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Digital transformation, driven by the digital leap caused by worldwide pandemic, is rapidly
changing the way enterprises operate. Supply chain importance as a competitive advantage is
increasing as the market areas and customer requirements are going through changes. With the
capability of doing rapid changes, large enterprises are leading the transformation of digital
supply chains, while the small and medium sized enterprises are lagging behind, because of
complexity of the changes and many other affecting factors. The purpose of this research is to
create a model for the management of small and medium sized enterprises (SME) to support
them in the digital transformation of supply chains. The aim is to ease and assist the digital
transformation of SME companies. This research is based on LUT university’s project of Digital transformation, which focuses on creating a tools and methods to support companies during
the digital transformation. The first steps of the research were to write down the main concepts
related to the phenomenon under study. The research method was selected to be qualitative
research. Research data was gathered from existing scientific studies and through individual,
virtual theme interviews. The interviews were performed to gather data from the challenges of
the SME’s supply chain digitalization and were conducted to four different persons in the supply chain of SME production company. The aim was to achieve a comprehensive picture of the
supply chain, by targeting the interviews to different actors of the supply chain, to production
company, suppliers and customers. However, interviewees were not reached from the customer
companies. The recorded interview material was transcribed and the challenges of the supply
chain digitalization were analyzed. Based on the founded challenges, the needs for the new
model were identified. Based on the needs for the model, the researcher was able to choose the
type of the new model. The model type was selected to be maturity model. The design of the
model began with an examination of the existing maturity models. During this examination,
were noticed that with this research material it is not possible to create a fully finished maturity
model with maturity levels and scoring table. Therefore, as a result of this research, a target
status for the maturity model was created. Target status can be used as a checklist- type of
implementation to support supply chain digitalization. Checklist can be used as a base for the
proposed further research and as the building base for the completely ready maturity model.
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1

JOHDANTO

Digitaalinen murros maailmanlaajuisen pandemian aiheuttaman digiloikan vauhdittamana on
yllyttänyt yrityksiä ympäri maailmaa panostamaan toimintojensa digitalisuuteen nopealla tahdilla. Digitalisaatio vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen tekemiseen ja muuttaa yritysten välisiä
kilpailuetuja. Teollinen vallankumous on jäämässä historiaan, kun suuruuden merkitys pienenee, tuotanto keskittyy massatuotannosta yksilöidympään palveluun ja toimintoja tehostetaan
erilaisilla teknologiaratkaisuilla. Digitalisaatio mahdollistaa yritysten pääsyn kansainvälisille
markkinoille, joka taas johtaa toimitusketjujen rakenteellisiin, sekä käytännöllisiin muutoksiin.
Toimitusketjujen tieto-, tavara- ja rahavirtojen hallinta sekä käsittelytavat kokevat muutoksia
asiakkaiden muuttuvien vaatimusten, uusien teknologiaratkaisujen ja toimintojen kansainvälistymisen seurauksena. Osa maailman suurimmista yrityksistä on jopa sanonut kilpailun organisaatioiden välillä vaihtuneen kilpailuksi toimitusketjujen välillä (Büyüközkan & Göçer 2018,
165). Digitalisaation korostamana kilpailuetuna on toiminut yritysten kyky reagoida muutoksiin nopeasti ja ottaa hyöty irti erilaisista teknologiaratkaisuista edelläkävijän roolissa. Suurimmat yritykset johtavat digitaalista muutosta muun muassa suurten resurssimäärien mahdollistaman nopean reagoinnin avulla, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kamppailevat toimitusketjun muutoshaasteiden ja monimutkaisuuden parissa.

1.1

Tausta, tavoitteet ja rajaus

Diplomityö pohjautuu LUT yliopiston hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää yritysten digitaalista transformaatiota. Tutkimusaihe valikoitui tutkimuksen tekijän tunnistaman tutkimustarpeen perusteella. Digitalisaation tuoman maailmanlaajuisen muutoksen mukana myös tutkimuksia liittyen digitalisaatioon ja sen vaikutuksiin on saatavilla paljon. Tutkimustarpeita toimitusketjujen digitalisaatioon liittyen on havaittu useissa tutkimuksissa. Büyüközkan ja Göçer
(2018, 168) tunnistavat teoksessaan tutkimusaukkoja toimitusketjun digitalisaatioon liittyvän
ohjeistuksen ja oppaiden parissa, puutteita työkaluista ja teknologioista, jotka vastaavat digitaalisen toimitusketjun toimintaan sekä esteitä ja hidasteita toimitusketjun digitalisaation käyttöönotossa sekä siinä, miten toimia haasteiden kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaation haasteita on taas tunnistettu esimerkiksi Prior Konsultointi Oy:n (Kauppinen & Kivikoski 2019, 34-35) teettämässä tutkimuksessa, jossa todettiin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä
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olevan haasteita digitaaliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyen, sekä liittyen siihen miten digitalisuuden teknologiaratkaisuilla voidaan saavuttaa tehokkuutta. Tutkimuksessa tunnistettiin myös tarve ratkaisulle, joka tukisi yrityksiä tarvemäärittelyssä ja oikean ratkaisun löytymisessä, sekä lisäisi yleisesti pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuutta digitaalisuudesta.
Tutkimustarpeiden ohjaama tutkimusongelmaksi muodostui pienten ja keskisuurten yritysten
toimitusketjun haasteet digitaalisessa muutoksessa ja se, miten tätä voitaisiin kehittää ja edesauttaa.

