tehokkuustekijöitä. Suurimmiksi digitaaliseen tiedonvaihdon mahdollisuuksiksi asiantuntijat 

tunnistivat prosessien automaatiosta seuraavat kustannushyödyt. Automaation mahdollistaa ja 

sitä edesauttaa tiedon oikeellisuus. Tiedon oikeellisuuden takaa prosessien sähköistyminen. 

Manuaalista työtä saadaan digitalisaation myötä poistettua, mikä tekee datan käsittelystä entistä 

luotettavampaa. Tämä puoletaan nopeuttaa prosesseja, koska ihmisten ei enää tarvitse validoida 

dataa tai muutenkaan puuttua automatisoituihin prosesseihin. Digitaalisesta tiedonvaihdosta 

seuraa siis tiedon laatua parantava kierre. Teollisuuden mahdollisuuksiin kuuluu laitteiden 

elinkaarihallinnan parantuminen, johon digitaalinen tiedonvaihto vaikuttaa monin tavoin. 
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Ensinnäkin B2B-integraatioita pyritään rakentamaan toimijoiden välille, Tietointegraatioiden 

olemassaolo itsestään tehostaa prosesseja ja parantaa laitteita koskevaa ymmärrystä sekä niitä 

koskevaa kauppaa. Laitteiden elinkaarihallinnan parantumisen edellytys on laitteita koskevien 

teknisten tietosisältöjen määrittelyiden rakentaminen, joiden myötä toimialan laitetietojen 

heterogeenista maailmaa saadaan yhtenäistettyä. Standardoitu laitetieto liikkuu helposti 

automaattisesti järjestelmien välillä, mikä mahdollistaa useita uusia tapoja käyttää dataa, kuten 

ennustaa laitteiden huoltotarpeita. Myös tilaus-toimitusprosessit helpottuvat yhtenäisten 

standardien myötä, mikä parantaa teollisuuden toimitusketjujen toimintaa. Kolmanneksi 

suurimmaksi digitaalisen tiedonvaihdon mahdollisuudeksi tunnistettiinkin prosessiteollisuuden 

työnkulkujen tehostuminen ja projektien läpimenoaikojen nopeutuminen, joka on seurausta 

digitaalisen tiedonvaihdon mahdollistamasta tiedon nopeammasta ja paremmasta saatavuudesta 

sekä projektien automatisoitumisesta, jolloin asiantuntijoiden työ vapautuu haastavampiin 

tehtäviin.  

 

Tulosten käytännön merkitys kiteytyy siihen, että ensinnäkin tutkimus tuottaa tietoa 

digitallisen tiedonvaihdon mahdollisuuksista ja hyödyistä, sillä ilman näiden asioiden 

ymmärtämistä tietojohtamista tai muutosjohtamista ei tarpeeksi huomioida digitaalisen 

tiedonvaihdon implementointiprosessissa. Toiseksi, kun digitalisaation hyödyt tunnistetaan, 

tutkimus tarjoaa kattavan kuvan teollisuuden teknisten laitetietojen vaihdannan tarpeista ja 

nykytilasta, ja siitä, mistä asioista on vielä sovittava ekosysteemitasolla toimijoiden kesken. 

Kolmanneksi tutkimustulokset kehottavat yritysjohtoa sitomaan integraatio- ja 

järjestelmäkehitystyö osaksi tuloslaskentaa ja projekteja. Tutkimus myös kannustaa 

yritysjohtoa tekemään partneritoimijoiden kanssa yhteistyötä, avaamaan rajapintoja ja luomaan 

metamalleja vaihdettaville tietosisällöille. Teknologiaväylät tiedonvaihdolle ovat olemassa, 

joten tällä hetkellä tiedon välittyminen ei kariudu teknologisiin ongelmiin. Tulokset 

toivottavasti myös rohkaisevat yrityksiä avaamaan tietorajapintoja ja keskustelemaan 

tarvittavien standardien jalkautuksesta. Tutkimus ei kuitenkaan tarjoa valmista mallia 

digitaalisen tiedonvaihdon käytännön soveltamiselle. Tämä johtuu siitä, että tiedonvaihto ja 

toimitusketjujen tehostaminen ei riipu -ainakaan tämän tutkimuksen tulosten valossa -

ensisijaisesti järjestelmäarkkitehtuurisista malleista tai niiden puutteesta. Malli integraatioiden 

toteuttamisesta on kuvattu kuviossa 14. Informaatiomallit on standardisoitava tai ainakin 

tietosisältöjen metamallinnus on partnereiden kesken sovittava. Kun tietosisällöt on sovittu, 
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sanomien automaattinen luku järjestelmiin on jokaisen organisaation omasta 

järjestelmäkehityksestä kiinni.  

