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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Industry 4.0 konseptia ja I4.0 kypsyyden 

arviointia sekä kartoittaa kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä arvoa luovan 

markkinointiprosessin näkökulmasta. Työn päätavoitteena oli kartoittaa, onko I4.0 

kypsyysarviointi hyödynnettävissä tutkimuksen teollisuuden digitalisointiratkaisuja 

tarjoavassa kohdeyrityksessä. 
 

Tutkimus on teorialähtöinen tapaustutkimus, jonka empiirisen aineiston kerääminen 

suoritettiin kvalitatiivisin menetelmin.  Teoriaosuudessa selvitettiin Industry 4.0 

konseptia: sen määritelmää, visiota, hyötyjä, haasteita, arkkitehtuuria ja 

avainteknologioita sekä implementointia. Lisäksi kuvailtiin miten I4.0 kypsyyttä voidaan 

arvioida sekä millainen on asiakasarvoa luova ja vastineena asiakkailta arvoa kaappaava 

markkinointiprosessi. Tutkimuksen empiirisessä osiossa rakennettiin ja koekäytettiin 

kyselytutkimuksena I4.0 kypsyysarviointi, jonka tuloksien pohjalta kartoitettiin 

kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä kohdeyrityksessä kyselytutkimuksen avulla. 
 

Teorian mukaan I4.0 kypsyyttä voidaan arvioida kypsyysmallien ja niistä johdettujen 

arviointilomakkeiden pohjalta. Tutkimustulokset osoittavat, että I4.0 kypsyyttä voidaan 

arvioida teorian mukaisin menetelmin ja, että I4.0 kypsyysarviointia voidaan hyödyntää 

kohdeyrityksen liiketoiminnassa arvoa luovan markkinointiprosessin näkökulmasta. 

Parhaiten I4.0 kypsyysarviointi koettiin olevan hyödynnettävissä asiakas- ja 

markkinatutkimuksen työkaluna tarpeiden keräämiseksi, työkaluna asiakas- ja 

markkinatarpeiden ymmärtämiseen, sisältömarkkinoinnin työkaluna sekä asiakkaan 

kypsyyden kehittymisen ja siten arvon mittaamisen työkaluna kumppanuuden edetessä. 
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The purpose of the research is to describe Industry 4.0 concept and I4.0 maturity 

assessment and explore the utilization of I4.0 maturity assessment in the point of view of 

value creating marketing process. The aim of the research is to explore if the maturity 

assessment is utilizable in an organization which provides digitalization solutions for 

industrial sector. 
 

The research is theory-based case study and the empirical content is collected with 

quantitative methods. Theory section of this thesis describes the concept I4.0: definition, 

vision, benefits, challenges, architecture, key technologies and implementation. After 

providing understanding of the concept, I4.0 maturity assessment and marketing process 

that creates value and captures value in return were introduced. In the empirical section a 

I4.0 maturity model and assessment survey were created and piloted with two industrial 

companies. Based on the results, the utilization of the maturity assessment in the case 

company was evaluated with survey method.  
 

The results of the research support the theory that I4.0 maturity can be assessed with 

maturity model and survey build based on the model. Results show also that the 

assessment is utilizable in the marketing process. The most beneficial areas identified were 

the usage of the maturity model and assessment as tool in collecting customer and market 

needs, in creating understanding of the customer and market needs, in content marketing 

and as a measurement tool of customer maturity development to indicate value of the 

partnership. 
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1 JOHDANTO 

 

Informaatioteknologinen kehitys koskettaa yhteiskuntaa laajalla rintamalla niin yksittäisten 

henkilöiden, yritysmaailman, kuin julkishallinnon näkökulmasta. Yleisesti puhutaan 

Digitalisaatiosta. Digitalisaatio megatrendinä on jo vuosikausia ollut vahvasti esillä niin 

poliitikkojen, tutkijoiden kuin johdon konsulttien ja yritysjohdon puheissa. Teollisuus elää 

digitalisaation murroskautta kuluttajamarkkinoita seuraten. 2010-luvun alkupuolella alkunsa 

saaneet Teollinen Internet (IioT – Industrial Internet of Things) ja Industry 4.0 -konseptit 

pyrkivät kuvaamaan teollisuuden digitalisaation viitekehystä ja tulevaisuuskuvaa. Teollisuuden 

digitalisaatiota pidetään niin merkittävänä muutoksena yhteiskunnallisestikin, että puhutaan 

neljännestä teollisesta vallankumouksesta.  

 

Valmistavan teollisuuden digitalisaatiota neljännen teollisen vallankumouksen aikakaudella on 

hahmoteltu erityisesti Industry 4.0-konseptin avulla, joka hyödyntää teollista asioiden internetiä 

teollisen valmistamisen kontekstissa. Teollinen internet ja Industry 4.0 -konseptit alkavat 

realisoitua eri teollisuuden aloilla kasvavissa määrin, varsinkin edelläkävijäyrityksissä, 

teknologian nopean kehittymisen ja halpenemisen myötä. Erityisesti antureiden pieneneminen 

ja halpeneminen mahdollistavat niiden laajamittaisen hyödyntämisen datan tuottajina. 

 

Industry 4.0 -konseptin mukaan yritykset voivat parantaa merkittävästi tuottavuutta, kehittää 

olemassa olevia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä ennen kaikkea luoda uusia 

liiketoimintamalleja. Özüdoğru et al (2018) mukaan Industry 4.0 mukaisella kehityksellä tulee 

olemaan merkittäviä vaikutuksia globaaliin talouteen. Asia koetaan yhteiskunnallisestikin niin 

merkittäväksi asiaksi, että monet valtiot ovat aloittaneet omia kansallisia ja kansainvälisiä 

yhteistyöhankkeitaan teollisuuden digitalisaation edistämiseksi. Kuvassa 1 on esitetty 

esimerkiksi EU alueen valtioiden kansallisia teollisuuden digitalisaation edistämishankkeita. 
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Kuva 1 Kansallisia teollisuuden digitalisoinnin hankkeita EU:n alueella (EC 2017) 

 

Suomessa ei ole yhtä isoa valtiovetoista hanketta, mutta julkisista toimijoista esimerkiksi 

Business Finland:lla on ollut Teollinen Internet -ohjelma innovaatioiden ja kansainvälistymisen 

edistämiseksi (Business Finland 2019). Toisena esimerkkinä, yritysten ja oppilaitosten 

yhteisorganisaatio DIMECC on perustanut “Intelligent Industry” ekosysteemin yhdistämään 

Suomalaiset laitevalmistajat ja digitaalisten ratkaisujen tarjoajat uuden älykkään teollisuuden 

aikakauden mahdollisuuksien realisoimiseksi (Dimecc 2020).  

 

Akateemiset piirit, yritykset ja valtiot ovat jo vuosia pyrkineet edistämään Industry 4.0 

mukaista kehitystä yhteistyössä ja erikseen omilla tahoillaan. Kuitenkin digitalisaatio 

teollisuudessa, varsinkin Suomessa, edelläkävijäyrityksiä lukuun ottamatta etenee hitaasti ja 

keskittyy lähinnä yksittäisten osakokonaisuuksien digitointiin, eikä teollisen internetin ja 

Industry 4.0 konseptin laaja-alaiseen hyödyntämiseen.  
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1.1 Työn tausta 

 

Industry 4.0 (lyhyemmin I4.0) on vahvasti esillä teollisuuden tapahtumissa, konsulttien ja 

yritysjohtajien puheissa sekä visoissa ja strategioissa, mutta konseptin epäselvyys ja yrityksien 

osaaminen vaikeuttavat edelleen yrityksien I4.0 implementointia ja sen mahdollistavien 

hyötyjen saavuttamista.  VTT:n (2019) yli 300 yritystä kattavan selvityksen mukaan 

digikypsyys Suomessa kehittyy hitaasti ja erot digitalisaation hyödyntämisessä eri alojen välillä 

ovat suuret.  

 

BCG:n (2017) selvityksen mukaan Suomi ja muut pohjoismaat ovat tipahtaneet 

digitalisaatiossa kansainvälisissä vertailuissa, varsinkin valmistavan teollisuuden osalta. 

BCG:n mukaan Suomessa ollaan digistrategioiden osalta korkealla vertailussa, mutta varsinkin 

niiden toteuttamisessa tipahdetaan selkeästi alle kansainvälisen keskitason. 

 

PwC:n (2018) selvityksen mukaan Aasian ja tyynen valtamerenmeren alueen (APAC) yritykset 

päihittävät selkeästi muiden alueiden valmistavan teollisuuden yritykset digitaalisten 

palveluiden kehittämisessä ja tilaus-toimitusketjun sekä tuotannon digitaalisessa kehityksessä. 

APAC alueella sijaitsee eniten valmistavan teollisuuden niin sanottuja digitaalisia 

edelläkävijöitä eli digitaalisesti usealla eri osa-alueella kypsiä yrityksiä. Suomessa 

edelläkävijäyrityksiä on jopa vähemmän kuin Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueella (EMEA) 

keskimäärin, vaikka Suomen digitalisaatioaste on keskimäärin globaalilla tasolla. 

 

Yleisissä digivertaluissa Suomi on monesti kärkisijoilla. Digibarometri 2019 (Ali-Yrkkö et al. 

2019) nostaa esiin, että Suomessa digitalisaation vaikutukset talouskasvuun ovat jäämässä 

verrokkimaista jälkeen, vaikka yleisessä barometrissä Suomi on ollut kärkisijoilla viime 

vuosina. EU maiden DESI digivertailussa Suomi nousi vuonna 2019 ykköseksi (Valtioneuvosto 

2019). Yleiset digivalmiudet ja ihmisten digiosaaminen Suomessa ovat korkeaa tasoa 

kansainvälisessä vertailussa, mutta valmistavan teollisuuden digitalisaatiossa jäädään kuitenkin 

jälkeen. 

 

Teollisissa yrityksissä on selkeää tarvetta ja halua edetä digitalisaatiossa, toisin sanoen Industry 

4.0 konseptin implementoinnissa. Kuitenkin ymmärryksen puute konseptista, siitä kuinka 
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arvioida omaa digitalisuuden tasoa ja kuinka konkreettisesti asian kanssa edetään, hidastaa 

yritysten digitalisoitumista. Valmistavan teollisuuden digitalisaation edistäminen kiinnostaa 

erityisesti yrityksiä, jotka toimittavat teollisuuden digitalisoinnin tuotteita ja palveluita ja joilla 

on halu sekä liiketoiminnallinen motiivi auttaa teollisia yrityksiä digitalisointi pyrkimyksissään.  

 

Tämän työn kohdeyritys tarjoaa teollisuuden digitalisointiratkaisuja. Kohdeyritys haluaa 

ymmärtää paremmin Industry 4.0 konseptia sekä Industry 4.0 kypsyyttä ja sen arvioimista, jotta 

voisi paremmin auttaa teollisuuden yrityksiä digitalisointi pyrkimyksissään, luoda arvoa 

asiakkailleen ja siten vastaavasti kehittää omaa liiketoimintaansa. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla Industry 4.0 konseptia ja Industry 4.0 kypsyyden 

arvioimista sekä kartoittaa arvioinnin hyödynnettävyyttä arvoa luovan ja vastineena arvoa 

kaappaavan markkinointiprosessin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, onko 

Industry 4.0 kypsyyden arviointi hyödynnettävissä tutkimuksen teollisuuden 

digitalisointiratkaisuja tarjoavassa kohdeyrityksessä  

 

Tutkimuksessa kartoitetaan kirjallisuudesta erilaisia kypsyysmalleja, joiden avulla arviointia 

suoritetaan sekä arvoa luovan ja vastineeksi arvoa kaappaavan markkinointiprosessin vaiheita. 

Empiirisessä osiossa rakennetaan I4.0 kypsyysmalli ja -arviointikysely sekä koekäytetään 

kypsyysarviointi kahta suomalaista valmistavan teollisuuden yritystä arvioiden. Arvioinnin 

koekäytön tulosten pohjalta kartoitetaan sen hyödynnettävyyttä kohdeyrityksessä.  

 

Tälle tutkimukselle asetetut päätutkimuskysymykset ovat: 

 

TK1: Miten arvioidaan yritysten Industry 4.0. kypsyyttä 

 

TK2: Voiko teollisuuden digitalisointiratkaisuja tarjoava yritys hyödyntää 

Industry 4.0 kypsyyden arviointia asiakasarvoa luovassa markkinointiprosessissa 
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Tutkimuksen teoriaosuudessa pyritään ensin rakentamaan lukijalle selkeä kuva tutkittavista 

asiakokonaisuuksista. Jotta lukija ja tutkimukseen osallistuvat yritykset saavat yhtenäisen 

ymmärryksen Industry 4.0 -konseptista, esitetään lisäksi seuraavat apukysymykset tutkimuksen 

tueksi: 

 

AK1: Mitä Industry 4.0 on 

 

AK2: Millainen on I4.0 arkkitehtuuri ja millaisista rakennuspalasista sekä 

avainteknologioista I4.0 rakentuu 

 

AK3: Miten Industry 4.0 implementoidaan 

 

Industry 4.0 kypsyyden arvioinnin osalta tutkimus rajataan Industry 4.0 kypsyysmallin ja -

arvioinnin rakentamiseen aiempia tutkimuksia mukaillen hyödyntäen. Rakennettua mallia 

koekäytetään tässä tutkimuksessa pienellä otannalla pilotointitarkoituksella. 

Kypsyysarvioinnin koekäyttö rajataan koskemaan kahta valmistavan teollisuuden yritystä, 

jotka ovat tutkimuksen kohdeyrityksen asiakkaita. Yrityksistä pyydettiin osallistumaan 

henkilöt, joiden tiedetään olevan perillä varsinkin oman yrityksensä tuotannon digitalisoinnin 

tilasta riittävällä tasolla. 

 

Industry 4.0 kypsyyden hyödynnettävyyttä tutkitaan yhdessä teollisuuden 

digitalisointiratkaisuja tarjoavassa yrityksessä. Tutkimuksen yhteydessä toteutettavaan 

kyselytutkimukseen osallistuu kyseisen yrityksen yhden liiketoiminta-alueen johtoryhmä. 

Arvon luonnin ja kaappaamisen viitekehykseksi on valittu Kotler & Armstrongin (2018) 

esittämä ylivertaisen asiakasarvon luomiseen, toimittamiseen ja vastineeksi asiakkaalta arvon 

kaappaamiseen tähtäävä markkinointiprosessi. I4.0 kypsyyden arvioinnin hyödyntäminen 

kohdeyrityksessä on rajattu edellä mainitun markkinointiprosessin viitekehykseen.  
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Hirsjärvi et al. (2007 s.130) nostavat esiin kolme perinteistä tutkimusstrategiaa: Kokeellinen 

tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Kokeellinen tutkimus tarkastelee yhden 

muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Survey-tutkimuksessa tiedon kerääminen toteutetaan 

standardoidussa muodossa. Survey-tutkimuksen tiedonkeräämiseen käytetään tyypillisesti 

kyselylomaketta tai suoritetaan strukturoituja haastatteluja. Aineisto kerätään strukturoidussa 

muodossa tutkimuksen otoksen yksilöiltä.  Tavoitteena on kuvailla, vertailla ja selittää tutkittua 

ilmiötä. Tapaustutkimuksessa paneudutaan yksityiskohtaisesti ja intensiivisesti yksittäiseen 

tapaukseen, usein useita eri metodeja käyttämällä.  (Hirsjärvi et al. 2007 s.130–131) 

 

 Tutkimusstrategian valintaa ohjaa yleisesti tutkimuksen tarkoitus tai tehtävä (Hirsjärvi et al. 

2007 s.133). Tutkimuksen tarkoitus voidaan jakaa piirteidensä mukaisesti, joita ovat 

kartoittava, selittävä, kuvaileva, ennustava (Hirsjärvi et al. s.134–135) ja vertaileva (Vilkka 

2007 s.19). Kartoittavan tutkimuksen sisältöön kuuluu vähän tunnettujen ilmiöiden 

selventäminen, uusien näkökulmien etsiminen tai hypoteesien kehittäminen (Tuomi 2008 

s.126). Tuomen 2008 mukaan kuvailevassa tutkimuksessa keskitytään esittämään 

mielenkiintoisia piirteitä tutkittavasta ilmiöstä. Vilkka (2008 s.20) jatkaa kuvailevan 

tutkimuksen antavan lukijalle mahdollisuuden itse muodostaa näkemyksensä tutkitun ilmiön 

kehityssuunnista.  

 

Tutkimus voidaan jakaa teoria- tai aineistolähtöiseen tutkimukseen. Jako perustuu teorian 

suhteeseen aineiston hankintaan. Teoriapohjaisessa tutkimuksessa empiirisen aineiston 

hankinta tehdään teoreettisten käsitteiden, mallien ja teorian valinnan jälkeen. 

Aineistopohjaisessa puolestaan suoritetaan ensin empiirisen aineiston hankinta ja analyysi, 

jonka pohjalta työstetään teoreettiset käsitteet, mallit ja teoriat. (Tuomi 2008 s.128) 

 

Tutkimuksen lähestymistavat jaotellaan tyypillisesti kvalitatiiviseen (laadulliseen) ja 

kvantitatiiviseen (määrälliseen) lähestymistapaan (Kananen 2014 s. 23). Hirsjärvi et al. (2007) 

korostavat, että lähestymistavat täydentävät toisiaan ja vaikka niitä on pyritty erottamaan 

toisistaan, on niitä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. Kanasen (2014 s.22–23) mukaan 

lähestymistapojen erona on esimeriksi käytännön ja teorian suhde. Laadullisen tutkimuksen 
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suunta on käytännöstä teoriaan (induktio) ja määrällisen teoriasta käytäntöön (deduktio). 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään ilmiöitä syvällisesti antaen 

sille tulkinta ilman määrällisiä keinoja (Kananen s.18). Vilkan (2004 s.14) mukaan 

kvantitatiivisessa tutkimustavassa tietoa käsitellään numeerisesti ja tutkittava asia 

operationalisoidaan ja strukturoidaan. Tyypillinen kvantitatiivisen tutkimusaineiston 

keräämistapa on kysely (Vilkka 2004 s179).   

 

Tämän tutkimuksen strategiaksi on valittu tapaustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on 

kartoittaa I4.0 kypsyysarvioinnin hyödyntämistä yhdessä yrityksessä arvoa luovan 

markkinointiprosessin näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on ensin kuvailla I4.0 

konseptia, I4.0 kypsyyden arvioimista ja tuloksien pohjalta kartoittaa hyödynnettävyyttä 

kohdeyrityksessä. Kartoituksen pohjalta voidaan tehdä hypoteesi mahdollista jatkotutkimusta 

varten. 

 

Tämä tutkimus on lähestymistavaltaan kvantitatiivinen ja toteutetaan teorialähtöisesti. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esitetään teoreettiset viitekehykset, joihin pohjautuen suoritetaan 

empiirisen aineiston kerääminen. Empiirisessä osiossa kerätään aineisto strukturoitujen 

kyselyiden avulla.  Ensin suoritetaan I4.0 kypsyysarvioinnin koekäyttö survey-tutkimuksena. 

Tuloksien pohjalta kohdeyrityksen kohderyhmä arvio kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä 

survey-tutkimuksena. 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Tutkimuksen raportti koostuu kahdeksasta luvusta (kuva 2). Ensimmäinen luku toimii 

johdantona tutkimukselle. Syötteinä luvulle toimivat työn tausta ja aihe. Luku esittelee 

tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet, tutkimuskysymykset, tutkimuksen rajauksen sekä 

toteutustavan.  Toisessa luvussa etsitään kirjallisuudesta vastauksia tutkimuksen 

apukysymyksiin pyrkimällä laaja-alaisesti kuvaaman Industry 4.0 konseptia ja antamaan 

lukijalle sekä tutkimukseen osallistuville yhtenäinen ymmärrys tutkimuksen aihepiirin 

keskeisistä konsepteista ja käsitteistä. 
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Tutkimuksen kolmas ja neljäs luku keskittyvät tutkimuksen päätutkimuskysymysten teoriaan. 

Luvut pyrkivät kuvaamaan tarkemmin teoreettisen viitekehyksen, jotka toimivat syötteenä 

tutkimuksen empiiriselle osiolle. Luvussa viisi esitellään tutkimuskysymyksen 1 empiirisen 

aineiston keräämisen toteutusta varten rakennettu kypsyysmalli ja itsearviointikysely, kyselyn 

toteutus sekä tulokset. Luvun viisi empiirinen aineisto toimii syötteenä luvulle kuusi. Luvussa 

kuusi esitellään tutkimuskysymyksen 2 empiirisen aineiston keräämistä varten rakennettu 

kysely ja kyselyssä saavutetut tulokset.  

 

Luvussa seitsemän esitetään vastaukset tutkimuksen tutkimuskysymyksiin, tutkimuksen 

tuloksien johtopäätökset ja suositukset jatkotutkimukselle. Luku kahdeksan on tutkimuksen 

yhteenveto, jossa kerrataan tutkimuksen tavoite, toteutus, keskeiset tulokset ja johtopäätökset. 

 

 



9 

 

 

 

 

 

Kuva 2 Tutkimuksen rakenne input-output kaaviona 

 

 

 

  

INPUT LUKU OUTPUT

Tausta ja motiivit Luku 1. 
Johdanto

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet, 
tutkimuskysymykset ja 

Industry 4.0 konseptia 
käsittelevä teoria

Luku 2: 
Industry 4.0

Kuvaus Industry 4.0 konseptista: 
kuvaus, määritelmä, arkkitehtuuri, 
rakennuspalaset ja avainteknologiat 
sekä implementointimallit

AK1
AK2
AK3

Industry 4.0 valmius- ja 
kypsyysmallien teoria

Luku 3: 
Industry 4.0 kypsyys

Kuvaus kuinka Industry 4.0 
kypsyyttä voidaan arvioida 
kypsyysmallien avulla 

TK1

Asiakasarvoa luovan ja 
asiakkaalta arvoa kaappaavan   
markkinointiprosessin teoria

Luku 4: 
Asiakasarvon luonti ja arvon 
kaappaus

Kuvaus nykyisestä ymmärryksestä 
asiakasarvosta sekä kuvaus arvoa 
luovasta ja arvoa vastineena 
kaappaavasta 
markkinointiprosessista

TK2

I4.0 Kypsyysmallien ja -
arvionnin viitekehykset

Luku 5: 
I4.0 kypsyysarvioinnin 
koekäyttö

Kuvaus empiirisen aineiston 
keräämisestä ja tuloksien esittely TK1

I4.0 kypsyysarvioinnin 
koekäytön tulokset, 
asiakasarvoa luova 
markkinointiprosessin 
viitekehys

Luku 6: 
I4.0 kypsyysarvioinnin 
hyödyntäminen 
kohdeyrityksessä

Kuvaus empiirisen aineiston 
keräämisestä ja tuloksien esittely

TK2

Tutkimuksen tarkoitus, 
tavoitteet, 
tutkimuskysymykset ja 
keskeisimmät tulokset

Luku 7: 
Johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset, vastaukset 
tutkimuskysymyksiin ja suositukset 
jatkotutkimukselle

AK1, AK2, AK3
TK1, TK2

Tutkimuksen tulokset ja 
vastaukset 
tutkimuskysymyksiin

Luku 8: 
Yhteenveto

Yhteenveto tutkimuksesta

Vastaavuus tutki-
muskysymyksiin:
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2 INDUSTRY 4.0 

 

Vuonna 2011 Saksan valtio käynnisti hankkeen “Industrie 4.0” osana Saksan “High Tech 2020” 

strategiaa. Hanke pyrkii edistämään digitaalista valmistusta lisäämällä digitisaatiota ja 

tuotteiden, arvoketjujen sekä liiketoimintamallien yhteyttä. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää 

Saksan johtavaa teollisen valmistajan asemaa. (Bartodziej 2017 s.33)  

 

Hankkeen aloituksen yhteydessä esitettiin tulkinta neljännestä teollisesta vallankumouksesta 

(Collin & Saarelainen 2016 s.38). Hankkeen nimi Industrie 4.0 on jäänyt vahvasti elämään ja 

yleisesti tunnistetuksi ja käytetyksi termiksi kuvaamaan neljättä teollista vallankumousta 

(englanniksi Industry 4.0 ja Suomessa monesti myös käytettynä Teollisuus 4.0). Tässä 

tutkimuksessa käytetään aiheesta laajasti kansainvälisesti käytettyä termiä Industry 4.0 ja 

lyhennystä I4.0. 

 

Industry 4.0 termi viittaa neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Ensimmäinen teollinen 

vallankumous 1700-luvun loppupuolella seurasi tuotantolaitosten mekanisaatiosta vesi- ja 

höyryvoimalla toimivien tuotantolaitosten keksimisen myötä. Toinen teollinen vallankumous 

1870-luvun lopussa seurasi sähköistymisestä, kun sähköllä toimivat työjakoon perustuvat 

massatuotantolinjat keksittiin. Kolmas teollinen vallankumous alkoi 1970-luvun alussa, kun 

informaatioteknologia (elektroniikka, ohjelmoitavat logiikat ja tietotekniikka) valjastettiin 

teollisen valmistamisen prosesseihin automaatioasteen parantamiseen. Neljäs teollinen 

vallankumous pohjautuu kyberfyysisiin järjestelmiin (kuva 3). Kehittynyt informaatio- ja 

kommunikaatioteknologia yhdessä internetin voittokulun kanssa mahdollistaa ensimmäistä 

kertaa resurssien, informaation, objektien ja ihmisten yhdistettävyyden verkossa. (Kagermann 

et al. 2013) 
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Kuva 3 Neljäs teollinen vallankumous (mukaillen Kagerman et al 2013) 

 

Edeltävät teolliset vallankumoukset ovat syntyneet innovaatioiden nostaman automaatioasteen 

ja tuottavuuden paranemisen myötä (Collin & Saarelainen 2016 s.39). Niiden hyödyt ja 

vaikutus teollisuuden kehitysharppaukseen on tunnistettu vasta jälkikäteen (Gilchrist 2016 

s.195). Neljännen vallankumouksen osalta uskotaan, että olemme vasta sen kynnyksellä 

(Ghobakhloo 2017) ja edellisistä vallankumouksista poiketen tilanne mahdollistaa 

vaikuttamisen ilmiön kehitykseen ja siihen, kuinka se muuttaa nykyistä maailmaamme. 

(Gilchrist 2016 s.195). Monet I4.0 teknologiat ja suunnitteluperiaatteet ovat olleet olemassa ja 

käytössä jo pitkään (Ghobakhloo 2018).  

 

Neljäs teollinen vallankumous pohjautuu kyberfyysisiin järjestelmiin (Collin & Saarelainen 

2016 s.39). Gilchrist (2016 s.196) ja Bartodziej (2017 s. 50) täydentävät vallankumouksen 

pohjautuvan kyberfyysisten järjestelmien sekä asioiden ja palveluiden internetin 

integroitumiseen teollisiin prosesseihin. Neljännen vallankumouksen mahdollistajana toimii 

olemassa olevien teknologioiden kehittyminen, uudet innovaatiot, niiden hyödyntäminen ja 

ennen kaikkea operatiivisen- sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian yhdistyminen.   
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I4.0 merkitsee teollisen valmistuksen paradigman muutosta perinteisestä keskitetystä 

valmistuksesta hajautettuun itseorganisoituvaan ja joustavaan valmistukseen (Bartodziej 2017 

s.2). Teollinen valmistaminen digitalisoituu ja fyysinen sekä digitaalinen maailma yhdistyvät. 

(Gilchrist 2016 s.198). 

 

Alcazer & Cruz-Machado (2019) mukaan I4.0 johtaa digitalisaation aikakaudelle. Kaikki 

liiketoiminnasta, koneisiin, operaattoreihin ja palveluihin muuttuu digitaaliseksi. Korkean 

tason automaatiojärjestelmät ja ohjelmistot yhdessä informaatio- ja kommunikaatioteknologian 

kehityksen kanssa johtaa niin tehtaiden sisäiseen kuin arvoketjun reaaliaikaiseen 

kytkeytymiseen toisiinsa. I4.0 mukainen disruptiivinen kehitys mahdollistaa älykkään 

valmistuksen ekosysteemit. (Alcazer & Cruz-Machado 2019) 

 

Lisääntyvä asioiden ja palveluiden internetin hyödyntäminen teollisuudessa mahdollistaa uusia 

arvon luonnin tapoja ja täysin uusia liiketoimintamalleja. Kagerman et al (2013). Ghobakhloo 

(2018) mukaan Industry 4.0 kehitys muuttaa koko liiketoiminnan pelikenttää ja markkinoita, 

esimerkiksi entistä yksilöidymmän valmistuksen myötä ja älykkäiden tuotteiden muodossa, 

joita voidaan tarjota palveluna. Tulevaisuuden valmistus koostuu tuotteista, älykkyydestä, 

kommunikaatio- ja informaatioverkostoista johtaen uusiin liiketoimintamalleihin (Oztemel & 

Gursev 2018).  

