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1 JOHDANTO

Digitalisaatio on ajankohtainen, koko yhteiskunnan toimintaa ja rakenteita koskettava ilmiö.

Yleisesti tarkasteltuna digitalisaation tavoitteena on tehostaa ja parantaa erilaisia prosesseja

sekä tehostaa tiedonsaantia sähköisillä järjestelmillä poistamalla aikaan, tilaan, tiedonsaantiin

ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia kansalaisten vuorovaikutuksesta ympäröivän

yhteiskunnan kanssa (Koiranen et al. 2016, s.24-29). Lyhyesti sanottuna digitalisaatio tarkoittaa

digitaalitekniikan käyttöönottoa yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Yleinen harhaluulo

kuitenkin on, että digitalisaatio tarkoittaa vain informaatioteknologioiden, kuten tietokoneiden,

käytön lisäämistä. Parempi tulkinta on, että digitalisaatio määritellään kokonaisvaltaisena

tekijänä liike-elämän ja yhteiskunnan muutoksessa ja kehityksessä – myös siinä, miten

toimimme, ajattelemme ja koemme. Digitalisaatio ei ole siis ainoastaan analogisten asioiden

muuttamista digitaaliseksi, vaan se on kytkeytynyt elämäämme tavoilla, joiden laajuutta emme

täysin tiedosta (Lindgren et al. 2019 s.165).

Toimintojen digitalisoituminen ja yksilöiden digiosaaminen ovat muuttaneet tapaamme toimia

yksityiselämämme lisäksi myös työpaikoilla. Siinä missä 1850 -luvulla keksitty

sähkötysmenetelmä tai myöhemmissä teollisissa vallankumouksissa tapahtuneet tekniset

kehitysaskeleet ovat muokanneet ihmisten välistä kommunikointia sekä työn tehostumista

tieteellisin ja teknisin menetelmin, digitalisaatio tarjoaa nyky-yhteiskunnalle valtavan

potentiaalin tuotantolaitosten tuottavuusloikkaan myös nopean tiedonjakamisen ja erilaisten

maantieteellisten etäisyyksien karsijana. Myös erilaiset maailmaa ja maailmantaloutta

kohtaavat kriisitilanteet ovat kiihdyttäneet erilaisten teknologioiden kehittämistä vallitsevaan

olosuhteeseen sopivammaksi (Ashmarina & Vochozka 2019, s.92). Meneillään olevan

maailmanlaajuisen COVID-19 pandemiakriisin pakottamat työskentelytapojen muutokset ja

tietoteknisten resurssien ja menetelmien tehokkaampi käyttäminen todennäköisesti

edesauttavat myös digitaalisten toimintojen tehokkaampaa käyttöönottoa ja kehittymistä

teollisuudessa sekä aloilla, joissa esimerkiksi etätyön tekeminen on ollut toistaiseksi vierasta.

Digitaalisten ominaisuuksien ja ajatusmaailmojen käyttäminen ei ole enää tämän päivän

yritysmaailmassa vaihtoehto vaan välttämättömyys liiketoiminnan menestymiselle ja

jatkumiselle. Hannah Arend muistuttaa teoksessaan Digitalisaatio (Lindgren et al 2019 s.10)



4

nopean teknologisen kehityksen vaikutuksesta liike-elämään seuraavasti: ”vuonna 1958

Standar & Poor’s 500 -indeksiin kuulunut yhtiö oli osa indeksiä keskimäärin 61 vuotta. Vuonna

1985 yhtiön keskimääräinen aika indeksin osana oli 25 vuotta ja vuonna 2012 enää 18 vuotta.

Mikäli nykyinen uusiutumistahti jatkuu, kolme neljästä vuonna 2012 indeksiin kuuluneesta

yhtiöstä on vaihtunut vuoteen 2027 mennessä”. Edellä mainittu esimerkki kuvaa hyvin

konkreettisella tavalla teknologian kehittymisen ja digitalisaation vaikutusta liike-elämän

pysyvyyteen. Esimerkki voi auttaa ymmärtämään sitä tosiasiaa, että kehityskulkua digitaalisten

järjestelmien hyödyntämiseen ja asiakastarpeiden kartoittamiseen tämän päivän ja huomisen

digitaalisessa ympäristössä tulee ymmärtää ja osata toteuttaa osana yrityksen strategiaa. Tänä

päivänä myös pienemmillä yrityksillä on digitalisaation ansiosta nopeampi ja edullisempi pääsy

kansainvälisille markkinoille kilpailemaan suurempia yrityksiä vastaan markkinoista

erottuvilla tuotteilla sekä palvelukonsepteilla, mikä kasvattaa yritysten välistä kilpailua

entisestään. Siksi on jokaisen yrityksen elinehto, yrityksen koosta huolimatta, pysyä kehityksen

mukana ja kehittää omia digitaalisia valmiuksiaan vastaamaan asiakkaiden lisääntyvään

palvelukysyntään ja tarpeeseen.

Tässä työssä tutkittavien digitaalisten ominaisuuksien vertaisarviointi ja tehdyn

tutkimuskyselyn tulokset kuvaavat suurilta osin ennen COVID-19 pandemian puhkeamista

vallitsevaa ihmisten ajatusmaailmaa ja työskentelytapoja. Onkin mielenkiintoista seurata

lähitulevaisuudessa, miten tämän diplomityön tekohetkellä koko kansakuntaa ravisteleva

virustauti edesauttaa digitaalisten ratkaisujen kehittymistä ja selviytyykö esimerkiksi Suomi ja

Pohjoismaat monia muita maita paremmin taloudellisesta näkökulmasta katsottuna edistyneen

digiosaamisen, -viestinnän ja etätyöskentelykulttuurinsa ansiosta.

1.1 Tutkimuksen taustatekijät

Markkinoiden kehittyessä ja kilpailun kiristyessä teknologian merkitys on kasvanut entisestään

asiakkaan päivittäisessä palvelemisessa. Yritysten on kehitettävä uusia innovatiivisia ja

digitaalisia menetelmiä vastatakseen markkinoilla esiintyviin kilpailuvoimiin.

Kilpailuympäristössä yritysten on parannettava kilpailukykyään ja ylläpidettävä kilpailuetuaan.
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Toimialalle on kehitettävä uusia ja tehokkaampia menetelmiä, jotka vastaavat nykyaikaisten

markkinoiden kehittymisen suuntaa ja ovat linjassa asiakkaiden digistrategian kanssa.

Voimansiirtoteollisuudessa yritysten valta-asemat pohjautuvat usein alueellisesti vaikuttaviin

pitkiin asiakassuhteisiin ja hyvään asiakaspalveluun. Pitkät perinteet omaavassa voimansiirron

teollisuudenalassa ei olla totuttu digitaalisen maailman nopeatempoiseen kilpailuasetelmaan,

mikä näkyy selkeästi kohdeyrityksen digirakenteellisten toimintatapojen lisäksi myös yleisessä

tahtotilassa ja ymmärryksessä toimintojen nopeatempoisemman kehittämisen tarpeellisuudelle.

Tämä näkyy yrityksen globaalilla tasolla erilaisten tietojärjestelmien ja toimintatapojen

erilaisuutena ja niiden integroitumisen puutteena tukemaan asiakkaan tarpeita esimerkiksi

digitaalisia palveluliiketoiminnan hankintakanavia käyttäen.

Digitaalisuus ja sen mukanaan tuomat uudet palvelumallit ovatkin raivaamassa tietään osaksi

perinteikkäämpää teollisuutta, ja kilpailukenttä on muuttunut kohtalaisen radikaalisti viime

vuosien aikana. Teollisuuden isot toimijat kuten koneenrakentajat ovat tarjonneet ja kehittäneet

digitaalisen tiedonsiirron ja virtuaalisesti suoritettavaa palveluliiketoimintaa voimakkaasti

viime vuosina. Sama kehityskulku ja vaatimukset ovat kasvamaan päin myös osatoimittajilla,

joiden toimintojen, kuten digitaalisten palvelumallien tulee olla linjassa isojen toimijoiden

digitaalisten palveluiden ja tuoteominaisuuksien kanssa. Digitaaliset varaosien tilauspalvelut

tai prosessilaitteiden etäkunnonvalvontapalvelut ovat vain esimerkkeinä palvelumalleista,

joiden kehityksessä jokaisen alan yrityksen tulee olla mukana säilyttääkseen oman markkina-

asemansa tai saada jopa kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Tässä työssä pureudutaan

analysoimaan kilpailijoiden nykyisiä digitaalisia palvelumalleja, sillä on hyvä tunnistaa, että

kilpailijoiden palvelumallit ovat kuitenkin aina yksi suurimpia uhkia oman yrityksen

toiminnalle. Yleisen tason kilpailija-analyysin perusteella tämän tutkimuksen tavoitteena on

havainnoida lähimpien kilpailijoiden nykyinen digitaalisten palveluiden tarjonta sekä tunnistaa

kilpailijoiden toiminnassa ne elementit, jotka saattavat tarjota tässä hetkessä kilpailijoille

kilpailuetua verrattuna kohdeyrityksen toimintaan nähden.

Kunnossapitoalan osaamisen saatavuushaastetta voidaan pitää yhtenä esimerkkinä ja taustana

digitaalisen kehittymisen tarpeellisuudelle monella eri teollisuuden sektorilla. Kunnossapidon

näkökulmasta katsottuna kokonaisvaltainen tuotteen elinkaarenhallinta on myös elintärkeässä
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osassa yrityksen kustannustehokkuutta. Osana tätä työtä suoritettu kyselytutkimus pyrkii myös

omalta osaltaan tuomaan esiin niitä palveluelementtejä, joita asiakasyrityksien palveluksessa

olevat työntekijät näkevät tärkeinä ja ajankohtaisina kehittämiskohteina omaan työskentelyynsä

tai yrityksensä toimintaan liittyen.

1.2 Tavoitteet, tutkimuskysymys ja tutkimuksen rajaus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen palveluliiketoiminnan tarpeisiin

lisäarvoa antavien digitaalisten palveluiden ominaisuuksia, toisin sanoen millaista tietoa

asiakasta palvelevan järjestelmän luomiseen tällä hetkellä tarjotaan ja millaisesta tiedosta

saadaan lisäarvoa sekä yritykselle itselleen, että asiakkaalle.

Tutkimuskysymys on seuraava:

Millaisia kohdeyritystä ja asiakasta hyödyttäviä digitaalisia palveluominaisuuksia

voidaan soveltaa voimansiirtoteollisuuden liiketoiminnassa?

Työn tutkimuskysymyksen käsittely jakaantuu kolmeen eri alakysymykseen, joiden avulla

tutkimuskysymykseen vastataan eri näkökulmia hyödyntäen. Alakysymykset jakaantuvat

seuraavasti:

Miksi teollisuusyrityksen tulee panostaa digitaalisten palveluiden kehittämiseen? Kysymystä

käsitellään digitalisaation teoreettista perustaa hyödyntäen ja etsitään lähtökohtia

tutkimuskysymyksen ajankohtaisuudelle. Kysymystä tutkitaan myös siltä osin, miten

digitalisaatio arkipäiväistyy ihmisten elämässä ja mitkä ovat ne megatrendien vaikutukset, jotka

vaikuttavat suoraan tai välillisesti kohdeyrityksen toimintaan.

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia kohdeyrityksen kilpailijat käyttävät? Työn toisessa

alakysymyksessä suoritetaan vertaisanalyysia tunnettuihin kilpailijoihin nähden verraten

yleisemmin yrityksen tarpeisiin soveltuvia digitaalisia palveluominaisuuksia. Vertailussa

otetaan huomioon julkisia tiedonhankintakanavia käyttäen yritysten tarjoamien digitaalisten
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palveluiden kattavuus yleisellä tasolla sekä kohdennetaan palveluiden kattavuustarkastelua

myös kunnonvalvontalaitteiden näkökulmasta katsottuna, sillä kunnonvalvontapalveluiden

kehittäminen on oleellisena osana kohdeyrityksen kehittämisstrategiaa.

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia nähdään tarpeelliseksi kehittää kohdeyrityksen

asiakkaiden näkökulmasta? Kolmannen alakysymyksen käsittelyssä selvitetään syvällisemmin

asiakasyritysten yleistä digitalisaation tasoa sekä kunnonvalvonnan osa-alueen

kehittämistarpeita kyselytutkimuksen muodossa. Kyselytutkimuksen avulla pyritään saamaan

asiakkaan näkemys erilaisten digitaalisten palveluiden tarpeellisuudelle ja mahdollisille

kehittämiskohteille. Tämän tutkimuksen puitteissa kyselytutkimuksen tuloksista puretaan auki

ainoastaan asiakkailta saadut vastaukset, sillä tutkimuksen tavoitteena on saada nimenomaan

asiakkaan näkemystä digitaalisten palveluiden tasosta ja mahdollisesta kehittämistarpeesta

lähitulevaisuuden (1-3 vuoden) aikajänteellä. Kohdeyrityksen sisäiset vastaukset on siitä syystä

eroteltu analysoitavasta materiaalista eikä niitä käsitellä osana tätä työtä.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Kappaleessa yksi käydään läpi työn tutkimukselliset tavoitteet ja tutkimuskysymyksen rajaus.

Ensimmäinen kappale toimii johdantona työn aiheelle ja sen läpikäymiselle.

Työn toisessa kappaleessa keskitytään ensimmäisen alakysymyksen käsittelemiseen

teoreettista lähdemateriaalia hyödyntäen, kuten kirjallisuuden ja sähköisen lähdemateriaalin

avulla. Kappaleessa käsitellään digitaalisen tiedon merkityksellisyyttä nykypäivän

työskentelyssä ja miksi digitaaliset palvelut ovat tärkeässä roolissa myös osana

voimasiirtoteollisuutta.

Kolmannessa kappaleessa suoritetaan kilpailevien yritysten digitaalisten

palveluominaisuuksien vertaisarviointia, jonka perusteella muodostetaan kuva kilpailijoiden

digitaalisten palveluominaisuuksien tasosta.
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Neljäs kappale käsittelee kohdeyrityksen asiakkaille kodennetun kyselytutkimuksen tuloksia ja

vastauksista esiinnousseita mahdollisia kehittämiskohteita.

Viidennessä kappaleessa käydään läpi työn tuloksista tehtävät johtopäätökset organisaation

toimintaan sekä palveluominaisuuksiin liittyen.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Ensimmäinen vaihe perustuu kirjallisuudesta havaittuihin lähtökohtiin ja perusteisiin siitä,

miten digitalisaatio näyttäytyy nyky-yhteiskunnassamme oleellisena tekijänä ihmisten

jokapäiväisessä tekemisessä ja mikä sen ennustettu kehityssuunta on lähitulevaisuuden aikana

osana arkeamme, mutta myös työelämän puolella. Teoreettista pohjaa tutkimalla pyritään

luomaan käsitystä myös digitaalisen kehityskulun nopeudesta ja yrityksen tarpeellisuudesta

huomioida kehittymisen vauhti osana oman yrityksen digistrategian luomista.

Tutkimuskysymyksen toisessa osassa tutkimusmetodina käytetään vertaisanalyysiä eli

benchmarking -menetelmää. Käytännössä vertaisanalyysilla verrataan oman yrityksen

toimintaa toisen yrityksen toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Tarkoitus on

auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatia niiden pohjalta kehittämisideoita ja

kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä antaa yleistä tietoa vallitsevasta kilpailutilanteesta ja

sen kehittymisestä (Porter 1980, s.47-49). Tässä tutkimuskysymyksen osassa keskitytään

yleisen tilannekuvan hahmottamiseen kilpailijayrityksissä eli analysoidaan kilpailijoiden

nykyisiä digitaalisia palveluelementtejä. Tutkimuskysymyksen käsittelyn tuloksena pyritään

selvittämään palveluiden nykyinen kattavuus ja se, mitä kilpailijoiden nykyinen digitaalisen

sisällön tarjonta pitää sisällään ja miten se eroaa kohdeyrityksen digitaalisesta

palveluntarjonnasta.

Tutkimuskysymyksen kolmannen vaiheen perustana käytetään kvantitatiivista

tutkimusmenetelmää, joka toteutetaan tämän työn osalta sähköisenä kyselytutkimuksena.

Kyselytutkimus suunniteltiin laaja-alaiseksi ja sitä jaettiin sähköisesti kolmentoista
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yhteyshenkilön kautta oman organisaation henkilöstölle sekä loppuasiakkaille, mutta tuloksien

analysoinnissa keskitytään ainoastaan asiakkaiden antamiin vastauksiin.
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2 DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

TEOLLISESSA LIIKETOIMINNASSA

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Miksi teollisuusyrityksen tulee panostaa digitaalisten palveluiden kehittämiseen?

Kasvava joukko alasta riippumattomia yrityksiä kohtaavat yhtäläisiä haasteita kehittäessään

omia toimintojaan niin yksittäisten prosessinosien kuin kokonaisten liiketoimintamallienkin

suhteen. Digitaalisuus on muuttanut yrityksen sisäisiä toimintatapoja, mutta se on muuttanut

omien toimintatapojemme ja digitaalisiin toimintojen suhtautumisemme lisäksi myös

asiakkaidemme käyttäytymistä ja vaatimustasoa palvelun laadun lisäksi myös palvelun

saatavuuden, nopeuden ja helppokäyttöisyyden tasoilla. Suuret yritykset hallitsevat suurta osaa

vallitsevista markkinaosuuksista ja pystyvät suuremman sekä hajautetumman

organisaatiorakenteensa vuoksi palvelemaan asiakasta fyysisesti siellä missä tarvitaan.

Pienempien yritysten valttikorttina on kuitenkin hyödyntää digitalisaation tuomaa etua

verkkoon kytkettyjen automatisoitujen toimintojen ja etähallinnan tuomista mahdollisuudesta

ja mikä tärkeimpänä, tarjota asiakkailleen valtavirrasta poikkeavia asiakaskokemuksia ja

ratkaisuja, ajasta ja paikasta riippumatta etäyhteyksiä hyödyntäen.

Asiakkaiden vaatimustaso saamalleen palvelulle on kasvanut digitalisaation ja ajan kehityksen

myötä: pelkkä päivystävä puhelinnumero tai puheluiden ohjauspalvelu ei enää riitä hyvän

asiakaspalvelukokemuksen luomiseen, vaan asiakkaan on saatava palvelua ajasta ja paikasta

riippumatta, mieluusti napin painalluksella tai jopa erilaisten standardoitujen toimintojen

automatisoituneena toimintona, jossa tilaus-toimitusprosessi aktivoituu järjestelmään

syötettyjen raja-arvojen alittuessa tai ylittyessä. Personoidun ja tehokkaan

asiakaspalvelukokemuksen luominen on havaittavissa myös kirjallisuuden mukaan yhdeksi

isoimmista kilpailutekijöistä jälkimarkkinoinnin liiketoiminnassa.
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2.1 Ympäristö ja megatrendien vaikutukset

Tulevaisuuden toimintaympäristö ja vallitsevat megatrendit vaikuttavat suoraan tai välillisesti

kaikkeen ympärillämme tapahtuvaan. Megatrendeillä tarkoitetaan globaalin tason

kehityssuuntia ja ilmiöitä, jotka määrittelevät tulevaisuuden suuntaa. Turun

kauppakorkeakoulun tutkimuskeskuksen mukaan megatrendit ovat kehityksen suuria linjoja,

joiden ilmiöt ovat tunnistettavia ja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on selkeä kehityssuunta ja

joiden uskotaan vahvasti jatkuvan samansuuntaisina myös tulevaisuudessa (Rubin 2020).

Ymmärtääksemme tulevaisuuden pelikenttää paremmin, on meidän havainnoitava ja tutkittava

tutkimustiedon mukaisia trendejä ja voimia, jotka vaikuttavat yleisesti koko teollisuudenalan,

ja sitä kautta myös kohdeyrityksen toimintaan. Megatrendeistä puhuttaessa on hyvä muistaa,

että megatrendit ovat määritelmänsä mukaisesti yleensä globaaleja, mutta ne näyttäytyvät eri

tavoin eri puolella maailmaa ja että maiden ja maanosien välillä on suuriakin eroja trendien

vaikutuksesta (Dufva 2020, s.57-58) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran vuonna

2020 teettämän tutkimuksen mukaan megatrendit eivät ole luonteesta johtuen merkittävästi

muuttuneet viime vuosien saatossa, vaikka niiden kehityskulussa tapahtuu jatkuvasti pieniä

suunnanmuutoksia. Tutkimuksen mukaan maailman kehityksen suuret linjat ovat vuonna 2020

seuraavat:

- Ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen,

luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja

jäteongelmaan

- Verkostomaisen vallan voimistuminen: valtasuhteissa siirrytään moninapaisesta

maailmasta monisolmuiseen maailmaan. Verkostoilla ja vuorovaikutuksella on

tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys.

- Väestön ikääntymisen ja monimuotoistumisen kehityskulku: väestö muuttuu

ikääntymisen lisäksi taustoiltaan, mahdollisuuksiltaan ja tavoiltaan yhä

monimuotoisemmaksi.

- Talousjärjestelmän suunnan etsiminen: nähdäänkö ympäristö vain resurssina vai

otetaanko talouden tavoitteeksi ympäristön parempi tila.

- Teknologia sulautuu kaikkeen: osaksi yhteiskuntaa ja arkea. Teknologia vaikuttaa

toimintatapoihin, yhteiskunnan rakenteisiin ja ihmisten arkipäivään.
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Kirjallisuuteen perustuvan tiedon mukaan maailmassa vallitsevat megatrendit vaihtelevat

hieman lähteen mukaan, mutta Sitran tutkimuksessaan esitetyt maailman kehityssuunnat

toimivat linjassa useimpien kirjallisuuslähteiden kanssa. Kuten aiemmin todettiin,

kehityssuuntien eroavaisuudet voivat osaltaan myös johtua alueellisten painopisteiden

erilaisuuksien takia. Yhtenä Sitran listauksen ulkopuolisena megatrendisenä muutostekijänä,

joka toistuu useassa eri lähteessä, voidaan pitää kaupungistumista. Tilitoimisto- ja

konsultointiyhtiö PricewaterhouseCoopers (PwC) on katsauksessaan todennut, että jo

nykyisellään noin 50 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. PwC:n mukaan vuoteen 2050

mennessä kaupungissa asuvan väestön määrä on maailmanlaajuisesti noussut yli 70 % prosentin

(PwC 2020). Monilla megatrendeillä on suoria tai epäsuoria yhteyksiä toisiinsa, mutta

seuraavissa alakappaleissa tunnistamme niitä megatrendien elementtejä, joilla suoranaisesti on

vaikutusta kohdeyrityksen toimintaan.

2.1.1 Ekologisuus ja kestävä kehitys

Ympäristötietoisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta ovat olleet pinnalla viimeaikaisessa

kansallisessa-, että poliittisessa keskustelussa. Yritykset ovat entistä enemmän kiinnittäneet

huomiota toiminnastaan syntyviin päästöihin. Kuluttajat puolestaan ovat entistä

kiinnostuneempia hankkimiensa hyödykkeiden ekologisesta jalanjäljestä ja yleisesti kuluttajien

kulutustottumukset ovat kääntymässä hitaasti suosimaan kestävästi valmistettuja ja ylipäätään

koko elinkaaren tasolla tarkasteltuna kestäviä hyödykkeitä. Markkinointitutkimusyhtiö

Nielsenin (Nielsen, 2018b) mukaan globaalilla tasolla 73 % kuluttajista sanoo muuttavansa tai

aikovansa muuttaa kulutustottumuksiaan vähentääkseen niiden ilmastovaikutusta. 49 %

Nielsenin markkinointitutkimukseen osallistuneista kuluttajista myös ilmoitti, että ovat

valmiita maksamaan enemmän tuotteista, jotka ovat valmistettu kestävästi ja ovat muutenkin

korkealaatuisia ja turvallisia (Nielsen, 2018b).