Työn tavoitteena on laatia pienten ja keskisuurten yritysten työkaluksi malli, jonka tarkoituksena on helpottaa ja ohjeistaa johtoa toimitusketjun digitaalisessa muutoksessa. Aihealue rajataan keskittymään toimitusketjun digitaalisen muutoksen näkökulmaan sekä erityisesti PK- yrityksiin. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä käytetään tutkimuksessa lyhennettä ”PK- yritys”.
Diplomityötutkimuksen tutkimusmenetelmänä toimii laadullinen tutkimus. Työssä tutkitaan
olemassa olevia malliratkaisuja, joista yrityshaastatteluiden toteutuksen ja analyysien tukemana
rakennetaan malli PK- yrityksen toimitusketjun digitalisaatio muutoksen tukemiseksi. Työhön
liittyvä teoria etsitään olemassa olevista tutkimuksista, tieteellisistä artikkeleista sekä saatavilla
olevasta kirjallisuudesta. Tutkimusongelman ja aihealueen rajauksen perusteella tutkimuskysymykset muodostuivat seuraavanlaisesti:
1. Minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle digitaalisen toimitusketjun mallille PK- yrityksillä on tarvetta?
2. Miten jo olemassa olevat mallit vastaavat PK- yritysten digitaalisen toimitusketjun malliin kohdistuviin tarpeisiin?
3. Miten suunniteltu malli vastaa PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumisprosessin
tarpeisiin?

1.2

Tutkimuksen toteutus ja rakenne

Tutkimuksen toteutus eteni vaiheittain. Diplomityö aloitettiin rakentamalla teoriaa tutkittavan
ilmiön ympärille. Tutkimusmenetelmien ja tutkimusilmiön peruskäsitteiden selkeyttämisen jälkeen lähdettiin tutkimaan toimitusketjun digitalisaation ominaispiirteitä kirjallisuuskatsauksen
muodossa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella laaditun aihekehyksen ja muun teoriaosuuden tu-
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kemana aloitettiin suunnittelemaan haastatteluja PK- yritysten toimitusketjuille. Haastatteluiden avulla saavutettiin tarkempaa tietoa PK- yritysten toimitusketjujen digitalisaatiosta sekä
selvitettiin tarpeita työn lopputuloksena laadittavalle mallille. Haastattelumenetelmä ja -muoto
valittiin teoriaan pohjustuen. Laadittavan mallin tyyppi valittiin tutkimalla haastattelun tuloksina tunnistettuja haasteita sekä sitä, minkälaisia asioita olemassa olevat mallit tarjoavat. Mallin
rakennuksessa hyödynnettiin haastattelusta tehtyjen päätelmien lisäksi muutamaa olemassa olevaa mallia. Työn lopussa kuvattiin PK- yritysten toimitusketjun digitalisaation tueksi laadittu
malli sisältöineen.

Teoria
•Tutkimusmenetelmät
•Käsitteet tutkittavan
ilmiön ympärillä

Olemassa olevat
mallit
•Vertailu
•Mallin tyyppi
•Hyödynnettävät
mallit

Kirjallisuuskatsaus
•Toimitusketjun
digitalisuuden
ominaispiirteet
•Aihekehys
haastattelun tueksi

Uuden mallin
laatiminen
•Haastatteluiden ja
olemassa olevien
mallien
perusteella

Haastattelut
•PK-yritysten
haasteet
•Tunnistetaan
tarpeet mallille

Valmis malli
•PK- yritysten
toimitusketjun
digitalisuuden
tueksi yrityksen
johdolle

Kuva 1 Tutkimuksen toteutuksen eteneminen

Yllä oleva kuva 1 esittää tiivistetyn ja yksinkertaistetun version diplomityötutkimuksen toteutuksesta. Kuva havainnollistaa toteutuksen asteittaisen etenemisen sekä vaiheiden keskinäisen
riippuvuuden. Tutkimuksen jokainen vaihe pyrittiin avaamaan kattavasti sekä tuloksia ja johtopäätöksiä perustellen, tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 232).
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1.3

Raportin rakenne

Tutkimusraportti alkaa Johdannolla, jossa kuvataan tutkimustyön taustaa, rajausta, tavoitteita
ja tarkoitusta, sekä esitetään tutkimuksen eteneminen ja tutkimusraportin rakenne. Johdantoosion jälkeen perehdytään tutkimusaihetta tukevaan teoriaan. Tutkimuksen teoriaosuuden sisällöt valittiin niiden sovellettavuuden perusteella. Raportin toinen luku ”Tutkimusmenetelmä”,
käsittelee tutkimusmenetelmän teoriaa. Luku alkaa laadullisen tutkimusmenetelmän perustiedoilla ja avaa taustaa siitä miksi laadullinen tutkimus valikoitui tutkimusmenetelmäksi. Aineistonkeruumenetelmä -osiossa käsitellään haastattelun ominaisuuksia aineistonkeruumenetelmänä sekä haastattelun muotoja ja niiden ominaisuuksia. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään
teemahaastattelumenetelmää, joten sen prosessin vaiheita, suunnittelua ja toteutusta, käsitellään
tarkemmin omassa alaluvussaan. Aineiston käsittely ja analysointi -luvussa esitellään tutkimuksessa hyödynnettyjä aineiston analysointimenetelmiä.