 

Hankkeen organisaatiot ovat motivoituneita yhteistyön kautta rakentamaan uudenlaisia 

liiketoimintamalleja, ja vaikka tutkimuksen tuloksista paljastui esimerkiksi tietoturvaan ja 

yhteisiin toiminta sääntöihin liittyviä varauksia, organisaatiot ovat lähtökohtaisesti valmiita 

jakamaan tietoja verkostolle ja avaamaan rajapintojaan. Vastaava avomielinen näkökanta on 

erittäin harvinainen tämän päivän kilpailuympäristössä, varsinkin globaalilla tasolla. 

 

 Analyysi 

 

Tiedonvaihdon potentiaalin ja euromääräisen hyödyn tunnistaminen eri yrityksissä on 

haastavaa. Tarvitaan hyödyn laskemista ja myös myyntityötä, että ekosysteemin ja 

tiedonvaihdon kehitys etenee. DBE eli digitaalinen itseorganisoituva yhteisöverkosto on 

käytännössä uusi ajatusmalli yrityksille, sillä se vaatii uudenlaista yhteistyötapaa. On vielä 

pitkä matka siihen, että verkosto toimijoita kommunikoisi keskenään jaettujen ja hajautettujen 

järjestelmien avulla, ja että digitalisaatiota laajamittaisesti hyödynnettäisiin liiketoimijoiden 

välisessä tiedonvaihdossa. Toimintamalli on niin uusi, että siitä ei ole vielä olemassa toimivaa 

käytännön esimerkkiä. Tämän takia uudenlaisen toimintatavan ja ympäristön luomiseksi DBE 

Core-konsortion toimijoilta vaaditaan luottamusta ja uskoa kehitystyöhön, ilman että 

varsinaisia tuloksia pystyään vielä näkemään tai todentamaan.   

 

Kilpailukykyyn ja liiketoimintaan liittyvien tietojen jakamisen haasteisiin liittyy erilaiset 

näkemykset siitä, miten digitaalinen tiedonvaihdon ekosysteemi fundamentaalisesti toimii ja 

mitä tiedon vaihto tai tiedon jakaminen oikeastaan tarkoittavat. Haastateltavat näkivät tiedon 

jakamisen tarpeet ja tavoitteet hyvin eri tavoin riippuen teknisestä ja kaupallisesta tulokulmasta, 

ja myös organisaation asemasta ja roolista riippuen. Toiset haastateltavat toivoivat 

mahdollisimman avointa tietojen jakamisen kulttuuria, joka mahdollistaa uudenlaisen 

ekosysteemi-innovaation ja prosessien uudistamisen, kun taas toiset näkivät rajoitettujen 

vakiotietojen vaihtamisen digitaalisesti olevan riittävä tai ylipäätään realistinen tavoite 

digitaaliselle tiedonvaihdolle. Näkemyksiin vaikutti suuresti myös se, miten perehtynyt 
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haastateltava oli eri tietointegraatioiden tekniikoihin ja toimintamalleihin sekä uusimpiin 

digitalisaation kehityssuuntiin.  

 

Teknokraattien lähestyminen aiheeseen oli keskimääräisesti skeptisempi ja he näkivät 

tiedonvaihdon toteutukseen liittyviä B2B-integraatioiden haasteita ja sopimuksellisesti 

ratkaisemattomia ongelmia, jotka estävät ekosysteemin synnyn. Toisaalta teknokraatit olivat 

myös vakuuttuneempia digitaalisen tiedonvaihdon ja automaation tarpeellisuudesta ja 

ylivoimaisuudesta, mikäli tekniset ja sopimukselliset haasteet saadaan ylitettyä. He olivat myös 

varmempia, että IPR ja tietoturva asiat ovat teknologiapohjaisesti ratkaistavissa. Kaupallisesta 

taholta tiedonvaihtoa tarkastelevat haastateltavat näkivät monia tietojen luovuttamiseen ja 

kilpailukykyyn liittyviä uhkakuvia, he usein näkivät IPR-ongelmat suurimpana uhkakuvana, 

mikä tekee ekosysteemistä epävakaan ja turvattoman ympäristön organisaation 

liiketoiminnalle.  

 

Se, miten nopeasti digitaalinen liiketoimintaekosysteemi saadaan aikaiseksi, on riippuvainen 

loppupeleissä siitä, miten paljon yritykset ovat valmiita panostamaan yrityksen ulkoisten 

integraatioiden kehittämiseen. Eri ohjelmien ja järjestelmien väliset siilorajat pitää 

mentaalisesti sekä järjestelmäteknisesti murtaa, jotta tiedonvaihto saadaan toiminaan. 