Nielsenin tutkimustuloksista voidaan päätellä, että kuluttajat ovat hitaasti kääntymässä

hintakeskeisyydestä arvostamaan tuotteiden muita ominaisuuksia, kuten kestävyyttä ja

ekologisuutta. Tämä tulee myös esille Nielsenin kuluttajille tekemässä kyselyssä, jonka mukaan

81 % vastanneista on sitä mieltä, että yritysten tulisi toimia kestävästi ja omalta osaltaan auttaa

parantamaan ilmaston tilaa. Kuluttajien vaatimukset kestävästä kehityksestä tuskin ovat
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laskemassa tulevaisuudessakaan, sillä kyseisen tutkimuksen mukaan kaikkein eniten

kestävyyden perään kuuluttivat erityisesti Milleniaalit (21-34 vuotiaat) ja Z-sukupolvi (15-20

vuotiaat) (Nielsen, 2018a), joiden valta yrityksien päättävissä toiminnoissa tulee seuraavan

kymmenen vuoden aikana kasvamaan merkittävästi.

Tuotteiden kestävyystietoisuuden kasvu on havaittavissa myös autoteollisuuden ennusteiden

autoissa käytetyn teräsmateriaalin käytössä, jota voidaan käyttää vertailupohjana myös

voimansiirtoteollisuuden mahdolliseen tarpeeseen materiaaliteknologian jatkokehittämisen

suhteen tulevaisuuden tuotteissa. Kuvassa 1 on nähtävissä teräksen perusmateriaalin

käyttöasteen kehitys autoteollisuuden raaka-aineina vuosien 2010-2030 välillä. Kuvasta on

selkeästi nähtävissä kestävän kehityksen vaikutuksen autoalalla käytettävän teräsmateriaalin

käyttöön, jonka vaikutukset ovat käyttäjän turvallisuuden ohella myös auton rakenteellisen

kestävyyden lisääminen, keveys ja materiaalin muokattavuuden parantaminen (Androsch

2019). Kestävän kehityksen yhtenä osa-alueena on materiaalien kestävän rakentamisen lisäksi

raaka-aineiden kierrättäminen ja hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistamisessa.

Kuva 1. Hiiliteräksen ja erikoislujan teräksen käyttöasteet autoteollisuudessa (Androsch

2019, s. 479–483)
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Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ympäristöhaasteiden ratkaisussa teknologian innovaatioilla

ja teollisuuden sitoutumisella kestävään kehitykseen on tärkeä rooli (Ikonen 2019). Toimialasta

riippumatta, yritysten valmistamien tuotteiden tai prosessien kehittämisellä on vaikutusta

ympäristömme hyvinvointiin. Tuotteiden ekologisella suunnittelemisella, materiaalien

kierrättämisellä, materiaali- tai energiahukan vähentämisellä sekä tuotteiden huollettavuuden

suunnittelulla on kaikilla vaikutus ympäristömme kuormitukseen. Tuotteiden ja prosessien

tehokkaan suunnittelun, valmistamisen ja kierrättämisen huomioimisessa voidaan puhua

kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Kestävän kehityksen perusperiaatteena on,

että kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristön

lisäksi myös ihminen sekä taloudelliset näkökulmat (Malaska 1994, s.2-5). Teollisia tuotteita

valmistettaessa kestävän kehityksen periaatteita noudattamalla voidaan säästää olemassa olevia

luonnonvaroja ja käyttää niitä mahdollisimman tehokkaasti tuotteiden koko sen elinkaaren

aikana ja tuottaa käytöstä poistetusta tuotteesta raaka-aineita uusien tuotteiden valmistukseen.

2.1.2 Verkostomaisen vallan kehitys

Maailman megatrendien tasolla tarkasteltuna verkostomaisen vallan kehityksestä puhuttaessa

voidaan puhua esimerkiksi maailmanpolitiikassa korostuvien suhteiden kehittymisestä tai

teknologian mahdollistaman valeinformaation nopeasta lisääntymisestä (Dufva 2020, s.31)

Verkostomaisen vallan kehittymistä voidaan pohtia osana tätä työtä kahdesta eri näkökulmasta:

yrityksen sisäisen kehitystoiminnan verkostoitumisen kehittämisen näkökulmasta sekä

asiakasnäkökulmasta, jossa perinteisesti yrityksen sisäisesti on varsin vahvasti vertikaalisti

integroiduttu hoitamaan kaikki oman tuotantolinjan tuotteiden valmistuksesta prosessissa

käytettävien laitteiden kunnonvalvontaan ja huoltamiseen. Teknologian kehittyessä eri alojen

asiantuntijuuksien käyttäminen on yleistymässä digitaalisen teknologian avulla, eikä talon

sisäisissä resursseissa enää ole välttämättä tarvetta omata syväosaamista jokaisesta prosessiin

tai sen ylläpitämiseen liittyvästä osa-alueesta. Erilaisten asiantuntijuuksien hyödyntäminen

laaja-alaisesti nyky-yhteiskunnan eri osa-alueilla onkin kasvava trendi. Verkostoissa

yksittäisten asiantuntijoiden osaaminen kohdentuu yhä suppeammalle osa-alueelle. Syvän

asiantuntijuuden verkottuminen suuremmaksi kokonaisuudeksi muodostaa kollektiivisen

asiantuntijuuden, mikä on yksittäisen asiantuntijuuden summaa suurempi (Palonen et al. 2012,

s.1-3). Digitaalisten palveluominaisuuksien kehittymisen myötä valmistavalla teollisuudella on



15

mahdollisuus hyödyntää eri osatoimittajien asiantuntijoita tai verkottuneita

asiantuntijayhteisöjä laajasti myös omassa toiminnassaan.

Yrityksen sisäisten toimintojen jatkuva kehittäminen sekä ulkoisten verkostojen

hyödyntäminen osana tätä kehitysprosessia tulevat myös korostumaan asiantuntijuuden

polarisoitumisen myötä. Asiantuntijoiden ja organisaatioiden väliset verkostot lisääntyvät yhä

enemmän yksittäisten toimintojen kehittämisessä ja ongelmanratkaisutilanteissa (Parviainen

2006, s.156-157). Digitaalisten palveluiden tai palveluominaisuuksien kehittäminen

monimutkaistuu kehityksen myötä samalla vahvistaen riippuvuutta digitaalisten

palveluntarjoajien kehitysosaamista kohtaan. Yrityksien tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon

yhä enemmän ydinosaamiseensa lisäksi myös omaan toimintaansa suorasti tai epäsuorasti

vaikuttavan moniammatillisen verkosto-osaamisen ja yhteistyön kehittämisen.

2.1.3 Teknologinen kehitys

Kirjallisuuskatsauksen kolmantena megatrendinä kohdeyrityksen toimintaan vaikuttaa

teknologisen kehityksen kasvu. Digitalisaation kehittyminen mahdollistaa yrityksien erilaisten

toimintojen, kuten ihmisten välisen kommunikoinnin ja työskentelyn tehostamista etätöinä tai

virtuaalisessa ympäristössä. Kommunikoinnin tehostamisen lisäksi yhä useampi asia tai

toiminto voidaan automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa maantieteellisesti eri

paikkoihin (Dufva 2020, s.40-42). Digitalisaation avulla voimme optimoida yrityksen sisäisiä

prosesseja ja tuotantoa, ja teknologian kehittyessä se voi mullistaa tapaamme toimia erilaisissa

verkostoissa, kuten asiakasrajapinnassa tai toimittajakentän suuntaan.

Teknologinen kehitys tulee jatkuvasti lisäämään yritysten mahdollisuuksia toimintansa

kehittämiseen ja parantamiseen. Digitalisaatio ja teknologinen kehitys tulevat lisäämään

keinoja kerätä dataa omasta toiminnasta ja esimerkiksi kuluttajien käyttäytymisestä. Jatkuvasti

kasvava tietokoneiden laskentateho nopeuttaa datan käsittelyä ja jaottelua, ja kehittyessään

tekoäly tulee ratkaisemaan ongelmia kerätyn datan analysoinnin kanssa. Toisin sanoen

tulevaisuudessa on mahdollista kerätä, järjestellä ja analysoida entistä laajempia datavirtoja,

joiden avulla yrityksen saavat entistä enemmän tietoa esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisestä

ja oman toiminnan tilasta. Oletettavasti lisääntyneen datan ja kehittyneempien algoritmien



16

avulla yhtiöt voivat entistä tarkemmin simuloida erilaisten uusien toimintamallien vaikutuksia

ennen niiden käyttöönottoa ja muutenkin reagoida tehokkaammin toiminnassa esiintyviin

kipupisteisiin. Voimansiirtoalan erilaisista käyttökohteista etäkunnonvalvontatekniikan avulla

saatava sensoridata ja sen algoritminen analysointi tuotekehityksen käyttöön ja tulevaisuuden

laitteiden suunnittelun pohjaksi on vain yksi esimerkki teknologian kehityksen jalkauttamisen

keinoista. Kuvassa 2 on esitetty perusperiaate sensoridatan lähetyssyklistä käyttökohteesta

pilvipalvelun kautta yrityksen tuotekehityksen käyttöön. Tiedon avulla voidaan vertailla ja

analysoida käyttökohteen todellista käytön aikaista dataa vaihteen suunnittelun perustana

olleeseen tietoon, jota voidaan myöhemmin mahdollisesti käyttää samanlaisten

käyttökohteiden suunnittelussa ja komponenttien valinnassa vastaavanlaisille kohteille.

Kuva 2. Esimerkki käyttökohteesta saatavan datan hyödyntämisessä tuotekehityksen

tarpeisiin

Kuten aiemmin todettu, on yleisen liiketoiminnan, mutta myös palveluliiketoiminnan

teknologisen kehityksen mukauduttava yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla olevaan

tarpeeseen. Digitaalinen läsnäolo kaikessa toiminnassa kasvattaa jatkuvasti suosiotaan myös

voimansiirron palveluliiketoiminnassa. Digitaaliset elementit ovat nyky-yhteiskunnassamme jo

lähes kaikkien saatavilla ja toiminnalliset yhteydet yrityksen perustoimintoihin löytyvät

monesta yrityksestä etäohjelmistojen tai mobiiliapplikaatioiden muodossa. Mobiililaitteiden

yleistyminen onkin ollut Suomessa ja Pohjoismaissa kasvavaa jo 1990 -luvulta lähtien.

Maailmanlaajuisesti älypuhelimien määrä on ylittänyt vuoden 2019 viimeisen neljänneksen

aikana Ericssonin Mobility Reportin (Ericsson 2019) mukaan yli 6,3 miljardin kappaleen rajan.

Matkapuhelimien ja matkapuhelinliittymien määrän kehitys on valtavaa kaikissa
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maailmanosissa, mutta erityisesti Afrikassa, Intiassa ja Kiinassa. Ericssonin raportin mukaan jo

pelkästään Afrikassa uusia mobiililiittymiä avattiin vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen

aikana kaksitoista (12), Intiassa kahdeksan (8) ja Kiinassa seitsemän (7) miljoonaa kappaletta.

IoT Analyticsin vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan teknologian oletetaan sulautuvan

yleisesti ottaenkin yhä tiiviimmin osaksi yhteiskuntaa. Esimerkiksi globaalisti internetiin

kytkettyjen laitteiden määrän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina, joista Esineiden

Internet (IoT) laitteiden osuuden ennustetaan kasvattavan osuuttaan ja ohittavan muiden

laitteiden määrän jo vuoden 2022 aikana. Tutkimuksen mukaan internetiin kytkettyjen

laitteiden kokonaismäärä on vuonna 2025 yli 34 miljardia kytkettyä laitetta, joista teolliseen

internetiin liitettyjen laitteiden osuus on yli 62%. Alla olevassa kuvassa 3 Non-IoT laitteeksi

lasketaan kaikki matkapuhelimet, tablettitietokoneet, pöytä- ja kannettavat tietokoneet sekä

lankapuhelimet. IoT laitteeksi lasketaan kaikki esineiden internetiin (Internet of Things, IoT)

liitetyt kuluttaja sekä B2B -laitteet.

Kuva 3. Internetiin kytkettyjen laitteiden kokonaismäärän ennuste vuoteen 2025 saakka

(IoT Analytics 2018).

Internetiin liitettyjen laitteiden kokonaismäärän trendikuvaaja ja matkapuhelinten sekä

matkapuhelinliittymien ennustettu kehityskulku kertoo hyvin teknologisen megatrendin

kehittymisen vauhdista. Se kertoo myös siitä, että ihmiset tulevat globaalilla tasolla päivä



18

päivältä tottuneemmiksi digitaalisten laitteiden käyttämisen suhteen. Nykypäiväisten laitteiden

toimivuuden ja helppokäyttöisyyden lisäksi ihmiset oppivat samalla välittämään ja saamaan

tarvitsemaansa tietoa ajasta ja paikasta riippumatta, tilaamaan tai toimittamaan tavaroita ilman

jonottamista kaupoissa. Toisin sanoen samalla kuin ihmisten tietoisuus ja ymmärrys

digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käytöstä lisääntyy, niin samalla ihmisten vaatimustaso

palveluiden laadun ja nopeuden suhteen kasvavat entisestään. Sama vaatimustaso tulee ottaa

myös huomioon yrityksien palvelutoimintojen suunnittelussa, jotta asiakkaita pystytään

palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti ja heille luontaisella tavalla.

Voimansiirtoteollisuuden tuotteet tuskin tekevät tässä trendikehityksessä poikkeusta, vaan

verkkoon kytkettyjen prosessilaitteiden on syytä olettaa kasvattavan suosiotaan asiakkaiden

silmissä tulevien vuosien saatossa.

2.2 Digitaalisuuden keskeiset käsitteet ja massadata

Esineiden internet yhdistää älykkäät koneet, laitteet ja ihmiset, jolloin päätöksentekoa voidaan

parantaa edistyneen tiedon analysoinnin avulla. Esineiden internet (Internet of Things, IoT) ja

teollinen internet (Industrial Internet of Things, IIoT) ovat elektroniikan ja

tietoliikennetekniikan kehittymisen seurauksena mahdollistuneet teknologisesti ja niiden

kehittämiseen ja hyödyntämiseen kohdistetut panokset ovat nykyään huomattavia, etenkin

teollisuudessa (Räsänen 2017, s.28.). Seuraavassa käymme läpi tämän työn kannalta

tärkeimmät peruskäsitteet digitaalisesta ympäristöstä puhuttaessa.

2.2.1 Massadata

Internetiin liitettyjen järjestelmien avulla tuotettavan big datan eli massadatan arvioidaan

omaavan valtavan potentiaalin teollisuusprosessien ja palveluiden optimointiin ja

kehittämiseen sekä energiatehokkuuden lisäämiseen ja sitä kautta kilpailuetujen tai

kustannussäästöjen saavuttamiseen. Massadatalla tarkoitetaan erilaisten digitaalisten

järjestelmien ja palveluiden tuottamaa monimuotoista dataa, jolle on ominaista saadun tiedon

suuri määrä ja tiedon monipuolisuuden lisäksi saadun tiedon nopea kertyminen. (Ylén et al.

2018, s.11). Ylén et al jatkavat, että yleisesti internetin puolella tuotettua massadataa käytetään
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käyttäjille suunnatun kohdennetun mainonnan luomisessa, mutta myös internetin erilaisten

palveluiden ja sivustoille tuotettavan sisällön suunnittelemisessa. Teollisuuden puolella

erilaiset prosesseihin liitetyt laitteet ja sensoridata tuottavat käyttökohteistaan massadataa, jotka

tarjoavat mahdollisuuden saada uutta tietoa laitteiden ja komponenttien käyttäytymisestä

käyttökohteessaan. Massadata on myös mahdollistanut koneoppimisen ja keinoälyn

kehittymisen isoin askelin. Data mahdollistaa laajojen opetusaineistojen kokoamisen (Ylén et

al 2018, s.14) ja sitä kautta järjestelmiä voidaan kehittää esimerkiksi erilaisten laitteiden

vikaantumistilojen aikaiseen havaitsemiseen ja oikeiden komponenttien valitsemiseen

käyttökohteeseen sopivaksi. Etlan vuonna 2015 teettämän kyselytutkimuksen mukaan (Etla

2015) Suomalaisissa yli 50 henkeä työllistävissä keskisuurissa tai suurissa yrityksissä osataan

jo hyödyntää massadataa omien toimintojen kehittämisessä. Tutkimuksen mukaan massadataa

liiketoiminnoissaan hyödyntävät yritykset hyödyntävät dataa ennen kaikkea päätöksenteon

tueksi ja analysoidessaan asiakkaiden käyttäytymistä markkinointimielessä. Kuvasta 4 voi

todeta, että massadataa hyödyntävissä yrityksissä tietoa käsitellään monipuolisesti

päätöksenteon tuen lisäksi fyysisten tuotteiden kehittämistyöstä laadun parantamiseen ja

asiakasta palvelevien ominaisuuksien rakentamiseen.

Kuva 4. Missä toiminnoissa massadataa hyödynnetään? % yrityksistä (Etlan kysely 2015,

s.125).
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Massadatan hyödyntämistä voidaan tarkastella sekä kohdeyrityksen omista tuotteistaan ja

tuotteiden käyttöympäristöstä saatavan tiedon näkökulmasta sekä asiakkaan omasta

prosessistaan ja esimerkiksi prosessin osan kuormituksesta saatavasta tiedosta. Massadatan

avulla asiakasyritykset voivat esimerkiksi seurata ja tarvittaessa säätää oman tuotantolinjansa

prosessilaitteiden kuormitusta eri tilanteisiin sopivaksi ja näin ollen vähentää laitteiden

kuormituspiikkejä, joilla voi olla suora suhde komponenttien ennenaikaisiin vikaantumisiin.

Asiakkaalle arvokasta tietoa omien prosessilaitteiden tuottamasta massadatasta voi olla myös

päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa prosessilaitteissa havaitaan alkava

vikaantuminen. Datan avulla voidaan määrittää asiakkaan tuotantoprosessiin

kustannustehokkain ja sopivin ajankohta vikaantumisen poistamiseksi järjestelmästä.

2.2.2 Esineiden Internet (Internet of Things, IoT)

Esineiden internetillä tarkoitetaan internetin laajentumista fyysiseen ympäristöön eli

esimerkiksi esineiden, rakennusten, laitteiden ja koneiden sensoroinnin ohjaamista ja

mittaamista internetiä hyödyntäen (Antikainen  et al. 2016, s.10). Voidaan puhua niin sanotusta

älykkäästä järjestelmästä, jossa laitteet aistivat ympäristöään erilaisten antureiden, sensoreiden

ja ohjelmistojen avulla, ja tekevät havaintoihin tai sääntöihin perustuvia toimenpiteitä

autonomisesti (Visma 2020). Esineiden internetiin kytkettyjen antureiden ja toimilaitteiden

tarkoitus on siis toimia fyysisten ja virtuaalisten maailmojen välisen tiedon välittäjänä, jonka

avulla kerättyä dataa voidaan analysoida ja tallentaa moniin eri tarkoituksiin. Esineiden internet

viittaa siis uudenlaiseen maailmaan, missä lähes kaikkien laitteiden on mahdollista olla

internetin kautta yhteyksissä toisiinsa (Sethi. & Sarangi 2016, s.1).

2.2.3 Teollinen internet (Industrial Internet of Things, IIoT)

Teollisesta internetistä puhuttaessa termillä viitataan usein esineiden internetin soveltamiseen

tuotannollisessa teollisuudessa, vaikka kirjallisuuden perusteella käsitteelle ei ole vakiintunutta

määritelmää. Teollinen internet näkyy nykyteollisuudessa erilaisten

tuotannonohjausjärjestelmien tai laitteiden ja prosessien etävalvontaan sekä ohjaamiseen

liittyvien sensoriteknologioiden muodossa. Yhteyksien avulla dataa voidaan kerätä, vaihtaa

keskenään tai analysoida esimerkiksi tuotannon tehostamiseksi (Gilchrist 2016, s.16).
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Teolliseen internetiin liitetyt tuotteet tai palvelut ovat usein kytkettyinä eri tiedonsiirtomuotoja

käyttäen internetin pilvipalveluympäristöön, mistä ne ovat hyödynnettävissä esimerkiksi

laitteiden tai eri palvelumuotojen kehittämistä varten. Teollisesta internetistä puhuttaessa

digitalisaatio ei ole enää yrityksen sisäinen toiminto, vaan nimenomaan yritysten tai toimijoiden

välistä kommunikaatiota tai tiedon keräämistä, jota voidaan hyödyntää eri asteisesti esimerkiksi

palveluliiketoiminnassa. Teollinen internet mukautuu Sadeghin et al. (2015) määritelmän

mukaan perinteisiin teollisuusympäristöihin seuraavanlaisesti:

- lisäämällä entistä kehittyneempää elektroniikkaa tuotantojärjestelmiin,

- yhdistämällä itsenäisesti toimivia järjestelmiä sekä

- integroimalla ne perinteisiin liiketoiminnan tietojärjestelmiin

Teollisen internetin laitteet kommunikoivat parhaassa tapauksessa verkon välityksellä

keskenään ja suorittavat automatisoituja tapahtumaketjuja (Gilchrist 2016, s.76). Toiminta

eroaa M2M (Machine-to-Machine) arkkitehtuurin verrattuna siinä, että teollisen internetin

laitteet kommunikoivat esimerkiksi teollisuusvaihteeseen kytketyn etäkunnonvalvontalaitteen

ja sitä monitoroivan käyttöliittymän välillä internetiä hyödyntäen tallentaen käytön aikaisen

datansa. M2M toiminnassa puhutaan laitteiden ja esineiden välisestä verkkoyhteydestä, jossa

M2M yhteys mahdollistaa laitteiden ja esineiden välisen kommunikaation. M2M -yhteyden

avulla koneita, laitteita, esineitä tai kohdeyrityksen valmistamia teollisuusvaihteita voidaan

seurata, paikantaa ja kontrolloida etänä (Telia 2014).

2.2.4 Teollisuus 4.0 (Industry 4.0)

Teollisuus 4.0 -termistä puhutaan monessa lähteessä synonyymina teolliselle internetille.

Termillä viitataan neljänteen teolliseen vallankumoukseen, jossa yhdistyy fyysisen ympäristön

tekijät sekä digitaaliset teknologiat, kuten keinotodellisuus, pilvilaskenta, robotiikka, lisätty

todellisuus (AR, Augmented Reality) sekä teollinen internet (IoT) (Ustundag & Cevikcan 2017,

s.6). Controller Area Network Solutions kuvaa Teollisuus 4.0 käsitteen jatkumona aiemmille

teollisille vallankumouksille alla olevan kuvan 5 mukaisesti.
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Kuva 5. Teolliset vallankumoukset (Controller Area Network Solutions 2020)

2.3 Digitaalisuuden riskit ja uhat

Aiemmin todetun mukaisesti on selvää, että internetiin kytkettyjen laitteiden kokonaismäärä

kasvaa valtavasti tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. IIoT -järjestelmien kehittyminen

ja yritysten digitaalinen transformaatio niin arvoketjun horisontaalisella kuin vertikaalisellakin

tasolla tuo kuitenkin uusia haasteita yritysten toimintaan (Ustundag & Cevikcan 2017, s.97).

Uusi teknologia tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta on vääjäämättäkin selvää, että

tekniikan tulee olla sellaista, josta on käyttäjälleen jotain hyötyä ja tuottaa lisäarvoa suhteessa

siihen laitettuihin panoksiin. Digitaalisten palveluiden ja innovaatioiden käytössä ja

hyödyntämisessä on useita ongelmakohtia, joita on hyvä tunnistaa. Digitaalisen tiedon käyttöön

ja hyödyntämiseen vaikuttavat useat eri tekijät ja niihin liittyviä riskejä tarkastellaan

seuraavissa alakappaleissa kahdesta eri näkökulmasta: organisaation toimintaan liittyvät riskien

sekä digitaalisen tiedon hyödyntämiseen liittyvät riskien näkökulmista.