Tutkimuksen teoriaosuus kattaa tutkimusilmiön ympärille keskittyvän ja sen perusteita sekä
käsitteitä lukijalle avaavan osion, luvussa numero kolme. Luvussa käsitellään digitalisaation
vaikutuksia yritysten toimintoihin ja toimintaan. Alaluvuissa lisätään lukijan ymmärrystä digitalisaation merkityksestä, siitä mitä digitalisaatio tarkoittaa ja mihin se vaikuttaa. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään digitalisaation yleisimmät murrokset. Toisessa alaluvussa esitetään
mitä tarkoittaa PK- yritys sekä miten digitalisaatio näkyy Suomen PK- yritysten toiminnassa.
Kolmannessa alaluvussa avataan, mitä johtajuus ja johtaminen tarkoittaa sekä miten digitalisaatio on vaikuttanut perinteiseen johtamiseen. Neljännessä ja viimeisessä alaluvussa avataan
toimitusketju käsitteen merkitystä ja sisältöjä sekä sitä, miten digitalisaatio on alkanut vaikuttaa
toimitusketjujen toimintaan.

Luvussa neljä käsitellään digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteitä. Tutkimalla olemassa olevista teoksista digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteitä, laaditaan pohjaa ja yleisiä ennakkokäsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Luvun alaluvut sisältävät kirjallisuuskatsauksesta tunnistetut
digitaalisen toimitusketjun tavoitteet ja pyrkimykset, teknologiaratkaisut sekä haasteet ja vaikeudet. Ominaispiirteiden avaamisen jälkeen alkaa työn soveltava osuus. Kirjallisuuskatsauk-
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sen johtopäätöksinä laadittiin luvun viimeisen alaotsikon alle aihekehys, tunnistettujen ominaispiirteiden perusteella, joka toimi PK- yrityksiin kohdistuvien haastatteluiden suunnittelun
tukena.

Viides luku eli PK- yritysten toimitusketjun digitalisaatio, sisältää tutkimuksen vaiheen, jonka
aikana kerättiin tietoa PK- yritysten näkökulmasta toimitusketjujen digitalisaatioon. Luvun alaluvuissa käsitellään haastatteluiden suunnittelun ja toteutuksen vaiheita. Haastattelun tuloksina
luvussa käsitellään haastatteluaineiston analyysin perusteella tunnistettuja haasteita. Luvun lopuksi tehdään johtopäätöksiä tutkimuksen lopputuloksena laadittavan mallin tarpeista, haastatteluaineistosta tunnistettujen haasteiden perusteella.

Kuudes luku sisältää työn lopputuloksena laadittavan mallin suunnittelun ja toteutuksen. Ensimmäinen alaluku sisältää rakennettavan mallin laatimisen tueksi valittujen sovellettavien mallien esittelyn. Toisessa alaluvussa esitellään tutkimuksen varsinainen tulos eli avataan tutkimuksen lopputuloksena syntyneen PK- yritysten toimitusketjun digitalisaation tueksi laaditun
kypsyysmallin tavoitetilat.

Työn viimeiset luvut eli luvut seitsemän ja kahdeksan sisältävät työn johtopäätökset sekä yhteenvedon. Johtopäätökset sisältävät työn tulosten merkittävyyden arviointia, tulosten vertailua
olemassa olevien tutkimusten tuloksiin, työn toteutuksen aikana syntyneiden johtopäätösten ja
rajausten läpikäymistä sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointia. Yhteenveto luku sisältää
tutkimuksen toteutuksen ja tulokset tiivistettynä.
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2

TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimusmenetelmän valinnan määrittää se, millä menetelmällä saadaan kerättyä parhaiten ja
oikeanlaisinta tietoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi sekä tutkimuksen tarkoituksen täyttymiseksi. (Hirsjärvi et al. 1997, 137-138) Tutkimusmenetelmät lajitellaan usein kahteen pääkategoriaan, määrälliseen eli kvantitatiiviseen sekä laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään. Tutkimusmenetelmien erottelu jakaa mielipiteitä. Tutkimusmenetelmät asetellaan
usein vastakkain ja niitä vertaillaan niiden eroavaisuuksien perusteella. Nykypäivänä tutkimusmenetelmiä pyritään käyttämään enemmän toisiaan täydentävinä keinoina eikä niinkään toisiaan pois rajaavina menetelminä. (Hirsjärvi et al. 1997, 135-136) Hirsjärvi et al. (1997, 136-137)
mainitsevat, että kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää on vaikea tarkkarajaisesti erottaa
toisistaan, siksi he esittävät teoksessaan suuntaviivoja ja ydinkysymyksiä, joihin eri menetelmillä haetaan vastauksia, jotta tutkimuksen strategisten linjausten tekeminen olisi mahdollista.
Tiivistettynä he esittävät, että kvantitatiivinen menetelmä käsittelee pääasiassa numeroita, kun
taas kvalitatiivinen käsittelee merkityksiä. Loppuun he kuitenkin muistuttavat, että numerot ja
merkitykset ovat eroavaisuuksistaan huolimatta riippuvaisia toisistaan. Numerot perustuvat
merkityksiin ja merkitysten käsitteellisiä ilmiöitä voidaan usein kuvata numeroin.

Laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus on tutkimustyyppi, jossa tutkimusaineena ei
yleisesti toimi tilastolliset tiedot, kuten numerodata vaan kirjallinen tieto, kuten sanat ja lauseet.
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata, ymmärtää sekä tulkita tutkittavaa ilmiötä. Aineiston analyysivaihe on syklin kaltainen prosessi, jonka tekeminen ei sijoitu tutkimuksen loppuun vaan kulkee tutkimuksen aineiston tutkimisen kanssa käsikädessä. Laadullisessa tutkimuksessa on normaalia, että kerättävän ja tutkittavan aineiston määrä on tuntematon ja sitä
kerätään tutkimusongelman ratkaisemiseen ja ilmiön ymmärtämiseen asti. (Kananen 2014, 18–
19) Kanasen (2014, 16) mukaan laadullinen tutkimus tulee kysymykseen silloin, kun tutkittava
asia on alustavasti vieras eli siitä ei ole löydettävissä ilmiötä selittävää teoriaa, tutkimuksella
pyritään siis ymmärtämään tutkittavaa tapausta sekä selittämään mistä siinä on kyse. Vilkka
(2005, 98) esittää laadullisen tutkimuksen tavoitteeksi tulkita tutkimuksen aikana käsiteltävää
tietoa ja muodostaa tulkinnan perusteella esimerkiksi malleja tai ohjeita käsitellystä aiheesta.
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Tutkimusaineistoksi laadulliseen tutkimukseen voidaan käyttää laajasti erilaista tietoa. Tutkimusaineistoksi soveltuu muun muassa dokumenttiaineistot, puhe-, kuva- ja tekstiaineistot, kirjeet ja elämänkerrat, aikakausi- sekä sanomalehdet ja arkistomateriaalit. (Vilkka 2005, 101)
Laadullisen tutkimuksen aineistot voidaan jakaa sekundääri- ja primääriaineistoihin. Sekundääriaineistoksi kutsutaan aineistoa, joka on käytettävissä sellaisenaan. Sekundääriaineistoa ovat
esimerkiksi olemassa olevat tutkimukset, kirjat ja muu historiatieto. Primääriaineistolla kuvataan taas aineistoa, joka kerätään juuri kyseistä tutkimusta varten, selvittääkseen siinä esitettyjä
kysymyksiä. Primääriaineistoa kerätään useimmiten havainnoinnilla, haastatteluilla tai kyselyillä. Kerätyt aineistot käsitellään käyttäen erilaisia analyysimenetelmiä, jotka määräytyvät käsiteltävän aineiston mukaan. (Kananen 2014, 64-65)

Aineistonkeruumenetelmiksi kutsutaan menetelmiä, joilla hankitaan aineistoa tutkimusta varten (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). Aineistonkeruumenetelmän valinnan tulee olla perusteltua,
sillä erilaiset menetelmät sopivat erilaisiin tutkimuksiin sekä eritasoisen tiedon keräämiseen
(Hirsjärvi & Hurme 1982, 13). Laadullisen tutkimuksen yleisimpiin aineistonkeruumenetelmiin
kuuluu tutkimuksen tavoitteesta ja tutkimuksen toivotuista tuloksista riippuen erilaiset haastattelut, kyselyt, asioiden havainnointi sekä dokumentoiduista tiedoista kasatut kokonaisuudet.
Aineistonkeruumenetelmät eivät rajaa toisiaan pois, vaan niitä voidaan käyttää yhdistelminä
tuottamaan tarkempaa tietoa tutkittavasta aiheesta, riippuen tutkimusongelmasta ja tutkimukseen käytettävissä olevista resursseista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62)