Järjestelmämuutos lähtee yrityksen sisäisistä valmiuksista, ja integraatioiden ja niihin 

tarvittavien liiketoimintamallien noudattaminen on teknisesti hankalaa. Myös integraatiotyön 

tavoitteet ovat useimmille vaikeaselkoisia, koska niissä on huomioitava teknisen toteutuksen 

lisäksi ihmiset, kulttuuri ja liiketoimintamallit ja prosessit.  

 

Tehtävää on kuitenkin tarkasteltava johtamisen näkökulmasta. Tarvittavat integraatiotyöt on 

laskettava osaksi projektien tuloslaskentaa, että ne varmasti tehdään ja huomioidaan 

suunniteltaessa sujuvia digitaalisen tiedonvaihdon prosesseja. Tietointegraatioratkaisuita ja 

niiden vaatimia tukitoimintoja ei kehitetä yrityksissä, ellei taustalla ole tunnustettu strategiaan 

sidottu liiketoimintamahdollisuus. Strategiaan sidotuilla tavoitteilla on yleensä olemassa 

mittarit eli KPI:t, joilla seurataan tapahtunutta kehitystä. Mittareilla strategian osa-alueet 

saadaan konkreettisesti sidottua organisaation operatiivisiin toimintoihin, mikä edellyttää myös 

sijoitettu resursseja.  
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Kaikilla yrityksillä on erilainen kyvykkyys lähettää ja vastaanottaa tietoa, eli kyky liittyä 

informaatioverkostoon. Muutamat haastateltavista kokivat, että omalla organisaatiolla on hyvät 

valmiudet liittyä tietoverkostoon, koska sisäiseen järjestelmäkehitykseen on tehty suuria 

panostuksia. Kysymys kuulukin, ovatko järjestelmäintegraatiot rakennettu tukemaan yhteistä 

tietomallia ja yhteisen tietomallin mukaista sanomavälitystä, mikä palvelisi ekosysteemissä 

yhteisiä toimintatapoja. Tämä tuntuu mahdottomalta, koska yhteisistä toimintatavoista ja 

tietomallista ei ole oikeastaan vielä virallisesti päästy yhteisymmärrykseen. Todennäköistä 

onkin, että järjestelmäkehitystä on tähän asti tehty vain organisaatioiden omista lähtökohdista 

katsottuna.  

 

Tehtävää on tarkasteltava myös liiketoiminnanjohtamisen näkökulmasta. Tietoekosysteemin 

kehittämisen kannalta ei ole riittävää, että odotetaan muiden toimijoiden suunnittelemia 

toimiviksi todettuja esimerkkiratkaisuita, ennen kuin kehitetään omia tiedonsiirron valmiuksia. 

Tarve kehitystyölle on oltava lähtöisin yritysjohdosta. Tämä tarkoittaa, että automaattisen 

tiedon vaihdon on oltava investoimisen arvoinen tavoite, ja sitä kautta tultava osaksi 

liiketoimintastrategiaa. 

 

Tietointegraatioratkaisuita ja niiden vaatimia tukitoimintoja ei kehitetä yrityksissä, ellei 

taustalla ole tunnustettu strategiaan sidottu liiketoimintamahdollisuus. Strategiaan sidotuilla 

tavoitteilla on yleensä olemassa mittarit eli KPI:t, joilla seurataan tapahtunutta kehitystä. Jos 

strategian osa-alueita mitataan KPI:lla, ne ovat myös konkreettisesti sidostettuja organisaation 

operatiivisiin toimintoihin.  

 

Sanomaliikenne perusteita kaupankäyntiä rakentaessa on ymmärrettävä, että kaikkia tuotteiden 

ominaisuuksia ei voida sisällyttää sanomaan. Monimutkaisten tuotekuvausten rakentaminen on 

työlästä, ja loppupeleissä tarpeetonta. Oleellista on kuvata tuote metadatan avulla riittävän 

tarkasti, että tuote voidaan tunnistaa ja erottaa muista tuotteista. Välitettävässä sanomassa 

riittää, että tuotetiedoissa kerrotaan tuotteen perusominaisuudet, eli että tuotteista jaetaan niiden 

perustunnistetiedot. Sanomassa olevia identifioivia kenttiä ei tarvitse olla montaa. Lisäliitteissä 

pystytään kertomaan tarvittaessa tarkempia tietoja.   
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Ekosysteemissä kriittisen osallistujamassa saavuttaminen niin että standardoidut käytännöt 

yleistyvät, on oleellista, jotta loputkin toimijat liittyvät ekosysteemiin ja digitaalisen 