2.3.1 Organisaation toimintaan liittyvät riskit ja haasteet

Digitaalisten toimintojen ja eri alustojen käyttöönottoon organisaation toiminnoissa liittyy

monia erilaisia haasteita. Aloitetaan yrityksen sisäisen digitaalisen kulttuurin puuttumisesta.
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Kasych et al. 2019 tunnistavat tutkimuksessaan digitaalisten innovaatioiden hyödyntämisessä

ja käyttöönottamisessa taloudellisten panostusten lisäksi uhkakuvina nimenomaan yrityksen

digitaalisen kulttuurin puutteen ja henkilöstön tietoteknisen kouluttamisen tarpeen (Kasych et

al. 2019, s.525). Esimerkiksi datan käsittelyssä ja analysoimisessa on omat haasteensa ja

monien yritysten antureiden tai tietojärjestelmien kautta kerätty tieto jää monesti

hyödyntämättä (Antikainen et al 2016, s.22). Kasych et al (2019) tekemässä tutkimuksessa

todetaan, että vaikka uusia tietoverkkoja ja -järjestelmiä osataan ottaa yrityksissä käyttöön, on

yrityksen sisäiset toimintatavat, muutoksen ymmärrys sekä työntekijöiden osaamisen taso

mukautettava teknologian ja tietojärjestelmien vaatimalle tasolle. Toimintatapojen tai

tietojärjestelmien muuttaminen vaativat yrityksen johdolta aina hyvää muutosjohtamisen

osaamista ja digitaalisten järjestelmien integroiminen osaksi tuttua ja turvallista

toimintaympäristöä ei tee tässä asiassa poikkeusta. Työntekijöiden digitaalisen osaamisen

lisäksi yrityksen sisäistä toimintakulttuuria on osattava valmistaa muutokseen ja ohjata siihen

suuntaan, että uutta teknologiaa ja digitaalisten järjestelmien ominaisuuksia osataan hyödyntää

ja toiminnan perustana toimivat rationaaliset syyt muutoksen toteuttamiselle. Muutosvastarinta

ja uusien ratkaisujen implementointiin käytettävien resurssien vähyys ovat esimerkkeinä niistä

voimista, jotka voivat osaltaan heikentää käyttöönotettavien järjestelmien ja prosessien hyötyjä.

Ustundag & Cevikcan (2017) toteavat tutkimuksessaan, että yrityksen digitaalisten

ominaisuuksien kehittäminen tulisi varmistaa digistrategisten suunnitelmiin perustuen, jossa

kuvataan yrityksen nykytilan lisäksi myös haluttu tulevaisuuden kuvaus sekä keinot, jolla yritys

pyrkii pääsemään tulevaisuuden tavoitteisiinsa. Osana suunnitelmaa yrityksen tulisi tunnistaa

ja puntaroida digitaaliseen muutokseen liittyviä haasteita oman organisaationsa näkökulmasta

ainakin seuraavista osa-alueista:

- Käytettäviin digitaalisiin ominaisuuksiin liittyvien teknologioiden ja niiden

käyttömahdollisuuksien tietämyksen mahdolliset puutteet organisaatiossa

- Digitaalisten tuotteiden ja prosessien investointien hyötyihin liittyvät epävarmuustekijät

- Uusiin tuotteisiin tai liiketoimintamalleihin liittyvien asiakastarpeiden tietämyksen

puute

- Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien riittävyys hankkeen toteuttamiselle.

Osana resurssisuunnittelua tulee ottaa huomioon myös projektien aikataulutus ja

mahdollinen priorisointitarve



24

- Digitaaliseen muutokseen liittyvien yhteistyökumppaneiden luotettavuuden ja

toiminnan jatkuvuuden edellytysten arviointi

- Uusien teknologioiden tai prosessien käyttöönottoon liittyvän kommunikoinnin ja

hyötyjen tähdentäminen kaikille organisaation tasoille (Ustundag & Cevikcan 2017,

s.97).

Yrityksen kaikessa toiminnassa mukaan lukien digitaalisten ratkaisujen implementointi oman

organisaation toimintaan liittyen, on organisaation valmisteleminen ja muutoksista

kommunikointi erityisen tärkeää. Teknologian hyödyntäminen edellyttääkin entistä enemmän

ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista (Dufva 2020, s.40). Seuraavassa alakappaleessa

tunnistetaan massadataan ja digitaalisen tiedon hyödyntämiseen liittyviä riskejä.

2.3.2 Massadatan ja digitaalisen tiedon hyödyntämiseen liittyvät riskit

Massadatan kerääminen ja sen hyödyntäminen on mahdollista jo tämän päivän tuotteiden ja

prosessien suunnittelussa. Datan avulla on mahdollista tehdä tarkempia tietoon perustuvia

päätöksiä, parantaa tuotteiden laatua tai tarjota asiakkailleen parempia asiakaskokemuksia ja

siten erottautua yrityksenä samalla vahvistaen omaa kilpailuasetelmaansa markkinoilla.

Antikainen et al tutkimuksen mukaan massadatan hyödyntämiseen liittyy yleisesti ottaen

merkittäviä riskejä seuraavat näkökulmat huomioon ottaen (Antikainen et al 2016, s.22):

- Henkilöstöriskit. Suuri massadatan riski liittyy henkilötietojen suojaamiseen.

Varsinkin luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän datan kerääminen on

henkilötietoriski. Anonyymistakin tiedosta voidaan tietolouhinnan menetelmin

tunnistaa yksilöitä.

o Riskin hallinta vaatii lainsäädännön kehittämistä, kehittyviä tietomalleja

palvelujen tuottajille ja omadata -toimintamallin ja työkalujen käyttöönottoa

- Tietoturvariskit. Erityisesti suuret keskitetyt tietopankit houkuttelevat hyökkääjiä.

Valtioihin kohdistuvien tietoturvahyökkäyksien lisäksi myös yrityskohtainen tietojen

kalastelu ja järjestelmähyökkäykset kohdeyritysten tietojen ja toimintatapojen

selvittämiseksi ovat lisääntyneet. Pilvipalveluissa tai yrityksien internetiin liitetyissä
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sähköisissä järjestelmissä olevat tiedot ovat haavoittuvaisia ulkoa tuleville

hyökkäyksille.

o Riskin hallinta vaatii tietoturvaosaamisen kehittämistä, hajautettujen

tietomallien käyttöä, ja tiedonhallinnan kehittämistä niin, että julkaistava tieto

on eri paikassa kuin salassa pidettävät tiedot. Vaatii kotimaiseen

tietoturvaosaamiseen panostamista sekä yrityksen sisäisten toimintatapojen ja

tietotekniikan käytön ohjeistamista.

- Teknologiariskit. Teknologinen kehittyminen on nopeaa, mutta tässä vaiheessa niille

on tyypillistä kilpailevien, suljettujen ja yhteensopimattomien standardien rinnakkainen

kehittäminen. Riskinä massadataa etunenässä hyödyntäville yrityksille on väärien

teknologioiden valinta ja jääminen niin sanottuun teknologialoukkuun, jossa yrityksen

kehittämä tai hyödyntämä teknologia tai tietojärjestelmä ei ole integroitavissa muiden

järjestelmien kanssa.

o Riskin hallinta vaatii palvelujen rakentamista avoimien datamallien,

rajapintojen ja lähdekoodin varaan. Osariskinä tällöin on hajanainen

toimintaympäristö ja keskitettyjen ratkaisujen kehittämisen vaikeus tai hitaus.

- Toimittajariskit. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä on vaikea ennakoida toiminta- ja

liiketoimintamallien lopullisia muotoja. Organisaatio voi jäädä vaille tietoa tai

toimittajaloukkuun, vaikka järjestelmä olisi avointa lähdekoodia tai avoimia rajapintoja.

o Riskin hallinta edellyttää palvelujen pidemmän aikavälin kehityskaaren

ennakointia ja skenaarioita, palvelualustoja, joista data on helposti

siirrettävissä. Sopimusteknisesti yritysten välisten sopimusten tulee ottaa

huomioon lähdekoodin datan replikointia ja muita osa-alueita, jotka

mahdollistavat toimintojen jatkumisen markkinatilanteiden sekä

yhteistyöyrityksen tilanteiden muuttuessa.

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja tietojen pitkäaikaisessa säilömisessä

on myös omat haasteensa. Suomen Standardoimisliiton mukaan digitalisoituminen helpottaa

monessa suhteessa tiedon hakua ja tiedon käsittelemistä, mutta digitaalisuus luo myös omat

haasteensa tiedon pitkäaikaissäilytykseen. Teknologioiden nopea vanheneminen vaarantaa

digitaalisen tiedon tallentamisen ja käytön (Suomen Standardoimisliitto 2016). Digitaalisia

palvelumuotoja suunnittelevan tai tarjoavan yrityksen tulee ottaa tässä kappaleessa mainitut
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asiat huomioon suunnitellessaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoa tai tarjoamista omille

asiakkailleen.

2.4 Tuotekeskeisyydestä elinkaaren hallintaan

Bröchner et al. 2018, s.376 toteavat tutkimuksessaan, että yrityselämää tällä hetkellä suurimmat

muokkaavat voimat ovat digitaalisuus sekä kestävän kehityksen periaatteet. Se missä aiempien

teollisten vallankumousten painopiste on ollut esimerkiksi tuotantotehokkuuden lisäämisessä

ja tuotteiden teknisten ominaisuuksien parantamisessa, on nykyisen kilpailukentän painopiste

siirtynyt digitaalisen tehokkuuden areenalle. IoT järjestelmiä hyödyntämällä on mahdollista

kuitenkin tehostaa entisestään yritysten toimintaa ja saada sitä kautta yrityksen toimintaan

kustannussäästöjä, mutta tämän lisäksi IoT järjestelmien tehokkaalla suunnittelulla on

mahdollisuus lisätä yrityksen tuottavuutta ja parantaa prosessilaitteiston käytön tehokkuutta

(Kasych et al 2019, s. 524). Kuten jo aiemmin todettiin, kulutusyhteiskunnan periaatteet ovat

uusien sukupolvien ympäristötietoisuuden kasvaessa jäämässä taka-alalle ja tulevaisuuden

trenditekijänä onkin yksittäisten kestävien tuotteiden lisäksi tullut tuotteiden koko elinkaaren

hallinta ja kiertotalouden periaatteet, kuten käytöstä poistettujen tuotteiden kierrättäminen

uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Myös asiakkaiden vaatimukset palveluntarjoajien suuntaan

ovat kasvaneet ja tuotantoprosessien tehostamisen kivijalkana toimii monessa suhteessa

palveluntarjoajien erityisosaaminen omille tuotteilleen. Erityisosaamisen hyödyntäminen

esimerkiksi kunnonvalvonnan osa-alueella ostettujen tuotteiden elinkaaren käytön aikana antaa

asiakkaalle maksimaalisen hyödyn ostamansa tuotteen käytön varmistamiseksi.

Tuotteiden käyttövarmuuden ja valvontamenetelmien kehittyminen antaa kasvusijaa myös

erilaisten liiketoimintamallien kehittymiselle ja kokeilemiselle. Myös teollisessa ympäristössä

on kokeilussa erilaisten ”pay-by-hour” tai ”pay-by-ton” -liiketoimintamallien käyttöönotto,

joiden tarkoituksena asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen korvaus tuotteen käytöstä perustuu

käyttötunteihin tai tuotantolinjalta syntyneiden tuotosten määrään. Edellä kuvattujen

toimintamallien keskiössä on palvelun toimittajan vastuu käyttökohteessa olevan laitteen

kokonaisvaltaisesta käyttövarmuuden ylläpitämisestä, kuten huoltamisesta ja prosessilaitteen
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säätöjen paikkansapitävyydestä. Asiakas maksaa ainoastaan sopimuksen mukaista korvausta

esimerkiksi käyttötunteihin tai tuotantomääriin perustuen.

Kuva 6. Elinkaaren eri vaiheet (Terzi S et al 2010, s.365)

Elinkaaripalveluista puhuttaessa tuotteen koko elinkaaren aikainen toiminta huomioidaan

suunnittelusta tuotteen käytönaikaiseen toimintaan sekä käytöstä poistoon saakka (Giudice et

al 2006, s.40-41). Terzi et al määritelmän mukaisesti (kuva 6) elinkaari voidaan jakaa

päätasollaan tuotteen elämän alkuvaiheeseen, keskivaiheeseen sekä loppuvaiheeseen.

· Alkuvaihe: tuotteen suunnittelu, valmistus, sisäinen logistiikka

· Keskivaihe: ulkoinen logistiikka, käyttövaihe, käytön tuki (huolto ja ylläpito)

· Loppuvaihe: käytöstä poistaminen, kierrättäminen

Elinkaarenhallinnassa tuotteen valmistuksen ja käytön aikaisten tietojen tallentaminen

keskitettyyn digitaaliseen tietokantaan sekä tuotteen ajantasainen kunnonvalvominen ovat

keskeisessä roolissa asiakkaan tehokkaan palvelemisen ja mahdollisten uusien

liiketoimintapalvelujen käyttöönoton mahdollistamisessa. Elinkaaren eri vaiheet alkuvaiheesta

loppuvaiheeseen on hyvä tunnistaa, koska digitalisaation avulla asiakasta palvelevien

ominaisuuksien löytäminen on mahdollista kaikista edellä mainituista elinkaaren vaiheista.

Elinkaaren alkuvaiheen tuotteen tuoterakenteen, takuutietojen, käyttöohjeistuksien ja

huoltomanuaalien tallentaminen helposti saatavilla olevaan, esimerkiksi pilvipalveluun
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tallennettuun tietokantaan auttaa asiakasta löytämään oikean tiedon oman prosessilaitteensa

käyttöön liittyen. Käyttöönottoon, käytönaikaisiin toimenpiteisiin ja huoltamiseen liittyvien

virheiden määrä vähenee luotettavan ja ajantasaisen tiedon löytyessä digitaalisesta

palveluympäristöstä. Elinkaaren keskivaiheen tarkastus- ja huoltoraporttien, tarveaineiden

koodit sekä komponenttien vaihtohistorian löytyminen auttaa asiakkaan lisäksi myös

kohdeyrityksen omaa henkilökuntaa nopeammassa asiakaspalvelussa tai uusien komponentti-

tai vaihdetarjouksien tekemisessä. Kohteesta elinkaaren keskivaiheessa kerätty massadata on

mahdollista hyödyntää elinkaaren loppuvaiheessa, kun käyttökohteeseen suunnitellaan

korvaavaa prosessilaitteistoa.

2.5 Palvelumallien kehittäminen ja asiakkaan syvempi tukeminen

Uusia digitaalisia palvelutoimintamuotoja pohtiessa on osattava hahmottaa yleisesti käytössä

olevien digitaalisten työkalujen toiminta ja niiden toimintaedellytykset myös tulevaisuuden

pelikentillä. Teknologian ymmärtäminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää,

millaista hyötyä teknologian tuottamalla datalla on asiakkaalle ja miten asiakas tuota tietoa

käyttää omassa toiminnassaan. Seuraavissa alakappaleissa käymme läpi asiakkaan eri

organisaation tasoja millä kunnonvalvontajärjestelmistä saatavaa tietoa voidaan käsitellä sekä

lisäksi pohdimme teknologia tuomia mahdollisuuksia asiakkaan vielä kokonaisvaltaisempaan

tukemiseen.

2.5.1 Etäkunnonvalvonnan nykytila asiakkaan eri organisaation tasoilla

Palvelunäkökulmasta katsottuna on tärkeää tarkastella, millä päätöksenteon tasolla digitaalisia

palveluelementtejä, kuten kunnonvalvontajärjestelmää käytetään asiakasrajapinnassa, koska se

määrittää tarjottavan palvelun sisältöä ja sen käyttötarkoitusta asiakasorganisaatiossa.

Päätöstilanteisiin, jotka toistuvat vain yhden tai muutaman kerran elinjakson aikana tai vain

harvoilla asiakkailla, on vaikea rakentaa palveluntarjoajan näkökulmasta riittävän kannattavaa

palvelua. Martinsuon 2017 johtamassa tutkimuksessa ”Teollinen internet uudistaa

palveluliiketoimintaa ja kunnossapitoa” päätöksentekotilanteet on jaettu kolmeen päätyyppiin

(Martinsuo 2017, s.17):
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· Operatiivisen tason jokapäiväiseen kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät päätökset,

· Taktisen tason nykyisten laitteiden ja toimintojen kehittämiseen tähtäävät päätökset

sekä

· Strategisen tason liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät päätökset.

Kuva 7.  Teollisuusympäristön päätöksentekotilanteiden luokittelu (Martinsuo 2017, s.18)

Tässä työssä käsiteltävä kunnonvalvontajärjestelmä on tämän hetken toimintavalmiuksiltaan

käytettävissä yllä olevan kuvan operatiiviselle sekä taktiselle tasolle. Operatiivisella tasolla

järjestelmä on suunniteltu asiakkaan oman kunnonvalvonta -ja huoltohenkilökunnan

päivittäisen päätöksenteon tueksi, jotta asiakkaan omat resurssit pystytään kohdentamaan

päivittäisessä työssä paremmin esimerkiksi kohteisiin, jotka vaativat ihmisen työpanosta kuten

laitteiden vaihto- tai huoltotyöt. Taktisella tasolla uusi kunnonvalvontajärjestelmä auttaa

arvioimaan esimerkiksi tuotantolaitoksen huoltojen aikataulujen optimoinnissa ja ennalta

arvaamattomien tuotantoseisokkien estämisessä. Näillä elementeillä on suuri merkitys

liiketoimivuuden kokonaiskannattavuuden kanssa, koska toimialasta ja tuotantovolyymeista

riippuen tuotannonmenetykset ja siitä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset saattavat nousta

kymmeniin tai satoihin tuhansiin euroihin tunnilta, mikäli tuotantolaitos tai sen osa joudutaan

sulkemaan ylimääräisten huoltotöiden ajaksi. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

kunnonvalvontajärjestelmän etäluettavien sensoreiden avulla vaatii esimerkiksi asiakkaan



30

tuotantoprosessiin liitettyjen sensoreiden ja sitä kautta saatavan massadatan määrän lisäyksen

lisäksi kehittyneiden algoritmien implementointia. Datan tulkitseminen ja muutosten

havaitseminen suuresta määrästä tietoa vaatii kehittyneiden algoritmien käyttöä, jotta sitä

voidaan käyttää strategisen tason päätöksenteon tukena samaan tapaan kuin kohdeyritys

käyttäisi sensoreiden tuottamaa dataa oman tuotekehityksensä tarpeisiin. Strategisella tasolla

kunnonvalvontajärjestelmän tuottamasta tiedosta olisi mahdollista esimerkiksi arvioida

tuotantolinjan eri laitepositioiden kuormitustason ja tuotantoympäristön ulkoisten vaikutusten

suhde käyttöpaikan laitteiden sen hetkiseen kuntoon tai elinkaariennusteeseen. Strategisella

tasolla tarkasteltuna kunnonvalvontadatan pitkäaikaisella keräämisellä ja oikealla tulkinnalla

voisi olla suuri merkitys tulevaisuuden laiteinvestointien päätöksenteossa.

2.5.2 Kunnonvalvonta ja teknologia osana palvelumallien kehittämisessä

Kunnonvalvontateknologian ja ulkopuolisen asiantuntijuuden käyttö asiakkaiden

prosessilaitteiden toimintaan liittyen on kasvamassa eri teollisuussektoreilla. Kuten edellisessä

kappaleessa mainittiin, on kunnonvalvontateknologian käytöllä useita eri ulottuvuuksia

kohdeyrityksen tuotekehityksen tuesta asiakkaan päätöksenteon eri tasoille. Tietoa

ajantasaisesta laitteiden kunnosta ja laitteen ympäristötekijöiden vaikutuksesta

teollisuusvaihteen toimintaan liittyen on mahdollista hyödyntää tuotekehityksellisten

näkökulmien lisäksi myös kohdeyrityksen palveluntarjonnassa. Kunnonvalvontajärjestelmillä

saatava, proaktiivisesti havaittava vikaantuminen on hyödyllistä myös kohdeyrityksen

näkökulmasta katsottuna. Heikkojen vikaantumissignaalien havaitseminen esimerkiksi

voimansiirtotuotteen laakereiden alkavaan vikaantumiseen liittyen voi säästää kohdeyrityksen

takuukustannuksia merkittävästi. Voidaan puhua niin sanotusta aikaisen puuttumisen mallista,

jossa vikaantuneen laakerin vaihtaminen uuteen hallitusti ennen vian leviämistä järjestelmän

muihin komponentteihin, kuten hammastettuihin osiin, voi säästää kohdeyrityksen

takuukustannusten lisäksi myös asiakasta suunnittelemattomilta tuotantoseisokeilta.

Kunnonvalvontajärjestelmän avulla voidaan siis valvoa takuuajan järjestelmien toimivuutta ja

luoda kykyä reagoida proaktiivisesti erityisesti takuuaikana tapahtuviin komponenttien

hajoamisiin. Palvelutarjonnan kehittämisen suhteen ja markkinointistrategisesti toimivan

kunnonvalvontajärjestelmän ja asiantuntijaorganisaation yhdistelmällä olisi mahdollista tarjota

jatketun takuun mallia, jossa kunnonvalvontajärjestelmällä varustettuihin
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voimansiirtotuotteisiin olisi mahdollista saada tietyin ehdoin normaaleista takuuehdoista

poikkeava pidennetty takuu.

Kunnonvalvontajärjestelmän ja toimivan kunnonvalvontaorganisaation reagointi yleisesti

ottaen valvottavien kohteiden alkaviin vikaantumisiin on olennaisen tärkeässä asemassa

kohdeyrityksen kokonaispalveluntarjonnassa. Vikaantumissignaaleihin nopeasti ja uskottavasti

reagoivan kunnonvalvonnan asiantuntijan kommunikointi asiakkaan suuntaan on molempia

sekä kohdeyritystä, että asiakasta hyödyttävää palvelua. Jatkuvan asiakkaan kanssa tapahtuvan

kommunikoinnin tarkoitus on luoda kestäviä asiakassuhteita ja samalla mahdollistaa

asiakkaalle helppo kommunikaatiokanava alkavien vikaantumisten havaitsemisesta aina

korjaavien toimenpiteiden loppuun saattamiseksi. Kunnonvalvontatoiminnassa ja

asiantuntijaorganisaation hyödyntämisessä on muitakin mahdollisia palvelutarjonnan

lisäämisen mahdollisuuksia. Teknologian hyödyntäminen kunnonvalvonnan lisäksi

ongelmanratkaisua tarjoavien työkalujen kehittämiseen on mahdollista esimerkiksi lisätyn

todellisuuden (Augmented Reality, AR) avulla. Lisätyssä todellisuudessa älylaitteen

todellisesta ympäristöstä tallentamaan kuvaan voidaan lisätä virtuaalisia elementtejä.

Tyypillisesti AR:n kautta jaettava visuaalinen kokemus voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: 1)

valokuvien muodostamaan 3D-ympäristöön tai 2) live-videokuvaan liitettyihin virtuaalisiin

elementteihin (Sung Ho et al. 2018, 52). Teknologian suomaa etua käytetään jo tänä päivänä

ympäristöissä, joissa tarvitaan asiantuntija-apua esimerkiksi monimutkaisissa, akuuteissa

teknisissä ongelmissa ja tilanteissa, joissa vaadittaisiin muussa tapauksessa asiantuntijan

matkustamista paikan päälle.
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Kuva 8. AR-teknologian erot kuvaan ja videoon perustuvan lisätyn todellisuuden

hahmottamisessa (Sung Ho et al. 2018, s.55).

Etäyhteyden kautta asiantuntija voi lisätä asiakkaan kuvaamaan kohteeseen virtuaalisia

objekteja kuvaamaan esimerkiksi asennettavien kaapeleiden asennuspaikan sähkökaapista,

pulttien oikean vääntömomentin tai komponenttien asennusohjeen monimutkaisissa

kokonaisuuksissa.