 

Warwick (2017) kuvaa Industry 4.0 aikakautta kyberfyysiseksi aikakaudeksi, jolloin materiaalit 

ja koneet ovat yhteydessä toisiinsa IoT:n välityksellä. Objektit ovat kytkeytyneet verkkoon, 

lähettävät ja vastaanottavat dataa. Kehitys mahdollistaa erittäin joustavan, yksilöllisen ja 

resurssiystävällisen massatuotannon. Warwick (2017) 

 

Frank et al. (2016) mukaan “Industry 4.0 konseptin keskeinen elementti on älykäs tehdas, joka 

integroituu tuotteen elinkaaren ja toimitusketjun aktiviteettien osalta muuttaen jopa ihmisten 

työskentelytapoja. I4.0 pohjautuu digitaalisten teknologioiden omaksumiseen datan 

reaaliaikaiseksi keräämiseksi, analysoimiseksi tarjoten hyödyllistä informaatiota 

valmistusjärjestelmälle.” 
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Kagermann et. al (2013) mukaan Industry 4.0:n keskeisimmät ominaisuudet, jotka tulee 

implementoida I4.0 muutoksen aikaansaamiseksi, ovat:  

 Arvoverkostojen horisontaalinen integraatio 

 Suunnittelun ja valmistuksen alusta loppuun digitaalinen integraatio läpi koko 

arvoketjun 

 Vertikaalinen integraatio ja verkottuneet valmistusjärjestelmät 

 

Merkittävänä teknologiatrendinä ja I4.0:n mahdollistavana ajurina toimivaa asioiden internetiä 

(IoT – Internet of Things) on hyödynnetty jo vuosia kuluttajamarkkinoilla eri sovelluksissa. Xu, 

He & Li (2014) mukaan Iot integroi aistivat laitteet, tunnistuksen, prosessoinnin, 

kommunikoinnin ja verkostoitumiskyvykkyydet. Collin ja Saarelainen (2016) mukkan “IoT 

viittaa lyhyesti määriteltynä tarkemmin määrittelemättömiin, heterogeenisiin esineisiin tai 

asioihin, jotka on liitetty maailmanlaajuisesti verkkoon. Esineiden yhteinen nimittäjä on se, että 

jokaisella on yksilöllinen tunniste, käytännössä IP-osoite". Erityisesti anturit ja toimilaitteet 

kehittyvät tehokkaammaksi, halvemmiksi ja pienemmiksi tehden niistä yleisempiä joka 

puolella. Teollisuudella on vahva mielenkiinto IoT laitteiden hyödyntämiseen esimerkiksi 

automaattisen seurannan, hallinnan, ja kunnossapidon saralta. Nopean teknologian kehityksen 

myötä IoT:n uskotaan laajasti leviävän myös teollisuuteen. (Xu, He & Li 2014) 

 

Teollisessa kontekstissa puhutaan IoT:n sijaan monesti teollisesta internetistä, IIoT:stä (IIoT – 

Industrial Internet of Things). IIC-organisaatio (Industrial Internet Consortium) määrittelee 

teollisen internetin seuraavasti: “Teollinen internet yhdistää älykkäät koneet, laitteet ja niitä 

käyttävät ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan parantaa edistyneen tiedon analysoinnin 

kautta ja tuottaa mukautuvaa liiketoimintaa” (ETLA 2015).  Avans & Annunziata (2012) 

mukaan teollisen internetin pääelementit ovat (1) Älykkäät koneet, (2) Kehittynyt analytiikka 

ja (3) Ihmiset työssä. Voidaan havaita, että teollinen internet ja Industry 4.0 ovat vahvasti 

linkityksissä keskenään ja monesti termit sekoittuvatkin keskenään. Teollinen internet on 

laajempi käsite kuvaten teollista objektien yhdistettävyyttä I4.0:n syventyessä tulevaisuuden 

valmistavan teollisuuden arvoketjun mallintamiseen (IIC & Platform Industrie 4.0 2017). 
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IIC organisaatio pyrkii edistämään teollisen internetin hyödyntämistä yli teollisuusalarajojen 

I4.0 keskittyessä hyödyntämään teollista internetiä syvemmin valmistavan teollisuuden 

arvoketjussa (IIC & Platform Industrie 4.0 2017). I4.0 voidaan nähdä teollisen internetin osa-

alueena laajemmalla tuotteen elinkaaren huomioivalla näkökulmalla (Hermann et al. 2014). 

Teollisen internetin ja Industry 4.0 konseptin suhdetta on hahmoteltu kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4 Teollinen internet ja Industry 4.0 (mukaillen IIC & Platform Industrie 4.0 2017) 

 

Visio 

I4.0 visio kuvaa uuden lähestymistavan liiketoiminnan operatiivisiin toimintoihin erityisesti 

valmistavassa teollisuudessa (Ganzarain & Errasti 2016). Herman et al. (2016) mukaan I4.0 

kehityksen myötä ihmisten, koneiden ja tuotteiden ollessa yhteydessä toisiinsa ilmaantuu uusia 

teollisten prosessien organisoinnin ja toteuttamisen tapoja. 

 

Collin& Saarelainen (2016 s.38) kuvaavat I4.0 vision mahdollistamaa valmistusta muuan 

muassa seuraavasti: “Tulevaisuuden tehtaissa äly on koneissa ja laitteissa, jotka viestivät 

keskenään. Tuotantoprosessia ohjaava järjestelmä pyörii itsenäisesti ja optimoi toimintaa 

analytiikan ja ihmisten muodostamien määritysten rajoissa”. 

 

Gilchrist (2016 s.195-196) kuvaamassa I4.0 visiossa keskenään yhdistyneet koneet, tehtaat ja 

varastot globaalissa verkostossa muodostavat kyberfyysisiä järjestelmiä, jossa ne ohjaavat 

toinen toisiaan jakamalla tietoa keskenään. Järjestelmistä muodostuu älykkäitä tehtaita, 

älykkäitä koneita, älykkäitä varastoja ja älykkäitä toimitusketjuja. Lisäksi älykkäät tuotteet ovat 

tunnistettavissa ja paikannettavissa läpi valmistusprosessin. Älykkäät tuotteet tietävät itse mitä 
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ne ovat, milloin ja miten ne on valmistettu, mikä on niiden nykyinen tilanne ja mitkä 

jalostusvaiheet niillä on jäljellä valmistuakseen. Tämä mahdollistaa sen, että älykäs tuote voi 

kommunikoida valmistuksen koneiden ja laitteiden kanssa ja ohjata niitä esimerkiksi tuotteen 

valmistuksen reitityksessä. I4.0 järjestelmässä operatiivinen- ja informaatioteknologia toimivat 

yhtenä kokonaisuutena, jossa sulautetut horisontaaliset järjestelmät ovat integroituneet 

vertikaalisiin liiketoimintaprosesseihin johtaen arvoketjun alusta loppuun hallinnoimiseen 

toimitusketjusta aina elinkaaren loppuun. (Gilchrist 2016 s.195-196) 

 

Warwick (2017) kuvaamassa I4.0 visiossa täysin asiakasräätälöidyt tuotteet valmistuvat 

itsenäisesti toimivissa, itseoptimoituvissa tehtaissa eräkoolla 1 samoilla yksikkökustannuksilla 

kuin massavalmistuksessa. Oztemel & Gursev (2018) nostavat myös täysin autonomiset 

älykkäät integroidut tehtaat, niin sanotut pimeät tehtaat, tähän tulevaisuuskuvaan. Heidän 

mukaansa pimeät tehtaat ovat täysin automatisoituja eivätkä vaadi ihmisten läsnäoloa, muuten 

kuin ongelmanratkaisutilanteissa.  

 

Ghobakhloo (2018) mukaan I4.0 mullistaa liiketoiminnan pelisäännöt ja kuluttajamarkkinat. 

Hänen mukaansa älykkäitä tuotteita tarjotaan palveluina ja personoidumpina kuin koskaan, I4.0 

johtaa perusteelliseen muutokseen työnjaossa ihmisten ja koneiden välillä. I4.0 yhdistää reaali- 

ja virtuaalimaailmat modernin teknologian avulla. 

 

Hyödyt 

Collin & Saarelainen (2016 s. 224) nostavat teollisen internetin valjastamisen hyödyiksi 

tuottavuusloikan, kustannussäästöt ja uudet lisäarvopalvelut. Sendler (2018) mukaan I4.0 

johtaa uuteen tuottavuuden hyppäykseen edellisten teollisten vallankumouksien tapaan. 

Preuveneers ja Ilie-Zudor (2017) toteavat valmistuksen ja logistiikan prosessien muuntuvan 

älykkään tehtaan ympäristöksi teknologioiden integroitumisen myötä lisäten tuottavuutta ja 

tehokkuutta. Agostini & Nosella (2019) nostavat yhtenä useimmiten mainittuina hyötyinä 

lisäksi lisääntyneen joustavuuden ja paremman laadun. 

  

 

 

 



16 

 

 

 

Oztemel ja Gursev (2018) nostivat esille muun muassa seuraavia hyötyjä: 

 Parantunut innovointikyvykkyys 

 Helppo järjestelmän monitorointi ja diagnosointi 

 Korkea tuottavuus ympäristöystävällisesti 

 Parantunut joustavuus pienemmillä kustannuksilla 

 Puolueeton ja reaaliaikainen tiedolla johtaminen päätöksenteossa 

 Nopeampi tuotekehitysprosessi uusien liiketoiminta- ja palvelumallien kanssa 

 Räätälöidymmät tuotteet 

 

Kagermann et al. (2013) toteaa Industry 4.0:n sisältävän valtaisan potentiaalin mahdollistamalla 

entistä yksilöllisempien asiakastarpeiden täyttämisen älykkäissä tehtaissa, dynaamiset 

liiketoiminta- ja kehitysprosessit mahdollistaen viimehetken muutokset tuotannossa, 

optimoidun päätöksenteon prosessien alusta loppuun läpinäkyvyyden ja datan avulla, uusia 

arvon luonnin tapoja sekä uusia liiketoimintamalleja.  

 

Industry 4.0 keskittyy resurssi- ja energiatehokkuuteen mahdollistaen resurssien tuottavuuden 

ja tehokkuuden jatkuvan parantamisen. Se mahdollistaa työn uudelleen järjestämisen uusilla 

tavoilla ja mahdollistaa demograafisen muutoksen sekä edesauttaa parempaa työelämän ja 

vapaa-ajan tasapainoa. (Kagermann et al. 2013) 

 

World Economic Forum, WEF, (2019), raportoi neljännen teollisen vallankumouksen 

edelläkävijäyrityksistä, jotka valikoituivat yli 1000 arvioidun yrityksen joukosta. Valikoidut 

yritykset ovat saaneet I4.0 konseptin valjastamisella aikaan merkittävää positiivista 

taloudellista ja operatiivista vaikutusta, onnistuneet integroimaan useita I4.0 käyttötapauksia, 

rakentamaan skaalautuvan alustan ja suoriutuneet erityisen vahvasti I4.0 transformaation 

muutoksen johtamisessa, kyvykkyyksien rakentamisessa. Edelläkävijäyritykset myös toimivat 

avoimessa yhteistyössä I4.0 yhteisössä edistäen I40 mukaista kehitystä laajemmin 

teollisuudessa. (WEF 2019) 

 

Kuvassa 5 on esitetty edelläkävijäyrityksien tuloksia tarkasteluajanjaksolta muutamien eri 

avaintunnuslukujen prosentuaalisen paranemisen valossa. WEF (2019) mukaan nämä 

edelläkävijäyritykset osoittavat, että odotukset uuden arvon luomisesta, resurssien 
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tuottavuudesta ja tehokkuudesta, ketteryydestä, tuotteiden markkinoille saamisen nopeudesta 

ja tuotteiden räätälöinnistä voivat realisoitua. 

 

 
Kuva 5 Avaintunnuslukujen kehitysesimerkkejä Industry 4.0 edelläkävijäyrityksissä (WEF 2019) 

 

Haasteet 

haastatellessaan yrityksiä tutkimukseensa Schumacher et al. (2016) havaitsivat, että I4.0 

konseptien epäselvyyden myötä epävarmuus niiden hyödyistä ja lopputuloksista on suuri. 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Schumacher et al. (2019) toteavat, että vaikka yrityksien johto 

on valmis panostamaan ja investoimaan digitaaliseen transformaatioon, on muutoksen 

realisoimisen esteenä tietoisuuden puute omasta nykytilasta ja strategisesta suunnasta kohti I4.0 

tavoitetilaa. Työskenneltyään eri yritysten kanssa he huomasivat, että Industry 4.0 konseptin 

abstraktius ja kompleksisuus on suurimpia esteitä Industry 4.0 vision saattamiseksi käytäntöön. 

Frank et al. (2019) toteavat samaa Industry 4.0 teknologioiden implementoinnin näkökulmasta. 

 

Pessl et al. (2018) nostivat esille tutkimuksensa yhteydessä syiksi I4.0 potentiaalin 

hyödyntämättömyydelle korkeat investointi kustannukset, mitattavien hyötyjen 

läpinäkymättömyyden ja huolen organisaation muutoskyvykkyydestä sekä tietoturvasta. 

Investointikustannuksien huolet nousevat siitä käytännön ongelmasta, että valmistuksen 

olemassa oleva infrastruktuuri ei ole I4.0 yhteensopiva (Pessl et al. 2018, Xu et al. 2018). 
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Xu et al. (2018) nostaa merkittävimpinä haasteina tieteelliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset 

haasteet sisältäen tekniset näkökulmat, tietoturvan ja yksityisyyden sekä standardisoinnin. 

Teknisten haasteiden osalta Xu et al. (2018) nostavat esille: 

1. Olemassa olevan IT Infrastruktuurin valmiudet ja soveltuvuus I4.0 vaatimaan 

digitaaliseen transformaatioon 

2. Skaalautuvuus. Industry 4.0 ympäristössä yhdistettyjen asioiden/esineiden määrä 

nousee eksponentiaalisesti ja siten siirtyvän datan ja informaation määrä. 

3. Datatiede ja data-analytiikka. Yhdistettyjen objektien ja datan valtava kasvun myötä 

datatiedettä ja –analytiikkaa on kehitettävä massiivisen datan määrän hallinnoimiseksi 

merkitykselliseksi päätöksenteon tueksi. 

4. Asioiden internetiin (IoT) liittyvät haasteet. Iot:n kompleksinen heterogeeninen verkko, 

joka sisältää erilaisten verkkojen yhteyksiä monilla eri kommunikaatio teknologioilla, 

aiheuttaa hankaluuksia. 

 

Sarvari (2018) puolestaan listaa Industry 4.0 transformaation haasteita seuraavasti: 

 Tiedon puute teknologiosta ja niiden mahdollisuuksista 

 Epävarmuus investointien tuomasta hyödystä tuotteille tai prosesseille 

 Tiedon puute asiakkaiden I4.0 vision mukaisista vaatimuksista uusille tuotteille ja 

liiketoimintamalleille 

 Rajalliset henkilö- ja talousresurssit 

 Hankaluus hahmottaa mistä aloittaa ja millaisilla virstanpylväillä toteuttaa muutosta 

 Teknologiaportfolion hallinta investointeja varten 

 Uusien tuotteiden ja prosessien projektien priorisointi ja aikataulutus 

 Rajallisten resurssien allokointi ja luotettavien yhteistyökumppanien kanssa toimiminen 

 Kommunikoinnin puute: I4.0 muutosprojektien hyötyjen kommunikoiminen koko 

organisaatiolle 

 

Ghobakhloo (2018) nostaa merkittävänä haasteena valmistavien yrityksien valmiuden 

täydelliseen digitaaliseen transformaatioon. Suurimmalla osalla yrityksistä, erityisesti pienillä, 

ei ole riittävää osaamista laajamittaiseen digitalisointiin. Muutos vaatii toiminnallisten siilojen 

poistamisen, muutoshalukkuutta, muutosta tukevan kulttuurin, toimitusketjun integroimisen ja 
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datan läpinäkyvyyden läpi koko arvoketjun, mikä on tyypillisten perinteisten valmistajien 

verkostossa äärimmäisen haastavaa varsinkin lyhyellä aikavälillä. (Ghobakhloo 2018) 

 

 

2.1 Määritelmä 

 

I4.0 koetaan edelleen epäselväksi kokonaisuudeksi (Sendler 2018). Industry 4.0 käsitteelle ei 

ole yhtä selkeää määritelmää, vaan niitä on erilaisia ja niitä esitetään ja tulkitaan hivenen eri 

tavoin näkökulmasta riippuen Gilchrist 2016 s.197–198).   

 

Ghobakhloon (2018) mukaan I4.0 on arvon luonnin integroiva järjestelmä. Oztemel (2018) 

määrittelee Industry 4.0:n “valmistusfilosofiaksi, joka sisältää moderneja 

automaatiojärjestelmiä, joustavaa ja tehokasta tiedonvaihtoa mahdollistaen uuden sukupolven 

valmistusteknologioiden käyttöönoton, innovatiivista suunnittelua, personoidumpaa ja 

ketterämpää valmistusta sekä räätälöityjä tuotteita.” 

 

Hermann et al. (2014) kuvaa Indusry 4.0:n teollisen valmistuksen sekä informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian konvergenssiksi. Heidän mukaansa Industry 4.0 

suunnitteluperiaatteet (objektien ja ihmisten välinen yhdistettävyys, informaation 

läpinäkyvyys, hajautettu päätöksenteko ja tekninen avunanto) luovat yhtenäisen ymmärryksen 

I4.0 termille.   

 

Agostini & Nosella (2019) mukaan I4.0 on “fyysisten objektien ihmisten, älykkäiden koneiden, 

tuotantolinjojen ja prosessien integraatioon yli organisatoristen rajojen tavoitteenaan realisoida 

järjestelmä, jossa kaikki prosessit ovat integroituneet ja informaatio jaetaan reaaliaikaisesti, 

realisoimiseksi.  

 

Collin & Saarelainen (2016 s.37) mukaan I4.0 on strateginen muutosohjelma teollisen 

internetin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. He kuvaavat Industry 4.0 seuraavasti: 

“...Keskiössä ovat tuotteen valmistusteknologia ja tehdastuotanto sekä niiden liittäminen 

internetiin. Uudet kyberfyysiset ratkaisut yhdistävät ihmiset, tuotteet ja palvelut. Tulevaisuuden 

liiketoiminnat ovat osa globaalia verkostoa ja muodostavat autonomisia kokonaisuuksia, joissa 
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älykkäät koneet, tuotantoprosessit ja varastot toimivat reaaliajassa yhteen parantaen tuotteen 

elinkaaren ja toimitusketjun hallintaa.” 

 

ETLA (2015) mukaan I4.0 “on suuntautunut tulevaisuuden joustaviin ja yksilöllisiin 

valmistusjärjestelmiin, asiakkaiden ja alihankintaverkostojen integrointiin liiketoiminnallisen 

lisäarvon tuottamiseksi sekä tuotteiden ja palvelujen yhteen liittämiseen hybridituotteiksi.”  

 

Saucedo-Martínez et al. (2018) koostivat määritelmiä muun muassa seuraavasti. Industry 4.0 

on:  

 “Arvoketjun organisoinnin ja johtamisen uusi taso läpi tuotteen elinkaaren.” 

 “Kollektiivinen termi arvoketjun organisoinnin teknologioille ja konsepteille” 

 “Holistinen informaatioteknologioiden, ihmisten, koneiden ja työkalujen järjestelmä, 

joka mahdollistaa hyödykkeiden, palveluiden ja datan hallitun virtaamisen läpi 

arvoketjun korkealla autonomian tasolla sekä kapasiteetilla hyödyllisen informaation 

toimittamiseksi päätöksenteon tueksi.” 

 

Platform Industrie 4.0 ryhmittymän, (BITKOM 2016), mukaan Industrie 4.0 on “...koko 

arvoketjun organisoinnin ja hallinnan seuraava taso läpi tuotteen elinkaaren. Elinkaari 

pohjautuu kasvaviin yksilöityihin asiakastoiveisiin, kattaen idean, kehittämisen, tuotannon ja 

toimituksen loppuasiakkaalle aina tuotteen kierrätykseen asti sekä elinkaareen liittyvät palvelut. 

Keskeistä on kaiken relevantin informaation saatavuus reaaliaikaisesti kaikkien verkostossa 

toimivien arvon luontiin osallistuvien instanssien kautta sekä kyky johtaa datasta paras 

mahdollinen arvoketju jatkuvasti. Ihmiset, objektien ja järjestelmien yhdistäminen johtaa 

dynaamisen, itseorganisoituvan, organisaatiorajat ylittävän, reaaliaikaisiin arvoverkostoihin, 

joita voidaan optimoida eri kriteerien, kuten kustannukset, saatavuus ja resurssien kulutus, 

mukaan.” 

 

Kagermann et al (2013) kuvaavat I4.0 kevyemmin: Industrie 4.0 sisältää kyberfyysisten 

järjestelmien teknisen integroinnin valmistukseen ja logistiikkaan sekä esineiden ja palveluiden 

internetin käyttämisen teollisissa prosesseissa. Tämä vaikuttaa arvon luontiin, 

liiketoimintamalleihin, arvoketjun alavirran palveluihin ja työn organisointiin.” 
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Tässä tutkimuksessa Industry 4.0 käsitellään olevan osa teollisuuden digitalisaatiota ja 

hyödyntävän teollista internetiä valmistavan teollisuuden kontekstissa. Tässä tutkimuksessa 

Industry 4.0 tulkitaan saksalaisen Industrie 4.0 käsityksen mukaisesti koskevan teollista 

valmistamista koko tuotteen elinkaaren ajan aina ideasta hävittämiseen läpi arvoketjun ja siihen 

liittyvät palvelut. 

 

 

2.2 Suunnitteluperiaatteet 

 

Industry 4.0 suunnitteluperiaatteet ohjaavat I4.0 vision toteuttamisessa (Hermann et al. 2016). 

Suunnitteluperiaatteiden avulla yritykset voivat tunnistaa mahdollisuuksia (Collin & 

Saarelainen 2016 s.38) ja käyttää niitä hyödyksi teollisen toimintansa automatisointi- ja 

digitointipyrkimyksissään (Gilchrist 2016 s.206). 

 

Hermann et al. (2016) nostivat esiin Industry 4.0 suunnitteluperiaatteiksi objektien (koneet, 

laitteet ja sensorit) ja ihmisten välisen yhdistettävyyden, informaation läpinäkyvyyden, 

hajautetun päätöksenteon ja teknisen avunannon. 

 

Gilchrist (2016 s.206–207), Collin & Saarelainen (2016 s.38) ja Oztemel & Gursev (2018) 

mukaan Industry 4.0 pohjautuu kuuteen suunnitteluperiaatteeseen, (1) yhteen toimivuus, (2) 

virtualisointi, (3) hajauttaminen, (4) reaaliaikainen kyvykkyys, (5) palvelulähtöisyys ja (6) 

modulaarisuus. Periaatteet on kuvattu seuraavasti (Gilchrist 2016, s.207–208): 

 

1. Yhteen toimivuus viittaa kaikkien arvoketjun komponenttien kyvykkyyteen niiden 

väliseen yhteyteen, kommunikointiin ja operointiin yhdessä IoT:n välityksellä.  

2. Fyysistä maailmaa mittaavien sensorien keräämän datan yhdistäminen virtuaalisiin 

malleihin kuvastaa virtualisoinnin periaatetta. Virtuaalisten mallien, niin sanottujen 

digitaalisten kaksosten, avulla voidaan prosessia kustomoida, muuttaa ja testata 

prosesseja vaikuttamatta fyysiseen prosessiin.  

3. Hajauttaminen mahdollistaa I4.0 järjestelmässä yhteydessä olevien komponenttien 

kommunikoida keskenään ja tehdä päätöksiä autonomisesti vaarantamatta lopullista 

tavoitetta.  
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4. Reaaliaikaisen kyvykkyyden periaate tähtää tuotantoprosessien, prosesseista kerättävän 

datan sekä prosesseista palautuvan palautteen ja prosessien monitoroinnin 

reaaliaikaisuuteen.  

5. I4.0 luo potentiaalisesti uusia palveluita ja vastaavasti I4.0 järjestelmät voivat 

hyödyntää ulkopuolisia palveluita, joten palveluiden internet ja sen soveltuvuuden 

varmistaminen I4.0 ratkaisujen suunnittelussa on tärkeä periaate.  

6. Modulaariset tuotteet ja valmistusjärjestelmät, joita voidaan mukauttaa muuttuvissa 

tilanteissa mahdollisimman pienen häiriön aiheuttamiseksi muille prosesseille, 

mahdollistavat joustavan tuotannon ja I4.0 järjestelmän itse muuttavan autonomisesti 

prosessien kulkua.  

 

Ghobakhloo (2018) puolestaan listaa kattavammin kaksitoista suunnitteluperiaatetta lisäten 

edellisen kuuden lisäksi suunnitteluperiaatteisiin älykkään tuotteen, älykkään valmistuksen, 

vertikaalisen ja horisontaalisen integraation, tuotepersonoinnin ja yrityksen sosiaalisen vastuun. 

 

 

2.3 Arkkitehtuuri 

 

2.3.1 Teknologiapino 

 

Industry 4.0 soveltaa teollista internetiä valmistavan teollisuuden kontekstissa. Teollisen 

internetin arkkitehtuuria kuvataan usein teknologiapinon avulla. Teknologiapino koostuu 

kuudesta tasosta ja teknisestä kokonaisuudesta, jotka on mahdollista hankkia ja toteuttaa 

erikseen. Teknologiapino on esitetty kuvassa 6. Teknologiapino rakentuu alhaalta ylöspäin 

mahdollistaen datan keräämisen, datan muodostamisen informaatioksi ja hyödyntämisen 

liiketoimintaymmärryksen kasvamisena sekä mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. (Collin 

& Saarelainen 2016 s.142–143). 
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Kuva 6 Teknologiapino (mukaillen Collin & Saarelainen 2016 s. 143) 

 

“Ilman antureita ei ole dataa, ilman dataa, ei ole teollista internetiä” toteavat Collin & 

Saarelainen (2016, s.152). Sensorit eli anturit teknologiapinon pohjalla tuottavat datan 

seuraaville tasoille. Niiden avulla teollisen internetin objektit eli tuotteet, koneet ja laitteet 

keräävät dataa hyödynnettäväksi muille tasoille.  Sensorit -tasolle nimestään huolimatta 

kuuluvat antureiden lisäksi mittarit, ja aktuaattorit, kuten servot ja toimilaitteet. (2016, s.150–

153) 

 

Tietoliikenne-taso vastaa sensorien keräämän datan välityksestä seuraavien tason 

hyödynnettäväksi. Tämä toteutetaan tietoliikenneverkon avulla kanssa, johon sensorit on 

yhdistettävä. Käytettävät verkkoteknologiat ja verkon topologia on määriteltävä tietoliikenteen 

suunnittelussa. Vaihtoehtoisia tietoliikenteen menetelmiä sekä tiedonsiirron tapoja ja 

viestinnän protokollia on paljon. Selvä ero verkkoteknologioiden välillä on langallisten ja 

langattomien verkkoyhteyksien välillä. Langattomia yhteyksiä on helpompi ja nopeampi 

laajentaa. Tavoiteltavaa on eri verkkoteknologioiden määrän kutistaminen mahdollisimman 

pieneksi helpottaen hallittavuutta, päivitettävyyttä ja yhteensopivuutta. Verkkoteknologioiden 

hajanaisuutta voidaan helpottaa gateway -ratkaisuilla. (Collin & Saarelainen 2016 s. 163–165) 

 

Tietovarasto-tasolla eri sensoreilta kerätty data kootaan yhteen. Tietovarastoa rakentaessa on 

huomioitava, että dataa voi syntyä useista eri datalähteistä yli, aiemmin selkeästi erillisten, 

yritys- ja toimialarajojen.  Tietojärjestelmän arkkitehtuurillisilla ratkaisuilla ja tietovaraston 

keskittämisellä voidaan helpottaa analytiikan välineiden hyödyntämistä. Olennaisia 

tietovarastotasolla ratkaistavia asioita ovat tietovaraston tyyppi (SQL vai NoSQL), 
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arkkitehtuuri keskitettynä vai hajautettuna ja integroinnit muihin datamassoihin, kuten 

olemassa oleviin järjestelmiin ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufactruring 

Execution System), PLM (Product Lifecycle Management). (Collin & Saarelainen 2016 s. 195–

203) 

 

Analytiikka-tasolla kerätty data analysoidaan ja analytiikan tulosten avulla voidaan tehdä 

liiketoiminnassa parempia päätöksiä, tehokkaammin ja ennakoiden. Dataa on nykyään 

mahdollista saada riittävästi, yleensä jopa liikaa ja dataa pystytään käsittelemään. Tärkeää 

onkin määritellä mitä dataa tarvitaan ja miksi sekä osata kysyä datalta oikeita kysymyksiä. 

Analyysin lopputuloksena saavutetaan liiketoimintahyötyjä.  Hyvänä suunnitteluperiaatteena 

on luoda tehokkaita automaattisia algoritmeja, joiden avulla resursseja vapautuu manuaalisen 

analyysin tekemisestä. Tämä mahdollistaa automaattisen tiedolla johtamisen organisaation eri 

tasoilla. Osa analytiikasta kannattaa viedä jo teknologiapinon alimmille tasoille, jolloin 

varsinaisesti syntyvät älykkäät, verkottuneet ja autonomisesti toimivat tuotteet.  Analytiikka 

voidaan edelleen jakaa myös eri tasoihin analytiikan vaikeuden ja niiden tuottaman arvon 

suhteessa. Tasot ovat Kuvaileva, Diagnostinen, Ennakoiva ja Ohjaava (Esitetty kuvassa 7). 