tiedonvaihdon toimintatavat vakiintuvat. Viimeisetkin organisaatiot adoptoivat standardin siinä 

vaiheessa, kun suurin osa yhteistyökumppaneista toimii sen mukaisesti. ”Rekrytoinnista” tulee 

täten helpompaa, mutta samaan aikaan yhteisistä toimintatavoista sopimisesta tulee 

vaikeampaa. Tietorakenteiden ja standardisanomien määrittelytyö vaikeutuu, koska suurella 

joukolla yhteisymmärryksen löytyminen kaikki eri näkökulmat huomioiden on erityisen 

haastavaa. Vasta kun yhteisymmärrys saavutetaan, tullaan näkemään kuinka monimutkaisesta 

ratkaisusta järjestelmien ja rajapinnan kannalta lopulta on kysymys ja paljonko muutostyötä 

pitää tehdä tiedonvaihdon integraatioita koskien (jokaisen järjestelmän rajapintaan). 

 

Haastateltavat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä siihen, että Suomessa prosessiteollisuuden ja 

DBE Core-konsortion piirissä pystytään yhteisöllisesti kehittämään ja ratkomaan ekosysteemin 

ongelmia. Yleinen keskusteluilmapiiri on se, että ajatukseen yhteisöllisestä, organisaatiorajat 

ylittävästä tiedonvaihdosta suhtaudutaan avomielisesti. Lisäksi Suomi on yksi digitaalisten 

transaktioiden edelläkävijämaa, joten valmius ymmärtää ja omaksu digitaalisen tiedonvaihto 

suhteessa muihin maihin on korkea. Kansainvälisessä kentässä toimiva tiedonsiirron 

palvelutarjoaja kertoo, että Keski-Euroopassa ei ole epätavallista, että myyntiä harjoitetaan 

vielä paperisten tuotekatalogien kautta. Myöskään yhteiselle sovitulle infrastruktuurille ei ole 

suuria valmiuksia, vaan tyypillisesti nojaudutaan vanhoihin tapoihin, jossa kaksi osapuolta 

tekevät keskenään yhteistyötä pitkällisten projektien kautta. Eri maat pyrkivät kehittämään 

esisijaisesti omia kansallisia sääntöjä, tapoja ja sopimuksia, joten ylikansallisesta tiedonsiirron 

pelikentästä ollaan toistaiseksi vielä kaukana.  

 

Haastateltavat kuitenkin esittävät, että Suomalaisessa DBE-konsortiossa on mukana monia 

isoja ylikansallisia organisaatioita, jotka yhdessä pystyisivät vaikuttamaan eri toimialojen 

toimintatapoihin globaalisti, niin että DBE-toimijoiden määrä ja standardoitu tapa vaihtaa tietoa 

lähtisi leviämään kansainvälisesti laajemmalle. Edellytys on, että ensiksi Suomen 

mittakaavassa saataisiin tiedonvaihdon tapa ja standardi määrittelyt sekä ”pelisäännöt” sovittua 

ja harmonisoitua. Vasta tämän jälkeen toimintatapoja pystyttäisiin levittämään laajemmalle.   
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Ekosysteemi-innovaatio perustuu tiedon saatavuuteen, joten saatavilla olevan tiedon riittävä 

määrä ja laadukkuus on turvattava turvallisilla ja reiluilla sopimuksilla ja prosesseilla, niin että 

yrityksissä syntyy uskallus, ja mielellään myös intressi (digitaalisavusteisen liiketoiminnan 

kehittämisen ja tehostamisen kautta) jakaa tietoja muiden toimijoiden kanssa.  

Fundamentaalinen asia on ratkaista: Miten kaikki organisaatiot saadaan reilusti osallistumaan 

tietomassan kasvattamiseen, niin että yksittäinen yritys ei pelkästään hyöty käytä 

tietoekosysteemissä saatavilla olevia tietoja vaan myös tuottaa tietoa muiden käyttöön. Tämä 

oleellista, jotta yritykset eivät koe olevansa epäedullisessa tai hyväksikäytetyssä, vaan 

tasavertaisessa asemassa tiedon tuottajina sekä käyttäjinä.  

 

 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimuksen valideetiin kannalta olennaista on, että haastateltaviksi valittiin pätevä ja 

aiheeseen perehtynyt ammattilaisten ryhmä. Oikeat henkilöt osattiin valita, koska heidän 

kanssaan oli aiemmin oltu tekemissä aiheen tiimoilta, ja siksi heidän pätevyytensä tunnettiin 

ennalta. Tutkimuskohde oli siis erityisen huolellisesti valittu. Koska tutkimusmenetelmä ja 

tutkimuskohde olivat hyvin valittuja, voidaan sanoa, että tutkimuksessa käsitellään paljastavaa 

ja opettavaa aineistoa. Tämän lisäksi haastatteluja tehtiin riittävä määrä, koska lopulta esiin ei 

tullut enää uutta olennaista tietoa. Voidaankin sanoa, että tutkittavia yksilöitä tutkittiin riittävän 

perusteellisesti ja haastatteluja tehtiin riittävästi aineiston saturaation saavuttamiseksi.  