2.1

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Haastattelu on laadullisen analyysin yleisin tiedonkeruumenetelmä. (Kananen 2014, 70). Haastattelu tähtää informaation keräämiseen ja on siis ennalta suunniteltua ja päämäärähakuista
toimintaa (Hirsjärvi & Hurme 1982, 25). Haastattelun valmisteluun vaikuttaa oleellisesti se,
kuinka paljon tutkittavasta asiasta tiedetään valmiiksi, jonka vuoksi haastattelu vaatii teoriapohjan tutkimista ja ilmiön ymmärtämistä. (Kananen 2014, 73) Seuraavalla sivulla oleva kuva 2
sisältää haastattelun hyviä ja huonoja puolia aineistonkeruumenetelmän roolissa.
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Hyvät puolet (+)
• mahdollisuus tarkentaa ja motivoida
• esitysjärjestys on joustava
• haastateltavien vastausprosentti on korkea
• sopii emotionaalisille alueille
• saavutetaan kuvaavia esimerkkejä
• kattaa laajasti alueita
• mahdollistaa täysin uusien näkökulmien löytymisen
Huonot puolet (-)
• valmistelu vie aikaa
• analysointi ja käsittely vie aikaa
• saattaa tuottaa epäolennaista tietoa
• anonyymiyttä ei voida taata
Kuva 2 Haastattelun hyvät ja huonot puolet, mukaillen Hirsjärvi & Hurme (1982, 15-16)

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelulla on korkea vastausprosentti. Kun haastateltava hyväksyy kutsun haastatteluun, hän myös useimmiten osallistuu haastatteluun ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 64-65; Hirsjärvi et al. 1997, 206) Joidenkin tutkimusten mukaan muilla aineistonkeruumenetelmillä, kuten kyselylomakkeella tavoitetaan haastateltavat henkilöt paremmin. Tavoitettavuus ei kuitenkaan tuota tulosta, mikäli haastateltavat
eivät vastaa kyselyyn. Yhtenä haastattelua aineistonkeruumenetelmänä heikentävänä puolena
on todettu se, että haastattelussa ei voida taata haastateltavan anonyymiyttä, sille ominaisen,
suoran vuorovaikutuksen takia. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 15-16) Yleisimmin esteenä haastattelun toteuttamiselle toimii se, että haastattelun tekemiseen, suorittamiseen ja tiedon käsittelyyn
kuluu suhteellisen paljon aikaa ja näin ollen myös rahaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 64-65).
Haastattelussa saatetaan myös saada paljon epäolennaista tietoa, kun taas esimerkiksi kyselylomakkeella saadaan helpommin konkreettista ja yksiselitteistä tietoa. Toisaalta taas kyselylomakkeilla ei saada yhtä lailla selville uusia, tutkijalle tuntemattomia, asioiden välisiä yhteyksiä,
kuvaavia esimerkkejä tai pystytä tekemään täsmennyksiä kysymyksiin, kuten haastattelussa.
(Hirsjärvi & Hurme 1982, 15-16) Haastattelun avulla saadun tiedon tarpeellisuuden ja oikeellisuuden määrittelee siinä esitetyt kysymykset (Kananen 2014, 70). Haastattelutilanteessa se,
miten haastattelija toimii ja osaa tulkita vastauksia, on ratkaisevaa. Haastattelutulosten luotettavuuteen voi negatiivisesti vaikuttaa se, että haastateltava haluaa antaa sosiaalisesti suotavia
vastauksia haastattelutilanteen asettaman paineen alla. (Hirsjärvi et al. 1997, 206-207) Haastat-
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telu tilanteen etuna toimii kuitenkin se, että haastateltava voi motivoida ja kannustaa haastateltavaa haastattelutilanteessa. Haastattelulla voidaan kyselylomakkeeseen verrattuna saavuttaa
laajempaa ja kattavampaa tietoa tutkittavasta asiasta. Haastattelua käytetäänkin usein kartoitustutkimuksiin, joissa pyritään saamaan tutkittavan tiedon ohella uusia näkökulmia tutkittavaan
aiheeseen liittyen. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 15-16)

2.1.1 Haastattelun muodot

Haastattelulajeja ja tapoja on useita. Haastattelut voidaan luokitella kysymystyyppiluokittelun
lisäksi esimerkiksi osallistujamäärän mukaan (Kananen 2014, 70). Osallistujamäärän mukaan
luokittelu tapahtuu yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluihin (Hirsjärvi et al. 1997, 210). Yleisimmin haastattelulajeja luokitellaan kuitenkin kysymystyyppiluokittelun mukaan, eli sen mukaan
miten muodollinen eli strukturoitu haastattelu on. Täysin strukturoitu haastattelu tarkoittaa sitä,
että kysymykset, vastausvaihtoehdot ja kysymysten esittämisjärjestys ovat tarkasti etukäteen
määriteltyjä. Täysin strukturoimaton haastattelu taas kuvastaa haastattelutilannetta, jossa käydään vapaamuotoista keskustelua etukäteen määritetyistä aihepiireistä. (Hirsjärvi et al. 1997,
208)