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet ovat ennen kaikkea juuri digitaalisen etäyhteyden

hyödyntämisessä asiantuntijan ja asiakkaan välisessä yhteistyössä. Oman henkilöstön

kouluttaminen esimerkiksi oman tuotantolaitoksen kunnossapitoasioihin on edelleenkin

tärkeää, vaikka AR teknologian kehittyminen lisää mahdollisuuksia hyödyntää organisaation

ulkopuoliseen asiantuntijaverkostoon erikoistunutta asiantuntijuutta vaativiin teknisiin

tehtäviin ja korjaustoimenpiteisiin liittyen. Toisena näkökulmana lisätyn todellisuuden

hyödyntäminen koulutustarkoituksessa on myös merkittävä, joskin teknologia soveltuu

paremmin konkreettisen, samassa ajanhetkessä olevaan haasteen tai ongelman ohjeistamiseen.

2.6 Teoreettisten perusteiden yhteenveto ja vastaaminen alakysymykseen

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Miksi teollisuusyrityksen tulee panostaa digitaalisten palveluiden kehittämiseen?

Kirjallisuuskatsauksen sisällöllisenä päämääränä oli löytää perusteet digitaalisten palveluiden

kehittämiselle. Pohdinta aloitettiin maailman megatrendien vaikutuksesta toimintaamme, jossa

ekologisuus ja teknologinen kehitys ajavat etunenässä kohdeyrityksen näkökulmasta katsottuna

toimintaamme kestävän kehityksen periaatteiden ja digitalisaatiota hyödyntävään suuntaan.

Voimansiirtoala on ollut vuosikymmenien ajan inkrementaalisten innovaatioiden eteenpäin

vievä ala, mutta pilvipalveluiden ja teollisen internetin valtakauden kynnyksellä myös

perinteisemmät teollisuudenalat joutuvat muuttamaan toimintaansa digitalisaation tuomia

vaatimuksia vastaaviksi. Kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esiin myös digitaalisuuden mukanaan

tuomat riskit ja uhat sekä tuotiin esiin elinkaarimallin mukaisen ajattelutavan perusteita.
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Kohdeyrityksen digitaalisten palvelutoimintojen kuten teollisuusvaihteiden

etäkunnonvalvontaan liittyvän sensoriteknologian tuottaman datan vaikutuksia asiakkaan eri

organisaation tasoilla liittyvään päätöksentekoon tuotiin myös esiin. Teoreettisten perusteiden

viimeisempänä osa-alueena käytiin myös läpi teknologian mahdollistaman lisätyn

todellisuuden palvelumallin mahdollisuus tuotteissa esiintyvien vianselvityksien tueksi.

Kappaleen alakysymystä käsiteltiin teoreettisten perusteiden lisäksi myös konkreettisen

palvelumallien pohdinnan kautta, joka antoi lisää syvyyttä pohdintaan miksi digitaalisia

palveluja tulee kehittää myös teollisessa ympäristössä.

Yritykset ovat panostaneet digitalisaatioon jo vuosikymmeniä. Erityisen paljon panostuksia on

tehty sisäisen tehokkuuden kehittämiseen mm. toiminnanohjauksen, talousprosessien, sisäisen

tiedottamisen ja kommunikaation, tuotetiedon hallinnan sekä asiakkaiden johtamisen

järjestelmien avulla. Nämä investoinnit luovat vahvan pohjan digitalisaation kehittämiseen

(Kettunen 2018). Suurin osa investoinneista on kuitenkin tehty yrityksen sisäisen tehokkuuden

parantamiseksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että seuraavana

askeleena yritysten tulisi investoida asiakkaiden parempaan palvelemiseen ja

asiakaskokemuksen parantamiseen. Digitaalisten ominaisuuksien kehittäminen oman yrityksen

sisäisen toiminnan lisäksi myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkuuksien digiverkostoon tulee

olemaan tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Yritysten digitaalisten strategioiden tulee

ottaa huomioon kehitettävien järjestelmien integroitavuus muiden mahdollisten järjestelmien,

kuten asiakasjärjestelmien tai prosessinohjausjärjestelmien kanssa. Kuten sanottu,

digitaalisuuden kehittäminen ja siihen liitettyjen palveluiden tuottamista ei voida pitää

mitenkään uutena asiana. Erilaisten teknisten kehitysaskeleiden, kuten esineiden internetin ja

teollisen internetin valtakauden myllerryksessä on huomattu, osittain asiakasvaatimusten

kautta, asiakaspalvelun kehittämisen ja tietojen integroinnin olevan yhä suuremmassa roolissa

asiakasyritysten suuntaan. Pilvipalveluihin integroitavien laitteiden määrän kasvun myötä datan

määrä tulee kasvamaan entisestään, mutta tiedon hyödyntäminen ja tiedon avulla asiakkaan yhä

kokonaisvaltaisempi palveleminen ovat avainasemassa tulevaisuuden pelikentillä. Digitaalisten

työkalujen, kuten lisätyn todellisuuden keinoin asiantuntijapalvelut ovat yritysten käden

ulottuvilla nopeasti, paikasta riippumatta ja murto-osalla niistä kustannuksista mitä

asiantuntijan paikalle saaminen on perinteisesti maksanut. Teknologioiden kehittyminen ja

etätoimintojen lisääminen luovat monessa suhteessa kustannussäästöjä ja edesauttavat
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tuotantoprosessien tehokkaampaa käyttämistä valvomalla laitteiden kuntoa ja ennakoimalla

niiden huoltamisen tarpeen. Yritysten omasta ydinliiketoiminnastaan riippumatta tulee

yrityksen panostaa omien prosessiensa digitaaliseen kehitykseen, jotta ne pystyvät jatkossa

paremmin palvelemaan niin nykyisten, kuin uusien asiakkaidensa tarpeita.
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3 KILPAILIJOIDEN DIGITAALISTEN PALVELUIDEN

VERTAISARVIOINTI

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia kohdeyrityksen kilpailijat käyttävät?

Tutkimuksen vertaisanalyysin tavoitteena oli havainnoida kohdeyrityksen tämänhetkisiä

digitaalisessa ympäristössä havaittuja palveluominaisuuksia ja verrata niitä kilpailijoiden

tarjoamiin palveluihin nähden. Vertailua suoritettiin yleisten digitaalisten ominaisuuksien

perusteella, jotka ovat julkisesti internetin välityksellä saatavilla olevaa tietoa. Monet palvelut

ovat saatavilla ja käytettävissä ainoastaan rekisteröityneen käyttäjätunnuksen kautta, mutta

ominaisuuksien sisällön kuvaukset olivat yleisellä tasolla saatavilla ilman palveluun

tarvittavaa rekisteröitymistä. Näin ollen palveluominaisuuksien vertailun tuloksia voidaan

pitää luotettavina ja vertailukelpoisina keskenään. Kilpailijoiden anonymiteetin

säilyttämiseksi kilpailijoista saatujen tietojen lähteitä ei tässä työssä esitetä.

Vertaisarvioinnin kilpailijoiksi valittiin pääosin samoilla asiakassegmenteillä kilpailevia

valmistajia, joiden ydinliiketoiminta on voimansiirtoteknologian vaihdevalmistaja.

Kohdeyrityksen lisäksi kilpailija-analyysin verrokit 1-3 ovat vaihdevalmistajayrityksiä, mutta

kilpailija 4:n ydinliiketoiminta poikkeaa muista vertailun yrityksistä ollen

kunnonvalvontatuotteita ydinliiketoimintanaan tuottava yritys. Kilpailija 4:n poikkeavuudella

haluttiin tutkimuksessa korostaa kunnonvalvonnallisesti samalla kilpailusektorilla olevan

yrityksen palvelutarjontaa niihin palveluelementteihin nähden, mitä perinteisempien

vaihdevalmistajayritysten digitaalisessa tarjonnassa on saatavilla. Kilpailijavertailussa

erilaisia digitaalisia palveluelementtejä tutkittiin kahdesta eri näkökulmasta: digitaalinen

palveluympäristö sekä digitaaliset kunnonvalvontapalvelut.

3.1 Digitaalinen palveluympäristö

Kilpailijatutkimuksen ensimmäisessä osiossa vertailtiin viittätoista (15) eri palveluelementin

ominaisuuden muotoa, jotka olivat kilpailevien yrityksien internet- ja markkinointimateriaalin
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pohjalta saatavilla ja palvelivat yrityksen ydinliiketoimintaa. Taulukossa 1 nähtävässä

vertailussa käytetyt eri ominaisuudet valittiin sillä perusteella, että ne olivat jollain vertailuun

otetuista yrityksistä jo käytössä olevia ominaisuuksia tai ominaisuudet nähtiin lisäarvoa

tuottavina palveluelementteinä jo eri ominaisuuksien vertailutaulukkoa suunniteltaessa.

Toisessa osiossa verrattiin kunnonvalvontatuotteiden palveluelementtejä samoja periaatteita

noudattaen.

Taulukko 1. Digitaalisen palveluympäristön vertailutaulukko

Ominaisuus Kohdeyritys Kilpailija 1 Kilpailija 2 Kilpailija 3 Kilpailija 4

Ydinliiketoiminta:

Vaihdevalmistaja

X X X X -

Ydinliiketoiminta:

Kunnonvalvontalaitteet

- - - - X

Jätä yhteystietosi -palvelu X - X X X

24/7 palvelupuhelinnumero X X X X -

Online asiakasportaali - - X X -

Online varaosien tilaus - - X X -

Varaosien tilaushistoria ja
seuranta

- - X X -

Varaosien saatavuustieto X - -

Online
kunnonvalvontatarkastusten
tilaus

- - - - -

Markkinointimateriaalit X X X X -

Tuotedokumentaatio - - X X -
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Asennusohjeistus
(manuaalit, videot tms.)

- - X X -

Tuotekonfiguraattori - - X X -

2D kuvat - - X X -

3D kuvat - - X X -

Lisätyn todellisuuden (AR)
tukimahdollisuus

- - - X -

QR –koodi tai RFID käyttö - - X X -

Vaihdekohtainen tietokanta
pilvipalvelussa

- - X X -

Vertailun viisitoista eri digitaalista ominaisuutta on selvitettynä alla seuraavasti:

Jätä yhteystietosi -palvelu: Digitaalisessa ympäristössä asiakas voi jättää omat yhteystietonsa

yrityksen myöhempää yhteydenottoa varten.

Huomiot: Kilpailija 1 lukuunottamatta kaikki vertailun yritykset tarjoavat verkkosivuillaan

ominaisuutta, jonka avulla asiakas tai muu yritystä lähestyvä taho voi jättää palveluun omat

yhteystietonsa yrityksen myöhempää yhteydenottoa varten.

24/7 palvelupuhelinnumero: Yrityksellä on käytettävissään ympäri vuorokauden, kaikkina

vuoden kalenteripäivinä palvelua tarjoava puhelinnumero asiakkaan tai yhteistyöyritysten

palvelemiseksi.

Huomiot: Kaikilla vertailun vaihdevalmistajilla on käytössään puhelinpalvelu, josta on

mahdollista saada tukea 24/7 periaatteen mukaisesti. Kilpailija 4:n kohdalla palvelua ei ole

tarjolla.
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Online asiakasportaali: Rekisteröityneen asiakkaan tai yhteistyökumppanin saatavilla olevat

palvelut yrityksen digitaalisessa ympäristössä. Yleensä palvelu on saatavilla verkkoselaimen

kautta omien käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Huomiot: Ainoastaan kilpailijat 2 ja 3 ovat kehittäneet verkossa toimivan digitaalisen

asiakasportaalin.

Online varaosien tilaus: Varaosien tilaaminen verkkoympäristössä. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Digitaalinen asiakasportaali mahdollistaa myös varaosien tilaamisen

asiakasportaaliin liitettyjen käyttäjätunnusten kautta. Osa kilpailijoiden 2 ja 3

palvelutarjontaa.

Varaosien tilaushistoria ja seuranta: Tilaushistorian tarkastelu ja tilauksien seuranta. Osa

asiakasportaalia.

Huomiot: Digitaalinen asiakasportaali jättää myös jäljen tehdyistä tilauksista ja tilauksen

seurantaa voidaan suorittaa käyttäjätunnusten kautta. Järjestelmän käytöstä on huomattavaa

etua esimerkiksi puhelimella tai sähköpostin välityksellä tehtyihin tilauksiin verrattuna

ajantasaisen seurantamahdollisuuksien ja yhteiskäyttömahdollisuuksien vuoksi.

Yhteiskäytöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa yrityksen käyttäjäprofiiliin liitettyjä tunnuksia,

joiden avulla esimerkiksi yrityksen hankintaosaston työntekijät näkevät kaikki yrityksensä

tekemät tilaukset omaa tai yrityksen yhteistä käyttäjätunnusta käyttämällä. Osa kilpailijoiden

2 ja 3 palvelutarjontaa.

Varaosien saatavuustieto: Verkkoselainpohjaisesti ajantasaisen varaosien saatavuustiedon

tarkastus. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Ainoastaan kilpailijan 2 palvelutarjonnassa on ominaisuus, jonka kautta tilaaja

pystyy näkemään tarvitsemansa varaosan varastosaldon palveluntarjoajalta. Ominaisuus on

hyödyksi etenkin tilanteissa, joissa varaosa tarvitaan käyttäjälle nopeassa aikataulussa ja
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varaosan saatavuustieto on tärkeää saada selville nopeasti esimerkiksi asiakkaan

tuotannossa olevan odottamattoman komponenttivikaantumisen vuoksi.

Online kunnonvalvontatarkastusten tilaus: Fyysisten asiantuntijatarkastusten tilaaminen

verkkopalvelun kautta.

Huomiot: Kukaan vertailun palveluntarjoajista ei tutkimuksen mukaan tarjoa asiantuntijoiden

tekemiä fyysisiä tarkastuksia verkkopalvelun kautta. Kohdeyrityksessä tarkastuspyynnöt

saadaan yleensä asiakkaan pyynnön mukaisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Markkinointimateriaalit: Yrityksen tarjoamien tuotteiden markkinointimateriaalien

katsomis- tai lataamismahdollisuus.

Huomiot: Markkinointimateriaalin lataaminen tai katsominen yrityksen verkkosivujen kautta

on mahdollista kaikkien vaihdevalmistajien kautta, mutta kunnonvalvontaan erikoistuneen

yrityksen (kilpailija 4) verkkosivuilla ei ole tätä mahdollisuutta.

Tuotedokumentaatio: Asiakkaan itselleen tilaamien tuotteiden dokumentaation kuten käyttö-

tai huolto-ohjeistuksien saatavuus verkkopalvelun kautta. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Tuotekohtainen dokumentaatio on tarjolla kilpailijoilla 2 ja 3.

Asennusohjeistus (manuaalit, videot tms.): Asiakkaan itselleen tilaamien tuotteiden

asennusohjeistuksen saanti verkkopalvelun kautta manuaalien tai ohjeistusvideoiden

muodossa. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Sähköisessä muodossa pilvipalvelun kautta saatavilla olevaa asennusohjeistusta on

tarjolla kilpailijoiden 2 ja 3 palvelutarjonnassa.

Tuotekonfiguraattori: Tiettyyn käyttökohteeseen soveltuvan järjestelmän alustavaa

suunnittelua verkkoportaalin kautta. Konfiguraattorissa voidaan voi helposti konfiguroida
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asiakastarpeiden mukaisen tuote- ja palvelukokonaisuuden, hinnoitella sen sekä muodostaa

tarjousdokumentaation. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Kilpailijoiden 2 ja 3 digitaalisissa asiakasportaaleissa on tarjolla

tuotekonfiguraattorit, joiden avulla asiakas voi tiettyjä lähtötietoja hyödyntäen saada

kustannusarvion tarvitsemistaan voimansiirtotuotteista.

2D kuvat: Asiakkaan itselleen tilaamien tuotteiden 2D pohjaisten suunnittelukuvien saatavuus

verkkoympäristön kautta. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: Tuotekohtaiset 2D -kuvat ovat saatavilla kilpailijoiden 2 ja 3

palveluominaisuuksista.

3D kuvat: Asiakkaan itselleen tilaamien tuotteiden 3D eli kolmiulotteisten suunnittelukuvien,

kuten CAD -kuvien saatavuus verkkoympäristön kautta. Osa asiakasportaalia.

Huomiot: 3D kuvat ovat myös saatavilla kilpailijoiden 2 ja 3 digitaalisesta palveluportaalista.

Lisätyn todellisuuden (AR) tukimahdollisuus: AR teknologian hyödyntäminen tuotannon

apuvälineenä, vianetsinnässä tai asiakkaan teknisessä palvelemisessa lisättyä todellisuutta

hyödyntämällä.

Huomiot: Kaikista vertailun yrityksistä ainoastaan kilpailija 3 tarjoaa lisättyä todellisuutta

osana asiakkailleen suunnattua palveluntarjontaa. Palvelussa tarjotaan asiakkaan luona

olevalle yhtiön kenttähuoltoinsinöörille organisaation asiantuntijoiden apua kaikkialta

maailmasta. Kilpailija 3 käyttää AR -teknologiaa myös tukena tuotteiden

kokoonpanoprosessissa, jossa kokoonpanevalla asentajalla on käytössään päälle puettavat

AR -lasit, johon heijastetaan kokoonpantavan tuotteen digitaalinen kaksonen eri

työvaiheineen. Kilpailijan markkinointimateriaalin mukaan teknologia on avuksi myös

tuotteiden laadunvarmistuksessa, koska asentaja näkee palvelusta mikä komponentti

asennetaan, missä järjestyksessä ja miltä valmiin tuotteen tulisi näyttää.
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QR –koodi tai RFID käyttö: QR -koodin tai RFID tekniikan hyödyntäminen omien

prosessilaitteiden merkkaamisessa ja tunnistamisessa. Voimansiirtoalalla tekniikoita

hyödynnetään laitteiden seurantaan tai laitekohtaisten tietojen saamiseksi digitaalisista

verkkopalveluihin liitetyistä tietokannoista.

Huomiot: Digitaalisen palveluympäristön rakentaneet kilpailija 2 ja 3 tarjoavat tuotteiden

identifiointiin QR tai RFID -tekniikkaa.

Vaihdekohtainen tietokanta pilvipalvelussa: Vaihdekohtainen tieto on tallennettuna

pilvipalveluun, josta tietoihin pääsee myös oman yrityskohtaisen verkon ulkopuolelta ajasta ja

paikasta riippumatta.

Huomiot: Yksilöity vaihdekohtainen pilvipalveluun kytketty tietokanta on tarjolla kilpailijoilla

2 ja 3. Kohdeyrityksen lisäksi kilpailijoilla 1 ja 4 ei ole käytössään pilvipalvelupohjaista

tietokantaa, mikä mahdollistaa myös usean muun digitaalisen palveluelementin tarjoamisen.

Digitaalisen palveluympäristön vertailun perusteella tutkimuksen yritykset voidaan jakaa

kahteen eri kategoriaan, joissa ensimmäisen kategorian yritykset tarjoavat perinteisempää

tukea asiakkailleen esimerkiksi päivystävän puhelinnumeron tai yleisten

markkinointimateriaalin muodossa. Tutkimuksen yrityksistä tällaisia yrityksiä ovat

kohdeyrityksen lisäksi kilpailija 1 sekä kilpailija 4. Ensimmäisen kategorian yrityksien

palvelutarjonta ei kata asiakasspesifisten tuotteiden tukimahdollisuutta, jolloin esimerkiksi

asiakkaalle räätälöityjen tuotteiden dokumentaatio ei ole pilvipalvelupohjaisesti saatavilla

kaikille asiakasyrityksen työntekijöille. Palvelumalli, jossa saatavilla olevat tuotetiedot

perustuvat yleiseen tuote- ja markkinointimateriaaliin voi palvella hyvin yritystä, jossa

tuotteiden sarjakoko on suuri ja tuotevariaatiot vähäiset. Palvelumalli ei toisin sanoen sovellu

teollisuusyrityksille, joiden tuoteportfoliot ovat monipuoliset ja tuotteiden tuotetut sarjamäärät

ovat vähäiset, sillä esimerkiksi myytyjen tuotteiden dokumentaationhallinta ei ole

pilvipalvelupohjaisesti keskitettyä ja helposti saatavissa olevaa asiakkaan näkökulmasta

katsottuna. Kategorian 1 yrityksien tuotehallinta, -dokumentaatio ja muu tuotteisiin liittyvät

hallinta voi olla edelleen asiakkaan nykytarpeita palvelevaa, mutta tämän tutkimuksen

näkökulmasta katsottuna tiedon jakaminen ja palveluiden monipuolisuus on kategorian 2
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yrityksiin verrattuna vähäistä. Kategorian 2 yritykseksi laskettiin yritys, joka nykyisessä

toiminnassaan tarjoaa digitaalisesti keskitetyn verkkopohjaisen palveluympäristön omille

asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Alla on listattuna vertailun yritykset jaettuna edellä

mainittuihin kategorioihin:

Kategoria 1 yritykset (perinteinen tarjonta): Kohdeyritys, Kilpailija 1, Kilpailija 4

Kategoria 2 yritykset (digitaalinen portaali): Kilpailija 2, Kilpailija 3

Vertailun yritysten suurimpana yksittäisenä erona kahden eri kategorian yritysten välillä

voidaan pitää juuri digitaalista verkkoselainpohjaista palveluportaalia. Palveluportaali

mahdollistaa asiakkaiden yksilökohtaisen sisäänkirjautumisen, jolla taas mahdollistetaan

yksityiskohtaisten tuoteominaisuuksien ja yksilöivien palveluiden tuottaminen asiakkaalle.

Yksityiskohtaisten 2D tai 3D piirustusten ja kuvien jakaminen ilman henkilökohtaista tai

yrityskohtaista tiliä voisi saattaa palveluntarjoajan kilpailullisesti epäedulliseen asemaan

kilpailijoiden saadessa vapaan pääsyn kilpailevan yrityksen tuotteiden mitoituksiin ja muihin

teknisiin ominaisuuksiin. Pilvipalvelupohjainen palveluympäristö on huomattavasti valmiimpi

vastaamaan asiakkaiden kasvavaan palvelutarjonnan kysyntään kuin perinteisempää

palvelutarjontaa lähtökohtaisesti tarjoavat yritykset. Pilvipohjainen tiedonhallinta

mahdollistaa myös QR -koodin tai RFID teknologian hyödyntämisen, jolloin laitteeseen

asennettua tunnusta skannaamalla voidaan päästä suoraan käyttölaitteen tietoihin. Vertailun

yrityksistä ainoastaan Kilpailija 3 tarjoaa ainoana vertailun yrityksistä lisätyn todellisuuden

tukimahdollisuutta osana digitaalista palveluntarjontaansa.

3.2 Digitaalisten kunnonvalvontapalveluiden vertailu

Digitaalisten kunnonvalvontajärjestelmien ja -palveluiden osuudessa verrattiin yhteensä

seitsemäätoista (17) eri ominaisuutta kohdeyrityksen ja kilpailijoiden välillä. Taulukossa 2

nähtävä vertailu jaettiin kahteen eri alueeseen, joista ensimmäisessä ’Palvelut’ -osuudessa

verrattiin kohdeyrityksen toimintaa siltä osin, millaisia kunnonvalvonnan palvelullisia

elementtejä yrityksellä on tarjota asiakkailleen. Toisessa osuudessa vertailtiin

etäkunnonvalvontajärjestelmän eri tuoteominaisuuksia eli millaista tietoa järjestelmä pystyy
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keräämään käyttökohteestaan. Tuoteominaisuuksia vertailemalla voidaan myös tulkita

strategisia linjanvetoja yrityksen kunnonvalvontastrategiasta ja teknisestä kehityksestä

sensoriteknologian hyödyntämisessä.