(Collin & Saarelainen 2016 s. 205–209) 

 

 
Kuva 7 Analytiikan tasot (mukaillen Collin & Saarelainen 2016 s.208) 
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Sovellus-tasolla on mahdollista toteuttaa varsinainen sovellus, jota organisaatio tai asiakkaat 

voivat käyttää päivittäisen työnsä välineenä. Käyttöliittymä on sovelluksen keskeisessä 

roolissa. Vaikka data olisi kuinka hyvää sen arvo jää vaille arvoa, ellei käyttäjät sitä pysty tai 

osaa käyttöliittymän kautta hyödyntää. Liiketoimintalogiikan tulee toimia pohjana 

sovelluskehityksessä, toisin sanoen kuinka se tuottaa arvoa yritykselle, asiakkaalle ja 

ekosysteemille. (Collin & Saarelainen 2016 s. 217–218) 

 

Digitaalinen palvelu -taso tuo julkisesti näkyväksi teknologia pinon liimautumisen digitaalisiksi 

palveluiksi eli tällä tasolla rakennetut teollisen internetin ratkaisut palvelullistetaan. Tasolla 

syntyy tuote tai palvelu, jota myydään asiakkaalle tai hyödynnetään liiketoiminnan arvoketjun 

toiminnan parantamisessa. Alemmat pinon tasot keskittyvät enemmän teknologian, mutta 

ylimmällä tasolla keskittyminen on liiketoiminnassa, liiketoimintamalleissa ja 

palvelumuotoilussa. Tasolla synnytetään tuote tai palvelu, kuten “As- a-Service”, “pay-per-

use", ennakoivat huoltopalvelut ja niin edelleen. Periaatteessa vasta tällä tasolla konkretisoituu 

teollinen internet ja sen hyödyt kokonaisuudessaan. (Collin & Saarelainen 2016 s. 223–225) 

 

Alusta kokoaa eri datalähteistä tulevan informaation ja liimaa teollisen internetin ratkaisun tasot 

yhteen. Alusta on paikka, jossa fyysinen ja virtuaalinen maailma sulautuvat. Alustassa 

operatiivisten järjestelmien datavirrat ja tietojärjestelmät yhdistetään toisiinsa sekä 

tietojärjestelmät, analytiikka ja sovelluskehitys kytketään toisiinsa. Alusta-käsitteelle ei ole 

yhtä selkeää määritelmää ja alusta voi sisältää itsessään myös suuren osan teknologisesta 

arkkitehtuurista. Markkinoilla on tarjolla lukuisia niin avoimia kuin kaupallisia alustaratkaisuja. 

Eri alustoilla on kuitenkin samankaltaisia piirteitä ja alustojen ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

(Collin & Saarelainen 2016 s. 227–240): 

 Alustan liitettävyys sensoriverkkoon 

 Laitteiden hallinta ja sääntöjen muodostaminen 

 Datan Aggregointi ja prosessointi 

 Tietokanta (tyypillisesti pilvipalveluna) 

 Datan analysointi, raportointi ja visualisointi 

 Sovelluskehityksen työkalut ja rajapinnat 

 Rajapinnat ulkoisiin tietojärjestelmiin 

 Tietoturva, pääsynhallinta, tunnistaminen 
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Tietoturva on erittäin merkittävä asiakokonaisuus teollisen internetin ratkaisuissa ja monesti 

nousee ensimmäisenä asiana esille teollisen internetin esteistä puhuttaessa. Teollisten 

järjestelmien liittyminen internetiin nostaa riskitasoa, vaikka turvassa ei täysin olla internetiin 

liittymättäkään. Järjestelmät ja automaatio voidaan alkuperäisten suunnitelmien vastaisetsi 

myöhemmin liittää internetiin, vaikka laitteet eivät olisi siihen kypsiä. Operatiivisia järjestelmiä 

hankittaessa tai sen jälkeen ei välttämättä ymmärretä ottaa IT-asiantuntijoita mukaan prosessiin, 

jolloin tietoturva-asiat eivät tule huomioiduksi. Varsinkin yleisesti toimialoilla käytetyt 

järjestelmät ja ohjelmistot voivat avata pääsyn kokonaisille toimialoille hyökkääjien löydettyä 

niistä tietoturva-aukkoja. (Collin & Saarelainen 2016 s. 241–247) 

 

Keinoja järjestelmien tietoturvaamiseen (Collin & Saarelainen 2016 s. 241–247): 

 Tietoturva kuntoon ennen teollisen internetin ratkaisun ottamista tuotantokäyttöön 

 Kaikkien tuotannon järjestelmien ja laitteistojen kartoittaminen ja verkkotopologimallin 

rakentaminen, Apuna tietoturva- ja verkkoauditoinnit 

 Järjestelmien ja verkkojen suunnittelu ja perusteet miksi niin tehdään ja miten se 

tehdään huolehtien luotettavuudesta, valvottavuudesta ja ylläpidettävyydestä 

 Palomuurit, monen kerroksen suojaus, päivitysten hallinta, tietoturvapolitiikka 

 Käyttäjähallinta, vain tunnistautuneet ja valtuutetut käyttäjät sallitaan 

 Verkkoyhteyksien rajaus kohde kerrallaan (yksi-/kaksisuuntainen), kriittiset kohteet 

kokonaan ilman verkkoyhteyksiä 

 Vain tarvittavat portit ovat auki liikenteelle 

 Modernit standardit, protokollat ja arkkitehtuuri, jotka on suunniteltu tietoturvallisiksi 

 

2.3.2 Kyberfyysisen järjestelmän arkkitehtuuri 

 

Yksi Industry 4.0 vision mahdollistavista teknologisesta kehityksestä ovat kyberfyysiset 

järjestelmät. Lee et al. (2014) esittämä viisitasoinen 5C arkkitehtuuri opastaa kyberfyysisen 

järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon I4.0 tehtaassa (kuva 9). Heidän mukaansa 

kehittynyt yhdistettävyys, älykäs datan hallinta, analytiikka sekä laskentakyvykkyys toimivat 

kyberfyysisen järjestelmän pohjana. Esitetyn arkkitehtuurin tasot ovat: 
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1. Älykkäät yhteydet 

2. Datan muuntaminen informaatioksi 

3. Kyber 

4. Kognitio 

5. Konfiguraatio  

 

 
Kuva 8 Kyberfyysisten järjestelmien 5C arkkitehtuuri (mukaillen Lee et al. 2014) 

 

Älykkäiden yhteyksien tasolla tarkan ja luetettavan datan kerääminen on ensimmäinen askel 

kyberfyysisen järjestelmän rakentamisessa. Dataa kerätään koneilta sensoreilta tai yrityksen 

tietojärjestelmistä, kuten ERP ja MES. Tasolla täytyy kiinnittää huomiota erityyppisiin 

datamuotoihin, datan keruu menetelmiin ja tiedon siirtämiseen keskuspalvelimelle. Lisäksi 

oikeantyyppisten datalähteiden valinta on tärkeää, kuten anturityyppien valinta.  (Lee et al. 

2014) 

 

Datan muuntaminen informaatioksi -taso tuo itsetietoisuuden koneisiin. Nykyisin on useita 

työkaluja ja menetelmiä datan muuntamiseksi merkitykselliseksi informaatioksi. Viime aikoina 

painopistealue on ollut algoritmien kehittäminen ennustamisen ja kunnon valvonnan 

sovelluksiin. (Lee et al. 2014) 
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Kyber-tasolla jokainen yhdistetty kone tuottaa informaation keskitettyyn informaatio 

keskukseen, jossa suoritetaan tarvittava analytiikka koneverkoston tilan seuraamiseen. 

Analytiikan myötä koneet saavuttavat itsevertailun kyvykkyyden suhteessa muihin 

koneverkoston koneisiin, lisäksi koneet pystyvät vertailemaan tapahtumien samankaltaisuuksia 

ja historiatietoa muodostaen ennusteita koneen tulevasta käyttäytymisestä. (Lee et al. 2014) 

 

Tunnistamisen tasolla Edellisten tasojen tarjoama informaatio koostetaan päätöksenteon 

tukityökaluksi. Vertailudatan ja yksittäisten koneiden tilan tiedon ollessa saatavissa helposti 

tulkittavassa muodossa voidaan tehdä oikeat päätökset prosessien yläpitämisen ja optimoinnin 

kannalta. (Lee et al. 2014) 

 

Konfigurointitaso toteuttaa tunnistamisen tasolle tehdyt päätökset valvottavaan järjestelmään. 

Tasolla palaute virtuaalisesta ympäristöstä takaisin fyysiseen ympäristöön toteutuu ja tekee 

koneista itsekonfiguroituvia ja itsemukautuvia. (Lee et al. 2014) 

 

Jiang (2017) toteaa 5C arkkitehtuurin keskittyvän pääosin vertikaaliseen integraatioon ja ottaa 

CPS arkkitehtuuriin laajemman näkökulman lisäten siihen horisontaalisen integraation 

ulottuvuuksia. Hän esittää 8C arkkitehtuurin, joka lisää 5C arkkitehtuuriin kolme uutta 

näkökulmaa: 

 

 Koalitio (Coalition) 

 Asiakas (Customer) 

 Sisältö (Content) 

 

Koalitio ulottuvuudessa keskitytään arvoketjun ja valmistusketjun integraatioon arvoketjun 

toimijoiden välillä. Eri toimijat voivat yhdessä rakentaa ja optimoida toimitusketjua ja 

aikatauluttaa valmistusta ketjun sisällä tuottaakseen oikea aikaisia toimituksia.  

Asiakasulottuvuus huomioi asiakkaan valmistusprosesseissa. Asiakkaat voivat osallistua 

tuotteen suunnitteluun, seurata valmistuksen etenemistä ja muokata tuoteominaisuuksia kesken 

prosessin. Tuotteen vastaanottamisen jälkeen asiakas voi saada edelleen lisäpalveluita laadun 

ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Sisältöulottuvuus keskittyy tuotedatan jäljitettävyyteen, 

keräämiseen ja säilömiseen myöhempiä kyselyitä ja tarpeita varten. Data raaka-aineista, 
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tuotantoprosessiin ja tuotantoympäristön tilaan (esimerkiksi lämpötila, kosteus) kerätään ja 

säilötään yhdessä jälkimarkkina palveluiden tietojen kanssa tuotteen jäljitettävyyden ja 

myöhempien tarpeiden tyydyttämiseksi. (Jiang 2017) 

 

2.3.3 Älykkäät tuotteet 

 

Tarkemman tuotenäkökulman I4.0 mahdollistamalle informaatioteknologiselle kehitykselle 

esittivät artikkelissaan Porter & Heppelmann (2016). Heidän mukaansa älykkäät, yhdistetyt 

tuotteet toimivat ajureina tuotteiden toimituskyvyn ja suorituskyvyn huimaan parantumiseen. 

Uuden informaatioteknologisen murroksen mahdollistamat tuotteet tulevat vaikuttamaan 

merkittävästi koko tuotteen arvoketjuun ja elinkaareen. Älykkäiden yhdistettyjen tuotteiden 

kyvykkyydet jaetaan neljään portaaseen: Monitorointi, hallinta, optimointi ja autonomia (kuva 

9). (Porter & Heppelmann 2016) 

 

Tuotteiden on sisällytettävä alempien tasojen kyvykkyys ennen kuin seuraava taso on 

mahdollinen. Monitorointi tasolla tuotteen kuntoa, operointia ja ympäristöä voidaan 

monitoroida antureiden ja ulkopuolisten datalähteiden kautta ja siten hälyttää käyttäjiä 

muutoksista. Seuraavalla, hallinnan, tasolla älykästä yhdistettyä tuotetta voidaan hallita etänä 

tuotteeseen tai pilveen sulautettujen algoritmien avulla. Optimisoinnin tasolla tuotteet 

algoritmien ja analytiikan avulla voivat optimoida toimintaansa. Korkeimmalla, autonomian, 

tasolla tuotteet voivat toimia itsenäisesti. Kehittyneemmät tuotteet voivat oppia ympäristöstään, 

diagnosoida ja adaptoitua käyttäjän mieltymyksiin. Niiden on myös mahdollista toimia 

yhteistyössä muiden tuotteiden ja järjestelmien kanssa. (Porter & Heppelmann 2016) 
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Kuva 9 Älykkäiden yhdistettyjen tuotteiden kyvykkyyksien porrasmalli (mukaillen Porter & Heppelmann 

2016) 

 

Porter & Heppelmann (2016) mukaan älykkäiden yhdistyneiden tuotteiden lisääntyminen 

johtaa yksittäisen tuotteen tarkastelutasolta tasolta laajempien tuotejärjestelmien 

kokonaisuuksiin. Yrityksen oma tuote tulee olemaan osa laajempaa erilaisten tuotteiden ja 

ohjelmistojen järjestelmää, järjestelmien järjestelmää, mikä tulee muuttamaan 

teollisuudenalojen rajoja, synnyttämään kilpailua aivan uusien alojen ja toimijoiden kesken ja 

mahdollistaman uusia liiketoimintamalleja. Älykkäitä yhdistettyjä tuotteita seuraa, toisiaan 

toiminnallisesti lähellä olevien tuotteiden järjestelmä ja lopulta järjestelmien järjestelmä. 

(Porter & Heppelmann 2016) 

 

2.3.4 Referenssiarkkitehtuurit 

 

IIRA 

Referenssiarkkitehtuurit tavoittelevat fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistämistä, eritysesti 

Operatiivisten- ja informaatioteknologistenjärjestelmien konvergenssiä yhdistettävyyden, data-

analytiikan optimoinnin ja älykkyyden mahdollistamiseksi. Teollisen internetin IIRA –

referenssiarkkitehtuuri (Industrial Internet Reference Architecture, IIRA) tarjoaa viitekehyksen 

teollisen internetin järjestelmien suunnittelulle. Referenssimalli kuvaa liiketoiminnallisia ja 

teknisiä näkökulmia geneerisesti, mutta ei yksityiskohtaista arkkitehtuuria, jotta arkkitehtuuri 

olisi mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä teollisessa kontekstissa. (IIC & Platform 

Industrie 4.0 2017)  
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Collin & Saarelainen (2016 s.268–269) mukaan IIRA soveltuu erityisesti teollisen internetin 

strategiatyöhön, sillä vertailumallin viitekehys sisältää teknologian lisäksi myös liiketoiminnan 

ja antaa mallin strategian suunnittelulle. IIRA mallintaa teollisen internetin 

liiketoimintastrategian vaiheet sekä teollisen internetin ratkaisujen elinkaaren. IIRA suosittelee 

teknisen arkkitehtuurin rakentamisen ja testaamisen aloittamisen jo liiketoiminnan 

strategiatyön aikana. (Collin & Saarelainen 2016 s.268–269) 

 

IIRA tarkastelee teollista internetiä eri näkökulmien (liiketoiminta, käyttö, toiminnallisuus ja 

käyttöönotto) kautta. Liiketoimintanäkökulma identifioi sidosryhmät ja liiketoiminta vision 

sekä arvon ja tavoitteet teollisen internetin järjestelmälle. Käyttönäkökulma kuvaa kuinka 

teollisen internetin järjestelmää tulisi käyttää, jotta liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. 

Toiminnallinen näkökulma tarkastelee kuinka eri toiminnalliset komponentit toimivat yhteen 

tukien käyttönäkökulmaa. Käyttöönotto näkökulma määrittelee toiminallisten komponenttien 

vaatimat teknologiat, kommunikaation, ja elinkaaren toimintamallit. (IIC & Platform Industrie 

4.0 2017) 

 

IIRA jakaa tyypillisen teollisen internetin järjestelmän toiminnallisen näkökulman sisällä 

viiteen toiminnalliseen domainiin (Hallinta, Operatiivinen toiminta, Informaatio, Sovellus ja 

liiketoiminta), joilla tarkemmin kuvataan komponentteja, niiden toiminnallisia suhteita ja 

käyttöliittymiä. Toiminnallisia domaineja tukevat poikkileikkaavat toiminnot ja 

järjestelmäominaisuus osa-alueet, jotta eri domainit toimisivat yhteen ja järjestelmän käyttö- ja 

liiketoimintanäkökulma voisivat realisoitua. Toiminnalliset domainit yhdessä 

poikkileikkaavien toimintojen kanssa kuvaavat miten järjestelmä toimii ja 

järjestelmäominaisuudet sitä, miten hyvin järjestelmä toimii. Toiminnalliset domainit suhteessa 

poikkileikkaaviin toimintoihin ja järjestelmäominaisuuksiin on kuvattu kuvassa 10. (IIC & 

Platform Industrie 4.0 2017) 
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Kuva 10 IIRA referenssiarkkitehtuurimalli (IIC 2019) 

 

RAMI4.0 

RAMI4.0 on Platform Industrie 4.0 ryhmittymän valmistelema referenssiarkkitehtuuri Industrie 

4.0 rakentamisen avuksi, toimien Industrie 4.0 oppaana. RAMI:n tarkoituksena on varmistaa 

yhteinen näkemys ja yhteinen ymmärrys Industrie 4.0:sta kaikkien osapuolten välille. RAMI 

pyrkii luomaan yhtenäiset standardit Industrie 4.0:lle kuten yhtenäiset kommunikointirakenteet 

ja -protokollat, tietoturvasäännöt ja kielet, termit, syntaksit ja niin edelleen. RAMI on 

kolmedimensioinen malli esittäen I4.0 tärkeimmät näkökulmat. Ensimmäinen dimensio kuvaa 

tuotteen elinkaarta aina ideasta käytöstä poistoon. Toinen dimensio kuvaa eri Industrie 4.0 

kerrokset fyysisen maailman objekteista liiketoimintamalleihin. Kolmas dimensio kuvaa 

hierarkiatasot tuotteesta viimeiselle yhdistetyn maailman tasolle (kuva 11). (Platform Industrie 

4.0 2018) 
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Kuva 11 RAMI referenssiarkkitehtuurimalli (Platforma Industrie 4.0 2018) 

 

IMSA 

IMSA (Intelligent Manufacturing System Architecture) on Kiinan “China Manufacturing 2025” 

hankkeen tueksi luotu arkkitehtuurimalli (kuva 12). Älykäs valmistus on yksi hankkeen 

tärkeimmistä projekteista. IMSA.n tarkoituksena on tarjota yhteinen käsitys älykkään 

valmistuksen mallista.  IMSA arkkitehtuuri jakaantuu kolmeen dimensioon: Elinkaareen, 

järjestelmähierarkiaan ja älykkäisiin toimintoihin. Elinkaaridimensio mallintaa älykkään 

tuotteen, tuotannon tai liiketoiminnan ketjun toisiinsa liittyviä arvonluontitoimintoja. 

Järjestelmähierarkia mallintaa vertikaalisen integraation laitetasolta (equipment) yritystasolle 

(Enterprise) ja viimeisellä tasollaan yhteistyön. (Wei et al. 2017) 
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Kuva 12 IMSA arkkitehtuurimalli (Wei at al. 2017) 

 

 

2.4 Avainteknologiat 

 

Xu et al (2018) mukaan teknologiat toimivat I4.0 mahdollistajina tehokkaampien ja 

kilpailukykyisempien teollisten ekosysteemien aikaansaamiseksi.  Weber (2016) tuo 

artikkelissaan esille I4.0 olevan kehittyneiden teknologioiden soveltamista teollisiin 

prosesseihin kokonaisuutena. Xu et l (2018) jatkavat I4.0 järjestelmän rakentamisen olevan 

erittäin vaativaa johtuen konseptin moniulotteisuudesta ja kompleksisuudesta. 

 

Muun muassa Alcazer & Cruz-Machado (2019), Gilchrist (2016) ja BCG (2020) listaavat 9 

teknologiatrendiä, jotka ovat yleisesti tunnistettuja I4.0 konseptin rakennuspalasina. Gilchrist 

(2016) toteaa niiden olevan ensisijaisia välineitä teollisen tuotannon muovaamisessa kohti I4.0 

visiota. Yleisesti tunnistetut avainteknologiat on lueteltu taulukossa 1. 
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Taulukko 1  Industry 4.0 avainteknologioita 

Kategoria  Teknologia 

Internet of X  Industrial internet of things (Alcazer & Cruz-Machado 2019, 

Gilchrist 2016, BCG 2020) 

 Internet of things (Ghobakhloo 2018) 

 Internet of Services (Ghobakhloo 2018) 

 Internet of People (Ghobakhloo 2018) 

 Internet of Data (Ghobakhloo 2018) 

Pilvilaskenta  Pilvilaskenta (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 2016, 

BCG 2020, Akdil et al 2017, Ghobabakhloo 2018)  

Kehittynyt data-

analytiikka 

 Big Data analytiikka (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 

2016, BCG 2020, Ghobabakhloo 2018) 

 Data-analytiikka ja AI (Akdil et al. 2017) 

Kyberturva  Kyberturva (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 2016, 

BCG 2020, Akdil et al 2017, Ghobabakhloo 2018) 

Virtualisointi-

teknologiat 

 Lisätty todellisuus (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 

2016, BCG 2020, Ghobabakhloo 2018) 

 Virtualisointiteknologiat Akdil et al (2017) 

Kehittynyt 

automaatio ja -

robotiikka 

 Automaatio ja teollinen robotiikka (Ghobabakhloo 2018) 

 Adaptiiviset robotit (Akdil et al 2017) 

 Autonomiset robotit (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 

2016, BCG 2020) 

Lisäävä valmistus  Lisäävä valmistus (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 

2016, BCG 2020, Akdil et al 2017, Ghobabakhloo 2018) 

Simulointi ja 

mallinnus 

 Simulointi (Alcazer & Cruz-Machado 2019, Gilchrist 2016, BCG 

2020, Akdil et al 2017, Ghobabakhloo 2018) 

Horisontaalinen ja 

vertikaalinen 

integraatio 

 

 Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio (Alcazer & Cruz-

Machado (2019), Gilchrist (2016), BCG 2020) 
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Akdil et al. (2017) puolestaan listaavat yhteensä 12 teknologiaa, jotka tukevat I4.0:n eri 

ulottuvuuksia. He nostavat yleisesti tunnistettujen lisäksi esiin seuraavat teknologiat: 

 Sulautetut järjestelmät   

 Kommunikointi ja verkottuminen  

 Anturit ja aktuaattorit  

 RFID ja RTLS teknologiat  

 Mobiiliteknologiat 

 

Ghobakhloo (2018) toteaa, ettei I4.0 ole enää pelkää hypeä ja listaavat tutkimuksessaan 

neljätoista I4.0 teknologiatrendiä, jotka toimivat I4.0 rakennuspalasina. Yleisesti tunnistettujen 

teknologioiden lisäksi he nostavat seuraavat teknologiat: 

 Kyberfyysiset järjestelmät 

 Lohkoketju 

 Semantiikkateknologiat 

 

 

2.5 Implementointi 

 

Schumacher et al. (2019) toteavat, että vaikka yrityksien johto on valmis panostamaan ja 

investoimaan digitaaliseen transformaatioon, on esteenä tietoisuuden puute omasta nykytilasta 

ja strategisesta suunnasta digitaalisen muutoksen realisoimiseksi. Työskenneltyään eri yritysten 

kanssa he huomasivat, että Industry 4.0 konseptin abstraktius ja kompleksisuus on suurimpia 

esteitä Industry 4.0 vision saattamiseksi käytäntöön. Frank et al. (2019) toteavat samaa Industry 

4.0 teknologioiden implementoinnin näkökulmasta. Ghobakhloo (2018) toteaa, että ei voi olla 

yhtä kaikille sopivaa I4.0 strategiamallia, sillä yritykset ja teollisuuden alat ovat erilaisia. Tästä 

syystä I4.0 tiekartta on rakennettava yrityskohtaisesti huomioiden yrityksen omat erityispiirteet.  

 

Tutkijat uskovat, että I4.0 on tuleva ilmiö, haluttiin sitä tai ei. Teknologiset innovaatiot ja 

muutokset liiketoimintaympäristössä vaikuttavat lyhyen aikavälin suorituskykyyn ja pitkän 

aikavälin kannattavuuteen. Ilmiön ja olemassa olevien sekä lähitulevaisuudessa saatavilla 

olevien teknologioiden kehittyminen on vielä epäselvää. Teknologioiden epäselvyys ja 
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nykyinen nopeatempoinen ja ankara globaali sekä dynaaminen kilpailutilanne korostaa 

teknologiastrategian luomista suunnannäyttäjäksi. Ghobakhloo (2018) 

 

Sarvarin (2018) mukaan I4.0 tiekartan avulla visualisoidaan kaikki portaat matkalla kohti täysin 

digitaalista yritystä. Hänen mukaansa menestyminen digitaalisessa transformaatiossa vaatii 

teknologiatiekartan tarkan hahmottamisen. Kane et al. (2016) puolestaan korostavat 

tutkimukseensa pohjautuen, että digitaalisen transformaation ajurina toimii strategia, ei 

teknologiat. 

 

Collin ja Saarelainen (2016 s. 252–256) korostavat, että teollinen internet ei ole IT- tai 

teknologiaprojekti. Lähtökohtana on oltava lisäarvo liiketoiminnalle ja ajureina toimia aidot 

tunnistetut asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet. Heidän mukaansa onnistunut teollisen internetin 

hyödyntäminen alkaakin koko arvoverkon mahdollisuuksien tunnistamisesta johtaen johdon 

strategisen tahtotilan ja vision muodostumiseen ylimmässä johdossa. He esittävät mallin 

teollisen internetin käyttöönottamiseen ja johtamiseen seuraavasti: 

 

 Mahdollisuuksien tunnistaminen ja strategian uudistaminen 

 Ideointi, POC, pilotointi ja pilotoinnin tuloksien analysointi 

 Strategian tarkennus ja muutoksen johtaminen 

 Sudenkuoppien välttäminen ja parhaiden käytäntöjen luominen  

 

Ganzarain & Errasti (2016) mukaan I4.0 mahdollistaa yrityksille uusia 

erottautumismahdollisuuksia. He kuvasivat kolmivaiheisen prosessin opastamaan yrityksiä 

erottautumismahdollisuuksia hyödyntävän vision, strategian ja tiekartan luomiseksi, sekä 

niiden toteuttamiseksi (Kuva 35). Mallin vaiheet ovat: 

1. Kuvittele 4.0 - Visio 

2. Mahdollista 4.0 - Road Map  

3. Käynnistä 4.0 - Projektit 

 



38 

 

 

 

 
Kuva 13 Kolmivaiheinen mali (mukaillen Ganzarain & Errasti 2016) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa koostetaan syvällinen I4.0 ymmärrys esimerkiksi ulkoisten 

asiantuntijoiden ja teknologiakumppaneiden avulla sekä määritellään räätälöity I4.0 visio 

yritykselle sen omat kyvykkyydet ja resurssit huomioiden. Vision pohjalta seuraavalla tasolla 

määritellään teknologiaportfolio, tarvittavat kyvykkyydet, suunnitellaan strategia ja selvitetään 

mahdolliset rajoitteet. Mahdollista 4.0 -vaiheessa valmistuu tiekartta, joka kuvaa strategian 

toteutuksen ja mahdolliset rajoitteet ajan suhteen kohti yrityksen I4.0 visiota. Strategia tulee 

hahmotella markkinan, tuotteiden, prosessien ja arvoverkoston näkökulmasta. Viimeisessä 

vaiheessa kokonaisuus konkretisoidaan varsinaisiksi I4.0 projekteiksi, joilla strategiaa 

toteutetaan. (Ganzarain & Errasti 2016) 

 

PwC (2016) koosti yli 2000 teollisen osanottajan kyselyn tuloksista ja digitaalisiksi 

edelläkävijöiksi tulkitsemiensa yritysten toiminnan pohjalta mallin yritysten onnistuneeseen 

digitalisaatioon. Kuusiportainen toimintamalli digitaaliseen menestykseen on esitetty kuvassa 

14.  
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Kuva 14 Toimintamalli digitaaliseen menestykseen (mukaillen PwC 2016) 

 

Ensin on hahmoteltava yrityksen oma Industry 4.0 strategia. Tämä lähtee liikkeelle nykytilan 

kypsyyden arvioinnista ja seuraavaksi keskipitkän aikavälin tavoitteiden asettamisesta. 

Painopiste tulee asettaa toimille, jotka tuovat eniten arvoa liiketoiminnalle. Aktiviteetit on 

oltava linjassa yrityksen kokonaisstrategian kanssa ja johdon on oltava valitun strategian takana 

sitä tukemassa. (PwC 2016) 

 

Seuraavaksi tulee pilottiprojektien avulla toteuttaa uusien konseptien toimivuuden mallinnus 

(proof-of-concept), joilla nopeilla kokeiluilla pyritään osoittamaan laaditun strategian 

liiketoiminta-arvo. Yhteistyötä yrityksen ulkopuolisten digitaalisten edelläkävijöiden, kuten 

start-uppien ja korkeakoulujen kanssa tulee ylläpitää digitaalisten innovaatioiden 

vauhdittamiseksi. (PwC 2016) 

 

Pilottien kokemuksien pohjalta voidaan tarkemmalla tasolla määritellä kyvykkyydet, joita 

tarvitaan vision onnistumiseksi. Tiedot ja taidot ovat ratkaisevassa roolissa onnistumiseen, 

joten yritykseen on houkuteltavaa tarvittavaa osaamista ja kasvattaa sitä organisaation sisällä. 