Yksilö- pari- ja ryhmähaastattelu

Erilaisia osallistujamääriä haastatteluissa käytetään erilaisissa tarkoituksissa. Yksilöhaastattelu
on osallistujamäärämuodoista yleisin. Parihaastattelua toteutetaan usein, kun haastattelun kohteena on haastattelua tai haastateltavaa arasteleva henkilö, kuten alaikäinen lapsi, jolloin haastatteluun osallistutetaan myös lapsen huoltaja. Parihaastattelu on ryhmähaastattelun alamuoto,
eli sen toteutukseen pätee ryhmähaastattelun ohjeet. Osallistujamäärän vaikutuksesta haastateltavan vapautuneisuuteen ja luontevuuteen on erilaisia väitteitä. (Hirsjärvi et al. 1997, 210) Ryhmähaastattelu voi antaa turvallisuuden tunnetta haastateltaville, ryhmäläiset voivat auttaa muistamaan asioita tai korjata väärinymmärryksiä. Toisena ääripäänä ryhmähaastattelu voi myös
vaikuttaa negatiivisesti tutkimustuloksiin. Ryhmä voi sisältää henkilöitä, jotka pyrkivät ohjaamaan haastattelua haluamaansa suuntaan ja pyrkivät vaikuttamaan kielteisten asioiden esiin
nousemiseen. Ryhmähaastattelu sopii kuitenkin erityisesti tilanteisiin, joissa tutkitaan ryhmien
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kulttuureja, niiden näkemyksiä ja arvoja. (Hirsjärvi et al. 1997, 211) Tämän vuoksi haastateltavien osallistujamäärä tuleekin pohtia tapauskohtaisesti, sen mukaan, millaisella osallistujamäärällä haastattelija kokee saavansa parhaiten tuloksia haastattelusta. Valintaan vaikuttaa tapauskohtaisesti etenkin se, mikä on tutkimuksen aihe ja ketä haastatteluun valitut henkilöt ovat.
(Hirsjärvi et al. 1997, 210)

Puhelin ja virtuaalihaastattelu

Haastatteluja voidaan luokitella myös niiden toteutuskanavan perusteella. Haastatteluja voidaan
toteuttaa perinteisen kasvokkain tapahtuvan haastattelutavan lisäksi puhelin- sekä tietokonehaastatteluna. (Hirsjärvi et al. 1997, 212) Internetissä ja sähköpostitse toteutettavia virtuaalihaastatteluja voidaan suorittaa niin lomake- kuin avoin-, ryhmä- tai yksilöhaastattelun muodossa. Puhelin ja virtuaalihaastattelujen etuna on se, että haastatteluja voidaan toteuttaa helposti
maantieteellisesti hyvin kaukana olevien henkilöiden kanssa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 221;
Ikonen 2017, 231). Virtuaalihaastattelun aikainen viestintä tapahtuu joko reaaliaikaisesti erilaisten kanavien välityksellä tai eriaikaisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Eriaikaisessa
viestinnässä haastattelun kumpikin osapuoli kirjoittaa viestinsä itse, valitsemanaan ajankohtana. Yhtenä etuna sähköpostihaastattelulla tai muulla eriaikaisella haastattelutavalla on se, että
siitä saatu aineisto on valmiiksi digitaalisessa tekstimuodossa eikä näin ollen vaadi haastattelun
aineistonkäsittelyyn lukeutuvaa litterointi vaihetta. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 221) Tekstimuodossa tapahtuva haastattelu, sisältää sen edullisuuden ja helppouden lisäksi heikkouksia
verrattuna kasvokkain tapahtuvaan haastatteluun. Tekstimuotoisen aineiston kohdalla nousee
ongelmaksi haastatteluaineiston tulkinta. Haastattelutilanteessa ei nähdä haastateltavan reaktiota tai kuulla tekstin painotusta, jolloin on riskinä, että teksti tulkitaan väärin. Toisena esimerkki riskinä nousee esille se, että sähköpostin kautta tapahtuva haastattelu helposti venyy
ajallisesti liiankin pitkäksi ja sen lopettaminen hienovaraisesti saattaa olla vaikeaa. (Ruusuvuori
& Tiittula 2005, 220-221) Useat virtuaalihaastatteluja toteuttaneet haastattelijat ovat kuitenkin
myös sitä mieltä, että tekstipohjaisilla virtuaalihaastatteluilla saadaan selkeämpiä, suorempia ja
organisoidumpia vastauksia, kuin suullisissa haastatteluissa, joissa haastateltavalla ei ole yhtälailla aikaa muotoilla sanottavaansa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 224)
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Puhelin haastattelun etuna verrattuna perinteiseen kasvokkaiseen haastatteluun, toimii sen joustavuus. Haastattelun ajankohtaa on menetelmän joustavuuden takia helppo siirtää, joka varmistaa sopivan ajankohdan löytymisen haastattelijalle ja haastateltavalle tai haastateltaville niin,
että haastattelu ei häiritse henkilön muuta toimintaa. (Ikonen 2017, 231) Puhelinhaastattelu tarjoaa myös anonymiteetin, joka voi olla tärkeää haastateltavalle. Puhelin haastattelu saattaa
myös kannustaa haastateltavia osallistumaan haastattelun keskusteluun rohkeammin, kun haastattelija ja haastateltava eivät näe toisiaan. Tämä saattaa rohkaista haastateltavia antamaan myös
avoimempia ja rehellisempiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Toisaalta taas haastattelijan
ja haastateltavan välinen fyysinen etäisyys sekä tilanteen kasvottomuus saattavat vaikuttaa
haastattelutilanteen luottamuksen syntymiseen. (Ikonen 2017, 232-233)