 

Tuomin (2009, 111) mukaan eettisesti laadukkaassa tutkimuksessa tutkija säilyttää 

puolueettomuutensa koskien tutkimusten tuloksia. Tutkija ei ollut aikaisemmin tiennyt CSC-

projektin toiminnasta, joten tutkimusprosessi aloitettiin ilman ennakkotietoja aiheesta. 

Tutkimukseen ei myöskään liittynyt henkilökohtaisen voiton intressiä (Tuomi 2009,112) koska 

tutkija ei saanut rahallista kompensaatiota yhdeltäkään yksittäiseltä tutkimuskohteen olevalta 

yritykseltä. Täten voidaan sanoa, että tutkimus tehtiin ennakkoluulottomasti ja laadullisen 

tutkimuksen eettisyyttä noudattaen. 

 

Tutkimuksen valideettiin ja reliabiliteettiin vaikuttava, että haastattelut etenivät 

vapaamuotoisesti, jolloin haastattelujen sisältö sai erilaisia painotuksia. Koska 

haastattelurunkoa ei aina tiukasti seurattu, toisissa haastatteluissa saatettiin käsitellä myös 
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jotain aiheita haastattelurungon ulkopuolelta. Haastattelun tuloksiin vaikuttaa se, miten 

haastattelija muotoilee kysymykset ja miten haastateltava tulkitsee ja mieltää eri termit. Myös 

haastattelijan tahaton haastattelutilanteen “ohjaus” ja ennestään keskustellut teemat vaikuttavat 

aina haastateltavan vastauksiin.  

 

Tulosten yleistettävyyteen vaikuttaa se, kuinka onnistuneesti tapaustutkimus on kuvattu ja 

käsitteellistetty. Analysoitavan aineiston on muodostettava kokonaisuuden tai tapauksen. 

Yleistyksiä voidaankin tehdä aineistosta tehdyistä tulkinnoista, joihin vaikuttavat aineiston 

laadukkuus. On suotavaa, että valituilla haastateltavilla olisi suhteellisen samanlainen 

kokemusmaailma ja että he omaisivat tietoa tutkimusongelmasta sekä olisivat kiinnostuneita 

aiheesta. (Eskola & Suoranta 1998, 49) Edellä mainitut kriteerit täyttyivät hyvin, joten 

tutkimustuloksien voidaan tulkita olevan yleistettävissä teollisuuden ympäristössä. 

 

Tuloksista on myös hyvä tehdä vertailua muihin tulkintoihin ja muihin tutkimustuloksiin 

nähden. Empirian ja teoreettisten mallien samansuuntaisuus huomioiden, voidaankin anoa, että 

tulokset ovat suhteellisen luotettavia.  

 

Mahdollisuuksia ja haasteita koskevia määrällisiä tuloksia (taulukko 2 ja 3) tutkailtaessa on 

myös huomioitava, että eri luokilla on erilaisia syy-seuraussuhteita toisiinsa, joten on 

luonnollista, että lukijan näkökulman mukaan kategorioissa saattaa esiintyä päällekkäisyyksiä.  

Osassa haastatteluista tiettyjä aiheita tai vastauksia painotettiin erityisen paljon, joten tulokset 

olisivat erilaisia, jos havaintojen lukumäärät olisivat laskettu havaintojen 

ilmentymislukumäärän perusteella. Esimerkiksi tiedonvaihdon mahdollisuuksiin liittyen 

“laitteiden elinkaarihallinnan parantuminen” -luokkaan sain määrällisesti eniten 

koodaustuloksia, mutta koodaukset esiintyivät vain 11 haastattelussa. Tämä tarkoittaa, että 

niissä haastatteluissa, joissa luokka esiintyi, esiintyvyys toistui useita kertoja eli 

elinkaarihallinnan parantumine koettiin erityisen tärkeäksi. “Prosessien automatisaatio ja 

kustannushyödyt (tiedon oikeellisuus)” -luokka mainittiin taas lähes kaikissa haastatteluissa 

ainakin kerran, mutta kokoanisuudessa esiintymien määrä haastatteluissa olin pienempi kuin 

“laitteiden elinkaarihallinnan parantuminen” -luokan. 
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Eri luokat olisi voitu siis jäsentää myös eri tavoin, mutta tässä tapauksessa jäsennys on tehty 

tutkijan parhaan kyvyn mukaan mukaillen sitä, millaisissa yhteyksissä ja millaisina 

kokonaisuuksina haastateltavat toivat eri aiheet esille.   