(PwC 2016) 

 

Dataa on nykyään mahdollista saada paljon. On tärkeää oppia, kuinka datasta saadaan arvoa 

rakentamalla datasta suoria linkkejä liiketoiminnan päätöksentekoon, jolloin voidaan kehittää 

tuotteita, niiden valmistamista ja käyttöä loppuasiakkaalla oikeaan dataan pohjautuen. (PwC 

2016) 
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I4.0 kokonaispotentiaalin saavuttaminen vaatii usein koko yrityksen transformaation. Kaikkien 

yrityksessä, johdosta yksittäiseen työntekijään, tulee toimia ja ajatella digitaalisen kulttuurin 

mukaisesti uusia teknologioita ja toimintamalleja kokeillen ja kehittäen. I4.0 tavoitteiden 

saavutettua ei saa jämähtää paikoilleen vaan on uudelleen kartoitettava uudet mahdollisuudet, 

ja niihin vaadittavat kyvykkyydet kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. (PwC 2016) 

 

Digitalisoituva maailma kulkee kohti ekosysteemejä ja todelliset mullistavat läpimurrot 

suorituskyvyssä tapahtuvat näissä kumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden arvoverkoston 

ekosysteemeissä. Kannattaa kehittää kokonaisia tuote- ja palveluratkaisuja, mutta myös 

selvittää mahdollisuuksia olla osa alustoja, joita ei itse omistaisikaan. (PwC 2016) 

 

Pessl et al. (2017) toteaa I4.0 konseptien aiheuttavan haasteita valmistavien yrityksien lukuisille 

eri toiminnoille ja nostaa esille tarpeen systemaattiseen lähestymistapaan Industry 4.0 

strategioiden kehittämiseen ja implementoimiseen. He suosittelevat lähtökohtaisesti kolmea 

normistrategiaa yrityksille, joilla ei vielä ole määriteltyä I4.0 strategiaa. Suositellut 

normistrategiat vievät yritystä oikeaan suuntaan, vaikka tarkkaa I4.0 visiota tai strategiaa ei 

yrityksellä vielä olisikaan. Normistrategiat johtavat joka tapauksessa korkeampaan 

digitaaliseen kypsyyteen yrityksessä. Digitaalinen kypsyys on edellytys tulevaisuuden 

digitaalisille liiketoimintamalleille. Normistrategiat ovat: (Pessl et al. 2017) 

 

1. Lean prosessit (Lean Management-filosofian toteuttaminen organisaatiossa. Lean 

Management mukaiset prosessit toimivat digitoinnin ja I4.0 perustana) 

2. Investoi digitalisaatioon yrityksen joka alueella. (ICT on edellytys I4.0:lle ja uusille 

digitaalisille toimintamalleille) 

3. Edistä tarvittavaa henkilöstön tietotaitoa saavuttaaksesi Lean Managementin ja 

digitoinnin hyödyt (Motivoituneet ja osaavat työntekijät toimivat I4.0:n 

mahdollistajina) 

 

Normistrategioiden lisäksi Pessl et al. (2017) esittelevät kolmivaiheisen ja kuusiportaisen 

toimintamallin (Kuva 15), jonka avulla yritykset voivat toteuttaa I4.0 strategioitaan analysoiden 

oman kypsyytensä, tunnistaen omat tavoitteensa ja luoden tarkan toimintasuunnitelman   
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implementointiin. Mallissa varsinaisen toiminnan tasolla pääpaino on vertikaalisessa ja 

horisontaalisessa integraatiossa, jotka yleisesti koetaan haasteelliseksi I4.0 implementoinnissa. 

Mallin kolme päävaihetta ovat (1) Analyysi, (2) Tavoiteasetanta ja (3) Implementointi, jotka 

jakaantuvat kukin kahteen askeleeseen. Ensimmäisen vaiheen askeleet ovat analyysi ja 

yrityksen nykytilan arviointi. Seuraavassa vaiheessa määritellään tavoitetaso ja määritetään 

sekä arvioidaan tarvittavat toimet. Viimeisessä vaiheessa strategia realisoidaan tekemällä 

tarpeelliset päätökset ja määritetään spesifit projektit, joilla implementointi toteutetaan. (Pessl 

et al. 2017) 

 

 
Kuva 15 Industry 4.0 tiekartta (mukaillen Pessl et al. 2017) 

  

Pessl et al. (2017) tiekartan ensimmäinen askel on aloitustyöpaja (workshop), jonka 

tarkoituksena on luoda heräte olennaisen I4.0 sisällön, konseptien ja teknologioiden osalta.  On 

tärkeää saada yrityksen sisäinen ymmärrys I4.0:sta yrityksessä varsinkin osallistuvan 

henkilöstön osalle. Työpajoissa kannattaa esitellä erilaisia I4.0 sovellutuksia ja kuinka 

käytännössä I4.0 teknologioita on hyödynnetty. On tärkeää myös esitellä niillä saavutettuja 

hyötyjä. Aloitus workshopien lopputulemana yrityksen tulisi luoda oman I4.0 hankkeensa 

sisältö, määrittää henkilöstö muutosprosessiin, mahdollisuudet ja uhat ulkoisesta 

näkökulmasta, vahvuudet ja heikkoudet sisäisestä näkökulmasta. (Pessl et al. 2017) 
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Toisella askeleella vahvistetaan nykytila ja olemassa oleva kyvykkyys arvioimalla I4.0 

valmiuksia ja kypsyyttä. Arviointi suoritetaan kyvykkyys maturiteettimallien avulla, verraten 

yrityksen nykytilaa I4.0 kypsyysmallin tasoihin. Kolmannella askeleella määritellään 

tavoitetila kullekin toiminta-alueelle. Tämä tulisi toteuttaa yrityksen I4.0 strategian mukaisesti 

monialaisten osaavien tiimien toimesta keskustellen, mitkä kypsyyden tasot on saavutettava 

kullakin toiminta-alueella strategian toteutumiseksi, sillä korkein kypsyyden taso ei suinkaan 

ole automaattisesti yrityksen tavoite. Lopputulemana koostetaan tavoiteprofiili suhteessa 

kypsyysmalliin. Neljännellä askeleella kypsyyden tavoitetasoista johdetaan konkreettisia 

toimenpiteitä nykytilasta tavoitetilaan pääsemiseksi. Toimenpiteet dokumentoidaan ja 

arvioidaan vaivannäon ja hyötyjen suhteen sekä aiheutuvat kustannukset arvioidaan. 

Viidennellä askeleella tavoitetasot ja toimenpiteet, joilla merkittävin relevanttius ja 

kontribuutio yrityksen strategiaan, valitaan ja luodaan avaintunnusluvut (konkreettiset 

mitattavat tavoitteet) implementoinnin arvioimiseksi. Viimeisellä kuudennella toimintamallin 

askeleella konkreettiset I4.0 implementointiprojektit määritellään ja budjetoidaan. Aloittamista 

pilottiprojekteilla suositellaan, jolloin saadaan nopeasti sisällytettyä saatu kokemus ja 

osaaminen hyödynnettyä seuraavien I4.0 projektien suunnittelua ja implementointia varten.  

(Pessl et al. 2017) 

 

Frank et al. (2019) puolestaan tarkastelivat digitalisoitumisen polkua I4.0 teknologioiden 

omaksumisen näkökulmasta. He tutkivat I4.0 teknologioiden implementointia valmistavan 

teollisuuden yrityksissä ja esittelivät sen pohjalta viitekehyksen teknologioiden tasoista ja 

kolmitasoisen implementointimallin. Malli ei välttämättä ole ideaalinen implementoinnin 

järjestys vaan perustuu tutkimuksen löydöksiin implementoinnin tasoista ja järjestyksestä. He 

jakoivat teknologiat front-end (Smart Manufacturing, Smart Products, Smart Suply Chain, 

Smart Working) ja perusteknologioihin (IoT, Cloud, Big Data ja analytiikka). Teknologioiden 

implementoinnin monimutkaisuus ja vaikeus kasvaa siirryttäessä seuraavalle tasolle. 

Teknologioiden implementoinnin polku on esitetty kuvassa 16. (Frank et al. 2019) 
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Kuva 16 Industry 4.0 teknologioiden implementoinnin malli (Frank et al. 2019) 
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3 INDUSTRY 4.0 KYPSYYS 

 

Kypsyys voidaan määritellä tilaksi, joka on päätökseen saatettu, täydellinen tai valmis.  

Kypsyys kuvastaa kehittymistä alkuperäisestä haluttuun tavoitetilaan.  Kypsyysmallit kuvaavat 

tyypillisiä, loogisia ja/tai haluttuja polkuja kohti tavoitetilaa ja edesauttavat tätä kehitystä. 

(Marx et al. 2012).  Blayone & Oostveen (2019) nosti tutkimuksessaan esiin sen, että usein 

Industry 4.0 malleissa kypsyys ja valmius tulkitaan samaa tarkoittaviksi.  

 

Akdil et al. (2017) mukaan kypsyysmallit tai maturiteettimallit kuvaavat loogisesti etenevää 

toivottua kehityspolkua kohti haluttua tavoitetilaa ja siten toimivat arvokkaana tekniikkana 

prosessien tai organisaatioiden arviointiin eri näkökulmista. Kypsyysmallien tasot ovat 

tyypillisesti jonkin tietyn ulottuvuuden tai kriteeristön mukaan määriteltyjä (Leineweber et al. 

2018). Maturiteettimallit ovat yleinen työkalu organisaation tai prosessin kypsyyden 

konseptointiin tai mittaamiseen suhteessa tavoitetasoon (Schumacher et al. 2016).  

 

Monet yritykset kamppailevat I.40 transformaation käynnistämisessä ja oman kyvykkyytensä 

arvioinnissa. Kypsyysmallit ja oman kyvykkyyden arviointi ovat tärkeitä tilannekuvan 

selvittämiseksi ja suunnan näyttämiseksi. Akdil et al. (2017). Zoltan ja Istvan (20X18 lisäävät, 

että kypsyysmalleja voidaan käyttää digitaalisen transformaation tiekartan suunnittelun 

apuvälineinä. 

 

 

3.1 IMPULS - Industry 4.0 valmius 

 

IMPULS Industry 4.0 valmiusmallin pohjalta yritykset voivat arvioida omaa I4.0 valmiuttaan 

ja verrata omaa tasoaan johtaviin I4.0 yrityksiin ja omaan tavoitetilaansa. Malli pohjautuu 

kuuteen I4.0 avaindimensioon (Strategia ja organisaatio, älykäs tehdas, älykäs operatiivinen 

toiminta, älykkäät tuotteet, datalähtöiset palvelut ja työntekijät). Kukin dimensio on palasteltu 

edelleen pienempiin, yhteensä 18 eri osa-alueeseen (taulukko 2). (Lichtblau et al 2015) 
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Taulukko 2 Impuls-industry 4.0 valmiusmallin dimensiot ja osa-alueet (mukaillen Lichtblau et al 2015) 

Dimensio Osa-alueet 

Strategia ja Organisaatio Strategia 
Investoinnit 
Innovaatioiden johtaminen 

Älykäs tehdas Digitaalinen mallinnus 
Laite infrastruktuuri 
Datan hyödyntäminen 
IT-järjestelmät 

Älykäs operatiivinen toiminta Pilviratkaisujen käyttö 
Tietoturva 
Autonomiset prosessit 
Informaation jakaminen 

Älykkäät tuotteet Käyttövaiheen data-analytiikka 
ICT-lisätoiminnallisuudet 

Datapohjaiset palvelut Hyödynnettävän datan osuus 
Liikevaihdon osuus 
Datalähtöiset palvelut 

Henkilöstö Kyvykkyyden hankkiminen 
Henkilöstön kyvykkyys 

 

 

Kullekin dimension osa-alueelle on tunnistettu kriteeristö valmiuden arvioimiseksi. 

Kriteeristön pohjalta on luotu I4.0 valmiutta kuvaava kuusitasoinen malli (0= Ulkopuolinen – 

5 Huippusuorittaja). Jokainen taso sisältää minimivaatimukset, jotka pitää olla täytettynä tason 

saavuttaakseen. Valmiustason mukaan yritykset jaotella edelleen kolmeen kategoriaan; 

Ulkopuoliset, Oppijat ja Johtavat. Valmiustasot ja -kategoriat on esitetty kuvassa 17. 

Valmiusmallista on johdettu kysely, jonka pohjalta I4.0 valmiuden arviointi voidaan toteuttaa 

itsearviontina. Kysely on toteutettavissa online-kyselynä. (Lichtblau et al 2015) 
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Kuva 17 IMPULS-Industry 4.0 valmiusmallin tasot (mukaillen Lichtblau et al. 2015) 

 

 

3.2 Datalähtöisen valmistuksen kypsyysmalli  

 

Weber et al. (2017) esittivät IT arkkitehtuuriin keskittyvän kypsyysmallin (M2DDM –Maturity 

Model for Data-Driven Manufacturing) datalähtöiselle valmistukselle auttamaan yrityksiä 

arvioimaan kypsyyttään suhteessa datalähtöiseen valmistukseen ja I4.0 visioon.  Kypsyysmalli 

ja sen tasot on esitetty kuvassa 18.  Kypsyysmalli rakentuu kuudesta eri tasosta (0. Ei IT 

integraatiota, 1. Data- ja järjestelmä integraatio, 2. Elinkaaridatan integraatio, 3. 

Palvelulähtöisyys, 4. Digitaalinen kaksonen ja 5. Itseoptimoituva tehdas). Lisäksi malli 

kuvastaa kuinka se positioituu tyypilliseen valmistuksen automaatiopyramidiin nähden. 

Kypsyysmalli hahmottelee tarvittavat askeleet seuraavan tason saavuttamiseksi. He uskovat, 

että tasot yhdestä kolmeen ovat jo osittain olemassa kehittyneimmissä IT arkkitehtuureissa ja 

taso neljä konkretisoituu lyhyellä aikavälillä. Autonominen itseään optimoiva tehdas on 

kuitenkin vielä visioissa, mutta heidän mukaansa saavutettavissa pitemmällä aikavälillä. 

(Weber et el. 2017) 
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Kuva 18 Datalähtöisen valmistuksen kypsyysmalli (mukaillen Weber et al. 2017) 

 

 

3.3 Industry 4.0 kypsyysmalli 

 

Akdil et al. (2017) arvioivat olemassa olevia I4.0 transformaation maturiteettimalleja ja esittivät 

uuden mallin kattamaan vertailemiensa mallien rajoitteita. Maturiteettimallin arviointi 

kriteeristö pohjautuu I4.0 periaatteisiin ja teknologioihin. Malli pyrkii erottautumaan, 

lisäämällä yritysten näkökulmaa malliinsa dimensioiden osa-alueiden toimintopohjaisella 

jaottelulla. Kypsyyden arviointi tapahtuu kyselyn avulla itsearviointina ja vastauksia 

kriteeristöön vertaamalla. Malli koostuu kolmesta dimensiosta (Älykkäät tuotteet ja palvelut, 

Älykkäät liiketoimintaprosessit sekä Strategia ja Organisaatio), joista laajin dimensio (Älykkäät 

liiketoimintaprosessit) jakaantuu lisäksi kolmeen aladimensioon. Dimensiot jakaantuvat 

edelleen kokonaisuudessaan kolmeentoista ala-alueeseen. Kypsyysmallin dimensiot ja osa-

alueet on esitetty taulukossa 3. (Akdil et al. 2017) 
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Taulukko 3 Industry 4.0 kypsyysmallin dimensiot ja osa-alueet (mukaillen Akdil et al. 2017) 

Dimensio Aladimensio Osa-alue 

Älykkäät tuotteet ja palvelut   Älykkäät tuotteet ja 
palvelut 

Älykkäät liiketoiminta 
prosessit 

Älykäs tuotanto ja operaatiot  Tuotanto, logistiikka ja 
hankinta 

 R&D - Tuotekehitys 
 Älykäs markkinointi ja 

myyntioperaatiot 
 Jälkimarkkinointi 

 Hinnoittelu/Promootio 
 Tukitoiminnot  Henkilöstöhallinto 

 Informaatio teknologiat 

 Älykäs talous 
Strategia ja organisaatio   Liiketoimintamallit 

 Strategiset kumppanuudet 

 Teknologia investoinnit 

 Organisaatiorakenne ja 
johtajuus 

 

I4.0 periaatteiden ja teknologioiden pohjalta rakennetun kriteeristön mukaisesti kypsyys 

jaotellaan neljään (0-3) eri tasoon seuraavasti (Akdil et al. 2017): 

 0 = Poissaolo (Absence) 

 1 = Olemassaolo (Existence) 

 2 = Selviytyminen (Survival)   

 3 = Kypsyys (Maturity) 

 

Kypsyyttä arvioidaan itsearviointina kyselyn avulla. Jokaiselle osa-alueelle on muodostettu 

kysymykset, joiden vastauksista muodostetaan kypsyyden tasoja vastaava 0-3 pisteytys 

kriteeristöön vertaamalla. Osa-alueiden kysymysten vastauksien pisteistä lasketaan 

aladimensioiden ja päädimensioiden tulos. Dimensioiden kokonaiskypsyydelle on määritetty 

raja-arvot kullekin kypsyyden tasolle. Raja-arvot määrittävät lopullisen kokonaiskypsyyden. 

(Akdil et al 2017) 
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3.4 Industry 4 valmiusmalli 

 

Warwickin yliopiston Industry 4 valmiusmalli (Warwick 2017) tarkastelee valmiutta kuuden 

ydindimension kautta. Valmiusmallin ydindimensiot jakaantuvat edelleen yhteensä 

kolmeenkymmeneenseitsemään aladimensioon.  Valmiusmallin ydindimensiot ovat: 

 

  Tuotteet ja Palvelut 

 Valmistus ja operatiivinen toiminta 

 Strategia ja organisaatio 

 Toimitusketju 

 Liiketoimintamalli 

 Lainopilliset erityispiirteet 

 

Valmiuden arviointi rakentuu nelitasoisen valmiusmallin ympärille. Arviointi suoritetaan 

kyselyn avulla itsearviointina. Aladimensioille on määritelty kuvaukset valmiustasojen 

mukaisesti, jotka tulee täyttää seuraavalle valmiuden tasolle siirtyäkseen. Aladimensioiden 

saavutettujen tasojen keskiarvona muodostuu ydindimension valmiustaso. Arviointi suoritetaan 

itsearviointina ja toimii nykytilan selvittämisen työkaluna. Malli ja arviointi ottaa kantaa myös 

tavoitetilaan. Arvioimalla tavoitetaso saadaan selville dimensioittain ja aladimensioittain kuilu 

nykytilan ja tavoitetilan välillä. Valmiustasot ovat (Warwick 2017): 

 

1. Aloittelija 

2. Keskitason toimija 

3. Kokenut 

4. Expertti 
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4 ASIAKASARVON LUONTI JA ARVON KAAPPAUS 

 

4.1 Asiakasarvo 

Digitalisaatio vaikuttaa kasvavissa määrin myös markkinointiin. Digitalisoituneet 

markkinointikanavat tuovat yrityksien tuotteet ja palvelut nopeasti saataville. Tuotteita, 

palveluita ja yritystä sekä niiden oikeasti tuottamaa arvoa ja palvelun tasoa on helppo ja nopea 

vertailla, arvioida sekä jakaa kokemuksia muiden käyttäjien kanssa esimerkiksi sosiaalisen 

median ja erilaisten alustojen kautta. Digitalisaatio nostaa esiin uusia tarpeita asiakkaiden 

suunnasta, joten yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi markkinoinnin on pystyttävä 

kartoittamaan asiakkaiden tarpeita ja luomaan uusia innovatiivisia tuotteita tai palveluita 

asiakkaille arvoa luodakseen.  

 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana asiakasarvon luomisesta ja toimittamisesta on tullut 

perusteellinen osa B2B markkinointia (Eggart et al 2018). Kumar et al. (2016) toteavat 

liiketoiminnan perustuvan siihen, että se tuottaa jotakin arvoa asiakkailleen. Heidän mukaansa 

kestävässä liiketoiminnassa on ensin toimitettava arvoa asiakkaille, jonka jälkeen yritys voi 

saada arvoa asiakkailta vastineeksi. Kotler (2017 s.28) mukaan tänä päivänä on entistä 

tärkeämpää rakentaa asiakassitoutumista ja -suhteita oikeaan ja kestävään arvoon perustuen.  

 

Keränen ja Jalkala (2013) mukaan asiakasarvo kuvataan yleensä trade-offina hyötyjen ja 

uhrausten suhteessa. Hyödyt ja uhraukset voivat olla rahamääräisiä tai muita asiakkaan 

näkökulmasta hyödyiksi tai uhrauksiksi koettuja asioita Keränen & Jalkala (2013) jatkavat. 

Rintamäki et al. (2007) tarkentavat, että asiakasarvo voidaan kokea taloudellisen arvon lisäksi 

toiminnallisena, emotionaalisena ja symbolisena arvona. He jatkavat asiakasarvon olevan 

positiivisten ja negatiivisten seurauksien arvioinnin tulos tuotteen tai palvelun käyttämisestä. 

Mitä suuremmat ovat hyödyt asiakkaalle suhteessa uhrauksiin sitä suurempi on asiakasarvo.  

Useat tutkimukset tukevat johtopäätöstä, että tuotteiden ja palveluiden integrointi ratkaisuiksi 

luovat enemmän arvoa asiakkaalle kuin yksittäisinä (Keränen & Jalkala 2013).   
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4.2 Arvoa luova ja kaappaava markkinointiprosessi 

 

Markkinointi alkaa asiakkaiden tarpeiden ja halujen ymmärtämisestä, kohdemarkkinoiden 

määrittämisestä ja houkuttelevan arvolupauksen rakentamisesta. Arvolupauksella yritys voi 

houkutella asiakkaita ja kehittää olemassa olevia asiakkuuksia. Nykyään markkinoijat 

tavoittelevat asiakkaiden sitouttamista rakentaen tiiviitä ja pitkäkestoisia asiakassuhteita 

tekemällä omasta brändistään merkittävän osan asiakkaiden elämää. Markkinoinnin 

onnistuessa tehtävässään asiakkaiden sitouttaminen johtaa kasvaneeseen markkinaosuuteen, 

kasvavaan kannattavuuteen ja asiakaspääoman kasvuun. Kotler & Armstrong (2018, s.54) 

 

Kotler & Armstrong (2018, s.28–30) mukaan markkinointi on asiakkaiden sitouttamista ja 

kannattavien asiakassuhteiden hallintaa. Heidän mukaansa markkinoinnin tavoitteena on luoda 

arvoa asiakkaille ja vastaavasti kaapata arvoa yritykselle vastineeksi asiakkaalle luodusta 

arvosta. Viisivaiheinen markkinointiprosessi (kuva 19) kuvaa tätä arvon luonnin, toimittamisen 

ja vastineeksi asiakkailta arvon kaappaamisen prosessia. 

 

 
Kuva 19 Arvoa luova ja vastineeksi arvoa kaappaava markkinointiprosessi (mukaillen Kotler & Armstrong 

2018 s.54) 

 

Markkinoinnin pääasiallinen tehtävä on luoda arvoa asiakkaille. Markkinointiprosessin 

ensimmäinen vaihe on ymmärtää asiakkaita ja markkinaa, jotta seuraavilla portailla voidaan 

tarpeita täyttää ja luoda asiakasarvoa. Ymmärryksen luominen jaetaan viiteen osa-alueeseen: 
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(1) Asiakkaan tarpeet, halut ja vaateet, (2) Tarjoama, (3) asiakasarvo ja tyytyväisyys, (4) 

vaihdanta ja suhteet, (5) markkina. (Kotler & Armstrong 2018, s.30) 

 

Seuraavassa vaiheessa luodaan markkinointistrategia, jonka ajurina toimii asiakasarvo. 

Tärkeimpinä kysymyksinä onnistuneelle markkinointistrategialle toimivat: ”Ketä asiakkaita 

palvelemme (mikä on kohde markkinamme)?” ja “Kuinka parhaiten palvelemme valittuja 

asiakkaita (mikä on arvolupauksemme)? Yrityksen on päätettävä palveltavat asiakkaat. 

Apuvälineenä toimii markkinan- ja/tai asiakkaidensegmentointi, jonka pohjalta yrityksen on 

päätettävä mitä segmenttiä se tavoittelee ja kuinka se segmenttejä palvelee. Yrityksen on 

päätettävä, kuinka se erottautuu ja positioi itsensä markkinoilla. Työvälineenä toimii 

arvolupaus, jonka avulla yritys kuvaa hyödyt ja arvon, joita se lupaa asiakkaille toimittaa. 

Markkinointistrategian tavoitteena on ylivertaista arvoa luomalla, toimittamalla ja 

kommunikoimalla sitouttaa, pitää ja kasvattaa kohdeasiakkuuksia. (Kotler & Armstrong 2018, 

s.34–35) 

 

Integroitu markkinointisuunnitelma muuttaa strategian toimenpiteiksi, joilla aiottu arvo 

toimitetaan asiakkaille. Suunnitelma koostuu markkinointi mix:stä (tuote, hinnoittelu, paikka 

ja promootio). Ensin on luotava tarpeet tyydyttävä tuote/palvelu tarjoama. Seuraavaksi 

tarjoama on hinnoiteltava ja päätettävä miten/missä tarjoama on saatavilla kohdemarkkinoille. 

Lopuksi promootion avulla kommunikoidaan tarjoama, sen hyödyt ja arvo kohdeasiakkaiden 

sitouttamiseksi. (Kotler & Armstrong 2018, s.38) 

 

Seuraavalla prosessin tasolla rakennetaan ja hallitaan asiakassuhteita toimittamalla aiemmilla 

tasoilla luodun strategisen ja taktisen suunnitelman mukaisesti ylivertaista asiakasarvoa ja -

tyytyväisyyttä kohdeasiakkaille, mahdollistaen pitkäkestoiset asiakassuhteet. Tyytyväiset 

asiakkaat pysyvät todennäköisemmin lojaaleina tuovat yritykselle vastaavasti arvoa enemmän 

ja pitempään. Asiakkaita sitoutetaan esimerkiksi luomalla brändi keskustelua, kokemuksia ja 

yhteisöllisyyttä. Avuksi yritys tarvitsee kuitenkin niin sisäisiä kuin ulkoisia 

markkinointijärjestelmänsä partnereita, joten partnerisuhteiden hallinta on myös tärkeässä 

roolissa, jotta koko markkinointijärjestelmä saumattomasti luo, kommunikoi ja toimittaa aiottua 

asiakasarvoa ja ylläpitää asiakassuhteita. (Kotler & Armstrong 2018, s.38 & 54–55)  
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Viimeisellä prosessin tasolla yritys kaappaa vastineeksi arvoa asiakkailta itselleen. Prosessin 

ensimmäiset neljä askelta mahdollistavat asiakkaan tarpeisiin luodun asiakasarvon luomisen, 

toimittamisen sekä asiakassuhteiden luomisen ja ylläpitämisen. Ylivertaisen asiakasarvon 

toimittaminen tavoitesegmenteille kasvattaa asiakkuuksien määrää sekä synnyttää ja luo erittäin 

tyytyväisiä asiakkuuksia, jotka pysyvät asiakkaina pitkään ja ostavat lisää. Tämä parantaa 

asiakkaan elinkaaren arvoa yritykselle ja kasvattaa pitkäaikaista asiakaspääomaa 

kokonaisuudessaan. (Kotler & Armstrong 2018, s.44–46) 
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5 INDUSTRY 4.0 KYPSYYDEN ARVIONNIN KOEKÄYTTÖ 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on kuvata kuinka yrityksen I4.0 kypsyyttä arvioidaan. 

Teoriaosuudessa selvitettiin laaja-alaisesti I4.0 konseptia, jotta saadaan ymmärrys ja 

kokonaiskuva konseptista. Lisäksi esitettiin erilaisia I4.0 kontekstiin liittyviä kypsyysmalleja 

kypsyyden arvioimiseksi. Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen kypsyysmallin ja -

arvioinnin rakentaminen, arvioinnin koekäytön toteutus ja tulokset. 

 

5.1 Kypsyysmalli 

 

Tätä tutkimusta varten rakennettiin kypsyysmalli ja siihen pohjautuva I4.0 kypsyyden 

itsearviointikysely, jonka avulla koekäytettiin kypsyyden arviointia käytännössä. 

Teoriaosuudessa esitettiin muutamia erilaisia kypsyysmalleja. Tähän tutkimukseen rakennettiin 

kypsyysmalli ja -arviointi yhdistelemällä ja mukaillen Akdil (2017) ja Warwick (2017) 

kypsyysmalleja ja niihin liittyviä itsearviointeja. Akdil et al. (2017) malli keskittyi nykytilan 

arviointiin. Warwick (2017) lisäsi arviointiinsa myös tavoitetilan arvioinnin näkökulman. 