Lomake-, avoin- ja teemahaastattelu

Lomake- eli strukturoituhaastattelu toteutetaan tarkkaan määriteltyä kyselylomaketta käyttäen.
Kyselylomakkeeseen asetetut kysymykset esitetään haastattelussa tarkasti, siinä muodossa ja
järjestyksessä, kun ne on lomakkeeseen asetettu. Haastattelu on suhteellisen helppo toteuttaa.
Kysymysten ja esitysjärjestyksen järjestyksen laatimiseen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa.
(Hirsjärvi et al. 1997, 208) Lomakehaastattelun yksityiskohtaisilla kysymyksillä saadaan yksityiskohtaistatietoa tutkittavasta aiheesta (Kananen 2014, 70). Strukturoidun haastattelun tekeminen edellyttää tutkittavan aiheen tarkkaa tuntemusta. Ilman alustavaa tietoa tutkimusaiheesta,
on mahdotonta tehdä onnistunutta strukturoitua haastattelua, pohjautuen siihen tietoon, että oikeaa tietoa tuottavia kysymyksiä on mahdotonta laatia ilman tutkittavan aiheen teoriapohjan
tuntemista. (Kananen 2014, 73)

Avoimella haastattelulla kuvataan strukturoimatonta haastattelua. Avoimen haastattelun synonyyminä useissa tutkimuksissa käytetään termiä syvähaastattelu. Avoimessa haastattelussa,
jopa haastattelun aihe voi muuttua haastattelun aikana, keskustelun edetessä omalla painollaan.
Haastattelun tavoitteena onkin keskustelunomaisesti selvittää haastateltavan mielipiteitä, käsityksiä, tunteita ja ajatuksia. Keskustelu on vapaata ja haastattelijan tärkeimpänä tehtävänä on
ohjata haastattelua haluttuun suuntaan. Avoimen haastattelun toteuttaminen vaatiikin enemmän
taitoja, kuin muut haastattelun muodot. Avointa haastattelua käytetään usein esimerkiksi terapeuttisissa istunnoissa. Useimmiten avoin haastattelu vaatii useampia haastattelukertoja, jotta
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saavutetaan tarvittava tiedon määrä ja laatu. Näin ollen haastattelumuotona avoin haastattelu
on haastava esimerkiksi opinnäytetyöntekijälle, jolla on tarkkaan rajattu aika tutkimuksen toteuttamiselle. (Hirsjärvi et al. 1997, 209)

Teemahaastattelulla tarkoitetaan strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun välimallia.
Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri on tiedossa, mutta kysymyksiä ja niiden järjestystä
ei ole suunniteltu tarkasti etukäteen. Teemahaastattelu vastaa hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen
ominaispiirteisiin ja sitä käytetäänkin usein esimerkiksi yhteiskunta- ja kasvatustieteissä. Haastattelumuotona se sopii kuitenkin myös kvantitatiiviseen tutkimukseen, sillä haastattelun tuloksia voidaan käsitellä myös tilastollisen menetelmän tavoin. (Hirsjärvi et al. 1997, 208) Teemahaastattelua varten haastattelijalla tulee olla ennakkonäkemys haastattelun aihepiiristä, jonka
ympärille haastattelun aiheet eli teemat ja keskustelu rakennetaan (Kananen 2014, 70). Teemahaastattelulla saavutettu tieto asettuu yleisen- ja yksityiskohtaisen tiedon välille. (Kananen
2014, 71).

2.1.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelu tarkoittaa teemoihin perustuvaa keskusteluhaastattelua kahden ihmisen välillä. Teemahaastattelun tavoitteena on saada käsitys tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2014, 70)
Teemalla tarkoitetaan kysymystä laajempaa kokonaisuutta, josta haastattelun aikana keskustellaan. Kananen (2014) käyttää tutkimuksessaan haastattelun keskustelusta termiä keskusteluttaminen. Keskusteluttamalla haastateltavaa teemoista haastattelija pyrkii lisäämään ymmärrystään tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2014, 76)

Suunnittelu

Haastattelututkimusta edeltävä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää onnistuneen tutkimuksen
varmistamiseksi. Suunnittelemalla tutkimusta ennen sen toteutusta voidaan välttyä työläiltäkin
jälkimuokkauksilta. Tutkimuksen suunnittelu ei kuitenkaan sijoitu ainoastaan aikaan ennen tutkimuksen toteutusta, vaan kulkee ja muokkautuu tutkimusprosessin edetessä. Suunnittelu voidaan jakaa kolmeen karkeaan eri kokonaisuuteen, joita ovat:
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(1) Tutkimuksen yleisluontoiseen suunnitteluun, tavoitteiden ja ongelmien hahmotteluun ja
ongelmien ratkaisuun tarvittavan tiedonhankinnan suunnitteluun,
(2) varsinaisen haastattelutilanteen toteutuksen ja kulun suunnitteluun ja
(3) haastattelun jälkeisen toiminnan suunnitteluun. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 39)