 

Tulosten validiteetin ja reliabiliteetin kannalta on myös hyvä huomioida, että toinen tukija olisi 

saattanut ryhmitellä ja tulkita tuloksia eri tavoin, jolloin myös tulokset olisivat ilmentyneet eri 

tavoin. Laadullisen aineiston käsittely perustuu tutkijan omiin mielikuviin asiasta, joihin 

vaikuttavat aina henkilön omat ennakko-odotukset ja pohjatiedot asiasta.  

 

 Rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Kirjallisuuskatkauksen perusteella voidaan sanoa, että digitaalista tiedonvaihto teollisuuden 

ympäristössä ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksen tulokset ovat sidonnaisia DSC-konsortion 

toimijoiden piiriin ja teollisuuden toimintaympäristöön. DSC-projekti on ollut voimassa ennen 

tätä tutkimusta monia vuosia, ja jäsenet ovat keskustelleet ja pilotoineet kokeiluja. Täten 

haastateltavat ovat saaneet vaikutteita keskenään ja ajan kuluessa mielikuvat ja käsitteet ovat 

saattaneet linjautua keskenään, mikä on saattanut johtaa tutkimustulosten samankaltaisuuteen. 

Tuloksissa olisi saattanut esiintyä enemmän vaihtelua, mikäli kohteen olisi ollut satunnaisempi 

otanta haastateltavia.  

 

Myös tutkijan oppineisuus vaikuttaa huomattavasti tutkimustulosten luotettavuuteen. 

Saturaation saavuttamiseksi tutkimuksessa pyritään aina haastattelemaan henkilöitä niin kauan 

(ja niin montaa henkilöä), että mitään olennaista uutta tietoa ei enää ilmene.  Ongelma liittyy 

siihen, että tutkijan on pystyttävä itse päättelemään, milloin materiaalia on riittävästi, jotta 

voidaan saada merkittäviä teoreettisia tuloksia. Onkin tutkijan oppineisuudesta kiinni, kuinka 

paljon hän voi aineistoa kerätessä huomata uusia näkökulmia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 59-

60).  Oppineisuuteen liittyviin rajoituksiin liittyen on hyvä huomioida, että tutkimusta tehtiin 

ensisijaisesti kaupallisesta näkökulmasta ja tutkijan koulutustausta on kaupallinen. 

Tutkimusaiheeseen liittyy teknillisiä mahdollisuuksia ja ratkaisuita, joita olisi voitu käsitellä 

laajemmin ja syväluotaavammin jos tutkimusta olisi tehty tietointegraatioiden erilaisten 

tekniikoiden näkökulmasta katsottuna. Tämä rajoite on hyvä huomioida tarkastellessa 

tutkimuksen tuloksia.  
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Haastatteluissa esitettiin sarja myös uusia teknologioita (tekoäly, koneoppiminen, lohkoketjut) 

koskevia kysymyksiä, koskien sitä, millä teknologioilla digitaalista tiedonvaihtoa pystytään 

tukemaan ja jatkokehittämään entisistä tehokkaammaksi. Koska suurin osa vastauksista oli 

suurpiirteisiä ja epätarkkoja, ja ne eivät tuottaneet uutta tietoa, uusia teknologioita ei käsitelty 

tutkimuksen rajoissa muuten kuin avoimien rajapintojen kautta (API-rajapinnat eivät ole 

myöskään ole tuore ratkaisu). Koska tästä tutkimuksesta uusien teknologioiden vaikutus 

rajattiin pois, vastaisuudessa on tehtävä jatkotutkimusta uusien teknologioiden 

hyödyntämisestä digitaalisen tiedonvaihdon kehittämisessä. Haastattelutulokset paljastivat, että 

haastateltavat kaikki näkivät uusissa teknologioissa suurta potentiaalia ja merkittävän roolin 

digitaalisen tiedonvaihdon edistäjinä, mutta he eivät osanneet sanoa vielä tarkalleen, miten ja 

mitä teknologiaa pystytään parhaiten tiedonvaihdossa hyödyntämään. Jatkotutkimusta on siis 

tehtävä uusien teknologioiden merkityksen tutkimiseksi.  