Taulukko 2. Kunnonvalvontapalvelut

Ominaisuus Kohdeyritys Kilpailija 1 Kilpailija 2 Kilpailija 3 Kilpailija 4

Palvelut

Asiantuntijatukipalvelu X X X X -

Käyttöliittymä suunniteltu
mobiilialustoille

- X X X X

Automaattiset hälytykset X X X X X

Järjestelmän
integrointimahdollisuus

X X X X* X

Etäkunnonvalvontajärjestelmän tuoteominaisuuksien vertailu

Partikkelilaskenta X - - - X

Öljynkunnonvalvonta X X X X X

Öljyn vanhenemisen
automaattinen indikointi

- X X X -

Öljyn lämpötila X X X X X

Öljynpaine X X - X* -

Öljynpinta-anturi - X X X* -

Ympäristön lämpötila - X - X -

Kohteen
energiakulutuksen
seuranta

X - - - X

Käyttötuntilaskenta X X - X -
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Kierrosluvun mittaus X X X X -

Momenttimittaus X X - X* -

Värähtelymittaaminen X X X X -

Käyttökohteen kunnon
visuaalinen indikointi

- X X - -

* Toiminto on toteutettavissa yrityksen muiden tuotteiden kautta, ei

kunnonvalvontajärjestelmällä

Asiantuntijatukipalvelu: Yritys tarjoaa asiakkaille kunnonvalvonnan asiantuntijapalveluja

yhdessä fyysisten kunnonvalvontalaitteiden tuottaman sensoridatan kanssa

Huomiot: Kaikki teollisuusvaihteita ydintoimintanaan tuottavat yritykset tarjoavat myös

kunnonvalvontaan keskittynyttä asiantuntijapalvelua fyysisten tuotteiden tarjoamisen lisäksi.

Kilpailija 4 eli kunnonvalvontatuotteita ydinliiketoimintanaan tuottava yritys ei kuitenkaan

tarjoa asiantuntijatukea esimerkiksi vianselvitykseen, mikäli kunnonvalvontajärjestelmä

havaitsee laitteiston perusteella vikantumisen asiakkaan prosessijärjestelmässä.

Käyttöliittymä suunniteltu mobiilialustoille: Käyttöliittymä digitaalisten

kunnonvalvontatietojen käyttämiselle on selainpohjaisen käyttöliittymän lisäksi suunniteltu

mobiileille käyttölaitteille, kuten puhelimille tai tablettitietokoneille.

Huomiot: Tutkimuksen kilpailijayritykset 1-4 olivat luoneet mobiilikäyttöä tukevan

mobiiliapplikaation. Ainoastaan kohdeyrityksen kunnonvalvontajärjestelmä ei ole suunniteltu

toimimaan kannettavissa älylaitteissa, vaikka järjestelmää on mahdollista käyttää

internetselaimella minkä tahansa päätelaitteen kautta.

Automaattiset hälytykset: Kunnonvalvontajärjestelmä hälyttää asetettujen raja-arvojen

ylittäneet arvot automaattisesti sähköpostiviestin tai puhelimeen tulevan tekstiviestin avulla.

Automaattiset viestit lähetetään usein palvelua tarjoavan yrityksen kunnonvalvontaosaston

lisäksi myös asiakkaan yhteyshenkilöille, jolloin vasteaika prosessilaitteessa tapahtuvan

poikkeaman korjaamiseksi saadaan mahdollisimman lyhyeksi.



45

Huomiot: Kaikilla tutkimuksen kohdeyrityksillä on kunnonvalvontajärjestelmissään käytössä

automaattinen hälytystoiminto.

Järjestelmän integrointimahdollisuus: Kunnonvalvontajärjestelmän integrointimahdollisuus

asiakkaan eri järjestelmiin, kuten PLC -järjestelmään. Programmable Logic Controller (PLC)

-järjestelmä tarkoittaa ohjelmoitavaa logiikkaa, joka on asiakkaan prosessiohjauksessa usein

käytettävä järjestelmä. PLC -järjestelmä yhdistää hajautetut hallintajärjestelmät ja

tietokoneverkot toisiinsa. Kunnonvalvontajärjestelmän lähettämä laitekohtainen tieto on,

käytettävästä järjestelmästä riippuen, integroitavissa asiakkaan ohjausjärjestelmiin, kuten PLC

-järjestelmiin tai päinvastoin PLC -järjestelmän tietoa on integroitavissa osaksi

kunnonvalvontajärjestelmän käyttöliittymässä esitettävää tietoa.

Huomiot: Kunnonvalvontajärjestelmiä on saatavilla niin sanottuina stand-alone eli

itsenäisinä järjestelminä, jotka toimivat joko internetverkkoon kytkemättöminä tai

vaihtoehtoisesti ne toimivat internetiin kytkettyinä, mutta pelkästään oman käyttöliittymänsä

kautta ilman integrointimahdollisuutta muihin järjestelmiin. Kaikki vertailun yrityksistä

kuitenkin ovat kehittäneet kunnonvalvontajärjestelmänsä vastaamaan Teollisuus 4.0

vaatimuksia, jossa järjestelmien on pystyttävä integroitumaan muiden järjestelmien, kuten

asiakkaan PLC -järjestelmien kanssa.

Partikkelilaskenta: Partikkelilaskennassa käytettävät sensorit havaitsevat järjestelmässä

olevat kulumishiukkaset, joiden perusteella käyttökohteen kulumisprosessia ja huoltotarvetta

voidaan ennakoida partikkelitrendeissä tapahtuvien muutosten kautta.

Huomiot: Partikkelilaskentaan perustuvan kunnonvalvonnan tarjoamisen suhteen on

havaittavissa pientä hajontaa yritysten välillä. Kohdeyrityksen lisäksi muut vertailun

vaihdevalmistajat eivät analysoi valvottavien kohteiden kulumishiukkasten määrää.

Kunnonvalvontatuotteisiin erikoistunut kilpailija 4 käyttää omassa toiminnassaan

partikkelilaskentaa.
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Öljynkunnonvalvonta: Öljynkunnonvalvonnalla tarkoitetaan öljyn voiteluominaisuuksien

tarkkailua eri mittausarvojen, kuten dielektrisyyden, kosteuspitoisuuden tai

sähkönjohtavuusarvojen avulla.

Huomiot: Kaikki vertailun yritykset valvovat kohteiden öljyn voiteluominaisuuksien

muutoksia.

Öljyn vanhenemisen automaattinen indikointi: Järjestelmä tuottaa automaattisesti

voiteluominaisuuksien muuttumisen myötä hälytyksen tai muun signaalin öljyn vaihtamisen

tarpeesta.

Huomiot: Kilpailijat 1,2 ja 3 luottavat omassa toiminnassaan automatisoituun analytiikkaan

öljyn vanhenemisen havaitsemisen suhteen. Kohdeyritys sekä kilpailija 4 luottavat enemmän

automaattisten hälytysten ja asiantuntijatyön yhteistyöhön öljyn vaihtamisvälin tarkemmassa

havainnoimisessa.

Öljyn lämpötila: Voiteluöljyn lämpötilan mittaaminen

Huomiot: Öljyn lämpötilan havainnoiminen ja trendiseuraaminen ovat kunnonvalonnan

peruskäsitteitä. Kaikki vertailun yritykset ovat ottaneet tämän huomioon myös omassa

toiminnassaan.

Öljynpaine: Voitelyöljyn paineen mittaaminen

Huomiot: Öljynpaineen mittaaminen ei ole kaikkien vertailun yritysten mielestä tarpeellista.

Kohdeyrityksen lisäksi kilpailija 1 ja 3 tarjoavat tätä ominaisuutta. Kilpailijan 3 tuottamissa

palveluissa toiminto on toteutettavissa yrityksen muiden tuotteiden kautta, ei

kunnonvalvontajärjestelmällä.

Öljynpinta-anturi: Voiteluöljyn pinnankorkeutta mittaava anturi
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Huomiot: Kohteen voiteluöljyn pintaa mittaavaa anturiteknologiaa käyttävät kilpailija 1, 2 ja

3. Kilpailijan 3 toiminnassa tämäkin ominaisuus on kytkettävissä osaksi

kunnonvalvontajärjestelmän tuottamaa dataa, mutta erillisellä laitteella.

Ympäristön lämpötila: Käyttökohteen ympäristön lämpötilan mittaaminen. Tiedolla voidaan

seurata käyttökohteessa olevan teollisuusvaihteen käyttäytymistä suhteutettuna ympäristön

lämpötilatietoon. Datalla on tuotekehityksellistä arvoa.

Huomiot: Kilpailija 1 ja 3 voivat kytkeä järjestelmään ympäristön lämpötilaa mittaavan

anturin.

Kohteen energiakulutuksen seuranta: Menetelmällä voidaan seurata teollisuusvaihdetta

pyörittävän sähkömoottorin virrankulutusta. Seurantaan voidaan luoda oma sensori

mittaamaan kulutusta tai virrankulutuksen tieto voidaan saada asiakkaan PLC -järjestelmästä.

Huomiot: Kohdeyrityksen lisäksi ainoastaan kilpailija 4 on saatavilla olevien tietojen mukaan

kykeneväinen seuraamaan kohteen energiankulutusta. Kilpailijan 4

kunnovalvontajärjestelmässä on sisäinen ominaisuus energiankulutuksen seurantaan, kun

kohdeyrityksen kunnonvalvontajärjestelmä on kykeneväinen muokkaamaan omaa

käyttöjärjestelmäänsä vastaanottaakseen kyseistä tietoa asiakkaan prosessien

ohjausjärjestelmästä. Tietoa muiden kilpailijoiden käyttöjärjestelmän vastaanottamisen

muokkaamisen mahdollisuuksista ei tämän ominaisuuden osalta löydetty saatavilla olevien

lähteiden kautta.

Käyttötuntilaskenta: Kohteen käyttötuntien laskenta. Tieto voidaan saada esimerkiksi

kohteen kierroslukumittarin tai lämpötila-anturin tiedoista.

Huomiot: Käyttötuntilaskenta oli markkinoituna ominaisuutena saatavissa kohdeyrityksen

lisäksi kilpailija 1 ja 3 järjestelmistä. Ominaisuus voi olla hyödyksi asiakkaan operatiivisen ja

taktisen tason lisäksi myös ylemmän johdon strategisella tasolla, jossa voidaan seurata

laitteiden käyttötuntimääriä suhteessa tuotantolinjan toteutuneisiin tuotantomääriin.
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Kierrosluvun mittaus: Käyttökohteen kierrosluvun seuraaminen analogista tai digitaalista

anturia käyttäen.

Huomiot: Kierrosluvun mittaaminen voi olla avuksi operatiivisen käytön tuntimäärien

seurannassa, mutta sitä käytetään myös kunnonvalvonnassa värähtelymittaamisen

perustietona vaihteen sisäisten komponenttien pyörimistaajuuksien indikoimiseksi.

Ainoastaan kilpailija 4 ei tarjoa kierrosluvun mittaamista tuoteominaisuuksissaan.

Momenttimittaus: Käyttökohteen todellisen kuorman tai vääntömomentin mittaaminen

venymäliuska-anturia tai muita voima-antureita käyttäen.

Huomiot: Kohdeyrityksen lisäksi kilpailijan 1 ja 3 järjestelmän ominaisuuksissa on

mahdollista mitata kohteen vääntömomenttia. Kilpailijan 3 tuottamissa palveluissa toiminto

on toteutettavissa yrityksen muiden tuotteiden kautta, ei kunnonvalvontajärjestelmällä.

Värähtelymittaaminen: Värähtelymittaamisella voidaan todeta käyttökohteen

komponenteissa, kuten laakereissa tai hammasosissa tapahtuvia vikaantumisia.

Värähtelymittaamisella voidaan havaita myös muita kohteen asennukseen tai käyttöön

liittyviä epäsuotuisia ilmiöitä, kuten epätasapainoon tai kytkimen kulmavirheeseen liittyviä

ilmiöitä.

Huomiot: Värähtelymittaamisella on vaihdeteollisuudessa pitkät perinteet ja kyseistä

kunnonvalvontatapaa suositaan edelleen vaihdevalmistajien keskuudessa. Kaikki vertailun

vaihdevalmistajat suorittavat edelleen teollisuusvaihteiden värähtelymittaamista ja monessa

kulttuurissa värähtelymittaamista pidetään edelleen ensisijaisena kunnonvalvontakeinona.

Ainoastaan kunnonvalvontatuotteiden myyntiin keskittynyt yritys ei panosta

värähtelymittaamisteknologiaan tai siihen liittyvään asiantuntijapalveluun.

Värähtelymittaaminen vaatii edelleen asiaan syventyneen asiantuntijan analysointia

kohteesta saatavista mittausdatasta.

Käyttökohteen kunnon visuaalinen indikointi: Automaattisen hälytysrajan tai

kunnonvalvonnan tuottaman tilannearvion perusteella pilvipalvelun kautta lähettämä fyysinen

indikaatio käyttökohteen kunnosta. Fyysinen indikaatio voi olla esimerkiksi käyttökohteen
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välittömässä läheisyydessä oleva liikennevalotunnistejärjestelmä, jonka avulla asiakkaan

tehtaalla oleva käyttöhenkilökunta voi todeta prosessilaitteen kunnon ilman digitaaliseen

portaaliin kirjautumista.

Huomiot: Kilpailijoiden 1 ja 2 järjestelmiin on kytkettävissä fyysinen indikaattori osoittamaan

käyttökohteen kuntotason. Muilla vertailun yrityksillä ei ole vastaavaa ominaisuutta käytössä,

vaan ilmoitus järjestelmän kunnosta on havaittavissa pilvipalveluun kytketyn järjestelmän

kautta.

Kunnonvalvontapalveluiden ja etäkunnonvalvontajärjestelmän tuoteominaisuuksien vertailun

perusteella vertailussa olevia yrityksiä ei voida kategorisoida edellisen kappaleen

ominaisuuksien mukaisesti selkeästi eri kategorioihin, jossa vertailtiin samojen yritysten

digitaalista palveluympäristöä. Palveluominaisuuksien puolella yritysten tarjonta on hyvin

samantapaista keskenään, kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Kunnonvalvontalaitteisiin

erikoistuneen yrityksen palveluvalikoimassa ei ole asiantuntijatukipalvelua, joka auttaisi

asiakasta kunnonvalvontadatan tulkitsemisessa tai vikaantumisten juurisyiden löytämisessä.

Kohdeyrityksen käyttöliittymää taas ei ole suunniteltu mobiilialustoissa käytettäväksi, mikä

poikkeaa muiden vertailun yritysten valitsemasta linjasta.

Etäkunnonvalvontajärjestelmän tuoteominaisuuksien vertailun perusteella kilpailevien

yritysten tarjonnassa on jonkin verran eroja keskenään. Partikkelilaskennan hyödyntäminen

kunnonvalvonnassa on edelleen kohtalaisen harvinaista, vaikka siinä käytettävä teknologia on

todettu toimintavarmaksi ja edulliseksi tavaksi tuottaa tietoa käyttökohteen toimintakuntoon

liittyen. Öljyn kuntoon liittyvien suureiden mittaaminen on sen sijaan monipuolista ja

kattavaa yritysten kesken. Ympäristöstä saatavan lämpötilan mittaaminen on ominaisuutena

vain kahdella eri vertailun yrityksellä, joka saattaa viitata kunnonvalvontajärjestelmästä

saatavan datan hyödyntämistä yrityksen tuotekehityksellisiin tarpeisiin. Kohteen

energiankulutuksen seuranta on yritysten laitteita hyödyntäen edelleen harvinaista, mutta

asiakkaan prosessiohjausjärjestelmien integraatioiden monipuolistumisen myötä yritysten

halu energiatehokkuuden seurannan lisäämiseen myös yksittäisten laitteiden kohdalla

todennäköisesti tulee kasvamaan tulevaisuudessa.
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3.3 Vertaisarvioinnin yhteenveto ja vastaaminen alakysymykseen

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia kohdeyrityksen kilpailijat käyttävät?

Kappaleen alakysymykseen kilpailijoiden digitaalisista ominaisuuksista vastattiin kahdesta eri

näkökulmasta: digitaalinen palveluympäristön sekä digitaalisten kunnonvalvontapalveluiden

näkökulmasta. Palveluominaisuuksia vertailtiin taulukkomuotoisesti ja jokainen ominaisuus

käsiteltiin alakappaleissaan erikseen. Kappaleen alakysymyksen vastaamiseen saatiin

kattavasti tietoa vertailun eri yritysten julkisesti esittämästä materiaalista, joten saatujen

tietojen laatua voidaan pitää hyvänä ja tietoa ajantasaisena. Alakysymykseen voitiin vastata

tutkimuksellisesta näkökulmasta luotettavasti.

Vertaisarvioinnissa tehtyjen palvelullisten ja kunnonvalvontajärjestelmän ominaisuuksien

vertailun perusteella voidaan sanoa, että suurin ero yritysten välisessä palveluntarjonnassa on

digitaalisen palveluympäristön puolella. Useat vertailun yritykset, mukaan lukien kohdeyritys,

tarjoaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen perinteisempää digitaalista palvelua

päivystävän puhelinnumeron tai yrityksen verkkosivujen kautta ladattavan tuote-esitteen

muodossa. Kaksi kilpailevaa yritystä tarjoavat verkossa toimivan asiakasportaalin kautta

kattavia lisäominaisuuksia elinkaaren alkuvaiheesta (tuotekonfiguraattorit, asennusohjeistus,

3D -kuvat), käytönaikaisen toiminnan (online etäkunnonvalvonta, varaosien saatavuustieto

sekä tilaus ja seuranta, tuotekohtaiset tekniset dokumentaatiot ja huoltohistoria, QR -koodi ja

RFID) sekä elinkaaren loppuvaiheen tukemiseen (kunnonvalvontalaitteiston keräämä

massadata). Digitaaliseen palveluympäristöön kerättävällä datalla voi olla asiakkaalle

merkittävää hyötyä laitteiden käytön aikana, mutta myös suunniteltaessa käyttökohteen

laitteen uusimista käyttötuntien tullessa täyteen. Digitaalisen käyttäjäympäristön luominen

nähdään erittäin tarpeelliseksi asiakkaiden monipuoliseen ja kohdennetumpaan palvelemiseen

kohdeyrityksen tulevaisuuden palveluntarjonnassa.

Digitaalisten kunnonvalvontapalveluiden vertailun osalta voidaan sanoa kohdeyrityksen

osalta, että sen kunnonvalvontajärjestelmän käyttöliittymää ei ole suunniteltu

mobiilialustoissa käytettäväksi, mikä poikkeaa muiden vertailun yritysten valitsemasta
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linjasta. Teoreettisissa perusteissa esitetyt tulokset mobiilisten käyttölaitteiden ja IoT -

järjestelmiin kytkeytyvien laitteiden tulevaisuuden kehityksestä antavat kuitenkin syytä

mobiilisen käyttöliittymän luomiseen myös kohdeyrityksen palvelutarjonnan osalta. Kohteen

energiatehokkuuden seurantaan liittyvien ominaisuuksien kehittämistä on syytä tutkia

tarkemmin ekologisuuden seurannan näkökulmasta katsottuna sekä erottuakseen vahvemmin

muista kilpailijoista. Massadatasta saatavien tietojen yhdistäminen ja esittäminen

asiakasyrityksen strategisen tason tarpeisiin nähden nähdään myös arvokkaana kehittämisen

kohteena.
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4 DIGITAALISTEN PALVELUIDEN ASIAKASTUTKIMUS

Tutkimuksen soveltavassa osuudessa luotiin yrityksen yleistä digitalisaation tasoa sekä

etäkunnonvalvontajärjestelmän käyttöä ja tarpeita kartoittava kysely. Kysely suunnattiin

lähtökohtaisesti yrityksen tuotteiden loppukäyttäjille, mutta sen lisäksi kyselyyn pyydettiin

vastaamaan myös yrityksen sisäisesti, lähinnä kohdeyrityksen muista maaorganisaatioista.

Kyselyllä pyrittiin selvittämään asiakasyrityksen globaalin toiminnan eroavaisuuksia ja

ymmärrystä yleisestä digitalisaation tasosta, mutta myös etäkunnonvalvonnan nykytilanteesta

ja mahdollisista kehittämiskohteista. Kyselytutkimuksella vastataan tutkimuskysymyksen

seuraavaan alakysymykseen:

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia nähdään tarpeelliseksi kehittää kohdeyrityksen

asiakkaiden näkökulmasta?

Kyselytutkimus luotiin Formstack -kyselyalustaa käyttäen. Kysely luotiin verkkopohjaiseksi ja

sitä jaettiin oman organisaation sekä asiakasyritysten kohdehenkilöille sähköpostin välityksellä

jaettavalla verkkopohjaisella html -hyperlinkillä. Kyselyyn vastaaminen onnistui tietokoneen

lisäksi myös tablettitietokoneella tai älypuhelinta käyttäen. Kyselyn edelleenjakaminen

asiakkaille valtuutettiin kohdeyrityksen sisäisesti kolmelletoista (13) henkilölle, jotka toimivat

oman maantieteellisen alueensa vastuuhenkilöinä digitaalisen kunnonvalvontalaitteiston osalta.

Kyselyn laatimisvaiheessa tunnistettiin tiettyjä haasteita, jotka saattavat vaikuttaa kyselyn

vastaamisaktiivisuuteen. Tutkimuskyselyn kaksivaiheisuus ja tarkan kokonaiskuvan

hahmottamistarpeen vuoksi kyselyn arvioiduksi suorittamisen kestoksi muodostui 8-10

minuuttia, mitä voidaan pitää kohtalaisen pitkänä aikana. Toisena asiana haasteeksi muodostui

oikean kohderyhmän valitseminen eli kutsujen lähettäminen kyselyyn vastaamisen kannalta

ajantasaista tietoa omaaville ihmisille, jotta vastauksista saataisiin mahdollisimman

kokonaisvaltainen kuva yrityksen yleisen digitalisaation lisäksi myös etäkunnonvalvonnan

näkökulmasta. Kyselyn tekemiseen käytetty aika riippuikin oleellisesti henkilön taustatietojen

määrästä, ts. ymmärsikö kyselyyn vastaaja esimerkiksi kunnonvalvontajärjestelmän

yksityiskohtia pystytäkseen vastaamaan kysymykseen omia tietoresurssejaan käyttäen vai ei.
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Kolmantena asiana mahdolliseen heikkoon vastaamisaktiivisuuteen arvioitiin vaikuttavan

kyselyn kielisyys. Tutkimuskysely laadittiin tutkimuksen luonteesta ja siihen käytettävien

resurssien määrästä ainoastaan englannin kielellä, joten ennakoidusti oli arvioitavissa, että

kyselyyn vastaamisen aktiivisuus saattaa olla heikompaa sellaisilta maantieteellisiltä alueilta,

joissa englanninkielen käyttäminen arjessa tai työympäristössä ei ole vastaajalle arkipäiväistä.

Vastaamisaktiivisuuteen arvioitiin myös vahvasti vaikuttavan se, kuinka arkipäiväistä

digitaalisuus ja digitaalisten kunnonvalvontajärjestelmien käyttö vastaajalle on lähtökohtaisesti

ollut ja millainen vastaajan suhde kohdeyrityksen kanssa toimimiselle on ollut.

Tutkimuskyselyn jakaminen aloitettiin sähköpostin välityksellä 13.toukokuuta 2020 alkaen ja

vastauksia kerättiin kesäkuun 30.päivään saakka. Vastausaikaa oli näin ollen yhteensä 48

kalenteripäivää, ottaen huomioon kuitenkin sen, että kyselyn edelleenjakamiseen vastuutetut

henkilöt toimivat omien asiakkaidensa kontaktoimisessa itsenäisesti ja omien aikataulujensa

puitteissa. Näin ollen kyselyn ulkoisten asiakkaiden vastaamisaika saattoi hieman vaihdella eri

maantieteellisten alueiden välillä, mutta vastaamisaika nähtiin kuitenkin riittäväksi

kokonaisajan ollessa reilusti yli yhden kalenterikuukauden. Vastuutettuja henkilöitä lähestyttiin

vielä muistutusviestillä kyselyn edelleenjakamisen suhteen 2.päivä kesäkuuta, jonka jälkeen

saatiin vielä suuri osa vastauksista. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä yhteensä

kolmekymmentäyksi (31) vastausta.