 

Tässä tutkimuksessa I4.0 kypsyys on jaettu neljään tasoon järjestyksessä digitalisoinnin 

alkutaipaleella olevasta toimijasta kypsimpään kuvan 20 mukaisesti. Kypsyysmalli muodostuu 

viidestä päädimensiosta: Tuotteet ja Palvelut, Valmistus ja Operatiivinen toiminta, 

Toimitusketju, Strategia ja Organisaatio sekä Liiketoimintamalli.  Päädimensiot jakaantuvat 

edelleen yhteensä 48 osa-alueeseen. Kypsyysmallin dimensiot ja niiden osa-alueet on esitetty 

taulukossa 4.  
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Kuva 20 Tutkimuksen Industry 4.0 kypsyysmallin tasot 

 

Taulukko 4 Tutkimuksen Industry 4.0 kypsyysmallin dimensiot ja osa-alueet 

Päädimensio Osa-alue 

1. Tuotteet ja 

Palvelut 

 

 Tuoteräätälöinti (Warwick 2017) 

 Datalähtöiset palvelut (Warwick 2017) 

 Tuotteesta kerätyn datan hyödyntäminen (Warwick 2017) 

 Tuotteesta kerätyn datan hyödyntäminen arvoketjussa (Akdil et al. 
2018) 

 Tuotteen data-analysointikyvykkyys (Akdil et al. 2018) 

 Tuotteen digitaaliset toiminnallisuudet (Akdil et al. 2018) 

 Tuotteen älykkyys (Akdil et al. 2018) 

 Tuotteen reaaliaikainen seuranta (Akdil et al. 2018) 
2. Valmistus ja 

operatiivinen 

toiminta 

 

 Automaatio (Warwick 2017) 

 Kone- ja ohjausjärjestelmäintegraatio (Warwick 2017) 

 Koneiden ja laitteiden I4.0 valmius (Warwick 2017) 

 Autonomisesti ohjautuvat työkappaleet (Warwick 2017) 

 Itseoptimoituvat prosessit (Warwick 2017) 

 Digitaalinen mallinnus (Warwick 2017) 

 Operatiivisen datan kerääminen (Warwick 2017) 

 Operatiivisen datan käyttö (Warwick 2017) 

 Kunnossapitoaktiviteettien reaaliaikainen ja automaattinen 
aikataulutus (Akdil et al. 2018) 

 Pilviratkaisujen käyttö (Warwick 2017) 

 Tietoturva (Warwick 2017) 

 Digitaalinen kaksonen-konsepti (Akdil et al. 2018) 

 Datan keruu koneista, prosesseista ja tuotteista (Akdil et al. 2018) 

 Kerätyn datan käyttö tuotannossa (Akdil et al. 2018) 
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3. Strategia ja 

organisaatio 

 

 Strategian implementoinnin taso (Warwick 2017) 

 Mittaaminen (Warwick 2017) 

 Investoinnit (Warwick 2017) 

 Henkilöstön digitaalinen osaaminen (Warwick 2017) 

 Yhteistyö (Warwick 2017) 

 Johtaminen (Warwick 2017) 

 Investointien seuranta (Warwick 2017) 

 Sidosryhmätyöskentely (Akdil et al. 2018) 

 Investointien budjetointi (Akdil et al. 2018) 

 Data-analytiikan ja digitalisaation organisoituminen (Akdil et al. 
2018) 

 Digitaalisen muutoksen kouluttaminen (Akdil et al. 2018) 

 IT-toimintojen organisoituminen (Akdil et al. 2018) 
4. Toimitusketju 

 

 Varastojen ohjaus reaaliaikaisen datan pohjalta (Warwick 2017) 

 Toimitusketjun integraatio (Warwick 2017) 

 Toimitusketjun läpinäkyvyys (Warwick 2017) 

 Toimitusketjun joustavuus (Warwick 2017) 

 Läpimenoaika (Warwick 2017) 

 Operatiivisen datan hyödyntäminen (Akdil et al. 2018) 
5. Liiketoiminta-

malli 

 

 “As-a-Service"-liiketoimintamalli (Warwick 2017) 

 Datalähtöinen päätöksenteko (Warwick 2017) 

 Tuotteen reaaliaikainen seuranta (Warwick 2017) 

 Myynti- ja markkinointikanavien integrointi (Warwick 2017) 

 Liiketoiminnan IT-tuki (Warwick 2017) 

 Innovatiiviset digitaaliset toimintamallit (Akdil et al. 2018) 

 Resursointi (Akdil et al. 2018) 

 Datapohjaisten palveluiden osuus liikevaihdosta (Warwick 2017) 
 

 

Jokaiselle osa-alueelle on määritetty neljä kypsyyden tasoa kuvauksineen. Kypsyystason 

kuvaus kertoo, millaisia valmiuksia yrityksellä on oltava tason saavuttaakseen. Päädimension 

kypsyystasojen kuvaukset muodostuvat osa-alueiden tasokuvauksista. Taulukossa 5 on 

esimerkkinä esitetty Tuotteet ja Palvelut -dimension kypsyystasokuvaukset. Kaikkien 

dimensioiden osa-alueiden tasokuvaukset on esitetty liitteessä 2. 
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Taulukko 5 Tutkimuksen I4.0 kypsyysmallin Tuotteet ja palvelut dimension tasokuvaukset 

TUOTTEET JA 
PALVELUT 

Taso 1 
Harjoittelija 

Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

Tuoteräätälöinti Standardisoitunut 
massavalmistus, 
Tuotteen 
asiakaskohtainen 
räätälöinti ei 
mahdollista. 

Suurin osa tuotteista 
valmistetaan suurina 
eräkokoina ja vain 
rajallinen tuotteen 
myöhäinen räätälöinti 
mahdollista 

Tuotteet pystytään 
räätälöimään melko 
pitkälti, mutta 
omaavat kuitenkin 
saman rungon/alustan 

Myöhäinen räätälöinti 
mahdollista 
suurimmalle osalle 
tilauksesta 
valmistettaville 
(make-to-order) 
tuotteille eräkoolla 1 

Datapohjaiset 
palvelut 

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
ilman 
asiakasintegraatiota  

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
vähäisin 
asiakasintegraatioin 

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
asiakasintegroituen 

Datapohjaiset 
palvelut ovat täysin 
asiakasintegroituneet 

Tuotteen datan 
hyödyntäminen 

Dataa ei käytetä 0–20 % kerätystä 
datasta hyödynnetään 

20–50 % tuotteesta 
kerätystä datasta 
hyödynnetään 

Yli 50 % tuotteesta 
kerätystä datasta 
hyödynnetään 

Tuotteesta 
kerätyn datan 
hyödyntäminen 
arvoketjussa - 
  

(Kenelle tarjoatte palveluita/sisältöä tuotteesta kerätyn datan pohjalta) 
Ei kenellekään 
  

Liiketoiminnalle Asiakkaille Arvoketjulle 
(kumppaneille) 

Tuotteen data-
analysointikyvykk
yys 
  

(Minkä tasoista data-analytiikkaa tuotteenne kykenee suorittamaan) 
Toteava - Kuvaa 
tuotteen kuntoa, 
ympäristöä ja 
toimintaa 
  

Diagnostinen - Tutkii 
syitä tuotteen 
suorituskyvyn 
heikkenemiseen tai 
vikaantumiseen 

Ennustava - Tunnistaa 
malleja, jotka 
indikoivat 
mahdollisia tulevia 
tapahtumia 

Ohjaava - Tunnistaa 
toimenpiteitä 
lopputuleman 
parantamiseksi tai 
ongelmien 
korjaamiseksi 

Tuotteen 
toiminnallisuudet 
  

Millaiseen toiminnallisuuteen tuotteenne kykenevät? 
 *Tuote pystyy kommunikoimaan muiden tuotteiden/alustojen, koneiden tai tuotteen ulkoisten 
järjestelmien kanssa 
 * Tuote kerää dataa ympäristöstään ja muista järjestelmistä 
 *Tuote pystyy säilyttämään keräämäänsä dataa omassa järjestelmässä tai pilviratkaisussa 
 *Tuotteella on alusta (platform), jossa tuotteen sovellukset tai pilvisovellukset toimivat 
Ei mitään 
vaihtoehdoista 
  

1–2 vaihtoehtoa 
toteutuu 

3 vaihtoehtoa toteutuu 4 vaihtoehtoa toteutuu 

Tuotteen älykkyys Valvonta - 
Tuotteiden kuntoa, 
niiden ympäristöä, 
toimintaa ja käyttöä 
pystytään 
seuraamaan  
  

Hallinta - Tuotteisiin 
tai tuotepilveen 
sulautettu ohjelmisto 
mahdollistaa 
toimintojen 
etähallinnan ja 
käyttökokemuksen 
säätelyn 

Optimointi - Tuotteen 
toimintaa ja ja 
käyttöä optimoivien 
algoritmien pohjalta 
mahdollisuus säätää 
toimintaa ja käyttöä 
suorituskyvyn 
parantamiseksi sekä 
tehdä ennakoivaa 
diagnostiikkaa 

Autonomia - Tuotteet 
voivat toimia 
itsenäisesti omaa 
toimintaansa 
optimoiden, 
koordinoida omaa 
toimintaansa 
suhteessa muihin 
tuotteisiin ja 
järjestelmiin, tuntevat 
oman tilansa ja voivat 
korjata itsenäisesti 
ongelmia 

Tuotteen 
reaaliaikainen 
seuranta 

Rajallinen tuotteen 
seuranta  

 Tuotetta voidaan 
seurata sen kulkiessa 
valmistuksen ja 
sisäisten 
jakelupisteiden välillä 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi 
valmistuksen ja 
jakelun siihen asti, 
kunnes se saapuu 
asiakkaalle 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi koko sen 
elinkaaren 
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5.2 Kypsyysarvioinnin toteutus 

 

Kypsyysarviointi suoritettiin itsearviointina online-kyselyn avulla kahdelle eri toimialan 

yritykselle, yritykselle A ja B. Yrityksille toimitettiin ennen kyselyä yleinen kuvaus I4.0 

konseptista työn teoriaosuudessa kasattujen tietojen pohjalta antamaan yhtenäistä ymmärrystä 

konseptista. Kyselytutkimus on rakennettu kolmiosaiseksi:  

 

1. Esitiedot 

2. I4.0 kypsyysarviointi  

3. Loppukysely 

 

Esitieto-osiossa selvitettiin yrityksen ja vastaajan perustietoja, digitaalisen strategian 

olemassaoloa sekä käytössä olevia operatiivisia tietojärjestelmiä ja I4.0 avainteknologioita. 

Kypsyysarviointiosiossa pyydettiin arvioimaan yrityksen I4.0 kypsyyttä nykytilan sekä 

tavoitetilan suhteen molemmilta kyselyyn osallistuvilta yrityksiltä. Lisäksi yritystä B pyydetään 

arvioimaan kunkin osa-alueen tavoitetilan tärkeyttä. Loppukyselyosiossa kartoitettiin yrityksen 

kokemaa arvoa I4.0 kypsyysarvioinnista sekä tarkennuksia yrityksen I4.0 osaamisen ja 

resurssoinnin nykytilasta.  

 

Kypsyysarviointi suoritetaan kypsyysmallin osa-alueittain monivalintana 1–4 pisteytyksellä, 

jotka kuvaavat kypsyyden neljää eri tasoa.  Jokaisen osa-alueen kohdalla on annettu kuvaus 

kypsyyden eri tasoille. Jokaisen osa-alueen kohdalla pyydetään arvioimaan yrityksen nykytilaa 

sekä tavoitetilaa parhaiten soveltuvan tasokuvauksen mukaan. 1–4 pisteytyksen lisäksi 

kysymyksissä on tarjolla vaihtoehdot:  

 “Ei relevantti” = En koe oleelliseksi liiketoiminnallemme   

 “En osaa sanoa” = Minulla ei ole riittävää kokonaiskuvaa tai ymmärrystä kyseisestä I4.0 

osa-alueesta arvioinnin pohjaksi. 

 

Kunkin päädimension saama arvo muodostuu kyseisen päädimension osa-alueiden 

keskiarvona. Osa-alueiden kohdalla valittaessa “Ei relevantti” tai “En osaa sanoa” kyseinen 

osa-alue jätetään huomioimatta dimension keskiarvolaskennassa. Päädimensioiden 

kypsyystaso määräytyy taulukon 6 osoittamien raja-arvojen mukaisesti. 
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Taulukko 6 Kypsyystasojen raja-arvot 

Kypsyystaso Raja-arvot 

Taso 1 – Harjoittelija 1–1,90 

Taso 2 – Junior 1,91–2,80 

Taso 3 – Senior 2,81–3,70 

Taso 4 – Digi Master 3,71–4,00 

 

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen. Kuvassa 21 on esitetty yhden osa-alueen avulla 

esimerkkinä itsearviointilomakkeen rakenne sisältäen tasokuvauksen ja itsearvioinnin. 

 

 
Kuva 21 Itsearvioinnin rakenne: nykytila- ja tavoitetila-arviointi 

 

Toista kyselyyn osallistuvaa yritystä pyydetään lisäksi arvioimaan tavoitetilan tärkeyttä. 

Tärkeyttä pyydettiin arvioimaan Likertin neliportaisella asteikolla 1–4 pisteytyksellä. 

Yritykselle B osoitetun itsearviointikyselyn rakenne on esitetty kuvassa 22 yhden osa-alueen 

esimerkin avulla. Koko itsearviointilomake on esitetty liitteessä 1. 
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Kuva 22  Itsearvioinnin rakenne: nykytila-, tavoitetila- ja tavoitetilan tärkeysarviointi 

 

 

5.3 Esitietokyselyn tulokset 

 

Ensin selvitettiin yrityksen ja vastaajan perustietoja. Tulokset on esitetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7 Esitietokyselyn tulokset: Perustiedot 

PERUSTIEDOT Yritys A Yritys B 

Yrityksen toimiala Sähkölaitteiden valmistus Metallituotteiden valmistus (pl. 

koneet ja laitteet) 

Yrityksen henkilöstön määrä >250 henkilöä 50–250 henkilöä 

Yrityksen liikevaihto > 40 M€ > 40 M€ 

Vastaajan toimiasema Keskijohto Keskijohto 

Vastaajan ammattinimike Manager, Digitalization Manager, production 

technology and strategic 

projects 

pääasiallinen työtehtävä Kehitys - Tuotanto, valmistus, 

ylläpito 

Kehitys - Tuotanto, valmistus, 

ylläpito 
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Yrityksellä on valmistukseen 

sidoksissa oleva Industy 4.0, 

teollisuus 4.0, digitaalinen 

valmistus, Iot, IioT, 

digitalisaatio tai muu vastaava 

strategia 

Pilottihankkeita käynnistetty Pilottihankkeita käynnistetty  

 

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin liiketoiminnan it-järjestelmien käytöstä ja integroinnista 

johtavaan järjestelmään (Taulukko 8). Kunkin järjestelmän kohdalta vaihtoehdot olivat: 

Järjestelmä käytössä, Rajapinta johtavaan järjestelmään tai Ei oleellinen. Havaitaan, että 

yrityksellä A on käytössä olevista järjestelmistä rajapinta johtavaan järjestelmään. Yrityksellä 

B on useampi järjestelmä käytössä kuin yrityksellä A, mutta yhdestäkään järjestelmästä ei ole 

rajapintaa johtavaan järjestelmään. 

 

Taulukko 8 Esitietokyselyn tulokset: Liiketoiminnan IT-järjestelmien käyttö 

Liiketoiminnan IT-järjestelmät Yritys A Yritys B 

MES - Manufacturing Execution System Ei oleellinen Ei oleellinen 

ERP - Enterprise Resource Planning Rajapinta johtavaan 

järjestelmään 

Järjestelmä käytössä 

PDM - Product Data Management Järjestelmä käytössä Järjestelmä käytössä 

PPS - Production Planning System Ei oleellinen Ei oleellinen 

PDA - Production Data Acquisition Ei oleellinen Ei oleellinen 

CAD - Computer Aided Design Rajapinta johtavaan 

järjestelmään 

Järjestelmä käytössä 

SCM - Supply Chain Managemet Ei oleellinen Ei oleellinen 

 

 

Esitietokyselyn lopussa kysyttiin yleisesti I4.0 lukeutuvien teknologioiden hyödyntämisen  

tasoa yrityksessä (Taulukko 9). Kunkin teknologian kohdalla oli valittavissa vaihtoehdot: Ei 

käytössä, Suunnitelmissa, Pilotteja, Käytössä yksittäisissä toiminnoissa ja Laajasti käytössä. 

Vastauksista havaitaan, että laajasti liiketoiminnan käytössä on vain pilvipalveluteknologia 

yrityksen B osalta. Molemmilla yrityksillä on useiden teknologioiden hyödyntäminen 
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suunnitelmissa. Yrityksellä A on enemmän suunnitelmissa olevia ja vähemmän ei käytössä 

olevia teknologioita kuin Yrityksellä B.  

 

Taulukko 9 Esitietokyselyn tulokset: Industry 4.0 teknologioiden hyödyntäminen 

Industry 4.0 teknologiat Yritys A Yritys B 

Pilvipalvelut Käytössä yksittäisissä toiminnoissa Laajasti käytössä 

Big data, Data-analytiikka Suunnitelmissa Käytössä yksittäisissä 

toiminnoissa 

Kyberturva Käytössä yksittäisissä toiminnoissa Suunnitelmissa 

Virtualisointi teknologiat 

(VR= Virtual Reality, AR= 

Augmented reality)  

Ei käytössä Suunnitelmissa 

Kehittynyt robotiikka 

(Adaptiiviset-/yhteistyö-

/autonomiset robotit) 

Suunnitelmissa Suunnitelmissa 

Lisäävä valmistus (Additive 

manufacturing, 3D-

tulostus) 

Ei käytössä Suunnitelmissa 

Teollinen internet Ei käytössä Suunnitelmissa 

RFID (Radio Frequency 

Identification) / RTLS (Real 

Time Location Systems) 

Suunnitelmissa Ei käytössä 

Simulointi Ei käytössä Ei käytössä 

Kyberfyysiset järjestelmät Ei käytössä Ei käytössä 

Koneoppiminen ja AI 

(Artificial Intelligence) 

Suunnitelmissa Suunnitelmissa 
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5.4 Kypsyyden arvioinnin tulokset - Yritys A 

 

Tuotteet ja Palvelut - Yritys A 

Sähkölaitteita valmistavassa yrityksessä, Tuotteet ja palvelut –dimensiossa osa-alueiden 

kypsyys vaihtelee tasojen 1 (Harjoittelija) ja 4 (Digi Master) välillä (Kuva 23). Kypsin osa-alue 

on Tuotteen toiminnallisuudet, joka on kypsimmällä tasolla 4. Nykytilan keskiarvo dimensiossa 

on 2,25, jolloin koko dimension kypsyys asettuu tasolle 2 - Junior.  

 

Tavoitetilan osalta (Kuva 23) havaitaan, että yritys tavoittelee korkeaa kypsyyttä, tavoitetilan 

vaihdellessa osa-alueiden välillä tason 3 ja 4 välillä. Dimension tavoitetilan keskiarvo on korkea 

3,75. Ero osa-alueiden nykytilan ja tavoitetilan välillä vaihtelee 1–3 tason välillä. Kuvassa 24 

on esitetty osa-alueiden nykytilan ero tavoitetilaan, järjestettynä suurimmasta erosta 

pienimpään. Havaitaan, että suurin ero tavoitetilaan on dimensioilla Tuotteen reaaliaikainen 

seuranta ja Tuotteen data-analysointikyvykkyys. 

 

  
Kuva 23 Yritys A: Kypsyyden arvioinnin tulokset Tuotteet ja palvelut dimensiossa 
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Kuva 24 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Tuotteet ja palvelut dimensiossa 

 

Valmistus ja operatiivinen toiminta 

Valmistus ja operatiivinen toiminta –dimensiossa kypsimmät osa-alueet ovat tasolla 3 - Senior 

olevat Pilviratkaisujen käyttö ja Operatiivisen datan käyttö. Heikoimmalla tasolla olevat osa-

alueet ovat Kone- ja ohjausjärjestelmäintegraatio (M2M), Itseoptimoituvat prosessit ja 

Digitaalinen mallinnus. Nykytilan keskiarvo dimensiossa on 1,92, jolloin koko dimension 

kypsyys asettuu aivan tason 2 – Junior alarajan tuntumaan. Nykytila-arvioinnin tulokset esitetty 

tarkemmin kuvassa 25.  

 

Tavoitetilan arvioinnin pohjalta havaitaan, että tavoitetila jokaisessa osa-alueessa on tasolla 3 

tai 4, joten yritys tavoittelee korkeaa kypsyyttä tässä dimensiossa. Ero tavoitteeseen joka osa-

alueella on yksi tai kaksi tasoa. Osa-alueiden nykytilan ero tavoitetilaan on esitetty kuvassa 26. 
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Kuva 25 Yritys A: Kypsyyden arvioinnin tulokset Valmistus ja operatiivinen toiminta dimensiossa 

 

 
Kuva 26 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Valmistus ja operatiivinen toiminta 

dimensiossa 

 

Strategia ja Organisaatio - Yritys A 

Strategia ja organisaatio –dimension nykytilan keskiarvo on 1,75, joten dimension kypsyys jää 

tasolle 1 - Harjoittelija. Nykytila-arvion mukaan kaikki osa-alueet jäävät ensimmäiselle tai 

toiselle kypsyyden tasolle (Kuva 27). Tavoitetilan arvioinnin pohjalta havaitaan, että tavoitetila 

jokaisessa osa-alueessa on tasolla 3 tai 4, joten yritys tavoittelee melko korkeaa kypsyyttä tässä 
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dimensiossa. Suurin ero tavoitteeseen on osa-alueen “Digitaalisen muutoksen kouluttaminen” 

osalta, jossa ero on kolme tasoa (Kuva 28). 

 

  
Kuva 27 Yritys A: Kypsyyden arvioinnin tulokset Strategia ja organisaatio dimensiossa 

 

 
Kuva 28 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Strategia ja organisaatio dimensiossa 
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Toimitusketju - Yritys A 

Toimitusketju –dimension nykytilan keskiarvo on 2,67, jolloin dimension kypsyys asettuu 

tason 2 - Junior yläpäähän. Osa-alueiden kypsyys nykytilassa vaihtelee tasojen 2 ja 4 välillä 

(Kuva 29). Kypsin osa-alue on “läpimenoaika” ollen tasolla 4 saavuttaen myös tavoitetilansa.  

 

Tavoitetilan arvioinnin pohjalta havaitaan, että tavoitetila jokaisessa osa-alueessa on tasolla 3 

tai 4, joten yritys tavoittelee melko korkeaa kypsyyttä tässä dimensiossa. Suurin ero nykytilan 

ja tavoitetilan välillä on osa-alueessa “Toimitusketjun joustavuus” (Kuva 30). 

 

  
Kuva 29 Yritys A: Kypsyyden arvioinnin tulokset Toimitusketju dimensiossa 
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Kuva 30 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Toimitusketju dimensiossa 

 

 

Liiketoimintamalli - Yritys A 

Liiketoimintamalli –dimension nykytilan keskiarvo on 2,00. Nykytila-arvioinnin mukaan yritys 

on tasolla 2 - Junior. Nykytila vaihtelee eri osa-alueiden välillä tasoilla 1–3. Nykytilan mukaan 

korkeimmalla tasolla yritys on osa-alueilla “As-a-Service liiketoimintamalli" ja “Innovatiiviset 

digitaaliset liiketoimintamallit” (Kuva 31).  

 

Tavoitetilan arvioinnin pohjalta havaitaan, että tavoitetila jokaisessa osa-alueessa on tasolla 3 

tai 4, joten yritys tavoittelee korkeaa kypsyyttä tässä dimensiossa. Suurin ero nykytilasta 

tavoitteeseen on osa-alueilla “Tuotteen reaaliaikainen seuranta” ja “Datapohjaisten palveluiden 

osuus liikevaihdosta” (Kuva 32). 
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Kuva 31 Yritys A: Kypsyyden arvioinnin tulokset Liiketoimintamalli dimensiossa 

 

 
Kuva 32 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Liiketoimintamalli dimensiossa 

 

Yhteenveto - Yritys A 

Dimensioiden kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan kokonaisarvot on esitetty taulukossa 10 ja 

kuvassa 33. Suurin osa (neljä dimensiota viidestä) on tasolla 2 - Junior ja yksi dimensio, 

Strategia ja organisaatio, jää tasolle 1 - Harjoittelija.  

 



70 

 

 

 

Nykytilan osalta yritys on kypsin dimensiossa Toimitusketju ja vähiten kypsin dimensiossa 

Strategia ja organisaatio. Yrityksen tavoitetaso on korkealla jokaisessa dimensiossa. 

Tavoitetilamäärityksen mukaan yritys tähtää jokaisella osa-alueella tasolle 3 – Senior tai tasolle 

4-Digimaster.  Korkein tavoitetila yrityksellä on dimensiossa Liiketoimintamalli, jota seuraa 

heti lähimpänä Tuotteet ja palvelut dimensio.  

 

Taulukko 10 Yritys A: Industry 4.0 kypsyystasot ja -pisteet dimensioittain 

Dimensio Kypsyystaso 

Nykytila 

Kypsyyspisteet 

Nykytila 

Kypsyyspisteet 

Tavoitetila 

Tuotteet ja palvelut Taso 2: Junior 2,25 3,75 

Valmistus ja operatiivinen 

toiminta 

Taso 2: Junior 

 

1,92 3,50 

Strategia ja organisaatio Taso 1: Harjoittelija 1,75 3,42 

Toimitusketju Taso 2: Junior 2,67 3,67 

Liiketoimintamalli Taso 2: Junior 2,00 3,88 

 

 
Kuva 33 Yritys A: Kypsyyden nykytila ja tavoitetila dimensioittain 
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Suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä on dimensiossa Liiketoimintamalli. Pienin ero on 

dimensiossa Toimitusketju. Kuvassa 34 on esitetty dimensioiden nykytilan ero tavoitetilaan 

suurimmasta erosta pienimpään. 

 

 
Kuva 34 Yritys A: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero dimensioittain 

 

5.5 Kypsyyden arvioinnin tulokset - Yritys B 

 

Tuotteet ja Palvelut - Yritys B 

Tuotteet ja palvelut –dimension nykytilan kypsimmät osa-alueet ovat Tuoteräätälöinti ja 

Tuotteesta kerätyn datan hyödyntäminen arvoketjussa (Kuva 35). Heikoimmalla kypsyyden 

tasolla ovat osa-alueet Tuotteen data-analysointi kyvykkyys ja Tuotteen älykkyys. Dimension 

nykytilan keskiarvo on 2,00, joten yrityksen kypsyys on tasolla 2 - Junior. 

 

Yrityksen tavoitetila vaihtelee tasojen 2 ja 4 välillä. Tuoteräätälöinti osa-alue on arvioinnin 

mukaan jo tavoitetilassa (Kuva 36). Suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä on osa-alueissa 

Tuotteen reaaliaikainen seuranta, Tuotteen datan hyödyntäminen ja Tuotteen älykkyys. 
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Kuva 35 Yritys B: Kypsyyden arvioinnin tulokset Tuotteet ja palvelut dimensiossa 

 

 
Kuva 36 Yritys B: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Tuotteet ja palvelut dimensiossa 

 

Yritystä B pyydettiin arvioimaan lisäksi tavoitetilan tärkeyttä. Tärkeyden arviointi voi helpottaa 

osa-alueiden kehitystoimenpiteiden priorisoinnissa. Dimension tavoitetilaltaan tärkeimmiksi 

osa-alueiksi valikoituivat Tuotteen reaaliaikainen seuranta, Tuotteesta kerätyn datan 

hyödyntäminen arvoketjussa ja Tuotteen datan hyödyntäminen (Kuva 37).  
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Kuva 37 Yritys B: Tavoitetilan tärkeys Tuotteet ja palvelut dimensiossa 

 

 

Valmistus ja operatiivinen toiminta - Yritys B 

Valmistus ja operatiivinen toiminta –dimension mykytilassa yritys on usealla osa-alueella 

kypsällä kolmannella tasolla. Heikoimmalla kypsyyden tasolla ovat osa-alueet Itseoptimoituvat 

prosessit ja Digitaalinen kaksonen-konsepti. Digitaalinen kaksonen-konsepti osa-aluetta yritys 

ei kuitenkaan tavoitetila-määrityksen perusteella tavoittelekaan saavansa tasoa 2 korkeammalle 

tasolle (Kuva 38). Dimension keskiarvo on 2,17, jolloin dimension kypsyys asettuu tasolle 2 – 

Junior. 

 

Yritys tavoittelee korkeinta tason 4 kypsyyttä kolmella eri osa-alueella. Kuvassa 39 on esitetty 

nykytila ja ero tavoitetilaa osa-alueittain suurimmasta erosta pienimpään. Yritys arvioi 

tärkeimmäksi tavoitetilakseen operatiivisen datan keruun, jonka osalla ero tavoitetilaan on 

kaksi tasoa. Tavoitetilan tärkeydet on esitetty kuvassa 40. 
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Kuva 38 Yritys B: Kypsyyden arvioinnin tulokset Valmistus ja operatiivinen toiminta dimensiossa 

 

 
Kuva 39 Yritys B: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Valmistus ja operatiivinen toiminta 

dimensiossa 
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Kuva 40 Yritys B: Tavoitetilan tärkeys Valmistus ja operatiivinen toiminta dimensiossa 

 

 

Strategia ja Organisaatio - Yritys B 

Strategia ja organisaatio–dimension mykytilassa yritys on usealla osa-alueella kypsällä 

kolmannella tasolla. Kaikki loput osa-alueet ovat tasolla 2 (Kuva 41).  Dimension keskiarvo on 

2,25, joten dimension kypsyys asettuu tasolle 2 (Junior) 

 

Arvioinnin mukaan yritys on usealla osa-alueella jo tavoitetilassaan ja Digitaalisen muutoksen 

kouluttamisen osalta yritys on arvionsa mukaan jo tavoitetilaa paremmalla tasolla. 

Korkeimmaksi tavoitetilaksi yritys arvioi Yhteistyö osa-alueen. Loput osa-alueiden tavoitetilat 

ovat tasoilla 2 tai 3. Suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä on Yhteistyö osa-alueessa (Kuva 

42). Yhteistyö osa-alueen tavoitetila arvioitiin myös tärkeimmäksi (Kuva 43). 
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Kuva 41 Yritys B: Kypsyyden arvioinnin tulokset Strategia ja organisaatio dimensiossa 

 

 
Kuva 42 Yritys B: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Strategia ja organisaatio dimensiossa 
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Kuva 43 Yritys B: Tavoitetilan tärkeys Strategia ja organisaatio dimensiossa 

 

Toimitusketju - Yritys B 

Strategia ja organisaatio–dimension nykytilan osalta yrityksessä on osa-alueita jokaisella 

kypsyyden tasolla. Kypsimmällä neljännellä tasolla on osa-alue Läpimenoaika ja ensimmäisellä 

tasolla Toimitusketjun läpinäkyvyys. (Kuva 44). Dimension keskiarvo on 2,33, joten dimension 

kypsyys on tasolla 2 - Junior. 