 

Tietoturvaan liittyviä uhkakuvia ei ole aiemmin nostettu yhtä vahvasti esille B2B-

integraatioiden haasteisiin liittyvissä julkaisuissa. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että uusilla 

teknologiolla, kuten lohkoketjuteknologialla, uskotaan olevan potentiaali turvata 

liiketoimintatransaktioista. Haastateltavat eivät osanneet laajasti nimetä kaikkia uusien 

teknologioiden mahdollisuuksia, mutta niitä kohtaan esiintyi mielenkiintoa. Jatkotukimusta 

kuuluisi tehdä siitä, miten uusilla teknologioilla pystyään paremmin turvaamaan digitaalista 

tiedonvaihtoa.  

 

Tutkimuksen tulokset myös paljastivat edelleen olemassa olevan tarpeen tehdä tarkempia 

standardimäärittelyitä monille teollisuuden laitteille (moottorit, pumput ym.). Yksi syy, miksi 

kattavaa sanomastandardia ei olla vielä saatu jalkautettua, liittyi puuttuviin määrittelyihin. 

UBL-standardin seuraavaan version ollaan lisäämässä teknisiä määrittelyitä, mutta teollisuuden 

toimijoiden on yhdessä hyväksyttävä uudet säännökset ja varmistettava, että kaikki tarvittavat 

ominaisuudet on sisällytetty uuteen standardiin. Jatkotutkimus teknisten määrittelyiden 

rakentamisesta, ja ylipäätään siitä, kuinka laajat ominaisuudet standardeihin sisällytetään ja 

miksi, olisi siis tarpeellista, jotta sanomavälitteistä tiedonvaihtoa pystytään jatkokehittämään. 
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Kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että DSC-konsortion 

toiminta ja tiedon jakamiseen perustuvan ekosysteemitoiminnan edistäminen teollisuuden 

toimijoiden – jopa kilpailijoiden – välillä on ainutlaatuinen ilmiö. Kuitenkin 

ekosysteemitoiminnan suurimmat haasteet liittyvät samaan asiaan, joka takaa ekosysteemin 

elinvoimaisuuden, eli tarpeeksi laajaan käyttäjäkuntaan. Kuten tutkimustuloksissa ilmeni, 

kehitystyön ja erityisesti avoimen ilmapiirin sekä luottamuksen ylläpitäminen toimijoiden 

kesken on sitä vaikeampaa, mitä suuremmaksi ekosysteemi laajenee ja mitä useampia toimijoita 

verkostoon liittyy. Vaikka DSC-konsortioon kuuluu vain rajoitettu joukko teollisuuden 

toimijoita, jotka toimivat samassa kulttuurisessa ympäristössä ja tuntevat toisensa entuudestaan, 

ekosysteemitoiminnan jalkautumiseen liittyy vielä huomattavia hidasteita. Jatkotutkimusta olisi 

hyödyllistä tehdä siitä, mikä on optimaalinen ympäristön ja toiminnan laajuusaste, jotta 

tiedonvaihdon luottamustekijöihin liittyvät haasteet saadaan selätettyä. Kuten tuloksissa 

huomautettiin, standardoidulla tiedonvaihdolla on mahdollisuus laajentua sekä 

maantieteellisesti että kilpailullisesti globaalille tasolle mikäli käyttäjäkunnassa saavutetaan 

kriittinen massa. Lisää tapaustutkimuksia tiedonvaihdon potentiaalista ja hidasteita on tehtävä 

erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja globaalimmalla tasolla, jotta voidaan todentaa, kuinka 

suurella joukolla tiedonvaihto voidaan toteuttaa ja mitkä ovat rajoittavia tekijöitä 

kulttuurillisesti sekä kilpailullisesti heterogeenisemmässä ympäristössä. Haasteet ja 

mahdollisuudet on tärkeä tunnistaa myös suuremmassa kaavassa, jos tiedonvaihtoa pyritään 

jalkauttamaan globaalilla tasolla.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Haastattelurunko 

 

 

HAASTATTELURUNKO – TIEDONVAIHTO MONIKESKEISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ GRADU-TUTKIMUS 

 

MAHDOLLISUUDET JA HYÖDYT 

1. Mitä tiedon vaihto organisaatioiden välillä mahdollistaa liiketoiminnassa? 

2. Mitkä ovat automaattisen tiedonvaihdon ja avointen digitaalisten ekosysteemien suurimmat 

edut toimitusketjuissa? 

a. Miten toimitusketjujen automatisaatio (toimitusketjujen digitalisaatio) vaikuttaa 

yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin operaatioihin ja prosesseihin? Millaisia ratkaisuja ja 

integraatioita yritysten sisäisesti? 

b. Mitä digitalisaatio tuo hankintaprosessin eri osiin, kuten tilaus-toimitus 

prosesseihin, laskunmaksuu, rahoitukseen ym. 