Alla esitettynä varmistetusti lähetettyjen ulkoisten kyselyiden määrä sekä vastaamisaktiivisuus

eri maantieteellisillä alueilla jaettuna ulkoisiin ja sisäisiin vastauksiin:

North America:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 138

Ulkoisia vastauksia: 4

Sisäisiä vastauksia: 4

Vastauksia yhteensä: 8

Asiakkaiden vastaus %: 2.89

South America:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0
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Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 0

Vastauksia yhteensä: 0

Asiakkaiden vastaus %: 0

Norhern Europe:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 65

Ulkoisia vastauksia: 4

Sisäisiä vastauksia: 6

Vastauksia yhteensä: 10

Asiakkaiden vastaus %: 6.15

Southern Europe:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 0

Vastauksia yhteensä: 0

Asiakkaiden vastaus %: 0

Africa:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 0

Vastauksia yhteensä: 0

Asiakkaiden vastaus %: 0

Middle East or India:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 22

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 3

Vastauksia yhteensä: 3

Asiakkaiden vastaus %: 0
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Russia:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 1

Vastauksia yhteensä: 1

Asiakkaiden vastaus %: 0

China:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 0

Vastauksia yhteensä: 0

Asiakkaiden vastaus %: 0

South East Asia:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 0

Ulkoisia vastauksia: 0

Sisäisiä vastauksia: 1

Vastauksia yhteensä: 1

Asiakkaiden vastaus %: 0

Australia:

Ulkoisille asiakkaille lähetetty: 42

Ulkoisia vastauksia: 7

Sisäisiä vastauksia: 1

Vastauksia yhteensä: 8

Asiakkaiden vastaus %: 16.66

Vahvistettuja kyselyn edelleenjakamisia ulkoisille asiakkaille saatiin yhteensä 267 kappaletta

ja sisäiset vastaukset huomioiden linkkiä jaettiin yhteensä 283 kertaa. Kyseisestä lukumäärästä

kyselyn avaamiseen käytettävän hyperlinkin avasi yhteensä 130 osallistujaa eli linkin

vastaanottaneista henkilöistä kyselyn avasi 45.9% vastaajista. Kyselyn aloittaneista henkilöistä
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kuitenkin vain 23.85%  suoritti kyselyn loppuun asti. Vastaajista 76.15% jätti kyselyyn

vastaamisen kesken, jota voidaan pitää huomattavan isona hylkäysprosenttina.

Kuva 9. Kyselyn suorittamisen vastaamisaktiivisuus kyselylinkin avanneista

Kyselyn kolmestakymmenestäyhdestä (31) vastauksesta kuusitoista (16) oli yrityksen sisäisen

työntekijän suorittama vastaus. Näin ollen asiakasvastauksien osuus kokonaisvastauksien

määrästä oli viisitoista (15) kappaletta eli yhteensä 48,4 prosenttiyksikköä. Yllä olevan kuvan

harmaa trendikäyrä osoittaa kyselytutkimuksen yksilöllisten avausten määrän suhteutettuna

vastausaikaan. Vihreä trendikäyrä osoittaa loppuun asti suoritettujen kyselyiden lukumäärän

samassa aikaikkunassa. Kyselyn vahvistetun jakomäärän ja kyselyyn vastanneiden suhde

toisiinsa muodostaa asiakkaiden vastausprosentiksi noin 5,6%. Kyselytutkimuksen vastauksia

analysoidaan tässä työssä ainoastaan asiakasvastausten perusteella.

4.1 Kyselytutkimuksen vastaajien yleistiedot

Yleistieto-osuuden kysymyksillä kartoitettiin maantieteellisen sijainnin ja teollisuussektorin

lisäksi vastaajien yleistä asemaa yrityksessä sekä osastojakaumaa eri toimintojen välillä.

Kysyttävät yleistiedot oli suunniteltu siten, että vastausten joukosta on mahdollista kohdentaa

ja saada yleiskäsitys vastaajan maantieteellisen sijainnin ja teollisuussektorin digitalisuuden

tasosta, vaikka yritysten välillä voidaan todeta tässäkin asiassa olevan suuria yksilöllisiä

eroavaisuuksia. Kyselyn rakenne oli kuitenkin suunniteltu niin, että vastaajien yritystä tai
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tarkkaa kohdemaata ei ole mahdollista tulkita annetuista vastauksista, mikä kerrottiin myös

osana alkuviestiä kyselytutkimukseen osallistuneille.

Taulukko 3. Vastaajien työskentelyasema yrityksessä

Yleistiedoissa kysyttiin vastaajien työskentelyasemaa yrityksessä. Vastaajista viisi (5)

työskenteli yrityksessä työntekijän nimikkeellä, neljä (4) asiantuntijatehtävissä, viisi (5)

yleisjohdon tehtävissä sekä yksi (1) vastaajista ylemmän johdon tehtävissä.

Taulukko 4. Vastaajien jakautuminen eri toiminnoittain

Vastaajien suurin yksittäinen toimintoryhmä muodostui yrityksen huolto-organisaatiosta

(maintenance), josta vastauksia saatiin yhteensä kuusi (6) kappaletta. Toiseksi suurimpana

yksittäisenä vastaajaryhmänä oli vastaajayrityksen kunnonvalvontaan liittyvät henkilöt

(condition monitoring) viidellä (5) vastaajallaan. Tuotannollisissa työtehtävissä
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(manufacturing) työskenteli kaksi (2) vastaajaa sekä hankinnasta (purchase department) ja

myynnistä ja markkinoinnista (marketing and sales) molemmista saatiin yksi (1) vastaus.

Taulukko 5. Vastaajien maantieteellisen sijainnin jakauma

Vastauksia saatiin yhteensä kolmelta etukäteen määritellyltä maantieteelliseltä alueelta:

Pohjois-Amerikasta (4 vastausta), Pohjois-Euroopasta (4 vastausta) sekä Australiasta (7

vastausta). Asiakasvastauksia ei saatu laisinkaan seitsemältä (7) eri maantieteelliseltä alueelta.

Taulukko 6. Vastaajien teollisuussektorien jakauma

Teollisuussektorin jakauma on nähtävissä taulukon 6 mukaisesti. Vastauksista kolme (3) on

saatu paperi ja selluteollisuudessa työskentelevältä henkilöltä, yksi (1) sokeriteollisuudesta,

kahdeksan (8) kaivos- ja mineraaliteollisuudesta, yksi (1) energiateollisuudesta sekä kaksi (2)

metalliprosessiteollisuudesta. Vastauksia ei saatu seuraavilta teollisuudenaloilta, joissa
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kohdeyrityksellä on myös loppuasiakkuuksia: sementtiteollisuus, puolustusvälineteollisuus,

laiva- ja satamaliikenne, öljy- ja kaasuteollisuus, raideliikenne ja kumiprosessiteollisuus.

4.2 Asiakasyritysten yleinen digitalisaation taso

Kyselytutkimuksen varsinainen empiirinen osuus alkoi kyselyllä yrityksen yleisestä

digitalisuuden tasosta, jolla oli tarkoitus saada lisätietoa asiakasyritysten nykyisistä

toimintatavoista ja yleisistä valmiuksista digitaalisten työkalujen kanssa toimimiselle. Tämän

osuuden väittämien vastausvaihtoehdot jakaantuivat seuraavasti:

- Excellent (erinomainen)

- Good (hyvä)

- Moderate (keskinkertainen)

- Low (matala)

- None (ei lainkaan)

Kyselyyn liittyvät kysymykset sekä vastausvaihtoehdot esitetään suomen kielelle käännetyssä

muodossa. Kysymykset löytyvät alkuperäisessä muodossaan työn liitteenä. Kysymykset on

kuitenkin esitetty seuraavan sivun taulukon 7 mukaisessa järjestyksessä.

Taulukko 7.Yrityksen yleinen digitalisaation taso
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· Yritykseni kyky uudistaa toimintatapojaan on __________ tasolla

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 1

Hyvä 10

Keskinkertainen 3

Matala 1

Ei lainkaan 0

Huomiot: Vastaajayritysten voidaan yleisesti katsoa olevan uudistusmielisiä. Tätä

olettamaa voidaan pitää hyvänä lähtökohtana myös digitaalisten palveluiden

kehittämisen suhteen.

· Mielestäni yritykseni yleinen digitalisaation taso on

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 3

Hyvä 7

Keskinkertainen 3

Matala 2

Ei lainkaan 0

Huomiot: Yleisen digitalisaation taso vastaajayrityksissä vastaa edellisen kysymyksen

olettamaa: vastausten jakauma on selkeästi yli keskitason yleisessä digitalisuudessa.

Kolme vastaajaa vastasi vaihtoehdon ’erinomainen’ sekä seitsemän vastaajaa ’hyvä’.

· Kuinka hyvin yritykseni tukee etätyöskentelyä, esimerkiksi työskentelyä kotoa käsin?

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 4

Hyvä 8
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Keskinkertainen 2

Matala 1

Ei lainkaan 0

Huomiot: Etätyöskentelymahdollisuuden kysymisen tarkoituksena on saada myös

yleiskäsitystä yrityksen digitaaisten työkalujen yleisestä tasosta, kuten kannettavien

tietokoneiden käytöstä sekä kotitalouksien tietoliikenneyhteyksien

käyttömahdollisuudesta. Vastausyrityksistä suurin osa näyttää tukevan etätyöskentelyä.

· Yritykseni kyky hyödyntää ulkoisten palveluntarjoajien, kuten tavarantoimittajien

digitaalisia palveluita on __________ tasolla

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 3

Hyvä 6

Keskinkertainen 5

Matala 1

Ei lainkaan 0

Huomiot: Edellisillä kysymyksillä haettiin yrityksen sisäisen digitalisaation

käyttöasteen ja mahdollistamisen hahmottamista. Tämän kysymyksen lähtökohtana on

kartoittaa yrityksen ja yhteistyökumppaneiden välisten digitaalisten palveluiden

hyödyntämistä. Vastausten perusteella suurin osa yrityksistä  hyödyntää

hankintaketjun, kuten toimittajien tarjoamia digitaalisia palveluita, mutta kolmasosa (5

vastausta) pitää oman yrityksensä toimia ainoastaan keskinkertaisina.

· Digitaalisuuden taso dokumenttien hallinnassa on

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 3

Hyvä 7



62

Keskinkertainen 3

Matala 2

Ei lainkaan 0

Huomiot: Dokumentaationhallinta on myös kohtalaisen vahvasti digitalisoitua

vastausten perusteella. Vastauksista kuitenkin kaksi eli noin 13% sanoo

dokumentaationhallinnan olevan matalalla tasolla, mistä voidaan arvioida, että

dokumentaationhallintaa tehdään edelleen teollisuudessa muussa kuin digitaalisessa

muodossa tai se ei ole keskitetysti kaikkien työntekijöiden saatavilla.

· Digitaalisuuden taso teollisuusvaihteen elinkaarenhallinnassa on

Vaihtoehdot Vastausta

Erinomainen 1

Hyvä 3

Keskinkertainen 7

Matala 3

Ei lainkaan 1

Huomiot: Teollisuusvaihteiden elinkaarehallinnan digitaalisuuden tasossa on

havaittavissa vastausten painopisteen muutostan edellisiin vastauksiin verrattuna.

Lähes puolet vastauksista (7 kappaletta) pitää elinkaarenhallintaa yrityksessään

ainoastaan keskinkertaisena, kolme vastaajista matalana ja yksi vastaaja ilmoittaa, että

vaihteiden digitaalista elinkaarenhallintaa ei yrityksessä suoriteta laisinkaan.
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Taulukko 8.Teollisuusvaihdetiedon etsintä ja tallentaminen

Teollisuusvaihdetiedon etsinnän ja tallentamiseen liittyvien kysymysten vastausvaihtoehtot oli

toteutettu 5 -portaista Likert -vastausasteikkoa hyödyntäen. Likert -asteikossa on joukko

erilaisia väittämiä, jotka ilmaisevat sekä kielteistä, että myönteistä asennetta kysyttävään asiaan

(Peda.net 2020). Tässä työssä käytetty Likert -asteikko on seuraava:

- Strongly agree (täysin samaa mieltä)

- Agree (jokseenkin samaa mieltä)

- Neither agree nor disagree (ei samaa eikä eri mieltä)

- Disagree (jokseenkin eri mieltä)

- Strongly disagree (täysin eri mieltä)

· Suurin osa yrityksemme teollisuusvaihteisiin liitetyistä tiedoista, kuten ohjeistukset ja

takuutodistukset ovat sähköisessä muodossa (pdf -tiedostot tms.)

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 2

Jokseenkin samaa mieltä 2

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 4
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Täysin eri mieltä 1

Huomiot: Väittämien vastausten yleinen painopiste asettuu Likert -asteikon ei samaa

eikä eri mieltä (6 vastausta) sekä jokseenkin erimieltä (4 vastausta) puolelle. Tuloksista

voidaan päätellä, että useimmissa vastaajayrityksistä kaikki teollisuusvaihteisiin

liittyvä dokumentaatio tai muu data ei ole elektronisessa muodossa. Tämä voi johtua

osaltaan siitä, että teollisuusvaihteiden käyttöikä voi olla parhaimmillaan usean

kymmenen vuoden mittainen, joten vanhempien tuotantolinjojen vaihteiden

dokumentaatio saattaa olla ainoastaan alkuperäisten paperidokumentaation muodossa

eikä sitä ole esimerkiksi skannattu elektroniseen muotoon.

· Yrityksemme teollisuusvaihteisiin liittyvä sähköisessä muodossa oleva tieto on

tallennettu henkilökohtaisille tietokoneille, ulkoisille kovalevyille tai yrityksen sisäisille

verkkolevyille (ei pilvipalveluympäristöön tallennettuina)

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 3

Jokseenkin samaa mieltä 5

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Vastauksista on tulkittavissa, että vastaajayrityksissä joissa tieto on

saatavilla elektronisessa muodossa suurin osa tiedosta on kuitenkin tallennettu

henkilökohtaisille tietokoneille tai yrityksen sisäisille verkkolevyille. Näin ollen voidaan

tulkita, että yritysten siirtyminen pilvipalveluiden tarjoamaan tallennustilaan ei ole

vielä vastaajayritysten keskuudessa kovin yleistä.

· Pilvipalveluympäristössä teollisuusvaihteille oleva keskitetty tietokanta auttaisi

työskentelyäni esimerkiksi mahdollistamalla vaihteiden tietoihin pääsemisen kaikkilta

missä internet on saatavilla.
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Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 2

Jokseenkin samaa mieltä 8

Ei samaa eikä eri mieltä 4

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Suurin osa vastaajista (yhteensä 10 eli noin 67%) oli jokseenkin samaa mieltä

tai täysin samaa mieltä siitä, että keskitetty pilvipalvelupohjainen tietokanta olisi

hyödyksi työskentelyssä teollisuusvaihteiden kanssa. Vastaajista ainoastaan yksi

viidestätoista oli jokseenkin eri mieltä siitä, että tiedon saatavana olo pilvipalvelun

kautta hyödyntäisi vastaajan työskentelyä.

· 2D piirustusten saatavuus pilvipalvelussa auttaisi työssämme

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 4

Jokseenkin samaa mieltä 8

Ei samaa eikä eri mieltä 2

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Kysymyspatteristo oli laadittu siten, että osalla väittämistä pyrittiin saamaan

tietoa ominaisuuksista, joiden olemassaoloa loppuasiakkaat arvostaisivat keskitetyssä

pilvipalvelupohjaisessa tietokannassa. Kyseisen kohdan väittämässä suurin osa

vastauksista oli jokseenkin samaa mieltä (8 vastausta) tai täysin samaa mieltä (4

vastausta) siitä, että 2D kuvat kuten suunnittelupiirustusten saatavuus palvelussa olisi

hyödyksi.

· 3D kuvien tai mallien saatavuus pilviympäristössä auttaisi esimerkiksi tilanteissa, kun

joudumme suunnittelemaan tai päivittämään prosesseissa olevia voimansiirtolinjoja
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Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 5

Jokseenkin samaa mieltä 9

Ei samaa eikä eri mieltä 1

Jokseenkin eri mieltä 0

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Voimansiirtotuotteiden 3D mallien saatavuus nähdään myös vahvasti

hyödylliseksi ominaisuudeksi asiakkaiden silmissä. Vastaajista 33% (5 vastausta) oli

täysin samaa mieltä ja 60% (9 vastausta) jokseenkin samaa mieltä siitä, että 3D kuvien

tai mallien saatavuus palvelussa olisi hyödyllistä.

· Vaihteiden yksilöllisten huolto ja -kenttähuoltoraporttien sekä tarkastusraporttien, kuten

värähtelymittausraporttien tallentaminen pilvipalveluympäristöön on hyvä ajatus

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 7

Jokseenkin samaa mieltä 7

Ei samaa eikä eri mieltä 1

Jokseenkin eri mieltä 0

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Teollisuusvaihteiden elinkaaren aikaiseen huolto – ja tarkastustoimintaan

liittyvien raporttien tallentaminen pilvipalveluympäristöön nähdään erittäin tärkeäksi

asiaksi asiakkaiden silmissä. Yksikään vastaajista ei ollut väittämän kanssa jokseenkin

erimieltä tai täysin eri mieltä.

· Kaikki vaihteiden öljynvaihtoihin liittyvä tieto dokumentoidaan tarkasti (öljyn

viskositeetti, vaihdon ajankohta, vaihdetun öljyn määrä jne.
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Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 5

Jokseenkin samaa mieltä 4

Ei samaa eikä eri mieltä 3

Jokseenkin eri mieltä 3

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Teollisuusvaihteiden voiteluaineen kunto on erityisen tärkeässä asemassa

vaihteen toiminnassa ja kestävyydessä sen koko elinkaaren ajan. Öljyn ominaisuuksien

ja vaihtoaikojen tallentaminen on vastausten mukaan hyvin jakaantunutta

vastaajayritysten kesken. Suurin osa vastaajista näkee oman yrityksensä

dokumentoinnin toimivaksi väittämään liittyen, mutta osa vastaajista näkee myös

puutteita omassa toiminnassaan (3 vastausta jokseenkin eri mieltä).

· Kun vaihde lähetetään verstashuoltoon, olisi hyödyllistä seurata huollon eri vaiheita

(esim.purku, odottaa komponentteja, kokoonpanossa, testaus, maalaus, toimituksessa)

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 6

Jokseenkin samaa mieltä 7

Ei samaa eikä eri mieltä 2

Jokseenkin eri mieltä 0

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Väittämän tarkoituksena oli saada selville olisiko asiakkaalle hyödyksi saada

yksityiskohtaisempaa tietoa huoltoon lähetettyjen teollisuusvaihteiden huollon eri

vaiheista. On tavallista, että teollisuusvaihteiden eri huoltotoimenpiteet ajoittuvat koko

tuotantolinjan seisokkiajankohtaan, joten aikataulut huoltojen tekemiselle ovat usein

kiireisiä ja vaihteen saaminen määräaikaan mennessä takaisin osaksi tuotantoprosessia

kriittistä. Vastaajista 13 (noin 87%) on jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä

siitä, että huoltojen aikatauluttaminen ja toimenpiteiden reaaliaikainen seuranta olisi

hyödyksi vastaajien toiminnassa.
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· Vaihteiden tai kunnonvalvontajärjestelmien asennukseen tai käyttöön liittyvien video-

ohjeistuksien, kuten linjaukseen liittyvien ohjeistuksien käyttäminen henkilökuntamme

kouluttamisessa olisi hyödyllistä

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 6

Jokseenkin samaa mieltä 8

Ei samaa eikä eri mieltä 1

Jokseenkin eri mieltä 0

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Teollisuusvaihteiden asiakastoimituksen mukana toimitetaan yleensä

vaihteen käyttö- ja huoltodokumentaatiota. Väittämän avulla pyrittiin selvittämään,

olisiko vaihteen tai siihen mahdollisesti liitettävän kunnonvalvontajärjestelmän

asennus- ja käyttöohjeistus videomuodossa hyödyllistä asiakkaalle. Vastauksista

voidaan tulkita, että videomuotoiset ohjeistukset ovat loppuasiakkaiden mukaan hyvä

lisä teollisuusvaihteen käyttöönottoon ja elinkaaren hallintaan liittyen. Esimerkiksi

vaihteen ja koko voimansiirtoketjun linjaaminen ovat tärkeässä osassa vaihteen

sisäisten komponenttien elinkaaren käyttökuntoisuuden kanssa.

· Olisi huoltohenkilökuntamme avuksi, mikäli vaihteeseen on kiinnitetty fyysinen QR -

tunniste, jonka kautta henkilökunnalla on suora pääsy vaihteen tietoihin käyttökohteelta

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 4

Jokseenkin samaa mieltä 8

Ei samaa eikä eri mieltä 2

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Tuotantolaitoksella olevan vaihteen teknisten tietojen ja esimerkiksi

huoltohistorian tarkastaminen voidaan mahdollistaa skannaamalla mobiililaitteella
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vaihteen kylkeen kiinnitetyn yksilöidyn QR -koodin. Pilvipalveluun kytketyn QR-koodin

avulla vaihteen tietoihin voidaan päästä suoraan tuotantolinjalta, joten se voi helpottaa

huoltohenkilöstön työskentelyä esimerkiksi kertomalla kohteen voiteluaineen laadun ja

määrän tai varaosien tilauskoodit. Suurin osa vastaajista (12 vastausta eli 80%) on

jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että yksilöidyn QR -koodin

linkittäminen keskitettyyn pilvipohjaiseen tietokantaan olisi hyödyllistä.

Taulukko 9. Asiakkaiden maksuhalukkuus taulukossa 8 mainittuihin ominaisuuksiin

Taulukossa 9 esitetyt kysymykset liittyvät taulukossa 8 mainittuihin palveluihin. Taulukon 9

kysymyksillä oli tarkoitus selvittää, kuinka valmiita asiakkaat ovat maksamaan aiemmin

esitetyistä digitaalisista ominaisuuksista. Annetut vaihtoehdot olivat:

- True (totta)

- Not true (ei totta)

· Keskitetty pilvipohjainen tietokanta kaikelle vaihteeseen liittettyyn tietoon

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 8

Ei totta 7
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Huomiot: Lievä enemmistö vastaajista on sitä mieltä (8 vastausta, 53%), että he olisivat

valmiita maksamaan keskitetyn pilvipalvelupohjaisen tietokannan olemassaolosta

heidän käytössään oleville laitteille.

· Video-ohjestukset, kuten asennukseen, linjauksiin tai kunnonvalvontaan liittyvät

ohjeistukset

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 8

Ei totta 7

Huomiot: Hieman yli puolet vastaajista (8 vastausta, 53%) olisivat valmiita myös

maksamaan videoilla tehtyjen ohjeistuksien olemassaolosta tuotteilleen.

· Huoltoon lähetettyjen teollisuusvaihteiden seurantaominaisuus

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 10

Ei totta 5

Huomiot: Kymmenen vastaajaa viidestätoista (67%) olisi valmis maksamaan tuotteiden

huollon aikaisesta seurantaominaisuudesta. Kyseinen kohta erottui kahdesta edellä

mainitusta kohdasta asiakasvastausten perusteella siinä, että asiakkaat olisivat

selkeästi valmiimpia maksamaan ominaisuuden käyttöönotosta.

4.3 Kunnonvalvontapalveluiden hallinta

Kunnonvalvontapalveluiden digitaalisten ominaisuuksien kartoittaminen oli

kyselytutkimuksen toinen  painopistealue teollisuusvaihteiden etsintä- ja tallentaminen osuuden

lisäksi. Digitaalisten kunnonvalvontapalveluiden kehittäminen ja myyminen

teollisuusvaihteiden uusvaihdetuotannon ja jälkimarkkinapalveuiden osana on kohdeyrityksen
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näkökulmasta yksi tärkeimmistä painopistealueista yrityksen lähitulevaisuuden toiminnan

kannalta. Kyselyn kunnonvalvontapalveluiden osa-alue jakaantui yleiskysymyksiin sekä

tarkentaviin kysymyksiin. Yleiskysymysten vastausvaihtoehdot olivat totta ja ei totta -

periaatteen mukaisia ja tarkentavat kysymyksen Likert -asteikon mukaisia.