 

Kahdella osa-alueella yritys on arvionsa mukaan jo tavoitetilassa. Muut dimension osa-alueet 

ovat vain yhden tason päässä tavoitetilasta (Kuva 45). Tärkeimmiksi tavoitetiloiksi yritys arvioi 

osa-alueet Toimitusketjun joustavuus ja Läpimenoaika (Kuva 46), jonka osalta yritys on jo 

tavoitetilassa. 
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Kuva 44 Yritys B: Kypsyyden arvioinnin tulokset Toimitusketju dimensiossa 

 

 
Kuva 45 Yritys B: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Toimitusketju dimensiossa 
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Kuva 46 Yritys B: Tavoitetilan tärkeys Toimitusketju dimensiossa 

 

Liiketoimintamalli - Yritys B 

Liiketoimintamalli –dimension nykytilan osalta kaksi osa-aluetta sai arvion “En osaa sanoa”. 

Nykytilan kypsin osa-alue on tasolla kolme oleva Innovatiiviset digitaaliset toimintamallit 

(Kuva 47). Dimension keskiarvo on 1,83, joten dimension jää niukasti tasolle 1- Harjoittelija. 

 

Tavoitetilat ovat maltillisella tasolla ja kahden osa-alueen tavoitetilaa ei osattu sanoa (Kuva 

47). Suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä on Datapohjaisten palveluiden osuus 

liikevaihdosta osa-alueessa (Kuva 48). Tärkeimmäksi tavoitetilaksi on arvioitu Tuotteen 

realikainen seuranta osa-alue (Kuva 49). 
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Kuva 47 Yritys B: Kypsyyden arvioinnin tulokset Liiketoimintamalli dimensiossa 

 

 
Kuva 48 Yritys B: Kypsyyden nykytilan ja tavoitetilan ero Liiketoimintamalli dimensiossa 
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Kuva 49 Yritys B: Tavoitetilan tärkeys Liiketoimintamalli dimensiossa 

 

 

Yhteenveto - Yritys B  

Nykytilan osalta yritys on kypsin dimensiossa Toimitusketju ja vähiten kypsin dimensiossa 

Liiketoimintamalli. Yrityksen tavoitetaso dimensioiden välillä vaihtelee tasojen 1 - Harjoittelija 

ja 2 - Junior välillä.  Korkein tavoitetila yrityksellä on dimensiossa Tuotteet ja palvelut, jonka 

kohdalla yrityksessä on myös suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. Lähimpänä tavoitetilaa 

on dimensio Strategia ja organisaatio. Matalin tavoitetila yrityksessä on dimensiolla 

Liiketoimintamalli. Nykytila-arvion mukaan neljä dimensiota viidestä on tasolla 2 (Junior) ja 

yksi dimensio, Liiketoimintamalli, jää tasolle yksi (Harjoittelija). Dimensioiden kypsyyden 

nykytilan ja tavoitetilan kokonaisarvot on esitetty taulukossa 11 ja kuvassa 50.  
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Taulukko 11 Yritys B: Industry 4.0 kypsyystasot ja -pisteet dimensioittain 

Dimensio Kypsyystaso 

Nykytila 

Kypsyyspisteet 

Nykytila 

Kypsyyspisteet 

Tavoitetila 

Tuotteet ja palvelut Taso 2: Junior 2,00 3,29 

Valmistus ja operatiivinen 

toiminta 

Taso 2: Junior 

 

2,17 3,00 

Strategia ja organisaatio Taso 2: Junior 2,25 2,67 

Toimitusketju Taso 2: Junior 2,33 3,00 

Liiketoimintamalli Taso 1: Harjoittelija 1,83 2,33 

 

 

 
Kuva 50 Yritys B: Industry 4.0 kypsyyden nykytila ja tavoitetila dimensioittain 
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Suurin ero nykytilan ja tavoitetilan välillä yrityksessä on dimensiossa Tuotteet ja palvelut. 

Pienin ero on dimensiossa Strategia ja organisaatio. Kuvassa 51 on esitetty dimensioiden 

nykytilan ero tavoitetilaan suurimmasta erosta pienimpään. 

 

 
Kuva 51 Yritys B: Industry 4.0 kypsyyden nykytilan ero tavoitetilaan dimensioittain 

 

Yritystä B pyydettiin lisäksi arvioimaan tavoitetilan tärkeyttä. Kuvassa 52 on esitetty 

dimensioittain tavoitetilan tärkeyden arviointi sekä ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. 

Tuloksista havaitaan, että vaikka ero tavoitetilaan on korkea, se ei välttämättä ole tärkein 

dimensio kehitykseen ja panostuksiin. Tavoitetilan tärkeyden arviointi on hyvä suorittaa 

kypsyyden arvioinnin lisäksi, jolloin se voi auttaa mahdollisten aloitettavien 

kehitystoimenpiteiden priorisoinnissa yrityksen kokonaisstrategian mukaisesti 
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Kuva 52 Yritys B: Industry 4.0 tavoitetilan tärkeys ja ero tavoitetilaan dimensioittain 

 

 

5.6 Loppukyselyn tulokset 

 

Loppukyselyssä vastaajilta tiedusteltiin monivalintakysymyksinä 14.0 valmiuden ja kypsyyden 

arvioinnin tarpeellisuutta, I4.0 tietoisuutta ja osaamista yleisellä tasolla sekä resurssoinnin 

tilannetta I4.0 saralla. Tulokset on esitetty taulukossa 12.  
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Taulukko 12 Loppukyselyn vastaukset 

AIHE Yritys A Yritys B 
Valmiuden ja 
kypsyyden 
arvioinnin 
tarpeellisuus 

Valmiuden arviointi ja valmiustasojen 
kuvaukset ovat meille arvokkaita 
auttaen ymmärtämään omaa tilaamme 
ja jäsentelemään suunnitelmiamme 
kohti tavoittelemaamme 
liiketoiminnan digitalisoinnin tasoa 

Olemme jo tehneet vastaavia 
arviointeja ja olemme jo laatineet 
suunnitelmat liiketoimintamme 
digitalisoinnille 

Industry 4.0 
tietoisuus ja 
osaaminen 

Organisaatiossamme on vajausta 
Industry 4.0 tietoisuudessa ja 
osaamisessa 

Organisaatiossamme on vajausta 
Industry 4.0 tietoisuudessa ja 
osaamisessa 

Industry 4.0 
implementointi 

Industry 4.0 konsepti on käsitteenä 
epäselvä ja on hankala jäsennellä, 
kuinka sitä käytännössä voidaan viedä 
eteenpäin 

Industry 4.0 konsepti on käsitteenä 
epäselvä ja on hankala jäsennellä, 
kuinka sitä käytännössä voidaan viedä 
eteenpäin 

Industry 4.0 
resursointi 

Organisaatiossamme on vajausta 
Industry 4.0 organisoitumisessa ja 
resursseissa 

Organisaatiossamme on vajausta 
Industry 4.0 organisoitumisessa ja 
resursseissa 

 

Tuloksista voidaan huomata, että molempien yritysten osalta I4.0 konsepti koetaan epäselväksi 

ja on hankala hahmottaa kuinka I4.0 viedään yrityksessä eteenpäin. Lisäksi I4.0 osaamista tai 

resursseja ei koeta olevan riittävästi kummassakaan yrityksessä, vaikka varsinkin yritys A:n 

I4.0 tavoitteet olivat kyselyn perusteella korkealla tasolla.  

  

I4.0 konseptin epäselvyys johtaa helposti siihen, että ei ole voitu luoda selkeää strategiaa siitä, 

kuinka I4.0 lähdetään yrityksessä implementoimaan, jolloin on hankala myös hahmottaa 

tarpeellisia kyvykkyyksiä, osaamista ja resursseja. Esitietokyselyn mukaan molemmilla 

yrityksillä oli pilottihankkeita menossa strategian luomiseksi. 

 

Yritys A kokee valmiuden arvioinnin ja valmiustasojen kuvaukset hyödylliseksi. I4.0 konsepti 

koettiin epäselväksi. Kypsyysmallit ja tasokuvaukset voivat auttaa paremmin myös 

hahmottamaan I4.0 konseptia. Yritys B on suorittanut jo vastaavan kaltaisia arviointeja ja 

laatinut suunnitelmia digitalisoinnille. Tämä voi olla syynä sille, että yrityksellä B oli 

maltillisemmat kypsyyden tavoitetilat kuin yrityksellä A ja yritys B oli kokonaisuutena myös 

kypsyydessä lähempänä tavoitetilaansa kuin Yritys A.  
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6 INDUSTRY 4.0 KYPSYYSARVIOINNIN HYÖDYNTÄMINEN 

KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta, kypsyyden arvioinnin hyödynnettävyyttä kohdeyrityksen 

liiketoiminnalle, arvioitiin arvoa luovan ja kaappaavan markkinointiprosessin näkökulmasta. 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa rakennettu kysely asiakasarvon luomiseen ja 

kaappaamiseen tähtäävän markkinointiprosessin pohjalta, kyselyn toteuttamistapa sekä kyselyn 

tulokset. 

 

Empiirisessä osiossa rakennettiin ensin kyselylomake teoriaan pohjautuen. Seuraavaksi 

pidettiin työpaja kohdeyrityksen yhden liiketoiminta-alueen johtoryhmän kanssa. Työpajassa 

esiteltiin tutkimuksen empiirisen osion ensimmäisessä vaiheessa rakennettu I4.0 kypsyysmalli 

ja -arviointi sekä arvioinnin koekäytön tulokset ja keskusteltiin ryhmän kesken läpi kaikki 

asiasta heränneet kysymykset. Työpajan lopuksi johtoryhmää pyydettiin arvioimaan 

kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä liiketoiminnassa kyselyn avulla. 

 

Tämän tutkimuksen kohdeyritys tarjoaa laaja-alaisesti teollisuuden uudistamisen palveluita 

perinteisemmästä automaatio-, prosessi- ja laitossuunnittelusta teollisen digitalisaation 

ratkaisuihin teollisuus- ja tuotantoympäristöjen elinkaaren ajalle sekä tiedolla johtamisen, 

ohjelmistokehityksen ja palvelumuotoilun palveluita. Yrityksen liikevaihto on noin 40 miljoona 

euroa ja yrityksessä työskentelee noin 430 henkilöä.  

 

 

6.1 Arvioinnin toteutus 

 

Kyselyn kysymysten pohjana toimii Kotler & Armstrong (2018) arvon luontiin tähtäävä ja 

arvoa kaappaava markkinointiprosessi. Markkinointiprosessin vaiheet ovat: Asiakkaan ja 

markkinan tarpeiden ja halujen ymmärtäminen, Asiakasarvolähtöisen markkinointistrategian 

suunnittelu, Ylivertaista arvoa toimittavan integroidun markkinointisuunnitelman 

rakentaminen. Asiakkaiden sitouttaminen, kannattavien asiakassuhteiden rakentaminen ja 

asiakasmielihyvän luominen sekä lopulta vastineeksi arvon kaappaaminen asiakkailta tuottojen 

ja asiakaspääoman luomiseksi. (Kotler & Armstrong 2018 s. 54) 
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Prosessin ensimmäiset vaiheet pohjautuvat asiakkaan tarpeiden keräämiseen ja ymmärtämiseen 

sekä saadun ymmärryksen hyödyntämiseen arvon luomiseksi.  Tämän tutkimuksen esittämä 

I4.0 kypsyysarviointi tuottaa dataa yrityksen, nykytilasta, tavoitetilasta ja tavoitetilan 

tärkeydestä, painottuen syötteiltään prosessin ensimmäisiin vaiheisiin. Prosessin neljästä 

ensimmäisestä vaiheesta sekä markkinointikommunikoinnista johdettiin kyselyyn väittämät, 

joiden avulla pyrittiin kartoittamaan kypsyysmallin ja -arvioinnin hyödynnettävyyttä 

kohdeyrityksessä. Väittämiin pyydettiin vastaamaan Likertin viisiportaisella asteikolla. Kysely 

on esitetty kuvassa 53. 

 

Markkinointikommunikoinnin tarkoituksena on herättää asiakkaiden kiinnostusta, ylläpitää 

brändikeskustelua, tehdä brändistä osa asiakkaiden elämää ja sitouttaa asiakkaita. Markkinoijan 

tulee luoda asiakkaita kiinnostavaa sisältöä, jotta voi herättää kiinnostusta ja saada asiakkaan 

tuhlaamaan aikaansa markkinoivan yrityksen parissa. Kotler & Armstrong (2018, s.422–427). 

Sisällöntuotannosta johdetaan kyselyyn väittämä “Kypsyysmalli ja kypsyysarviointi on hyvä 

sisältömarkkinoinnin työkalu”. 

 

Markkinoinnin tavoitteena on luoda arvoa asiakkaalle ja vastineena kaapata arvoa itselle. Jotta 

asiakkaille voidaan luoda arvoa, on markkinointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa 

ymmärrettävä markkinan ja asiakkaiden tarpeita. Markkinoita ja asiakkaita on tutkittava ja 

syntyvää dataa hallittava. Kotler & Armstrong (2018, s.)  Prosessin ensimmäisestä vaiheesta 

kyselyyn johdetaan väittämä “Kypsyysmalli ja -arviointi on hyvä työkalu asiakas ja 

markkinatutkimukseen keräämään digitalisointitarpeita” ja “Kypsyysarvioinnin tuloksien 

(nykytila, tavoitetila ja tavoitetilan tärkeys) avulla voimme ymmärtää paremmin 

asiakkaidemme ja markkina-alueemme digitalisaatiotarpeita” 

 

Markkinointiprosessin seuraavassa vaiheessa luodaan markkinointistrategia, jonka ajurina 

toimii asiakasarvo. Strategiassa on päätettävä palveltavat ja tavoiteltavat asiakkaat 

asiakassegmentoinnin ja targetoinnin avulla sekä erottauduttava kilpailijoista ja positioitava 

yritys arvolupauksen avulla. Kypsyysmallin ja –arvioinnin keräämä data voi olla avuksi 

asiakassegmentoinnissa ja targetoinnissa. Markkinointiprosessin toisesta vaiheesta johdetaan 

kyselyväittämät ” Kypsyysarviointi (nykytila ja tavoitetila) on hyvä työkalu 
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asiakassegmentointiin ja -targetointiin”. Lisäksi esitetään väittämä: “Kypsyysarviointi 

(nykytila, tavoitetila ja tavoitetilan tärkeys) on hyvä työkalu asiakassegmentointiin ja -

targetointiin”, jotta voidaan vertailla tutkimuksessa suoritettua kahta erilaista kyselyrakennetta   

 

Prosessin kolmannen vaiheen integroitu markkinointisuunnitelma muuttaa –strategian 

toimenpiteiksi, joilla aiottu arvo toimitetaan asiakkaille. Ensin luodaan tarpeet tyydyttävä tuote-

/palvelutarjonta, sitten tarjonta hinnoitellaan, päätetään miten ja missä tarjonta on saatavilla ja 

kuinka tarjonnan promootio hoidetaan ja arvo kommunikoidaan asiakkaiden sitouttamiseksi. 

Kolmannen vaiheen osalta johdetaan arvoa luovan ratkaisun luomisesta kyselyväittämä 

“Kypsyysarviointi (nykytila, tavoitetila, ja tavoitetilan tärkeys) on hyvä työkalu keräämään 

asiakas- ja markkinatietoa asiakasarvoa luovan ratkaisu- ja palvelutarjonnan 

suunnittelemiseksi”  

   

Neljännellä prosessin tasolla rakennetaan ja hallitaan asiakassuhteita toimittamalla aiemmilla 

tasoilla strategisen ja taktisen suunnitelman mukaisesti ylivertaista asiakasarvoa ja -

tyytyväisyyttä kohdeasiakkaille. Vaiheen tarkoitus on mahdollistaa pitkäkestoiset 

asiakassuhteet. Prosessin neljännestä vaiheesta johdetaan kyselyväittämä. ”Toimiessamme 

asiakkaan digitalisointikumppanina, kypsyysmalli ja -arviointi lähtötilanteessa ja uudelleen 

arvioituna kumppanuuden aikana, on hyvä työkalu mittaamaan asiakkaan digitaalista kehitystä 

ja siten asiakkaan saamaa arvoa.”. 
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Kuva 53 Kysely: Industry 4.0 kypsyysarvioinnin hyödyntäminen 
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6.2 Kyselyn tulokset 

Ensimmäisen väittämän osalta vastaajat olivat täysin samaa mieltä (60 % vastaajista) tai 

jokseenkin samaa mieltä (40 % vastaajista).  Vastauksien keskiarvo on 4,6 vastausprosentin 

ollessa 62,5 %. Tulokset on esitetty kuvassa 54. 

 

 
Kuva 54 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely, Väittämä 1, Tulokset 

 

Toisen väittämän osalta suurin osa vastaajista oli täysin samaa mieltä (80 %) ja yksi vastaaja 

(20 %) oli jokseenkin samaa mieltä. Vastauksien keskiarvo on korkea 4,8 vastausprosentin 

ollessa 62,5 %. Tulokset on esitetty kuvassa 55. 

 

 
Kuva 55 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 2 Tulokset 
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Kolmannen väittämän osalta vastaajat olivat Täysin samaa mieltä (60 % vastaajista) tai 

Jokseenkin samaa mieltä (40 %).  Vastauksien keskiarvo on 4,6 vastausprosentin ollessa 62,5 

%. Tulokset on esitetty kuvassa 56. 

 

 
Kuva 56 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 3 Tulokset 

 

Neljännen (Kuva 57) ja viidennen väittämän (kuva 58) kohdalla pyrittiin selvittämään 

hyödynnettävyyttä asiakassegmentointiin ja –targetointiin. Lisäksi pyrittiin selvittämään 

kypsyysarvioinnin kahden eri version vaikutusta hyödynnettävyyteen. Neljäs väittämä sisältää 

nykytilan ja tavoitetilan arvioinnin ja viides väittämä sisältää lisäksi tavoitetilan arvioinnin. 

Väittämän neljä osalta vastaajista 80 % oli jokseenkin samaa mieltä, 20 % ei samaa eikä eri 

mieltä, jolloin keskiarvoksi muodostui 3,8. Viidennen väittämän osalta vastaajista 40 % oli 

täysin samaa mieltä, 40 % jokseenkin samaa mieltä ja yksi vastaaja eli 20 % oli ei samaa eikä 

eri mieltä, jolloin väittämän keskiarvoksi muodostui 4,2. Vastauksien perusteella arviointi, joka 

sisältää tavoitetilan tärkeyden arvioinnin on parempi työkalu asiakassegmentointiin ja -

targetointiin. Molempien väitteiden osalta vastausprosentti oli 62,5 %. 
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Kuva 57 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 4 Tulokset 

 

 
Kuva 58 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 5 Tulokset 

 

Kuudennen väittämän osalta vastaajista 60 % oli täysin samaa mieltä, 20 % jokseenkin samaa 

mieltä ja 20 % ei samaa eikä eri mieltä, jolloin keskiarvoksi muodostui 4,4 vastausprosentin 

ollessa 62,5 %. Tulokset on esitetty kuvassa 59. 
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Kuva 59 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 6 Tulokset 

 

Seitsemännen väittämän osalta vastaajat olivat täysin samaa mieltä (60 % vastaajista) tai 

jokseenkin samaa mieltä (40 %).  Vastauksien keskiarvo on 4,6 vastausprosentin ollessa 62,5 

%. Tulokset on esitetty kuvassa 60. 

 

 
Kuva 60 Kypsyysarvioinnin hyödyntäminen -kysely: Väittämä 7 Tulokset 

 



94 

 

 

 

Vapaassa kommenttiosiossa annettiin yksi kommentti. Kommentti kohdistui kyselyn 

viimeiseen väittämään ja oli seuraava: 

 

“Tuo viimeinen teema olisi erittäin hyvä työkalu seurata asiakkuuden kehittymistä, 

digitaalisuus mutta myös arvio siitä mitä se on hyödyttänyt ja mitä muutoksia tuonut 

toimintamalleihin, organisaatioon ja yleisemmin liiketoimintaan…”  

 

Taulukossa 13 on esitetty kyselyn tuloksien yhteenveto lukuarvoina. Vastauksien perusteella 

havaitaan, että Industry 4.0 kypsyysmalli ja -arviointi on parhaiten hyödynnettävissä asiakas- 

ja markkinatutkimukseen keräämään digitalisointitarpeita (4,8). Seuraavaksi parhaiten 

asiakkaiden- ja markkina-alueen digitalisointitarpeiden ymmärtämiseen (4,6), 

sisältömarkkinointiin (4,6) ja digitaalisen kypsyyden kehittymisen mittaamiseen 

kumppanuuden aikana (4,6).  

 

Vähiten soveltuvimmaksi vastaajat arvioivat kypsyysarvioinnin soveltuvan 

asiakassegmentointiin ja -targetointiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että arviot ovat 

pääsääntöisesti korkeita. 35 yksittäisestä arviosta vain kolme oli ”Ei samaa eikä eri mieltä” ja 

kaikki loput olivat joko ”Jokseenkin samaa mieltä” tai ”Täysin samaa mieltä”. Kokonaisuutena 

voidaan todeta, että Industry 4.0 kypsyysarvioinnin koekäytön perusteella liiketoiminta-alueen 

johtoryhmä koki esitetyn kypsyysmallin ja -arvioinnin olevan hyödynnettävissä yrityksen 

liiketoiminnassa. 
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Taulukko 13 Kyselyn tuloksien yhteenveto 

Väittämä N1 N2 N3 N4 N5 Keskiarvo 

1. Kypsyysmalli ja kypsyysarviointi on hyvä työkalu 
sisältömarkkinointiin 4 5 4 5 5 4.6 
2. Kypsyysmalli ja -arviointi on hyvä työkalu asiakas ja 
markkinatutkimukseen keräämään digitalisointitarpeita 5 5 5 4 5 4.8 
3. Kypsyysarvioinnin tuloksien (nykytila, tavoitetila ja 
tavoitetilan tärkeys) avulla voimme ymmärtää paremmin 
asiakkaidemme ja markkina-alueemme 
digitalisaatiotarpeita 4 5 4 5 5 4.6 
4. Kypsyysarviointi (nykytila ja tavoitetila) on hyvä 
työkalu asiakassegmentointiin ja -targetointiin 4 4 3 4 4 3.8 
5. Kypsyysarviointi (nykytila, tavoitetila ja tavoitetilan 
tärkeys) on hyvä työkalu asiakassegmentointiin ja -
targetointiin 5 4 3 4 5 4.2 
6. Kypsyysarviointi (nykytila, tavoitetila, ja tavoitetilan 
tärkeys) on hyvä työkalu keräämään asiakas- ja 
markkinatietoa asiakasarvoa luovan ratkaisu- ja 
palvelutarjonnan suunnittelemiseksi 5 5 5 4 3 4.4 
7. Toimiessamme asiakkaan digitalisointikumppanina, 
kypsyysmalli ja -arviointi lähtötilanteessa ja uudelleen 
arvioituna kumppanuuden aikana on hyvä työkalu 
mittaamaan asiakkaan digitaalista kehitystä ja siten 
asiakkaan saamaa arvoa.  5 5 4 5 4 4.6 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Industry 4.0 konseptia ja I4.0 kypsyyden 

arviointia. Päätavoitteena oli kartoittaa I4.0 kypsyysarvioinnin hyödyntämistä teollisuuden 

digitalisointiratkaisuja tarjoavassa yrityksessä arvoa luovan markkinointiprosessin 

näkökulmasta. 

 

Industry 4.0 käsite on ollut laajasti esillä globaalisti niin tutkijoiden, julkishallintojen kuin 

yrityselämän kautta jo useita vuosia. Industry 4.0 koetaan kuitenkin edelleen epäselvänä ja 

vaikeasti toteutettavana kokonaisuutena niin kirjallisuuskatsauksen kuin empiirisen osionkin 

mukaan. Molemmat tutkimuksen Industry 4.0 kyselyyn vastanneista yrityksistä vastasivat 

monivalintakysymyksissä muun muassa seuraavasti: 

 “Industry 4.0 konsepti on käsitteenä epäselvä ja on hankala jäsennellä, kuinka sitä 

käytännössä voidaan viedä eteenpäin”.  

 “Organisaatiossamme on vajausta Industry 4.0 tietoisuudessa ja osaamisessa” 

 

Edellä kuvattuun problematiikkaan pyrittiin löytämään vastauksia tutkimuksen kolmen 

apukysymyksen (AK1-3) kautta. Apukysymysten tarkoituksena on luoda lukijalle ja 

tutkimukseen osallistuneille yrityksille selkeä kuva I4.0 konseptista, millaisista 

arkkitehtuureista ja teknologioista se koostuu ja miten I4.0 tulisi implementoida. Näihin 

kysymyksiin etsittiin vastauksia kirjallisuusselvityksen kautta. 

 

Ensimmäinen apukysymys oli: 

 

AK1: Mitä on Industry 4.0 

 

Kirjallisuusselvityksen pohjalta voidaan todeta, että I4.0 kuvaa neljättä teollista 

vallankumousta. Neljännen vallankumouksen mahdollistajana toimii olemassa olevien 

teknologioiden kehittyminen, uudet innovaatiot, niiden hyödyntäminen ja ennen kaikkea 

operatiivisen sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian konvergenssi. I4.0 on 

paradigman muutos perinteisestä valmistuksesta digitaaliseen valmistukseen kattaen koko 

arvoketjun aina ideasta tuotteen elinkaaren loppuun sisältäen elinkaaren aikaiset palvelut. I4.0 
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ajurina toimivat asioiden ja palveluiden internetin sekä kyberfyysisteen järjestelmien 

kehittyminen ja integroituminen teollisiin prosesseihin.  

 

I4.0 vision mukainen valmistaminen on hajautettua, itseorganisoituvaa ja joustavaa. Kaikki 

valmistukseen osallistuvat instanssit arvoketjussa, kuten koneet, tuotteet, varastot ja ihmiset 

ovat yhteydessä toisiinsa globaalissa verkostossa.  Yksittäiset objektit verkostossa muodostavat 

kyberfyysisiä järjestelmiä, jossa ne autonomisesti ohjaavat itseään ja toisiaan yhteisen 

tavoitteen mukaisesti reaaliaikaista tietoa jakamalla. Älykkäät tuotteet ovat tunnistettavissa ja 

paikannettavissa läpi tuotteen elinkaaren. Valmistusprosessissa tuotteet tietävät oman tilansa ja 

mitkä ovat niiden seuraavat prosessoinnin vaiheet. Tuotteet ja valmistusprosessi voivat 

kommunikoida keskenään ja esimerkiksi mukauttaa valmistusreittiä optimaalisen 

valmistamisen mahdollistamiseksi. 

 

I4.0 tarkoittaa seuraavaa arvoketjun organisoinnin ja hallinnan tasoa läpi tuotteen elinkaaren. 

Perustavana tekijänä on kaiken relevantin informaation saatavuus reaaliaikaisesti kaikilta 

arvoketjun verkoston instansseilta. Ihmisten, objektien ja järjestelmien yhdistettävyys johtaa 

dynaamisten, itseorganisoituvien, organisaatiorajat ylittävien ja reaaliaikaisesti optimoituvien 

arvoverkostojen luomiseen. I4.0 konsepti mahdollistaa datan keräämisen, datan 

muodostamisen informaatioksi ja hyödyntämisen aivan uusilla tavoilla mahdollistaen uusia 

liiketoimintamalleja. Älykkäät yhteydessä olevat tuotteet, pilviratkaisut, big data ja tuotteiden 

elinkaaren aikainen seurattavuus mahdollistavat uusia datapohjaisia palveluita ja 

liiketoimintamalleja perinteisillekin aloille. 

 

Älykkäiden yhdistyneiden tuotteiden lisääntyminen johtaa yksittäisen tuotteen tarkastelutasolta 

laajempien tuotejärjestelmien kokonaisuuksiin. Yrityksen oma tuote voi olla osa laajempaa 

erilaisten tuotteiden ja ohjelmistojen järjestelmää, niin sanottua järjestelmien järjestelmää, mikä 

voi muuttaa teollisuudenalojen rajoja, synnyttää kilpailua aivan uusien alojen ja toimijoiden 

kesken ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. (Porter & Heppelmann 2016) 
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Tutkimuksen toinen apukysymys oli: 

 

AK2: Millainen on I4.0 arkkitehtuuri ja millaisista rakennuspalasista sekä 

avainteknologioista I4.0 rakentuu 

 

Arkkitehtuuri 

Industry 4.0 tai teollisen internetin arkkitehtuuri on mallinnettu useilla eri tavoilla ja eri 

näkökulmista. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitettiin muutamia eri arkkitehtuurimalleja, jotka 

toimivat oppaina ja ohjenuorana I4.0 tai teollisen internetin ratkaisujen rakentamiseen.  

 

I4.0 visio rakentuu teollisen internetin päälle ja soveltaa teollista internetiä teollisen 

valmistuksen kontekstissa. Teollisen internetin referenssiarkkitehtuuri IIRA tarjoaa 

viitekehyksen arkkitehtuurin suunnitteluun ja rakentamiseen sekä mallintaa teollisen internetin 

ratkaisut liiketoiminnan, käytön, toiminnallisuuden, ja käyttöönoton näkökulmista.  

 

Saksalaisen Platform Industrie 4.0 -ryhmittymän luoma RAMI-referenssiarkkitehtuuri 

syventyy valmistavan teollisuuden arvoketjuun ja liiketoimintaan tarkoituksenaan varmistaa 

yhteinen näkemys, yhteinen ymmärrys ja standardit kaikkien osapuolten välille. Arkkitehtuuri 

koostuu kolmesta dimensiosta (1) Tuotteen elinkaari, (2) I4.0 kerrokset ja (3) hierarkiatasot. 