3. Mitä lisäarvoa tehokas tekninen tiedonvaihto tuo elinkaari teollisuustuotteiden (plant 

lifecycle) liiketoiminnalle/operaatioille? Tuotetiedon jakamisen ongelmat? Entä UBLn rooli 

teknisen tuotetiedon vaihdossa 

4. Mitä uusia hankkeita/innovaatiota pystytään rakentamaan tulevaisuudessa yhtenäistettyjen 

teknisten standardien ja tietoekosysteemien ansiosta tai pohjalta? 

5. Haluan kysyä erikseen vielä uusista finanssipalveluista, eli miten esimerkiksi toimitusketjun 

maksukäytännöt uudistuvat? Mitä uusia potentiaaleja siellä on millä teknologioilla? 

VALMIUDET JA EDELLYTYKSET 

1. Mitkä ovat integroidun tiedon ekosysteemin synnyn edellytykset? 

a. Mitä pitää huomioida, jotta tietointegraatio onnistuu? 

2. Mitkä ovat automaattisen/digitaalisen tiedonvaihdon mahdollistavat työkalut 

/aputeknologiat? (blockchain rooli)  

a. Mitä yhteisiä tiedon välityksen alustoja ja teknisiä standardeja tarvitaan 

liiketoimijoiden välillä tehokkaan tiedonvaihdon saavuttamiseksi? 
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1. Mitä muita tekijöitä kuin teknologisia ratkaisuja tarvitaan mahdollistamaan tiedon vaihto 

monikeskeisessä ympäristössä? 

HAASTEET JA ESTEET 

1. Mitkä ovat monitahoisen tiedon välityksen resistiiviset voimat? 

a. Onko nykyisissä käytännöissä tai vallitsevassa kehityksessä jotakin mikä huolettaa?  

2. Mitkä ovat tämän hetken teknologiset haasteet tehokkaan tiedon välityksen ja digitaalisen 

ekosysteemin saavuttamisessa? 

a. Entä onko nykyisissä järjestelmissä jotain haavoittuvuuksia, joita voidaan parantaa 

uusilla ratkaisuilla? 

3. Mitä rajoituksia tai riskejä  yhteinen tiedon ekosysteemi aiheuttaa (transaktioiden määrän 

kasvu, tuntemattomien toimijoiden suuri määrä)? 

a. Miten ekosysteemin riskejä ja uhkia voidaan hallita ja ehkäistä? 

4. Miten tietoa voidaan käsitellä ja jakaa turvallisesti tietoekosysteemissä niin ettei sensitiivistä 

informaatiota joudu vääriin käsiin? 

5. MiIlä keinoilla tiedonjakamisen haasteita voidaan ehkäistä? 

UUDET TEKNOLOGIAT 

1. Mitä innovatiiviset uudet teknologiat (blockchain, machine learning, AI/RPA -robotit, 

automaatio) tuovat tiedon vaihtoon?  

a. Millä uusilla teknologioilla on suurin potentiaali edistää automatisoitua tiedonkulkua 

ja miten se onnistuu? 

2. Prosessinäkökulmaa: Miten nykyiset prosessit muuttuvat uusien teknologioiden (Big Data, 

keinoäly, analytiikka) vaikutuksesta? 

a. Miten näet lohkoteknologian (blockchain) potentiaalin, sovelluskohteet ja rajoitteet  

3. Mitkä tekijät hidastavat teknologioiden käyttöönottoa? 
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1. Kuinka pitkälle prosessien integraatiota ja automaatiota sekä järjestelmien kommunikaatiota 

voidaan kehittää?  

2. Mikä on visiosi tulevaisuudesta: Onko olemassa asioita tai tehtäviä joissa tekoäly, 

automaatio ja robotiikka ei voi korvata ihmistä? 

VERKOSTOSUHTEET 

1. Kuinka laajalle/kuinka monen toimijan kanssa ja mitä infromaatiota on tarpeellista jakaa 

tietoketjussa?  

2. Mikä rooli yrityssuhteilla ja riippuvaisuussuhteilla organisaatoiden välillä on tiedon 

integroinnin onnistumisessa? 

3. Miksi useamman kuin kahden toimijan muodostamassa yhteistyössä tiedonjakamisen 

haasteet moninkertaistuvat?  

4. Monikeskeisessä tiedonvaihdossa monet ulkoiset toimijat pääsevät käsiksi yrityksen 

tietoihin, aiheuttavatko tiedonjamisen riskit (sensitiivisen infromaation tietovuoto, 

opportunistinen käyttäytyminen) sen, että organisaatiot eivät halua osallistua 

tiedonvaihtoon?  

5. Miten tiedon integraatiosta koituvat hyödyt saadaan jaettua tasaisesti partnereiden kesken? 