Taulukko 10.  Kunnonvalvontapalveluiden yleiskysymykset

· Yrityksemme käyttää pilvipohjaista kunnonvalvontalaitteistoa, joka valvoo

prosessilaitteitamme 24/7 periaatteella

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 6

Ei totta 9

Huomiot: Suurin osa vastaajayrityksistä (9 vastausta, 60%) ei käytä

pilvipalvelupohjaisia kunnonvalvontamenetelmiä omassa toiminnassaan, jotka

mahdollistaisivat ympäri vuorokauden tapahtuvaa prosessilaitteiden monitorointia.

· Yrityksellämme on erillinen kunnonvalvontatiimi, joka suorittaa kunnonvalvontaa

perinteisillä menetelmillä (visuaalisin tarkastuksin tai värähtelymittaamalla)
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Vaihtoehdot Vastausta

Totta 14

Ei totta 1

Huomiot: Suurimmassa osassa yrityksiä (14 vastausta, 93%) prosessilaitteiden kuntoa

valvotaan erillisen kunnonvalvontatiimin toimesta perinteisin menetelmin. Perinteisillä

kunnonvalvontamenetelmillä tarkoitetaan tässä tapauksessa prosessilaitteiden

visuaalista tarkastelemista videoendoskooppia käyttäen tai värähtelymittaamista

kannettavan mittalaitteen avulla.

· Käytämme ulkopuolisia vaihdeasiantuntijoita ainoastaan tilanteissa, kun havaitsemme

prosessilaitteiden toiminnassa mahdollisia häiriöitä, kuten epätavallista ääntä,

lämpötilan nousua tms.

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 7

Ei totta 8

Huomiot: Osa yrityksistä käyttää ulkopuolisten kunnonvalvonasiantuntijoiden

palveluja kalenteriin perustuvien aikataulujen mukaisesti esimerkiksi

tuotantoseisokkien aikoina. Vastauksista hieman alle puolet (7 vastausta, 47%) käyttää

kuitenkin ulkopuolisia kunnonvalvonnan asiantuntijoita ainoastaan prosessilaitteiden

muuttuneen käyttäytymisen johdosta, kuten melutasojen kasvamisen seurauksena, jonka

perusteella laitteen pidemmälle edennyt vikaantuminen voidaan havaita vasta

ihmiskorvalle kuultavilla taajuusalueilla.

· Yrityksemme prosessilaitteiden kuntoa ei valvota mitenkään. Ostamme uuden laitteen

vanhan vikaantuessa.

Vaihtoehdot Vastausta

Totta 0
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Ei totta 15

Huomiot: Kysymyspatteristossa haluttiin myös kartoittaa vastaajayritysten tilannetta

siitä näkökulmasta, että prosessilaitteiden kuntoa ei valvota vaan laitteita käytetään niin

kauan kunnes ne joudutaan vikaantumisen seurauksena vaihtamaan uuteen.

Vastaajayrityksissä kunnonvalvontaa suoritetaan kuitenkin kaikissa tapauksissa (15

vastausta, 100%).

Taulukko 11. Kunnonvalvontapalveluiden tarkentavat kysymykset

· Olemme kiinnostuneita käyttämään pilvipalvelupohjaista kunnonvalvontajärjestelmää,

joka valvoo prosessilaitteitamme 24/7 periaatteen mukaisesti (valitse ‘Täysin samaa

mieltä’, mikäli yrityksessäni käytetään kuvatunlaista järjestelmää)

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 0

Jokseenkin samaa mieltä 6

Ei samaa eikä eri mieltä 7

Jokseenkin eri mieltä 2

Täysin eri mieltä 0
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Huomiot: Vastauksien päällimmäisenä huomiona voidaan nostaa se tosiasia, että

yhdelläkään vastaajayrityksistä ei ole nykyisessä toiminnassaan mukana pilvipohjaisia

kunnonvalvontalaitteita. Vastaajista 40% on kuitenkin jokseenkin sitä mieltä, että heillä

on kiinnostusta etäkunnonvalvontalaitteiden käyttöön omissa tuotantoprosesseissaan.

Likert -asteikon täysin samaa mieltä -vastausvaihtoehto oli valittavissa ainoastaan

tapauksessa, jossa vastaajayrityksellä oli jo pilvipalveluun kytketty

kunnonvalvontajärjestelmä käytössään.

· Olen sitä mieltä, että yrityksemme kokonaiset prosessilinjat voidaan varustaa

lähitulevaisuudessa (1-3 vuotta) internetiin liitetyllä etäkunnonvalvontajärjestelmällä

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 1

Jokseenkin samaa mieltä 3

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 5

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Väittämän vastauksissa, jossa kysyttiin vastaajayritysten todennäköisyyttä

ottaa käyttöön pilvipalvelupohjainen kunnonvalvontajärjestelmä seuraavan 1-3 vuoden

aikana on hieman hajontaa. Yksi vastaajista (7%) on täysin samaa mieltä väittämän

kanssa ja kolme (20%) jokseenkin samaa mieltä siitä, että

etäkunnonvalvontajärjestelmä olisi osa heidän tuotantoprosessejaan

lähitulevaisuudessa. Suurin osa vastaajayrityksistä (6 vastausta, 40%) on

vastauskategoriassa ’ei samaa eikä eri mieltä’ ja 33% (5 vastausta) jokseenkin eri

mielisiä siitä, että etäkunnonvalvonta on osa heidän tuotantoprosessejaan

lähitulevaisuudessa.

· Sen lisäksi, että pilvipalveluun liitetty kunnonvalvontajärjestelmä antaa huomautuksen

vaihteen epänormaalista kulumisesta tai seurattavien arvojen muutoksesta, tulisi
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prosessilaitteen välittömässä läheisyydessä olla fyysinen indikaatio (esim.

valojärjestelmä) osoittamassa vaihteen kunnon muutoksesta

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 0

Jokseenkin samaa mieltä 7

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 2

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Väittämissä kysyttiin myös ominaisuuksista, joissa

etäkunnonvalvontajärjestelmän havaitessa laitteen kunnossa epänormaalin muutoksen,

laitteen fyysisessä ympäristössä näytetään indikaatio muutoksesta esimerkiksi syttyvän

valon tai valojen avulla. Tyypillisesti pilvipalveluympäristöön liitetyn

kunnonvalvonjärjestelmän ominaisuutena on indikoida valvottavassa kohteessa

tapahtuvista muutoksista selainpohjaisessa käyttöliittymässä olevien trendimuutosten

ja muiden visuaalisten ominaisuuksien lisäksi automaattisesti toimivan sähköposti- tai

tekstiviestillä lähetettävän viestin avulla. Väittämän avulla pyrittiin saamaan lisätietoa

siitä, näkeekö asiakas myös prosessilaitteeseen liitetyn fyysisen indikaation lisäämistä

tarpeellisena aiemmin mainittujen ominaisuuksien lisäksi. Lähes puolet vastaajista (7

vastausta, 47%) on jokseenkin samaa mieltä siitä, että fyysinen indikaatio tuottaisi

lisäarvoa ollessaan osana järjestelmää. Suuri osa vastaajista (6 vastausta, 40%) ei

kuitenkaan osannut muodostaa selkeää mielipidettä asiaan. Kaksi vastaajaa (13%) ei

kuitenkaan nähnyt ominaisuutta tarpeellisena ollessaan osittain eri mieltä väittämän

kanssa.

· Etäkunnonvalvontapalveluiden asiakaspalvelun vastausaika 24 tunnin kuluessa

sähköpostin vastaanottamisesta on riittävä

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 1
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Jokseenkin samaa mieltä 5

Ei samaa eikä eri mieltä 4

Jokseenkin eri mieltä 4

Täysin eri mieltä 1

Huomiot: Etäkunnonvalvontajärjestelmien hälytysrajat ovat usein kunnonvalvonnan

ammattilaisen asettamia ja järjestelmän tulokset ovat tehty järjestelmän käyttäjille

helposti tulkittaviksi. Silti kunnonvalvonnan ammattilaisen tuki ja järjestelmän antaman

datan tulkitseminen sekä vian kriittisyysarvion muodostaminen vikaantumistilanteissa

on loppuasiakkaan näkökulmasta tärkeää kustannustehokkaimman lopputuloksen

saamiseksi. Väittämän tarkoituksena on muodostaa asiakkaan näkemys siitä, riittääkö

sähköpostin välityksellä 24 tunnin kuluessa saatava tuki kattamaan asiakkaan tarpeen

tuelle. Vastauksissa on selkeää hajontaa, mikä todennäköisesti johtuu asiakkaiden

prosessien kriittisyyden vaihtelusta, varaosien ja varalaitteiden saatavuudesta

tuotantolaitoksen laitteille tai yksittäiselle käyttökohteelle. Vastaajista 40% (6

vastausta) on jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 27%

(4 vastausta) vastaajista ei ole selkeää mielipidettä asiaan ja 33% (5 vastausta)

vastaajista on jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että 24 tunnin sisällä

saatava sähköpostituki ei ole tarpeeksi vikatilanteen sattuessa.

· Etäkunnonvalvontapalveluun liitetyn asiakaspalvelvelun tulisi olla saatavissa 24/7

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 1

Jokseenkin samaa mieltä 9

Ei samaa eikä eri mieltä 4

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Toisena etäkunnonvalvonnan tukeen liittymänä väittämänä kysyttiin

asiakaspalvelun aukiolon tarvetta 24/7 periaattella. Selvästi suurin osa vastaajista (10

vastausta, 67%) oli sitä mieltä, että jatkuva tuki olisi myönteinen asia asiakkaan
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näkökulmasta katsottuna. Ainoastaan yksi vastaajista (7%) oli jokseenkin eri mieltä

väittämän kanssa.

· Mikäli meillä olisi käytettävissä oikeanlainen teknologia, haluaisimme vaihtaa

prosessilaitteiden voiteluöljyt silloin, kun öljyn voiteluominaisuudet heikkenevät eikä

ennaltamäärättyjen aikataulujen mukaan.

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 5

Jokseenkin samaa mieltä 7

Ei samaa eikä eri mieltä 2

Jokseenkin eri mieltä 1

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Useiden teollisuussgementtien prosessilaitteet huolletaan edelleen

ennakoivasti kalenteriin perustuvien aikamääreiden tai saavutettujen käyttötuntien

perusteella. Tällöin on todennäköistä, että kalliita huoltoja, käyttöosien tai

tarveaineiden, kuten voiteluöljyn vaihtamisia suoritetaan ilman todellista tarvetta. Jo

pelkästään yhden prosessilaitteen vaihteiston öljyntilavuus saattaa olla useita satoja

litroja, joten kustannuskuorman lisäksi tarpeettomat öljynvaihdot kuormittavat myös

ympäristöä. Öljyn monitorointia suorittamalla voidaan öljyn voiteluominaisuuksien

heikkeneminen todeta reaaliaikaisesti ja öljyn vaihtaminen voidaan suorittaa

proaktiivisesti ja hallitusti tuotantolinjan sen parhaiten salliessa. Vastauksista on

selkeästi tunnistettavissa asikasyritysten ymmärrys asian suhteen 5 vastauksen (33%)

ollessa väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja seitsemän (47%) samaa mieltä.

· Hyötyisimme mahdollisuudesta tilata asiantuntijapalvelua, kuten kunnonvalvonnan

asiantuntijan (esim. visuaaliset tarkastukset tai värähtelymittaminen) internetpalvelun

kautta.
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Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 1

Jokseenkin samaa mieltä 3

Ei samaa eikä eri mieltä 9

Jokseenkin eri mieltä 2

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Väittämän vastauksista ei ole tulkittavissa selkeää tarvetta kehittää ulkoisen

asiantuntijan kuten kunnonvalvonnan asiantuntijan tilaamista internetin kautta

tehtävän tilausportaalin kautta. Asiantuntijapalveluita kunnonvalvontaan liityen ei ole

välttämättä saatavilla kaikissa kohdeyrityksen operoimissa maissa ja yleensä

asiantuntijapalveluita tilataan paikallisen myyjän kautta. Yhdeksällä vastaajalla (60%)

viidestätoista ei ole selkeää mielipidettä asiaan, mutta toisaalta neljä vastaajaa (27%)

ilmoittaa olevansa väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.

· Olisimme kiinnostuneita kokeilemaan lisätyn todellisuuden (AR) teknologiaa

vianselvityksessä ennen kuin tilaisimme muuta asiantuntijapalvelua tarkastamaan

tilanteen paikan päälle

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 0

Jokseenkin samaa mieltä 6

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 3

Täysin eri mieltä 0

Huomiot: Ulkopuolisen asiantuntijan tilaaminen käyttökohteeseen perinteisen

kunnonvalvonnan keinoin on edelleen hyvin tavallista eri teollisuuden aloilla.

Kohteeseen matkustamisen, majoituskustannusten, päivärahojen sekä tarkastustyöhön

ja raportointiin käytettävän ajan yhteenlaskettuna summana yksittäisen ulkomaille

suuntautuvan tarkastustyön hinnaksi voi muodostua yli 10 000€. Teknologian

kehittyessä ainakin osa alustavasta vianselvittämisestä voitaisiin hoitaa lisätyn
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todellisuuden (AR, Augmented Reality) välityksellä, jossa esimerkiksi asiantuntijan ja

loppuasiakkaan käyttöhenkilökunnan välille muodostetaan lisättyä todellisuutta

hyödyntävä kuva -tai videoyhteys. Kyseistä teknologiaa hyödyntämällä osa

käyttökohteissa ilmaantuvien ongelmien ratkaisemisesta olisi mahdollista hoitaa

etäyhteyksiä hyödyntämällä, mikä taas olisi monissa tapauksissa sekä aikaa, rahaa ja

resurssien käyttöä hyödyntävää. Vastauksien perusteella 40% (6 vastausta) on

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä, saman määrän 40% (6 vastausta) ollessa ei

samaa eikä eri mieltä. Kolme vastaajaa (20%) ei näe omassa toiminnassaan lisätyn

todellisuuden tuovan lisäarvoa ollen väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä.

· Olisimme kiinnostuneita sopimaan pitkäaikaisen kunnonvalvontasopimuksen, jossa

yhdistyvät etäkunnonvalvonta sekä paikan päällä tehtävät tarkastukset, kuten

visuaalinen kunnon tarkastaminen

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 0

Jokseenkin samaa mieltä 2

Ei samaa eikä eri mieltä 7

Jokseenkin eri mieltä 5

Täysin eri mieltä 1

Huomiot: Digitaalisten kunnonvalvontapalveluiden ja perinteisten

kunnonvalvontapalveluiden yhdistäminen erillisten kunnonvalvontasopimusten kautta

ei vastausten perusteella saa suurta kannatusta. Kaksi vastaajaa (13%) on väittämän

kanssa jokseenkin samaa mieltä, mutta vastausten painopiste on selkeämmin kielteisen

kannan puolella, sillä 5 vastaajaa (33%) on jokseenkin eri mieltä ja yksi (7%) täysin eri

mieltä väittämän kanssa. Seitsemän vastaajaa (47%) eli lähes puolet eivät muodosta

väitteestä selkeää mielipidettä, mikä voi osaltaan indikoida kyseisen palvelumuodon

tarjonnan puutteesta, jolloin selkeää mielipidettä palvelumuodon tarpeellisuudesta ei

vastaajalle ole vielä muodostunut.



80

· Olisimme valmiita ostamaan pilvipalveluun liitetyn kunnonvalvontajärjestelmän osana

uutta tai huollettavaa vaihdetta, mikäli saisimme vaihteelle jatketun takuun

Vaihtoehdot Vastausta

Täysin samaa mieltä 1

Jokseenkin samaa mieltä 2

Ei samaa eikä eri mieltä 6

Jokseenkin eri mieltä 5

Täysin eri mieltä 1

Huomiot: Teollisuusvaihteita tarjoavan yrityksen myyntistrategiana voi olla jatketun

takuun myötäminen vaihteille, joihin asiakas ostaa yrityksen kunnonvalvontatuotteen.

Kunnonvalvontalaitteiston hinta on tuotantolaitteistojen kriittisten vaihteistojen

hankintahintaan suhteutettuna pieni, mutta siitä saatava hyöty voi maksaa

teollisuusvaihteen hinnan moninkertaisesti takaisin tunnistamalla ennakoivasti

mahdollisesti tapahtuvan laiterikon. Myös vaihteen valmistaja hyötyy

prosessilaitteeseen asennettavasta kunnonvalvontalaiteesta, sillä sen avulla myös

mahdolliset takuuajan vikaantumiset on mahdollista saada aikaisemmassa vaiheessa ja

pienemmin kustannuksin korjattua. Yksi vastaajista (7%) on täysin samaa ja kaksi

(13%) jokseenkin samaa mieltä siitä, että kunnonvalvontalaitteen hankkiminen

pidennetyn takuun saamiseksi ostamalleen tai huollattamalleen teollisuusvaihteelle on

sen arvoista. Kuusi vastaajaa (40%) ei ole väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä.

Toiset kuusi vastaajaa (40%) suhtautuvat negatiivisesti lisätakuuajan saamiseen

(jokseenkin eri mieltä sekä täysin eri mieltä), ainakin siinä tapauksessa, että takuun

saaminen tuottaa lisäkustannuksen kunnonvalvontalaitteiston hankkimisen vuoksi.
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4.4 Kyselytutkimuksen yhteenveto ja vastaaminen alakysymykseen

Tutkimuskysymyksen alakysymys:

Millaisia digitaalisia palveluominaisuuksia nähdään tarpeelliseksi kehittää kohdeyrityksen

asiakkaiden näkökulmasta?

Kyselytutkimuksen vastauksien perusteella saatiin arvokasta tietoa digitaalisista

ominaisuuksista, joita kehittämällä saadaan luotua asiakkaan resurssien hallintaan elinkaaren

aikaista tukea sekä kohdeyrityksen näkökulmasta sitoutettua asiakasta pidempiaikaiseen

yhteistyöhön. Keskitetyn pilvipohjaisen tietojärjestelmän luominen asiakkaalle myytyjen tai

asiakkaan huollettujen vaihteiden elinkaarenhallintaan on kyselytutkimuksen tuloksien

mukaan asia, jonka lisäselvitykseen kannattaa kohdeyrityksessä panostaa. Lisäselvityksessä

tulee ottaa huomioon mitä kaikkia kyselyssä esiinnousseita palveluominaisuuksia on

teknisesti ja kustannuksellisesti järkevää integroida osaksi pilvipohjaista tietojärjestelmää.

Kyselytutkimuksen laajan kysymysasetannan ja sitä kautta tarkasti kohdennettujen väittämien

perusteella voidaan sanoa, että alakysymykseen pystyttiin vastaamaan onnistuneesti ja

luotettavasti.

Kyselyn vastaamisaktiivisuus oli ennakkoarvioiden mukaisesti alhainen vastaamisprosentin

jäädessä 5,6 prosenttiyksikköön. Vastaamisprosentti laskettiin vahvistettujen asiakkaille

tehtyjen edelleen jakamisten (267 kappaletta) ja asiakasvastausten (15 kappaletta) suhteesta

toisiinsa. Kyselyä lähetettiin yhteensä kymmenelle (10) eri maantieteelliselle alueelle, joista

asiakasvastauksia saatiin ainoastaan kolmesta. Neljästä (4) eri maayksiköstä ei kyselyyn

vastattu sisäisesti eikä myöskään kyselyyn edelleen jakamisia raportoitu pyynnöistä

huolimatta. Lisäksi kolmesta (3) eri maayksiköstä saatiin sisäiset vastaukset, mutta kyselyn

edelleen jakamisia ei myöskään näistä maayksiköistä raportoitu eikä ulkoisia vastauksia

vastaanotettu. Vastaamisprosentti oli ennakko-odotusten mukaan alhainen, mutta erityisesti

kyselyn edelleen jakamisesta vastuussa olleiden henkilöiden vastaamis- ja jakamisaktiivisuus

jäivät ennakoitua huomattavan paljon vaisummaksi. Erityisesti vastausten vertaileminen eri

maantieteellisten alueiden välillä olisi ollut mielenkiintoista, mikäli vastauksia olisi saatu

yleisesti ottaen enemmän sekä useammalta maantieteelliseltä alueelta. Vastausten ja vertailun

perusteella olisi voinut tehdä tarkempaa analyysia siitä, mille alueille ja teollisuussektoreille
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kohdeyrityksen digitaalisten palveluiden markkinointia olisi kannattanut lähteä ensisijaisesti

jatkossa kohdentamaan. Nyt kyselytutkimuksesta saadun viidentoista vastauksen perusteella

ei voida luotettavasti alkaa määrittelemään eri maantieteellisten alueiden yleistä digitaalista

tasoa tai erityispiirteitä, jonka perusteella voisi luoda paikallista myyntistrategiaa eri

maayksiköiden toimintaan. Kyselyyn saaduista vastauksista saatiin kuitenkin arvokasta tietoa

erilaisista digitaalisista palveluominaisuuksista, jotka olisivat hyödyksi eri asiakasyritysten

näkökulmasta katsottuna.

Yrityksen yleinen digitaalisuuden taso on vastausten perusteella kohtalaisen hyvällä tasolla.

Yleinen digitaalisuuden taso ja positiivinen suhtautuminen digitaalisten työkalujen tai

palvelutuotteiden käyttämiseen on luontainen perusedellytys kyselyn toisessa vaiheessa

esitetyn digitaalisen kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönottoon. Ilman digitaalisten

työkalujen kuten älypuhelimien tai kannettavien tietokoneiden käyttöä myös

pilvipalvelupohjaisen kunnonvalvontalaitteiston käyttämisen tuomat edut eivät olisi

käyttäjälleen hyödyksi täydessä potentiaalissaan, joten niiden markkinoiminen ja myyminen

olisi tällaisessa tapauksessa haasteellista. Kyselyn yleisen digitaalisuuden tason vastauksista

on kuitenkin havaittavissa, että eroavaisuuksia vastaajien välillä kuitenkin löytyy ja

esimerkiksi toimittajaketjujen digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on edelleen osasta

yrityksistä vajaavaista. Vastausten perusteella suurin osa yrityksistä hyödyntää

toimittajaketjun tarjoamia digitaalisia palveluita, mutta kolmasosa pitää oman yrityksensä

toimia ainoastaan keskinkertaisina. Dokumentaationhallinta on myös kohtalaisen vahvasti

digitalisoitua vastausten perusteella. Vastauksista kuitenkin kaksi eli noin 13% sanoo

dokumentaationhallinnan olevan matalalla tasolla, mistä voidaan arvioida, että

dokumentaationhallintaa tehdään edelleen teollisuudessa muussa kuin digitaalisessa

muodossa tai se ei ole keskitetysti kaikkien työntekijöiden saatavilla. Kyselyn ensimmäisen

neljänneksen viimeisen väittämän kysyttiin teollisuusvaihteiden elinkaaren hallinnan

digitaalisuuden tasosta. Vastauksista nähdään, että lähes puolet vastauksista pitää

elinkaarenhallintaa yrityksessään ainoastaan keskinkertaisena, kolme vastaajista matalana ja

yksi vastaaja ilmoittaa, että vaihteiden digitaalista elinkaarenhallintaa ei yrityksessä suoriteta

laisinkaan.
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Kyselyn toisessa neljänneksessä keskityttiin teollisuusvaihteisiin liittyvän tiedon etsintään ja

tallentamiseen. Vastauksista on selkeästi nähtävissä, että suuri osa nykyisin asiakasyrityksissä

tallennettavasta tiedosta on edelleen työntekijöiden omilla tietokoneilla tai keskitetylle

verkkolevylle tallennettuina. Myöskään suuri osa käsiteltävästä tiedosta ei ole digitaalisessa

muodossa, joten ajantasainen tieto ei ole hyödynnettävissä pilvipalveluihin tallennetun tiedon

tavoin ajasta ja paikasta riippumatta. Yleisesti ottaen toisen neljänneksen väittämiin

annettujen vastausten perusteella voidaan todeta, että keskitetyn teollisuusvaihteisiin liitetyn

datapankin ja palveluympäristön luomiselle on kysyntää asiakasyritysten näkökulmasta

katsottuna. 2D piirustusten ja 3D mallien saatavuus nähdään hyödylliseksi osana keskitettyä

pilvipalvelupohjaista tietopankkia. Tämä voi osaltaan heijastaa yleisen digitaalisuuden

lisääntymisestä yrityksissä, joissa esimerkiksi tuotantotilojen suunnittelua tehdään

kokonaisvaltaisemmin tietokonemallinnetuissa ympäristöissä. Tämän lisäksi vastauksista

voidaan nostaa elinkaaren aikaisen toiminnan kuten erilaisten tarkastus- ja huoltoraporttien

tallentamisen mahdollisuus sekä teollisuusvaihteen huollon seurantaan liittyvät

palveluominaisuudet. Video-ohjeiden palveluominaisuus kohdeyrityksen tuotetarjonnan

käyttöön ja huoltoon liittyen saa myös kannatusta vastaajien keskuudessa. Pilvipalveluun

kytketyn QR -koodin (tai vastaavan kuten RFID -tunnisteen) lisääminen katsottiin myös

tuovan lisäarvoa asiakkaan käyttöhenkilökunnan työskentelyyn, jossa vaihteen tietoihin ja

esimerkiksi huoltohistoriaan olisi suora pääsy älylaitteen avulla QR -tunnistetta lukemalla.