 

Kiinan vastine Saksan Industrie 4.0 ohjelmalle on vuonna 2015 aloitettu “Made in China 2025”-

ohjelma. Kiinan digitaalisen valmistuksen kehittämiseksi on rakennettu IMSA-Intelligent 

Manufacturing System Framework-viitekehys. RAMI:n tavoin myös IMSA on 

kolmidimensioinen kattaen dimensiot (1) Elinkaari, (2) Järjestelmähierarkia ja (3) Älykkäät 

toiminnot. (Wei et al. 2017). 

 

Collin & Saarelainen (2016) esittelivät selventävästi teollisen internetin arkkitehtuurin 

teknologiapinon avulla. Teknologiapino koostuu kuudesta tasosta, jotka on mahdollista hankkia 

ja toteuttaa erikseen. Teknologiapinon voi rakentaa askel kerrallaan ja tasot voivat toimia 

yksinään ilman pinon täydellistä rakentamista. Arkkitehtuurin mukainen malli mahdollistaa 

datan keräämisen, datan muodostamisen informaatioksi ja hyödyntämisen. Edetessä seuraaville 

tasoille liiketoimintaymmärrys kasvaa ja mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. 
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Teknologiapinon tasot ovat (1) Sensorit, (2) Tietoliikenne, (3) Tietovarasto, (4) Analytiikka, 

(5) Sovellus ja (6) Digitaalinen palvelu. Mallissa eri tasot toisiinsa linkittää teolliseen internetiin 

tarkoitettu alusta hallinnan ja yhteen toimivuuden varmistamiseksi. Malli huomioi myös 

tietoturvan läpi koko teknologiapinon. (Collin & Saarelainen 2016) 

 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittyminen on mahdollistanut I4.0 mukaisen kehityksen. 

Kyberfyysisen järjestelmän rakentamista on mallinnettu viisiportaisen 5C-arkkitehtuurin 

avulla. Viisitasoinen 5C arkkitehtuuri opastaa kyberfyysisen järjestelmän kehittämiseen ja 

käyttöönottoon älykkäässä tehtaassa. Arkkitehtuurin tasot alimmalta tasolta korkeimmalle ovat 

(1) Älykkäät yhteydet, (2) Data-informaatio muunnos, (3) Kyber, (4) Kognitio ja (5) 

Konfiguraatio. Horisontaalisen integraation huomioonottamiseksi arkkitehtuuriin (Jiang 2017) 

lisäsi siihen kolme ulottuvuutta: (1) Koalitio, (2) Asiakas ja (3) Sisältö.  (Lee et al. 2014) 

 

Tuotteet ja niiden kehittyvä älykkyys ovat merkittävässä roolissa I4.0 visiossa erityisesti uusien 

liiketoimintamallien mahdollistajina. Porter & Heppelmann )2016) esittivät tarkemman mallin 

tuotteiden näkökulmasta. Heidän mukaansa älykkäät, yhdistetyt tuotteet toimivat ajureina 

tuotteiden toimituskyvyn ja suorituskyvyn huimaan parantumiseen. Älykkäät tuotteet tulevat 

vaikuttamaan merkittävästi koko tuotteen arvoketjuun ja elinkaareen. Mallissa älykkäiden 

yhdistettyjen tuotteiden kyvykkyydet jaetaan neljään portaaseen (1) Monitorointi, (2) hallinta, 

(3) optimointi ja (4) autonomia. Autonomian tasolla tuotteet voivat toimia itsenäisesti, oppia 

ympäristöstään, diagnosoida omaa tilaansa ja adaptoitua muutoksiin sekä toimia yhteistyössä 

muiden tuotteiden ja järjestelmien kanssa. (Porter & Heppelmann 2016) 

 

Kirjallisuusselvityksen pohjalta huomataan, että erilaisia arkkitehtuurimalleja on luotu useita ja 

eri näkökulmista. Varsinkin referenssiarkkitehtuurit IIRA, RAMI ja IMSA ovat sisällöllisesti 

ja rakenteeltaan lähellä toisiaan. Kyseisiä arkkitehtuureja hallinnoivat organisaatiot ovatkin 

ryhtyneet yhteistyöhön ymmärtämään ja yhtenäistämään malleja. Referenssiarkkitehtuurit 

auttavat ymmärtämään I4.0 rakennetta antaen suuntaviivoja I4.0 implementoinnin tueksi. 

Referenssimallit eivät kuitenkaan ole konkreettisia esimerkkiarkkitehtuureja, sillä yritykset, 

niiden strategiat, liiketoimintamallit, tuotteet ja palvelut sekä arvoketjut ovat erilaisia, eikä 

yhden kaikille soveltuvan mallin teko ole mahdollista. Mallin pohjalta toimiminen voi olla 

vaativampaa PK-yrityksissä, joissa ei välttämättä ole riittävää informaatioteknologista 
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osaamista. Tilanteissa, joissa lähtökohtaisesti ei ole riittävää I.40 konseptin tuntemusta ja 

informaatioteknologista osaamista on hyödyllistä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten 

Ganzarain ja Errasti (2016) nostivat esille. 

 

Avainteknologiat 

Industry 4.0 muodostuu kyberfyysisten järjestelmien sekä asioiden ja palveluiden internetin 

integroituessa teollisiin prosesseihin. Näiden ylemmän tason teknologioiden lisäksi on muita 

kypsiä, pilotoinnissa- ja tutkimusasteella olevia teknologioita, joita voidaan hyödyntää I4.0 

konseptin realisoimisessa. Teoriaosuudessa kartoitettiin I4.0 konseptiin yhdistettäviä 

avainteknologioita. Kyseiset teknologiat kehittyvät edelleen ja niiden käyttö laajenee kiihtyvää 

tahtia. Seuraavat avainteknologiat nousivat esille useissa lähteissä ja on yleisesti tunnettu myös 

I4.0 rakennuspalasina: 

 

1. Teollinen Internet (IIoT - Industrial Internet of Things) 

2. Pilvilaskenta  

3. Kehittynyt data-analytiikka  

4. Kyberturva  

5. Virtualisointiteknologiat  

6. Kehittynyt automaatio ja -robotiikka  

7. Lisäävä valmistus  

8. Simulointi ja mallinnus  

9. Horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio   

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa I4.0 kypsyyskyselyyn osallistuneissa yrityksissä eri I4.0 

teknologioiden hyödyntäminen oli maltillisella tasolla. Eniten käytössä olivat Pilvipalvelut, Big 

Data/ Data-analytiikka ja kyberturva. Yrityksien ei voi todeta olevan edelläkävijäyrityksiä eri 

I4.0 teknologioiden hyödyntämisessä, mutta huomattavaa kuitenkin oli, että useat muut 

teknologiat olivat yrityksillä jo suunnitelmissa. 

 

I4.0 visiota tukevat lukuisat eri teknologiat. Eri lähteissä on nostettu lukuisia eri teknologioita, 

jotka yhdistetään I4.0 konseptiin. Konseptiin sisältyvät teknologiat vaihtelevat lähteistä ja 

näkökulmista riippuen tai siitä minkä teknologian tulkitaan kuuluvaksi toisen teknologian 
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sisälle.  Tarkka teknologioiden jako tai listaus ei ole olennaista, sillä siihen mitä teknologioita 

yritysten tulisi hyödyntää ei voi kuitenkaan tarjota yhtä ainoaa vastausta. Yritykset ja niiden 

valmistusprosessit ovat erilaisia ja mikä teknologia sopii toisen yrityksen valmistusprosessiin, 

olemassa olevaan tai uuteen liiketoimintamalliin ei välttämättä sovi toiselle. Voidaan kuitenkin 

ajatella, että asioiden ja palveluiden internetin ja kyberfyysisten järjestelmien hyödyntäminen 

läpi arvoketjun ja tuotteen elinkaaren ovat I4.0 vision mahdollistavat elementit, joiden sisällä 

voidaan rakentaa yrityksen liiketoiminnan visioon ja strategisiin tavoitteisiin pohjautuen 

tarpeellisilla teknologioilla tavoiteltu kokonaisuus.  

 

Tutkimuksen kolmas apukysymys oli: 

 

AK3: Miten I4.0 Implementoidaan 

 

Teoriaosuudessa kartoitettiin malleja I4.0 implementoimiseen. Ensimmäisenä useassa lähteessä 

nousee esille vision ja/tai strategian luominen. Yritykset ovat uniikkeja ja tarvitsevat yksilöidyn 

vision ja strategian oman I4.0 transformaationsa suunnan näyttäjäksi. Vision ja strategian 

lumiseksi on johdon ja muiden I4.0 muutokseen osallistuvien avainhenkilöiden tärkeää saada 

kattava ymmärrys mitä I4.0 on, mitkä ovat sen mahdollisuudet, millaisia kyvykkyyksiä se vaatii 

ja miten sitä sovelletaan.  

 

Pyrkiessä I4.0 transformaatioon, alussa on tärkeää suorittaa oman kypsyyden arviointi ja 

määrittää tavoitetila kypsyysmalleihin ja omaan strategiaan verraten. Kypsyysmallit voivat 

toimia konkreettisina portaina opastamaan polkua kohti tavoitetilaa. Nykytilan ja tavoitetilan 

analyysin pohjalta voidaan määrittää tarvittavat kyvykkyydet ja resurssit sekä konkreettiset 

toimenpiteet, joilla eri osa-alueilla nykytilasta päästään määritettyyn tavoitetilaan. Analyysin 

pohjalta ja strategiaan pohjautuen voidaan valikoida pilottiprojektit, joiden avulla voidaan 

saada nopeasti kokemusta ja osaamista seuraavien projektien onnistuneen suunnittelun ja 

toteuttamisen tueksi.  

 

Yrityksen I4.0 transformaatio, toisin sanoen digitaalinen transformaatio, on suuri ja vaativa 

muutosprosessi, joka vaatii selkeän vision, strategian ja tiekartan, muutoksen johtamista ja 

kyvykkyydet sen toteuttamiseen. Toisin kuin voisi kuvitella, itse teknologiat eivät toimi 
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transformaation ajurina vaan strategia, sen johtaminen ja toteuttaminen. Teknologiat ovat vain 

välineitä, joilla I4.0 visiota toteutetaan. Ihmiset eli henkilöstö koetaan useissa lähteissä I4.0 

transformaation merkittävimmäksi tekijäksi joten, henkilöstön relevantin osaamisen 

kasvattaminen jo ennen muutoksen aloittamista auttaa matkalla kohti päämäärää.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa yrityksille suunnatussa I4.0 kyselyssä väittämään 

“Yrityksellä on valmistukseen sidoksissa oleva Industy 4.0, teollisuus 4.0, digitaalinen 

valmistus, Iot, IioT, digitalisaatio tai muu vastaava strategia”, vastattiin molempien 

osallistuneiden yrityksien toimesta “Pilottihankkeita käynnistetty”. Kyselyyn vastanneilla 

yrityksillä ei ole yrityksen digitalisoimiseen tähtäävää voimassa olevaa strategiaa, vaikka 

kyselyn I4.0 kypsyysosion mukaan varsinkin yritys A:n I.40 kypsyyden tavoitetilat ovat 

korkealla. Vastauksista voidaan kuitenkin huomata, että yritykset ovat asian suhteen 

etenemässä, sillä pilottihankkeita on käynnistetty. Yritys B vastasi loppukyselyn 

monivalintakysymyksessä seuraavasti: “Olemme jo tehneet vastaavia arviointeja ja olemme jo 

laatineet suunnitelmat liiketoimintamme digitalisoinnille”. Vaikka voimassa olevaa strategiaa 

ei olekaan, on yritys jo laatinut suunnitelmat liiketoiminnan digitalisoimiselle. 

 

Kirjallisuusselvitysosiossa selvitettiin laaja-alaisesti Industry 4.0 konseptia sisältäen yleisen 

kuvauksen, määritelmän, vision, hyödyt, haasteet, arkkitehtuurin, avainteknologiat ja 

implementoinnin. Selvitys pohjustaa empiirisessä osiossa kyselyyn osallistuvia yrityksiä 

ymmärtämään paremmin tutkittavaa asiakokonaisuutta. Tutkimuksen kohdeyritys tarjoaa 

teollisuuden digitalisoinnin ratkaisuja. Konseptin kuvaus lisää kohdeyrityksen ymmärrystä 

konseptista ja tukee yritystä sen auttaessa asiakkaitaan ymmärtämään konseptia.   

 

Apukysymykset pohjustivat aihetta varsinaisia tutkimuskysymyksiä varten. Tutkimuksen 

ensimmäinen tutkimuskysymys oli: 

 

TK1: Miten arvioidaan yritysten Industry 4.0. kypsyyttä 

 

I4.0 kypsyyttä voidaan arvioida I4.0 kypsyysmallien avulla. Kypsyysmallit ovat tyypillisiä 

prosessien ja organisaatioiden arvioimisen työkaluja, joita käytetään yleisesti nykytilan 
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selvittämiseen ja mittaamiseen suhteessa tavoitetilaan. Ne kuvaavat yleensä tyypillisiä, loogisia 

tai haluttuja polkuja kohti tavoitetilaa. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa esitettiin muutamia erilaisia kypsyysmalleja, jotka kuvaavat I4.0 

valmiuden tai kypsyyden tasoja. Teollisuuden digitalisaatio ja Industry 4.0 ovat laajoja 

käsitteitä, joten erilaisia kypsyysmallejakin on tehty useista eri näkökulmista. Tässä 

tutkimuksessa nostettiin esille muutamia erilaisia kypsyysmalleja ja niihin pohjautuvia 

kypsyyden arviointimenetelmiä. 

 

Kypsyysarviointi voidaan suorittaa omaa toimintaansa kypsyysmalleihin vertaamalla. 

Kypsyysmallit sisältävät usein tasoja, joille on tyypillisesti määritetty kuvaus siitä, millaisia 

valmiuksia yrityksellä on oltava tason saavuttaakseen. Kypsyysmallit on tyypillisesti johdettu 

asiantuntijoiden toimesta ja usein rakennettu joidenkin tiettyjen ulottuvuuksien tai tietyn 

kriteeristön perusteella. Arviointi voidaan suorittaa itsearviointina tai asiaan perehtyneiden 

asiantuntijoiden toimesta.  

 

Kypsyysmalleihin pohjautuen on rakennettu myös erilaisia itsearviointikyselyitä, joiden avulla 

yrityksien on mahdollista itse arvioida omaa kypsyyttään. Kyselyn lopputulemana yritykset 

saavat tuloksena määrityksen omasta kypsyystasostaan käytettyyn kypsyysmalliin verraten. 

Samaa kypsyysmallia ja arviointia voidaan käyttää myös yrityksen tavoitetilan määrittelyyn, 

jolloin on mahdollista suorittaa analyysi tarpeellisista toimista nykytilasta tavoitetilaan 

päästäkseen.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa rakennettiin viisidimensioinen ja nelitasoinen kypsyysmalli 

ja siihen liittyvä itsearviointikysely teoriaosuudessa esitettyjä malleja ja arviointeja yhdistellen 

ja mukaillen. Itsearviointikysely suoritettiin kahdelle eri teollisuuden toimialan yritykselle. 

Molempiin kyselyihin sisällytettiin myös tavoitetilan määritys. Toista yritystä pyydettiin lisäksi 

arvioimaan tavoitetilan tärkeyttä. Tutkimustuloksista havaitaan, että kypsyysmallilla ja siihen 

pohjautuvalla arvioinnilla on mahdollista arvioida ja mitata yrityksen I4.0 kypsyyttä niin 

nykytilan kuin tavoitetilankin osalta. Arvioinnin tuloksena saadaan yksiselitteinen lukuarvo, 

joka kuvastaa yrityksen I4.0 kypsyyden tasoa dimensioittain ja osa-alueittain. Kyselyyn 

vastanneet molemmat yritykset kokivat kypsyysmallin ja arvioinnin hyödylliseksi. Toinen 
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yritys oli vastaavantyyppistä arviointia suorittanut jo aiemminkin tukeakseen oman 

liiketointansa digitalisoinnin suunnittelua. 

 

Yritys voi tavoitella korkeaa I4.0 tasoa useassa dimensiossa ja osa-alueessa, mutta kuinka yritys 

voisi paremmin hahmottaa, mitä tavoitetilaa tulisi ensimmäisenä lähteä tavoittelemaan. Toisen 

yrityksen kyselyyn lisättiin tavoitetilan tärkeyden arviointi. Vertaillessa tavoitetilan tärkeyttä ja 

nykytilan sekä tavoitetilan eroa havaittiin, että ero nykytilasta tavoitetilaan ei korreloi 

tavoitetilan tärkeyden kanssa. Tärkeyden arviointi voi auttaa organisaatiota priorisoimaan osa-

alueita. 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli selvittää miten I4.0 kypsyyttä arvioidaan ja 

kuvailla I4.0 kypsyyden arviointia. Tähän tarkoitukseen kypsyysarviointi suoritettiin pienellä 

otannalla koekäyttönä. Kyselyn tuloksissa on huomioitava, että kyselyyn vastasi kaksi yritystä 

ja kummastakin yrityksestä yksi henkilö. Vastaajat toimivat keskijohdossa ja vastuualueinaan 

tuotannon kehittäminen. Toinen vastaajista toimi Manager, Digitalization ja toinen Manager, 

Production technology and strategic projects tehtävässä, joten voidaan olettaa heidän olevan 

riittävällä tasolla selvillä yrityksen I4.0 mukaisesta kehityksestä. Vastaajia on määrällisesti 

vähän kyseisistä organisaatioista eikä vastaajien motiiveista tai paneutumisen tasosta online- 

panostuksella ole varmuutta, mikä vaikuttaa tulosten reliabiliteettiin. Online-

kyselymenetelmän vastauksien reliabiliteetti onkin hyvä ottaa huomioon mahdollisessa 

laajemmassa jatkotutkimuksessa. 

 

Kyselyn suorittaminen yrityksessä laajemmalle varsinkin ylimmän johdon ja/tai digitaalisen 

transformaation avainhenkilöstölle suoritettuna, voi antaa t1arkemman  näkemyksen yrityksen 

tilasta, tavoitteista ja tärkeydestä. Arvioinnin voi suorittaa myös ulkopuolisen fasilitoijan 

toimesta erillisenä työpajana lisäten siten vastaajajoukon ymmärrystä kyseltävästä asiasta, 

keskittymistä ja sitoutumista arviointiin. Arviointimenetelmä voi toimia työkaluna myös 

muutoksen mittaamisessa. Suorittamalla arviointi uudelleen digitaalisen transformaation 

edetessä voidaan mitata kypsyyden kehittymistä kohti määriteltyä tavoitetilaa. 

 

Kypsyysmalli tasokuvauksineen antaa selkeän rakenteen, mitä vasten kypsyyttä voi verrata. 

Mallista voi johtaa itsearviointikyselyn, jonka avulla yritys voi helposti arvioida omaa 
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kypsyyttään. Kypsyysmalli tasokuvauksineen voi auttaa tavoitetilan määrityksessä. Lisäämällä 

tavoitetilan tärkeyden arviointi voidaan hahmottaa paremmin, mitkä osa-alueet ja dimensiot 

ovat yritykselle tärkeimpiä auttaen priorisoimaan panostuksia kehitykseen. Mikäli tutkimus 

suoritetaan massatutkimuksena, saadaan kypsyyden I4.0 kypsyystaso selvitettyä myös 

laajemmalla toimialan ja koko teollisuuden tarkastelutasolla. Massatutkimuksen tuloksien 

perusteella on siten mahdollista lisäsi vertailla yksittäisen arvioitavan yrityksen kypsyyden 

tason ja tavoitetilan suhdetta omaan toimialaansa tai teollisuuteen kokonaisuudessa. 

 

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset toimivat syötteenä tutkimuksen 

toiselle tutkimuskysymykselle: 

 

TK2: Voiko teollisuuden digitalisointiratkaisuja tarjoava yritys hyödyntää 

Industry 4.0 kypsyyden arviointia asiakasarvoa luovassa markkinointiprosessissa 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutustuttiin asiakasarvo-käsitteeseen ja arvoa luovaan ja 

kaappaavaan markkinointiprosessiin.  Asiakasarvon luominen ja toimittaminen on nykypäivän 

ankaran globaalin kilpailun ja nopeasti muuttuvien tarpeiden toimintaympäristössä merkittävä 

kilpailutekijä ja yritysten olemassaolon perusta. Koettu arvo voi olla taloudellista tai ei-

taloudellista. Asiakkaiden sitouttaminen, pitkäkestoisten ja kannattavien asiakassuhteiden 

luominen ja ylläpitäminen on markkinoinnin tarkoitus. Luomalla ja toimittamalla ylivertaista 

arvoa yritys voi vastineeksi kasvattaa asiakaspääomaa ja asiakkaiden elinkaariarvoa itselleen. 

 

Kotler & Armstrong (2018) kuvaavat teoksessaan yksityiskohtaisesti arvon luontiin ja 

vastineeksi asiakkailta arvoa kaappaavan markkinointiprosessin. Empiirisessä osiossa 

selvitettiin kypsyyden arvioinnin hyödynnettävyyttä kohdeyrityksessä kyseisen arvoa luovan ja 

arvoa kaappaavan markkinointiprosessin näkökulmasta. Empiirisessä osiossa rakennettiin 

ensin markkinointiprosessin vaiheisiin pohjautuva kysely kohdeyrityksen yhden liiketoiminta-

alueen johtoryhmälle. Seuraavaksi pidettiin työpaja, jossa johtoryhmälle esiteltiin 

tutkimuksessa rakennettu kypsyysmalli, siihen pohjautuva kypsyyden itsearviointikysely sekä 

kypsyysarvioinnin koekäytön tulokset. Lopuksi johtoryhmää pyydettiin arvioimaan 

kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä kyselyn avulla Likertin viisiportaisella asteikolla. 

Kyselyn reliabiliteettia ja validiteettia pyrittiin varmistamaan valitsemalla vastaajiksi 
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johtoryhmä, joilla on kattava kuva ja vastuu kohdeyrityksen liiketoiminnasta sekä kyselyä 

edeltävällä työpajalla jossa, kyselyyn osallistuvalle ryhmälle esitettiin kattavasti kyselyyn 

liittyvät konseptit ja syötteet. 

 

Kyselyn tuloksien mukaan johtoryhmä arvioi I4.0 kypsyyden arvioinnin olevan hyvä työkalu 

markkinointiprosessin eri vaiheissa ja markkinointikommunikaatiossa. Parhaiten sen arvioitiin 

olevan “...hyvä työkalu asiakas ja markkinatutkimukseen keräämään digitalisointitarpeita”. 

Seuraavaksi parhaiten “...hyvä työkalu sisältömarkkinointiin” ja sen “...avulla voimme 

ymmärtää paremmin asiakkaidemme ja markkina-alueemme digitalisaatiotarpeita” sekä 

“...hyvä työkalu mittaamaan asiakkaan digitaalista kehitystä ja siten asiakkaan saamaa arvoa” 

kumppanuuden aikana.  Pienimmät pisteet arvioinnissa saivat asiakassegmentointiin ja –

targetointiin hyödyntäminen. Keskiarvoisesti kaikki esitetyt väittämät saivat melko korkeat 

pisteet. Kaikki väittämät arvioitiin keskiarvoisesti mitta-asteikon keskivälin suuremmalle 

puolelle eli väitteen kanssa samaa mieltä olemisen puolelle. Tulokset on esitetty taulukossa 14 

suurimman arvon saaneesta väittämästä pienimpään. 

 

Taulukko 14 I40 kypsyysarvioinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa – Tulokset  

Väittämä Keskiarvo 

Kypsyysmalli ja -arviointi on hyvä työkalu asiakas ja markkinatutkimukseen keräämään 

digitalisointitarpeita 

4.8 

Kypsyysmalli ja kypsyysarviointi on hyvä työkalu sisältömarkkinointiin 4.6 

Kypsyysarvioinnin tuloksien (nykytila, tavoitetila ja tavoitetilan tärkeys) avulla voimme 

ymmärtää paremmin asiakkaidemme ja markkina-alueemme digitalisaatiotarpeita 

4.6 

Toimiessamme asiakkaan digitalisointikumppanina, kypsyysmalli ja -arviointi 

lähtötilanteessa ja uudelleen arvioituna kumppanuuden aikana, on hyvä työkalu 

mittaamaan asiakkaan digitaalista kehitystä ja siten asiakkaan saamaa arvoa. 

4.6 

Kypsyysarviointi (nykytila, tavoitetila, ja tavoitetilan tärkeys) on hyvä työkalu keräämään 

asiakas- ja markkinatietoa asiakasarvoa luovan ratkaisu- ja palvelutarjonnan 

suunnittelemiseksi 

4.4 

Kypsyysarviointi (nykytila, tavoitetila ja tavoitetilan tärkeys) on hyvä työkalu 

asiakassegmentointiin ja -targetointiin 

4.2 

Kypsyysarviointi (nykytila ja tavoitetila) on hyvä työkalu asiakassegmentointiin ja -

targetointiin 

3.8 
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Industry 4.0 kypsyysmalleja ja arviointeja on tehty esimerkiksi erilaisten tutkimusten pohjalta 

tutkijoiden piirissä sekä markkinoita tutkivien ja yrityselämää konsultoivien yritysten toimesta. 

Kypsyysmallien ja niihin liittyvien arviointien käyttöä on tehty pääasiassa arvioitavana olevan 

organisaation I4.0 nykytilan arvioimiseksi, antamaan sille suuntaa kehityksen tueksi sekä 

yleisesti uuden paradigman kehityskulun selvittämiseksi markkinoilla. Tässä tutkimuksessa 

otetaan I4.0 kypsyyden arviointiin uusi, toimittajan näkökulma, siitä kuinka toimittaja voisi 

hyödyntää omien asiakkaidensa ja markkina-alueensa yritysten markkinointiprosessissaan. 

Tavoitteena on molempia osapuolia hyödyntävä vaihdanta. Asiakkaat ja potentiaaliset 

asiakkaat saavat kypsyysmallin ja arvioinnin avulla arvion omasta tilastaan ja kohdeyritys saa 

dataa oman arvon luontiin tähtäävän markkinointiprosessinsa tueksi. 

 

Kyselyn tuloksien mukaan, Industry 4.0 kypsyyden arviointi on hyödynnettävissä yrityksen 

liiketoiminnassa arvoa luovan ja vastineeksi arvoa kaappaavan markkinointiprosessin 

näkökulmasta. Tämän kartoittavan tutkimuksen pohjalta voidaan esittää hypoteesi: 

 

HYPOTEESI:  

Industry 4.0 kypsyysarviointi arvoa luovan markkinointiprosessin työkaluna on hyödyllinen 

teollisuuden digitalisointiratkaisuja tarjoavan yrityksen liiketoiminnalle 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella jatkotutkimukseen suositellaan hypoteesin 

todentamista I4.0 kypsyysarvioinnin massatutkimuksena kohdeyrityksen asiakkaille ja 

markkina-alueen muille yrityksille. Jatkotutkimuksessa voidaan tutkia, realisoituvatko tässä 

tutkimuksessa arvioitu hyödynnettävyys markkinointiprosessin eri vaiheissa ja vahvistaa tässä 

tutkimuksessa muodostettu hypoteesi. 
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8 YHTEENVETO 

 

Industry 4.0 käsite on ollut laajasti esillä globaalisti niin tutkijoiden, julkishallintojen kuin 

yrityselämän kautta jo useita vuosia. Digitalisaatio on megatrendi vaikuttaen useilla elämän eri 

osa-alueilla ja niin myös teollisuus elää digitalisaation murroskautta. Industry 4.0 termi kuvaa 

neljättä teollista vallankumousta, muutosta perinteisestä valmistuksesta digitaaliseen 

valmistukseen. Teollisissa prosesseissa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät läpi 

arvoketjun ja tuotteen elinkaaren mahdollistaen myös uusia liiketoimintamalleja.  Industry 4.0 

visio antaa lupauksen merkittävistä hyödyistä yrityksille. Industry 4.0 koetaan kuitenkin 

edelleen epäselvänä sekä vaikeasti ymmärrettävänä ja käytäntöön vietävänä kokonaisuutena.  

 

Suomessa teollisuuden digikypsyys etenee hitaasti ja on selvityksien mukaan jäämässä jälkeen 

verrattaessa verrokkimaihin ja edelläkävijämaihin. Suomen yleiset digitaaliset valmiudet ovat 

tutkitusti hyviä, mutta näitä perusedellytyksiä ei teollisuuden digitalisaation näkökulmasta vielä 

osata riittävästi hyödyntää. Teollisuuden digitalisoinnin ratkaisuja tarjoavilla yrityksillä on halu 

ja liiketoiminnallinen motiivi auttaa teollisuuden yrityksiä digitaalisen kypsyyden 

parantamisessa. 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli kuvailla, miten Industry 4.0 kypsyyttä arvioidaan ja 

kartoittaa onko kypsyysarviointi hyödynnettävissä teollisuuden digitalisointiratkaisuja 

tarjoavan yrityksen liiketoiminnassa asiakasarvoa luovan markkinointiprosessin näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa kuvattiin apukysymysten avulla laaja-alaisesti Industry 4.0 

konseptia: sen määritelmää, visiota, hyötyjä, haasteita, arkkitehtuuria ja avainteknologioita sekä 

implementointia. Tutkimuskysymysten osalta teoriaosuudessa kuvattiin miten I4.0 kypsyyttä 

voidaan arvioida ja millainen on asiakasarvoa luova ja vastineeksi asiakkailta arvoa kaappaava 

markkinointiprosessi.  

 

I4.0 kypsyyttä voidaan arvioida I4.0 kypsyysmallien avulla. Kypsyysmallit ovat tyypillisiä 

prosessien ja organisaatioiden arvioimisen työkaluja. Kypsyysmalleja käytetään yleisesti 

nykytilan selvittämiseen ja mittaamiseen suhteessa tavoitetilaan. Ne kuvaavat yleensä 

tyypillisiä, loogisia tai haluttuja polkuja kohti tavoitetilaa. Kypsyysmallien tasot on tyypillisesti 
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määritelty jonkin kriteeristön tai ulottuvuuksien mukaan ja niistä voidaan johtaa 

arviointikriteeristö ja –lomakkeet kypsyyden arviointia varten.  I4.0 transformaation 

käynnistäminen on haaste monille yrityksille. Kypsyysmallit toimivat I4.0 transformaation 

tiekartan rakentamisen apuna.  

 

Empiirisen osion ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin viisidimensioinen ja nelitasoinen I4.0 

kypsyysmalli ja siihen pohjautuva arviointilomake aiempia tutkimuksia yhdistellen ja 

mukaillen.  Kypsyyden arviointi koekäytettiin kahden eri teollisuuden toimialan yrityksellä. 

Arviointi suoritettiin itsearviointina kyselytutkimuksen muodossa. Molempia yrityksiä 

pyydettiin arvioimaan sekä nykytilaa, että tavoitetilaa. Kypsyyden arvioinnin koekäytön 

perusteella todettiin, että sen avulla saadaan yrityksen I4.0 kypsyyden taso mitattua eri 

dimensioissa nykytilan ja tavoitetilan osalta selkeästi lukuarvona. Kypsyysarviointi tuottaa 

arvokasta dataa eri I4.0 dimensioiden ja osa-alueiden nykytilasta ja tavoitetilasta. Arvioinnin 

avulla saadaan kartoitettua ero nykytilan ja tavoitetilan välillä. 

 

Toisen kypsyysarviointiin osallistuneen yrityksen kyselyyn lisättiin tavoitetilan tärkeyden 

arviointi. Sen avulla saatiin selvitettyä arvioinnin kohteena olleen yrityksen näkökulmasta sille 

tärkeimmät I4.0 kypsyyden tavoitetilat auttaen yritystä priorisoimaan mahdollisia 

kehitystoimenpiteitään tai I4.0 projektejaan. Kypsyysmallin ja itsearvioinnin todettiin jo 

itsessään toimittavan arvoa auttamalla osallistuneita yrityksiä ymmärtämään oman nykytilansa 

paremmin suhteessa I4.0 osa-alueisiin ja kypsyyden tasoihin ja jäsentelemään suunnitelmiaan 

kohti tavoitetilaa. 

 

Empiirisen osion toisessa vaiheessa tutkimuksen kohdeyrityksen yhden liiketoiminta-alueen 

johtoryhmä arvioi I4.0 kypsyysarvioinnin hyödynnettävyyttä liiketoiminnassa arvoa luovan 

markkinointiprosessin näkökulmasta. Kokonaisuutena kypsyysmalliin pohjautuvan 

kypsyysarvioinnin koettiin olevan hyvä työkalu useassa eri prosessin vaiheessa. Yhteensä 35 

eri arviosta 32 oli joko “Täysin samaa mieltä” tai “Jokseenkin samaa mieltä”. Erityisen hyvin 

sen arvioitiin soveltuvan asiakas- ja markkinatutkimukseen tarpeiden keräämiseksi. 

Seuraavaksi soveltuvimmaksi se koettiin työkaluksi asiakkaiden sekä markkinan 

digitalisointitarpeiden ymmärtämiseksi, sisältömarkkinoinnin työkaluksi sekä työkaluksi 

mittaamaan asiakkaan digitaalista kehitystä ja siten asiakkaan saamaa arvoa kumppanuuden 
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aikana. Kypsyysarviointi, joka sisälsi tavoitetilan tärkeyden arvioinnin koetiin 

merkityksellisemmäksi kuin arviointi, jossa tärkeyttä ei arvioitu. Tuloksien perusteella I4.0 

kypsyysarviointi on hyvä työkalu arvoa luovan markkinointiprosessin näkökulmasta. Tämän 

kartoittavan tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan esittää hypoteesi: Industry 4.0 

kypsyysarviointi arvoa luovan markkinointiprosessin työkaluna on hyödyllinen teollisuuden 

digitalisointiratkaisuja tarjoavan yrityksen liiketoiminnalle. 
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LIITE 1: Industry 4.0 kypsyyden itsearviointikysely 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 

 

Industry 4.0 Kypsyyden itsearviointi (Mukaillen Akdil et al 2017 ja 
Warwick 2017) 
 
Jokaisen osa-alueen kohdalla pyydetään arvioimaan yrityksen nykytilaa sekä tavoitetilaa 
parhaiten soveltuvan tasokuvauksen mukaan. Arviointi suoritetaan 1–4 pisteytyksellä, jotka 
kuvaavat kypsyyden tasoja. Jokaisen osa-alueen kohdalla on annettu kuvaus kypsyyden 
tasoille. Lisäksi pyydetään arvioimaan tavoitetilan tärkeyttä yritykselle. Tärkeyden arviointi 
suoritetaan Likertin neliportaisella asteikolla 1–4 pisteytyksellä. Pisteytyksen lisäksi 
kysymyksissä on tarjolla vaihtoehdot: ”Ei relevantti” = Emme koe oleelliseksi 
liiketoiminnallemme ja ”En osaa sanoa” = Meillä ei ole riittävää kokonaiskuvaa tai 
ymmärrystä kyseisestä I4.0 osa-alueesta arvioinnin pohjaksi. 
 

 
 



 

   

 

 
Tuotteet ja palvelut 
 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 
  



 

   

 

Valmistus ja operatiivinen toiminta 
 

 



 

   

 

 



 

   

 
 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

Strategia ja organisaatio 
 

 



 

   

 

 



 

   

 
 



 

   

 
 



 

   

 

 
 
  



 

   

 

Toimitusketju 
 

 



 

   

 

 



 

   

 

 
  



 

   

 

Liiketoimintamalli 
 

 



 

   

 

 



 

   

  



 

   

 

 
Loppukysely 

 
 
  



 

   

 

LIITE 2: Industry 4.0 kypsyysmallin tasokuvaukset dimensioittain 
 
 

TUOTTEET JA 
PALVELUT 

Taso 1 
Harjoittelija 

Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

Tuoteräätälöinti Standardisoitunut 
massavalmistus, 
Tuotteen 
asiakaskohtainen 
räätälöinti ei 
mahdollista. 

Suurin osa tuotteista 
valmistetaan suurina 
eräkokoina ja vain 
rajallinen tuotteen 
myöhäinen räätälöinti 
mahdollista 

Tuotteet pystytään 
räätälöimään melko 
pitkälti, mutta 
omaavat kuitenkin 
saman rungon/alustan 

Myöhäinen räätälöinti 
mahdollista 
suurimmalle osalle 
tilauksesta 
valmistettaville 
(make-to-order) 
tuotteille eräkoolla 1 

Datapohjaiset 
palvelut 

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
ilman 
asiakasintegraatiota  

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
vähäisin 
asiakasintegraatioin 

Datapohjaisia 
palveluita tarjotaan 
asiakasintegroituen 

Datapohjaiset 
palvelut ovat täysin 
asiakasintegroituneet 

Tuotteen datan 
hyödyntäminen 

Dataa ei käytetä 0–20 % kerätystä 
datasta hyödynnetään 

20–50 % tuotteesta 
kerätystä datasta 
hyödynnetään 

Yli 50 % tuotteesta 
kerätystä datasta 
hyödynnetään 

Tuotteesta 
kerätyn datan 
hyödyntäminen 
arvoketjussa - 
  

(Kenelle tarjoatte palveluita/sisältöä tuotteesta kerätyn datan pohjalta) 
Ei kenellekään 
  

Liiketoiminnalle Asiakkaille Arvoketjulle 
(kumppaneille) 

Tuotteen data-
analysointikyvykk
yys 
  

(Minkä tasoista data-analytiikkaa tuotteenne kykenee suorittamaan) 
Toteava - Kuvaa 
tuotteen kuntoa, 
ympäristöä ja 
toimintaa 
  

Diagnostinen - Tutkii 
syitä tuotteen 
suorituskyvyn 
heikkenemiseen tai 
vikaantumiseen 

Ennustava - Tunnistaa 
malleja, jotka 
indikoivat 
mahdollisia tulevia 
tapahtumia 

Ohjaava - Tunnistaa 
toimenpiteitä 
lopputuleman 
parantamiseksi tai 
ongelmien 
korjaamiseksi 

Tuotteen 
toiminnallisuudet 
  

Millaiseen toiminnallisuuteen tuotteenne kykenevät? 
 *Tuote pystyy kommunikoimaan muiden tuotteiden/alustojen, koneiden tai tuotteen ulkoisten 
järjestelmien kanssa 
 * Tuote kerää dataa ympäristöstään ja muista järjestelmistä 
 *Tuote pystyy säilyttämään keräämäänsä dataa omassa järjestelmässä tai pilviratkaisussa 
 *Tuotteella on alusta (platform), jossa tuotteen sovellukset tai pilvisovellukset toimivat 
Ei mitään 
vaihtoehdoista 
  

1–2 vaihtoehtoa 
toteutuu 

3 vaihtoehtoa toteutuu 4 vaihtoehtoa toteutuu 

Tuotteen älykkyys Valvonta - 
Tuotteiden kuntoa, 
niiden ympäristöä, 
toimintaa ja käyttöä 
pystytään 
seuraamaan  
  

Hallinta - Tuotteisiin 
tai tuotepilveen 
sulautettu ohjelmisto 
mahdollistaa 
toimintojen 
etähallinnan ja 
käyttökokemuksen 
säätelyn 

Optimointi - Tuotteen 
toimintaa ja ja 
käyttöä optimoivien 
algoritmien pohjalta 
mahdollisuus säätää 
toimintaa ja käyttöä 
suorituskyvyn 
parantamiseksi sekä 
tehdä ennakoivaa 
diagnostiikkaa 

Autonomia - Tuotteet 
voivat toimia 
itsenäisesti omaa 
toimintaansa 
optimoiden, 
koordinoida omaa 
toimintaansa 
suhteessa muihin 
tuotteisiin ja 
järjestelmiin, tuntevat 
oman tilansa ja voivat 
korjata itsenäisesti 
ongelmia 

Tuotteen 
reaaliaikainen 
seuranta 

Rajallinen tuotteen 
seuranta  

 Tuotetta voidaan 
seurata sen kulkiessa 
valmistuksen ja 
sisäisten 
jakelupisteiden välillä 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi 
valmistuksen ja 
jakelun siihen asti, 
kunnes se saapuu 
asiakkaalle 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi koko sen 
elinkaaren 

 



 

   

 

VALMISTUS JA 
OPERATIIVINEN 
TOIMINTA 

Taso 1 
Harjoittelija 

Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

Automaatio Missä laajuudessa tuotantokoneet/-laitteet ja -järjestelmät ovat automatisoitu? 
Muutamat koneet 
ovat 
automatisoituja 

Jotkin koneet ja 
järjestelmät ovat 
automisoituja 

Useimmat koneet ja 
järjestelmät on 
automatisoitu 

Koneet ja järjestelmät 
ovat 
kokonaisuudessaan 
automatisoitu 

Kone- ja 
ohjausjärjestelmäin
tegraatio (M2M) 

Koneilla ja 
järjestelmillä ei 
ole M2M 
kyvykkyyttä 
(Machine-to-
machine= 
koneiden/laitteide
n keskinäinen 
kommunikointi, 
ilman ihmisen 
suorittamaa 
tiedonvälitystä) 

Koneet ja järjestelmät 
ovat jossain määrin 
yhteen toimivia  
 

Koneet ja järjestelmät 
ovat osittain 
integroituja  
 

Koneet ja järjestelmät 
ovat täysin 
integroituja  
 

Koneiden/Laitteide
n Industry 4.0 
valmius 

Merkittävä 
peruskorjaus 
vaaditaan I4.0 
kyvykkyyden 
saavuttamiseksi 

Jotkin koneet ja 
järjestelmät voidaan 
päivittää 

Koneet täyttävät jo 
vaatimukset ja 
voidaan päivittää 
tarvittaessa 

Koneet ja järjestelmät 
täyttävät jo 
tulevaisuuden 
ennakoidut 
vaatimukset  
 

Autonomisesti 
ohjautuvat 
työkappaleet 
 

Työkappaleet 
eivät ohjaudu 
autonomisesti  
 

Työkappaleet eivät 
ohjaudu 
autonomisesti, mutta 
pilottihankkeita on 
käynnistetty  
 

Työkappaleet 
ohjautuvat 
autonomisesti 
joillakin alueilla 

Autonomisesti 
ohjautuvat 
työkappaleet ovat 
laajasti käytössä 

Itseoptimoituvat 
prosessit 

Ei 
itseoptimoituvia 
prosesseja 

Ei itseoptimoituvia 
prosesseja, mutta 
pilottihankkeita 
käynnistetty 
liiketoiminnan 
kehittyneimmillä 
alueilla  
 

Itseoptimoituvia 
prosesseja 
valikoiduilla alueilla  
 

Itseoptimoituvat 
prosessit laajasti 
käytössä 

Digitaalinen 
mallinnus 
 

Ei digitaalista 
mallinnusta 

Jotkin prosessit 
käyttävät digitaalista 
mallinnusta  
 

Useimmat prosessit 
käyttävät digitaalista 
mallinnusta  
 

Digitaalinen 
mallinnus käytössä 
kaikilla oleellisilla 
prosesseilla 

Operatiivisen datan 
keruu 

Dataa kerätään 
manuaalisesti 
tarvittaessa, 
kuten 
laadunvarmistuks
en tarkastukset 

Vaadittava data 
kerätään digitaalisesti 
tietyillä alueilla  
 

Kattava digitaalinen 
datan keruu useilla 
alueilla 

Kattava 
automaattinen 
digitaalinen datan 
keruu läpi koko 
prosessin 

Operatiivisen datan 
käyttö 
 

Dataa käytetään 
vain laadullisiin 
ja säännösten 
mukaisiin 
tarkoituksiin  
 

= Osa datasta 
käytetään prosessien 
ohjaukseen 

Osa datasta 
hyödynnetään 
prosessien 
ohjaukseen ja 
optimointiin, 
esimerkiksi 
ennakoivaan 
kunnossapitoon 

Kaikki data 
hyödynnetään 
prosessien 
optimoinnissa ja 
lisäksi 
päätöksenteossa 

Kunnossapitoaktivi
teettien 
reaaliaikainen ja 

Koneita ja 
laitteita 
kunnossapidetään 
manuaalisesti 
ylläpidettävän 

Jotkin koneet ja 
laitteet antavat 
hälytyksen 
suorituskykyongelmis
ta mahdollistaen 

Jotkin koneet ovat 
itsediagnosoivia ja 
siirtävät 
autonomisesti 
suorituskykyongelma

Koneet ja laitteet ovat 
itsediagnosoivia ja 
kunnossapitosuunnite
lma mukautuu 
automaattisesti 



 

   

 

automaattinen 
aikataulutus 

kunnossapitosuu
nnitelman 
mukaisesti 

kunnossapitotehtävie
n manuaalisen 
aikataulutuksen 

- tai vauriotiedon 
kunnossapidon 
aikataulutusjärjestelm
älle 

koneen antamien 
reaaliaikaisten 
tietojen pohjalta 

Pilviratkaisujen 
käyttö 
 

Pilviratkaisuja ei 
ole käytössä 

Alustavia 
suunnitelmia 
pilvipohjaisten 
ohjelmistojen, datan 
tallennuksen ja datan 
analysoinnin 
käyttöönottoon 

Pilviratkaisupilotteja 
joillakin 
liiketoiminnan 
alueilla 

Useita pilviratkaisuja 
käytössä läpi 
operatiivisen 
toiminnan  
 

Tietoturva Tietoturvaratkais
uja suunnitteilla  
 

Tietoturvaratkaisuja 
osittain 
käyttöönotettu 

Kattavia 
tietoturvaratkaisuja 
käyttöönotettu ja 
aukkojen 
paikkaamisen 
suunnittelu käynnissä 

Tietoturvaratkaisut on 
käyttöönotettu 
kaikilla oleellisilla 
alueilla ja 
katselmoidaan 
toistuvasti 
kattavuuden 
varmistamiseksi  
 

Digitaalinen 
kaksonen -konsepti 

Millä tasolla on reaaliaikainen valmistuksen seurattavuus digitaalisessa ympäristössä? 
Ei ole Konetasolla Linja/solu tasolla Tehdastasolla 

 
  



 

   

 

 
STRATEGIA JA 
ORGANISAATIO 

Taso 1 
Harjoittelija 

Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

Strategian 
implementoinnin 
taso 
 

Industry 4.0 on 
tunnistettu, mutta 
sitä ei ole 
integroitu 
strategiaan 

Industry 4.0 on 
sisällytetty 
liiketoimintastrategia
an 

Industry 4.0 strategia 
on kommunikoitu 
yritykselle ja laajasti 
ymmärretty 

Industry 4.0 strategia 
on käyttöönotettu ja 
sen mukaisesti 
edetään koko 
yrityksen tasolla  
 

Mittaaminen Ei Industry 4.0 
keskittyviä 
avaintunnuslukuj
a (KPI - Key 
Performance 
Indicator)  
 

Liiketoiminnalle 
rakennettu mittaristo 
olemassa huomioiden 
joitakin Industry 4.0 
ajureita 

Industry 4.0 mittarit 
on laajasti 
ymmärretty 
yrityksessä ja 
käytössä 
kuukausittaisessa 
raportoinnissa 

Yrityksen mittarit ja 
henkilökohtaiset 
kehittämissuunnitelm
at ovat keskittyneitä 
Industry 4.0 
tavoitteisin 

Investoinnit Alustavia 
Industry 4.0 
investointeja 
yhdellä alueella 

Industry 4.0 
investointeja 
kehittyneemmillä 
liiketoiminnan 
alueilla 

Industry 4.0 
investointeja useilla 
liiketoiminnan 
alueilla 

Industry 4.0 
investointeja läpi 
koko liiketoiminnan  
 

Henkilöstön 
digitaalinen 
osaaminen 

Henkilöstöllä 
vähän tai ei 
ollenkaan 
digitaalisten 
teknologioiden 
osaamista  
 

Teknologiaan 
keskittyneillä 
liiketoiminnan 
alueilla henkilöstöä 
jolla jonkin verran 
digitaalisia taitoja 

Kehittyneet 
digitaaliset ja data-
analytiikan taidot 
useimmilla 
liiketoiminnan 
alueilla, kuten 
tuotannossa 

Huippuluokan 
digitaaliset ja data-
analytiikan taidot läpi 
koko liiketoiminnan  
 

Yhteistyö Yritys toimii 
toiminnallisissa 
siiloissa  
 

Rajallinen 
kanssakäyminen 
osastojen välillä, 
esimerkiksi S&OP-
prosessi  
 

Osastot ovat avoimia 
toimintojen rajat 
ylittävälle 
yhteistyölle 

Osastot toimivat 
osastorajat ylittäen 
kokonaisvaltaista 
kehitystä 
edistääkseen 

Johtaminen Ylin johto ei 
tunnista Industry 
4.0 investointien 
mahdollisesti 
tuomaa arvoa 
 

Ylin johto tutkii 
mahdollisia Industry 
4.0 hyötyjä 
yritykselle 

Ylin johto tunnistaa 
Industry 4.0 kautta 
saavutettavissa olevat 
taloudelliset hyödyt 
ja rakentavat 
suunnitelmia 
investointeihin 

Laajalle levinnyt tuki 
Industry 4.0 
kehitykseen ylimmän 
johdon ja 
liiketoiminnan sisällä 

Investointien 
seuranta 

Ei mitattavissa 
olevia Industry 
4.0 investointeja  
 

Ei Industry 4.0 
kustannus/hyöty-
analyysien tekoa 

Vuosittainen Industry 
4.0 kustannus/hyöty-
analysointi  
 

Kuukausittainen 
Industry 4.0 
kustannus/hyöty-
analysointi 

Sidosryhmät Onko yrityksellänne kumppanuuksia eri sidosryhmiin I4.0 liittyvissä hankkeissa? 
*Akateemiset piirit (korkeakoulut, tutkimuslaitokset tms) *teknologian tarjoajat *toimittajat 
*asiakkaat  
Ei 1-2 eri vaihtoehdon 

kanssa  
 

3 eri vaihtoehdon 
kanssa 

Yhteistoimintaa 
kaikkien 
vaihtoehtojen kanssa 

I4.0 Investointien 
budjetointi 

Minkä suuruiseksi arvioitte budjetoidun määrän riittävyyden Industry 4.0 investointi 
tarpeisiin?  
Ei budjetoitu Vähäiseksi Keskitasoiseksi Korkeaksi/riittäväksi 

Data-analytiikka- ja 
digitalisaatio 
organisoituminen 
 

Mikä on digitalisoitumisen ja datalähtöisyyden taso organisoitumisessanne (datatieteilijät, 
data-analyytikot, digitaalisen muutoksen johtaja tms)? 
Ei ole Ylimmän johdon 

tukena yksittäisiä 
osaajia 

Data-analytiikan ja/tai 
digitalisaation ajurina 
toimiva erillinen 
tiimi/osasto  
 

Data-analytiikan ja 
digitaalisen 
muutoksen osaajia 
integroitunut laajasti 
liiketoiminnan eri 
alueille 



 

   

 

Digitaalisen 
muutoksen 
kouluttaminen 
 

Järjestetäänkö yrityksessänne koulutusta henkilöstölle digitaaliseen muutokseen? 
Ei  
 

Ylimmän johdon 
koulutusta  
 

Erillisen 
digitalisaatiotiimin/-
osaston koulutus 

Digitalisaatiokoulutus
ta kattavasti 
henkilöstölle useilla 
liiketoiminnan osa-
alueilla 

IT-toimintojen 
organisaatio 

Ei omaa IT-
osastoa (kolmas 
osapuoli hoitaa 
it-asiat) 

Keskitetty IT-osasto Paikalliset IT-osastot 
liiketoiminnan eri 
osa-alueiden tukena 
(tuotanto, 
tuotekehitys jne)  
 

IT asiantuntijat 
kiinnitetty kullekin 
osastolle 

 
 
  



 

   

 

 
TOIMITUSKETJU Taso 1 

Harjoittelija 
Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

Varaston ohjaus 
reaaliaikaisen datan 
hallinnan avulla 

Varastotasot 
tunnetaan 

Manuaalisesti 
täytettävät 
varastotasot 
tietokoneen 
tietokantaan  
 

Tietokoneen 
tietokanta käytössä, 
johon älykkäät laitteet 
päivittävät 
varastotasoja  
 

Reaaliaikainen 
älykkäiden laitteiden 
päivittämä tietokanta 
pilvessä  
 

Toimitusketjun 
integraatio 

Tilapäinen 
reaktiivinen 
kommunikointi 
toimittajien ja 
asiakkaiden 
kanssa  
 

Perustason 
kommunikointi ja 
tiedon jakaminen 
vaadituilla osa-
alueilla toimittajien ja 
asiakkaisen kanssa 

Tietojen vaihto 
strategisten 
toimittajien ja 
asiakkaiden kanssa, 
esimerkiksi 
varastotasot  
 

Täysin integroidut 
järjestelmät 
tarkoituksenmukaiste
n prosessien osalta 
toimittajien/asiakkaid
en kanssa, 
esimerkiksi 
reaaliaikainen 
integroitu suunnittelu 

Toimitusketjun 
läpinäkyvyys 

Ei integraatiota 
toimittajien tai 
asiakkaiden 
kanssa  
 

Valmistusyksikön 
sijainti, kapasiteetti, 
varastot ja 
operatiivinen toiminta 
ovat näkyviä 
ykköstason 
toimittajille ja 
asiakkaille 

Valmistusyksikön 
sijainti, kapasiteetti, 
varastot ja 
operatiivinen toiminta 
ovat näkyviä läpi 
toimitusketjun 

Valmistusyksikön 
sijainti, kapasiteetti, 
varastot ja 
operatiivinen toiminta 
ovat näkyviä 
reaaliaikaisesti läpi 
toimitusketjun ja 
tietoa hyödynnetään 
toimitusketjun 
seurantaan ja 
optimointiin  
 

Toimitusketjun 
joustavuus 

Hidas vasteaika 
markkinoiden 
muutokseen  
 

Kohtuullinen 
vasteaika 
markkinoiden ja 
yleisiin 
asiakasvaatimusten 
muutoksiin 

Kohtuullinen 
vasteaika 
markkinoiden ja 
yksilöllisiin 
asiakasvaatimusten 
muutoksiin  
 

Välitön vasteaika 
markkinoiden 
muutokseen ja 
yksilöllisiin 
asiakasvaatimusten 
vaihtumisiin 

Läpimenoaika Pitkä 
materiaalien 
toimitusaika 
johtaen korkeisiin 
varastotasoihin  
 

Kehitystoimet on 
tunnistettu joidenkin 
materiaalien 
toimitusaikojen 
lyhentämiseksi 

Joitakin paranuksia on 
otettu käyttöön 
toimitusaikojen 
lyhentämiseksi 
tärkeimmille 
materiaaleille 

Erilaiset 
varastonohjausmallit 
ja läpimenoajat eri 
materiaaleille ja 
tuotteille tilauksesta-
valmistukseen 
tehokkaaseen 
toteuttamiseen 

Operativisen datan 
hyödyntäminen 

Kuinka kerättyä operatiivista dataa hyödynnetään toimitusketjun hallinnassa? *Ennakoiva 
toimittajariskin hallinta (ongelmien tunnistaminen hyvissä ajoin) *Digitaaliset toimittajan 
suorituskykyarviointimittaristot (scorecards, tavoitteiden ja parantamisen seuranta) 
*Automaattinen tavoitteiden seuranta ja bonusjärjestelmä *Big Data analytiikka uusien 
toimittajien tunnistamiseksi 
Ei mitään 
edellisistä 

1 vaihtoehto 2–3 vaihtoehtoa 
toteutuu 

kaikki vaihtoehdot 
toteutuvat 

 
 
  



 

   

 

 

LIIKETOIMINTA-
MALLI 

Taso 1 
Harjoittelija 

Taso 2 
Junior 

Taso 3 
Senior 

Taso 4 
Digi Master 

"As a Service" -
liiketoimintamalli 

Ei tietoisuutta Tietoisuus konseptista 
ja alustavia 
suunnitelmia  
 

Korkea tietoisuus ja 
käyttöönottosuunnitel
mat työn alla 

"As a service"-
liiketoimintamalli on 
otettu käyttöön ja sitä 
tarjotaan asiakkaille  
 

Datalähtoinen 
päätöksenteko - 
tuotteesta/käyttäjäs
tä saatava data 

Dataa ei laajasti 
analysoida 

Osa datasta 
analysoidaan ja 
esitetään 
tärkeimmissä 
liiketoimintaraporteis
sa suorituskyvyn 
arvioimiseksi 

Suurin osa datasta 
analysoidaan ja 
tulokset huomioidaan 
liiketoiminnan 
päätöksenteossa 

Kaikki relevantti data 
analysoidaan ja 
käytetään 
liiketoiminnan 
päätöksissä 
 

Tuotteen 
reaaliaikainen 
seuranta 

Rajallinen 
tuotteen seuranta 

Tuotetta voidaan 
seurata sen kulkiessa 
valmistuksen ja 
sisäisten 
jakelupisteiden välillä 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi 
valmistuksen ja 
jakelun siihen asti, 
kunnes se saapuu 
asiakkaalle  
 

Tuotetta voidaan 
seurata läpi koko sen 
elinkaaren 

Myynti- ja 
markkinointikanavi
en integrointi 

Online läsnäolo 
on eriytetty 
offline kanavista  
 

Integrointia online ja 
offline kanavien 
sisällä, mutta ei niiden 
välillä 

Integroituneet 
kanavat ja 
yksilöllinen 
asiakaslähestyminen 
 

Integroitu 
asiakaskokemuksen 
hallinta läpi kaikkien 
markkinointikanavien 

Liiketoiminnan IT 
tuki 

IT-järjestelmät 
tukevat 
pääliiketoimintap
rosesseja 

IT-jäjrjestelmät 
tukevat joitakin 
liiketoiminnan alueita 
ja ovat integroituneet 

IT-järjestelmien 
kattava prosessien 
tuki, mutta ei täysin 
integroitunut  
 

IT-järjestelmät 
tukevat kaikkia 
yrityksen prosesseja 
ja ovat integroituneet  
 

Innovatiiviset 
digitaaliset 
liiketoimintamallit 
 

Täyttävätkö nykyiset tuotteenne tai palvelunne innovatiivisten digitaalisten 
liiketoimintamallien piirteitä? 

Ei Suunnittelu käynnissä Pilotti käynnissä 
 

Useita innovatiivisia 
digitaalisia tuotteita 
tai palveluita 
tarjonnassa 
asiakkaille 

Resurssointi Missä mittakaavassa resursseja on allokoitu digitaalisiin liiketoimintamalleihin (innovointi, 
suunnittelu, toteutus, ylläpito, kehittäminen)? 
Ei ollenkaan Vähäisesti Keskitasoisesti Paljon/riittävästi  

Datapohjaisten 
palveluiden osuus 

liikevaihdosta  

Datapohjaisten 
palveluiden osuus 
tuloista on pieni 
(<2.5 %)  
 

Datapohjaisten 
palveluiden osuus 
tuloista on 
kohtalainen (2,5–7,5 
%) 

Datapohjaisten 
palveluiden osuus 
tuloista on 
huomattava (7,5–10 
%)  
 

Datapohjaisten 
palveluiden osuudella 
on merkittävä rooli 
(yli 10 %)  
 

 
 
 