Huomion arvoista on myös se, että jatketun takuun tai pitkäaikaisten perinteistä ja

etäkunnonvalvontaa yhdistävien palvelusopimuksien sopiminen eivät nouse vastaajien

keskuudessa vahvasti positiivisessa mielessä esiin.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn teoreettiset perusteet käsittelivät digitaalisen ympäristön jatkuvaa kehittymistä ja

kehityksen tulevaisuuden näkymiä laaja-alaisesti eri tietolähteitä käyttäen. Nyky-

yhteiskunnan lisäksi myös teollisuudessa teknologian ja digitalisaation kiihtyvä kehittyminen

ovat luoneet ratkaisuja, joiden avulla laitteistoja ja kokonaisia prosesseja voidaan ohjata ja

valvoa pilvipalveluihin kytkettyjä ympäristöjä hyödyntäen. Erilaiset sensorit kykenevät

asiakkaan prosesseihin liitettyjen automaatiojärjestelmien kautta tekemään nopeita itsenäisiä

ratkaisuja prosessien oikeaoppisen ohjaamisen suhteen sekä analysoimaan antureiden

tuottamaa tietoa samalla tarjoten arvokasta prosesseista saamaansa tietoa päätöksenteon

tueksi. Sitä arvokasta tietoa mitä teknologian avulla voimme saada asiakkaan prosesseista

ajasta ja paikasta riippumatta on tulevaisuuden palveluntarjonnassa opittava hyödyntämään

vieläkin tehokkaammin. Koneista tehdään jatkuvasti enemmän itseoppivia ja massadatan

analysointiin luodaan alati kehittyviä algoritmejä huomaamaan pienetkin prosesseissa tai

yksittäisissä koneissa havaittavat poikkeavuudet, jotta asiakkaan prosesseista saadaan entistä

kustannustehokkaampia ja tuottavampia.

Kaikkia asiakkuuksia ja eri teollisuuden alalla olevia yrityksiä yhdistää kuitenkin jatkuvan

kehittymisen periaate, jonka ohjaavina tekijöinä ovat isossa mittakaavassa tarkasteltuna

maailman megatrendit ja lähemmin tarkasteltuna yksittäisten ihmisten uskomusten ja arvojen

kautta syntyvä tahtotila oman toimintansa kehittämiseen. Digitalisaation sekä siihen liitetyn

teknologian kehittyminen ovat avainasemassa erilaisten palvelumallien kehittymisen ja

tarjonnan suhteen. Olemme todenneet, että teknologinen kehitys, kuten erilaisten

sensoriteknologioiden hyödyntäminen antavat meille arvokasta tietoa omien tuotteidemme

toimivuuden lisäksi myös asiakkaan tuotantoprosessien erityishaasteista. Tiedon

hyödyntäminen oman tuotekehityksen tarpeisiin auttaa yritystä optimoimaan tuotteiden

ominaisuudet kohteen vaatimusten mukaisesti sekä tunnistamaan eri tuotevariaatioiden

ongelmakohdat esimerkiksi suhteessa laitteen käyttöympäristöön nähden. Esimerkiksi

teollisuusvaihteen käyttöolosuhde osana sementtiteollisuuden prosessilaitteistoa on hyvin

erilainen suhteessa ydinsukellusveneessä toimivan vaihteen ympäristötekijöihin nähden.
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Tuotetusta massadatasta on opittava tuottamaan kohdeyrityksen omia prosesseja tukevaa

tietoa, mutta myös asiakasta hyödyntäviä palvelukokonaisuuksia. Palveluiden avulla

asiakassuhteita voidaan lähentää ja tiivistää pidemmiksi kumppanuussuhteiksi. Käytännössä

tämä on mahdollista esimerkiksi lisäämällä asiakasprosessiin liittyvää vertikaalista

integraatiota, jossa palveluntarjoaja laajentaa yrityksen liiketoimintaa tuotteen arvoketjussa

eteen- tai taaksepäin. Kilpailijoiden vertaisanalyysista ja kyselytutkimuksen tuloksista saatiin

arvokasta tietoa kohdeyrityksen kilpailijoiden valitsemista digitaalisista

palveluominaisuuksista sekä asiakkaiden näkemyksestä eri digitaalisten ominaisuuksien

tarpeellisuudelle. Kohdeyrityksen kohdalla konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä, jotka

vaaditaan erilaisten digitaalisten palveluominaisuuksien tehokkaampaan kehittämiseen

esitetään seuraavissa alakappaleissa.

5.1 Organisaation toimintaan liittyvät johtopäätökset

Työn tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli havainnoida yrityksen eri digitaalisten

palveluominaisuuksien tarjontaa ja soveltuvuutta kohdeyrityksen toimintaan. Työn

johtopäätöksissä on kuitenkin tärkeää myös lyhyesti esittää kehityskohteita asioista, jotka

huomattiin yrityksen toiminnassa puutteellisiksi ja joiden voidaan nähdä tuovan lisäarvoa

kilpailukentällä toimimiseen.

5.1.1 Digistrategian luominen

Kohdeyrityksen digistrategian suunnittelu ja konsernitasoinen ohjaus ovat avainasiassa tässä

työssä esitettyjen toimenpiteiden täytäntöön, yleiseen toimintaan sekä strategisesti ohjattuun

seurantaan. Digitaalisista asioista vastaavan ohjausryhmän luominen ja digistrategisen

kehityspolun suunniteltu toiminta todetaan tärkeänä elementtinä tulevaisuuden toiminnalle

yrityksessä.

Yrityksen digistrategian luominen on tärkeässä roolissa digitaalisista asioista vastaavan

ohjausryhmän tehtävälistaa. Ohjausryhmän tulee Ustudagin johtaman tutkimuksen mukaisesti

ottaa seuraavat asiat huomioon osana strategiansa kehittämistä:
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· Kaupallisten ja teknisten strategioiden yhdenmukaistaminen

· Ryhmien ja organisaatioiden välisen viestinnän parantaminen

· Tarkastella mahdollisia kilpailustrategioita ja tapoja niiden toteuttamiseksi

· Tehokas ajanhallinta ja suunnittelu

· Tekniikan, markkinoiden ja tuotetietojen välisten erojen tunnistaminen

· Investointien priorisointi

· Kilpailukykyisten ja rationaalisten tavoitteiden asettaminen

· Projektitiimien ohjaaminen ja johtaminen (Unstundag et al 2017, s.96)

Tunnistaessaan tekniikan, markkinoiden ja kilpailijoiden tuotteiden välisiä eroja, ohjausryhmän

tulee ottaa huomioon tässä tutkimuksessa tehdyn vertaisanalyysin sekä kyselytutkimuksen

tulokset. Alla olevassa kuvassa 10 esitetään ohjausryhmän strategisen luomisen lisäksi myös

jatkuvan toiminnan esimerkki ideoiden generoinnista erilaisten prosessien muokkaamiseen tai

projektien toteuttamiseen.
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Kuva 10. Yrityksen digistrateginen suunnittelu -ja toteutusvaihe (muokattu lähteestä

Ustundag & Cevikcan 2017, s.99)

Yhtiön sisäisen ohjatun innovaatiotoiminnan puuttumisen lisäksi yhtiöllä ei ole ulkoista,

keskitettyä innovointitoiminnan kanavaa, jonka kautta sen toimintaan olisi saatavissa uusia

näkökulmia uusista käytettävistä teknologioista, benchmarkauksesta tai muista toimintatavoista

esimerkiksi asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta. Digitaalisuuden pelikentällä toimiminen

vaatii jatkuvaa kehittämistä, joten yrityksen sisäisen ohjausryhmän perustamisen lisäksi myös

ulkoisten ideointikanavien hyödyntämisen käyttöönoton mahdollisuutta tulee arvioida erikseen.

Avainkohdat:

- Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden ohjausryhmän perustaminen

- Yrityksen digistrategian luominen

- Sisäisen -ja ulkoisen innovaationkanavien suunnittelu

- Ulkoisten yhteiskehityshankkeiden suunnittelu

5.1.2 Kunnonvalvonnan sensoridatan hyödyntäminen tuotekehityksessä

Kunnonvalvontajärjestelmän sensoridatan huomioiminen liiketoiminnallisesta näkökulmasta

tulee ottaa huomioon yrityksen toiminnassa. Kunnonvalvontajärjestelmän tuottaman

massadatan hyödyntäminen oman tuotekehityksen tarpeisiin antaa todennäköisesti pitkällä

aikavälillä arvokasta tietoa yrityksen eri toimintaympäristöissä toimivien tuotteiden

käyttöolosuhteista ja kuormitustiedoista. Kunnonvalvontajärjestelmän sensoriteknologiaa ja

datan analysointia tulee kehittää myös siihen suuntaan, että yrityksen sisäiset asiakkuudet kuten

tuotekehitys tai myyntiorganisaatio saavat lisätietoa tuotteiden käyttäytymisestä ja toiminnasta

osana asiakkaiden tuotantoprosesseja. Kuvassa 11 esitetään käyttökohteelta saatavan tiedon

hyödyntäminen tuotekehityksen tueksi, jonka avulla yritys saa arvokasta tietoa

tuoteominaisuuksien kehittämiseen vaihteen elinkaaren aikaisten huoltotoimintapalveluiden

tarjoamiseen (kuten mid-life upgrade, elinkaaripäivitykset) tai uusien tuotteiden

ominaisuuksien parantamiseen.
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Kuva 11. Kunnonvalvontatiedon hyödyntäminen tuoteominaisuuksien kehittämiseen

Tuotteen käyttöympäristöstä saatavien tietojen perusteella tuotteiden ominaisuuksia voidaan

kehittää kestävämpään suuntaan esimerkiksi materiaalivalinnoilla. Esimerkiksi lämpötila-,

värähtely- ja momentinmittaustietojen pitkäaikaisella seurannalla voidaan mahdollisesti

vaikuttaa tuotteessa käytettävän materiaalin laadun lisäksi myös määrään, joten

valmistuksellisesta näkökulmasta tuotteiden ominaisuudet voidaan mitoittaa paremmin

kohteeseen sopivaksi. Näin ollen tuotteen ominaisuudet voidaan optimoida kestämään

käyttökohteen rasitukset kustannustehokkaasti samalla vähentäen takuuaikaisten

reklamaatioiden määrää. Erilaisten teollisuusvaihdetyyppien ja erilaisten käyttöolosuhteiden

pidempiaikainen seuranta antaa arvokasta tietoa tuotteiden kestävään kehittämiseen.

Tuotekehityksellisestä näkökulmasta katsottuna tuotteen suunnitteluympäristön kehittäminen

3D tuotemallien tukemiseen nähdään tarpeelliseksi tutkimuksen tulosten perusteella. Myös

tuotteeseen liitettävän vaihdekohtaisen QR -koodin tai RFID -tunnisteen lisääminen

tuotetietoihin ja integroiminen osaksi valmistettavaa tuotetta on kyselytutkimuksen perusteella

asiakasta hyödyntävä ominaisuus.

Avainkohdat:

- Kunnonvalvontajärjestelmän nykyään tuottaman massadatan hyödyntäminen

tuotekehityksen tarpeisiin. Algoritmien kehittäminen tuotekehityksellisten

ominaisuuksien tutkimiseen.

- Kunnonvalvontajärjestelmän kehittäminen tukemaan tuotekehityksellistä toimintaa ja

erilaisten palvelumallien, kuten elinkaaripäivitysten tarjoamista. Eri

teollisuussektoreille suunnattujen pilottijärjestelmien asentaminen ja asennuskohteille
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ominaisten ympäristö- ja kuormitusvaikutusten tutkiminen laiteominaisuuksien

parantamiseksi.

- Tuotekehityksen toimintatapojen kehittäminen digitaalisia palveluominaisuuksia

tukevaksi esimerkiksi tutkimalla 3D -mallinnuksen tai QR -koodien/RFID tunnisteen

integrointia osaksi normaalia suunnitteluprosessia.

5.2 Digitaalisiin palveluominaisuuksiin liittyvät johtopäätökset

Vertaisarvioinnin pohdinnan tuloksena voidaan nostaa esiin erinäisiä kilpailijoilla esiintyviä

digitaalisen ympäristön tai kunnonvalvontapalveluiden näkökulmasta johdettuja kilpailuetua

tuottavia ominaisuuksia, joita kohdeyrityksen tulisi ottaa huomioon omassa toiminnassaan.

Kappaleessa 3, Digitaalisten palveluympäristöjen vertaisarvioinnin havainnot -yhteenvedossa

tuotiin esiin selkeitä eroavaisuuksia vertailussa olevien yritysten välille. Yritykset oli

mahdollista jakaa selkeästi kahteen eri kategoriaan sen mukaan, millaisia digitaalisia palveluja

ne tarjosivat asiakkailleen. Kategorian 2 yritykset olivat luokittelun mukaisesti kehittäneet

edistyneitä digitaalisia palveluelementtejä toimintaansa, joiden avulla ne pystyivät tarjoamaan

asiakkailleen ajantasaista ja koko elinkaaren aikasta tukea aina laitteen käyttöönotosta tuotteen

elinkaaren loppumiseen saakka. Digitaalisiin palveluihin keskittyminen ja palveluiden

määrätietoinen ja hallittu kehittäminen katsotaan tärkeäksi tämän työn johtopäätöksiä

pohtiessa. Seuraavissa alakappaleissa esitetään niitä digitaalisia toimintoja, joiden suunnittelua

ja implementointia suositellaan osaksi kohdeyrityksen tulevaisuuden toimintaa.

5.2.1 Digitaalisen asiakasportaalin luominen

Digitaalisen palveluympäristön luomiselle saadaan tukea sekä vertaisanalyysin, että

kyselytutkimuksen tulosten pohjalta. Kuten aiemmin on todettu, vertaisanalyysissa nimetyn

kategoria 2 yritysten palvelutarjonta on huomattavasti edistyneempää kategorian 1 yrityksiin

verrattuna. Alla olevassa kuvassa on listattuna ne palveluominaisuudet, joita vertaisanalyysin

mukaisesti ovat osana kategorian 2 yritysten palveluntarjontaa:

- Jätä yhteystietosi -palvelu
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- 24/7 palvelupuhelinnumero

- Online asiakasportaali

- Online varaosien tilaus

- Varaosien tilaushistoria ja seuranta

- Varaosien saatavuustieto

- Markkinointimateriaalit

- Tuotedokumentaatio

- Asennusohjeistus (manuaalit, videot tms.)

- Tuotekonfiguraattori

- 2D kuvat

- 3D kuvat

- Lisätyn todellisuuden (AR) tukimahdollisuus

- QR –koodi tai RFID käyttö

- Vaihdekohtainen tietokanta pilvipalvelussa

Kyselytutkimuksen tulosten perusteilla voidaan todeta, että vastaajayritysten digitalisaation

taso on tarpeeksi korkealla tasolla siihen nähden, että yllä esitettyjen kategorian 2 yritysten

palvelutarjonnan ominaisuuksista voitaisiin katsoa olevan hyötyä vastaajayritysten toiminnalle.

Digitalisaation tason voidaan myös olettaa kasvavan ja kehittyvän yhä pidemmälle suhteessa

nykytasoon nähden mitä pidemmälle tulevaisuuden horisonttiin katsotaan. Ottaessa huomioon

kyselytutkimuksessa asiakkaiden esiinnostamat palveluominaisuudet, digitaalisen

palveluympäristön elementteinä tulee pohtia seuraavia ominaisuuksia, jotka on esitetty alla

siinä järjestyksessä, mitkä tutkimuksen vastausten perusteella saivat eniten kannatusta.

Ominaisuuden perässä olevissa suluissa täysin samaa mieltä/samaa mieltä -annettujen

vastausten prosentuaalinen osuus annetuista vastauksista:

- Teollisuusvaihteiden elinkaaren aikaiseen huolto – ja tarkastustoimintaan liittyvien

raporttien tallentaminen (47% / 47%).

- Video-ohjeistukset teollisuusvaihteiden asennuksen ja käytön tukemiseen (40% / 53%)

- Huoltoon lähetettyjen teollisuusvaihteiden seurantamahdollisuus (40% / 47%)

- Voimansiirtotuotteiden 3D mallien saatavuus (33% / 60%)
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- Voimansiirtotuotteiden 2D mallien saatavuus (27% / 53%)

- QR -koodien tai RFID tunnisteiden käyttö (27% / 53%)

- Voiteluöljyn vaihtoon liittyvät tiedot (33% / 27%)

Avainkohdat:

Ottaen huomioon kohdeyrityksen nykyisen digitaalisen palvelutarjonnan ja tässä tutkimuksessa

esiinnouseet asiat, on perustason digitaalisen portaalin luominen mahdollista aloittaa

kohtalaisen pienen rahallisen panostuksen turvin. Olemassa olevaa ja helposti palveluun

integroitavaa tietoa hyödyntäen, palvelun peruselementeiksi suositellaan seuraavia

ominaisuuksia:

- Jätä yhteystietosi -palvelu

- 24/7 palvelupuhelinnumero

- Teollisuusvaihteiden elinkaaren aikaiseen huolto – ja tarkastustoimintaan liittyvien

raporttien tallentaminen

- Video-ohjeistukset teollisuusvaihteiden asennuksen ja käytön tukemiseen

- Voimansiirtotuotteiden 2D mallien saatavuus

- Markkinointimateriaalit

Muiden ominaisuuksien käyttöönotto ja integraatiot osaksi digitaalista asiakasportaalia tulee

tarkastella yksityiskohtaisemmin osana digitaalisten palveluiden ohjausryhmän toimintaa

yhteistyössä kohdeyrityksen muiden ydintoimintojen, kuten tuotekehityksen (3D, QR -koodit

ja RFID -tunnisteet), myynti tai hankintaorganisaation (varaosien tilaushistoria ja seuranta) tai

tuotannon kanssa (varaosien saatavuustieto, huoltoon lähetettyjen teollisuusvaihteiden

seurantamahdollisuus).

5.2.2 Virtuaaliset teknologiat osana palvelumallien luomisessa

Virtuaalisten teknologioiden tarjonta, kuten lisätyn todellisuuden tarjonta kilpailijoiden

keskuudessa on vielä marginaalista. Vertaisanalyysin pohjalta teknologiaa hyödyntää omassa

palveluntarjonnassaan ainoastaan yksi kilpaileva yritys. Kyselytutkimuksen valossa on
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nähtävissä, että virtuaalisten palvelumallien hyödyntäminen on mahdollisesti hieman vieras

käsite myös kyselyyn vastanneiden asiakkaiden keskuudessa, koska kukaan vastanneista ei

ollut täysin samaa mieltä väittämän kanssa, jossa kysyttiin kiinnostusta AR -teknologian

hyödyntämiseen prosessilaitteiden vianetsinnässä. Kuusi (6) vastanneista oli kuitenkin samaa

mieltä väittämän kanssa, joka osaltaan indikoi varovaisesta kiinnostuksesta teknologiaa

kohtaan. Virtuaalisten teknologioiden markkinaosuus osana tulevaisuuden

kunnonvalvontatoimintoa tulee varmasti kasvamaan, joten siihen liittyvän teknologian

seuraaminen ja arviointi osaksi omaa palveluntarjontaa tulee pitää osana kohdeyrityksen

digitaalisten tuotteiden ja palveluiden ohjausryhmän toimintaa.

Avainkohdat:

- Lisätyn todellisuuden palvelumahdollisuuden tarkastelu osaksi tulevaisuuden

palveluntarjontaa.

5.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykseen vastaaminen

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen palveluliiketoiminnan tarpeisiin

lisäarvoa antavien digitaalisten palveluiden ominaisuuksia. Teoreettisten perusteiden lisäksi

tietoa etsittiin vertaistutkimuksen ja kohdeyrityksen asiakkaille tehdyn kyselytutkimuksen

muodossa. Vertaistutkimuksessa kohdeyrityksen toimintoja ja palveluntarjontaa verrattiin

kilpaileviin yrityksiin, josta saatiin arvokasta tietoa kohdeyrityksen digitaalisten palveluiden

asemasta ja suhteesta kilpailijoihin nähden. Työn tutkimuskysymys esitettiin muodossa:

Millaisia kohdeyritystä ja asiakasta hyödyttäviä digitaalisia palveluominaisuuksia voidaan

soveltaa voimansiirtoteollisuuden liiketoiminnassa?

Kilpailevien yritysten palveluominaisuuksien selvittämisen lisäksi tutkimuskysymystä

käsiteltiin asiakkaiden näkökulman kautta. Kyselytutkimusta ei vastausten vähyyden vuoksi

voitu käsitellä halutun laajasti, mutta sen vastausten perusteella voitiin kuitenkin saada

ymmärrys asiakkaiden digitalisaation nykytilasta ja ominaisuuksista, jotka asiakkaat kokevat

omassa toiminnassaan merkityksellisinä. Tutkimuskysymykseen vastattiin onnistuneesti.
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5.4 Loppusanat

Digitaalisten elinkaarenhallintapalveluiden luominen ja ajantasainen ylläpitäminen antavat

läpinäkyvyyttä ja selkeyttä tuotteen elinkaaren aikaisen kunnossapidon näkökulmasta.

Pilvipalveluihin kytketyn etäkunnonvalvonnan sensoriteknologian avulla tuotteen käytön

aikaisiin ongelmiin voidaan reagoida proaktiivisesti. Digitaalisen elinkaarenhallinnan ja

ennakoivasti alkavien vikaantumisten tunnistamisen mahdollistava

etäkunnonvalvontateknologia voivat yhdessä muodostaa palvelupaketin, mistä hyötyvät

asiakkaan lisäksi myös palvelua tarjoava yritys. Yrityksen on kuitenkin pystyttävä

muokkaamaan omia toimintatapojaan markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Digitalisoitumisen

historia on jo vuosikymmenten mittainen, mutta digitaalisen kehittymisen vauhti tulee

kiihtymään entisestään ja eri asteisten autonomisten toimintojen, koneoppimisen ja keinoälyn

avulla myös teollisuudessa tullaan näkemään suuria muutoksia. Toivon rohkeutta yritysten

päättävissä elimissä nähdä ja investoida oman toimintansa viemisessä asiakasta digitaalisesti

palvelevaan suuntaan.
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