Teemahaastattelun suunnitteluvaiheen tärkeimmäksi vaiheeksi muodostuu teemojen muodostaminen. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 41; Hirsjärvi & Hurme 2015, 66) Ennen varsinaisen haastattelun suunnittelua haastateltavan tulee tehdä teoriapohjaista tutkimusta luodakseen itselleen
ennakkokäsityksen ilmiöstä ja sen aihepiireistä. Ennakkokäsityksen rakentuminen on tärkeää,
sillä sen perusteella aloitetaan luomaan teemahaastattelun teemoja. Teemat käsittävät kaikki
keskusteltavat aihealueet, jotka liittyvät ilmiöön ja lisäävät haastattelijan ymmärrystä aihepiiristä. (Kananen 2014, 77) Teema-alueiden ja kysymysten luomista ja ajoittumista teemahaastattelun kokonaisuuteen kuvaa Hirsjärven ja Hurmeen (2015, 67) Kuvio 6. Teema-alueet tutkimuskokonaisuudessa, jota mukaillen alla oleva kuva 3 on muodostettu.

Kuva 3 Teemahaastattelun vaiheet, mukaillen (Hirsjärvi & Hurme 2015, 67)

Haastattelun teemojen laatiminen alkaa siis tutkimusongelman teoriaan tutustumisella. Selvittämällä tutkimukseen liittyviä olennaisia peruskäsitteitä ja tarkentamalla ja jakamalla niitä tutkimuksen kannalta olennaisiin alakäsitteisiin ja -luokkiin, voidaan tunnistaa tutkimusongelman
tutkimiseksi tarvittavat teema-alueet. Teema-alueet ovat siis iskusanamaisia, pelkistettyjä alueita, jotka perustuvat tutkimusongelmiin, mutta ovat yksityiskohtaisempia. Teema-alueet tulisi
kuitenkin pitää tarvittavan väljinä niin, että tutkittavan ilmiön sisältämät todelliset ominaisuudet paljastuisivat mahdollisimman hyvin. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 41; Hirsjärvi & Hurme
2015, 66)
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Teemahaastattelussa olennaista on se, että keskustelun aikana teemojen sisältämät aihepiirit syvenevät ja niitä lavennetaan. Tämä tarkoittaa lyhyesti kerrottuna sitä, että kysymykseen esitetty
vastaus tuottaa tietoa syventävän kysymyksen, ja tämä sykli jatkuu, kunnes aihealueen vastaus
on tarpeeksi tarkka ja kattava. Kysymysten muoto alkaa siis yleisestä teemaan liittyvästä kysymyksestä ja tarkentuu vaiheittain kohti yksityiskohtaisempaa tietoa tuottavia kysymyksiä. (Kananen 2014, 76) Yhteen teemaan voi kuulua useita tietoa syventäviä kysymyksiä ja yhdellä
kysymyksellä voidaan saada vastauksia useampaan teemaan, riippuen haastateltavan vastauksen laajuudesta. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 42)

Teemojen laatiminen on avain asemassa siinä mitä tutkimuksesta voidaan saada. Kaikkia teemoja ei ole välttämätöntä käsitellä kaikkien haastateltavien kanssa, vaan haastattelun aikana
voidaan käyttää intuitiota ohjaamaan teemojen hyödyntämistä. Teemoja voidaan laatia perustuen erilaisiin lähteisiin. Teemojen laadinta voidaan toteuttaa pohjustuen täysin tutkijan intuitioon eli siihen, että keskustellaan siitä mitä mieleen tulee. Teemat voidaan laatia myös pohjustuen teoriaan, jolloin teemojen taustalla vaikuttaa mitattavaan muotoon muutetut teoreettiset
käsitteet, tai pohjustuen kirjallisuuteen, jolloin teemat laaditaan tutkimusten sisältöihin ja tuloksiin perustuen. Hyvä haastattelu sisältääkin vähän jokaista yllä mainittua keinoa. Tärkeintä
on kuitenkin perehtyä syvällisesti tutkimusaiheeseen ja sen sisältöihin ennen teemojen laatimista ja haastattelujen toteuttamista, jotta haastattelut eivät jää vaillinaisiksi. (Valli & Aarnos
2018, 37-38)

Haastattelurunko ohjaa haastattelua. Teemahaastattelussa haastattelurunkoon kirjataan kaikki
keskusteltavat aiheet, joiden pitäisi kattaa tutkittava ilmiö. Haastattelurunko liitetään tutkimukseen, jotta lukija pystyy näkemään, miten haastattelija on hahmotellut tutkimuskohteensa. (Kananen 2014, 78) Teemahaastattelun runko toimii haastattelijan muistilistana ja sisältää teemaluettelon, joka on muodostettu tutkimusongelman ja teorian sisältämien käsitteiden pohjalta
(Hirsjärvi & Hurme 1982, 41). Haastattelurungon tulisi sisältää Kanasen (2014, 78) esimerkin
mukaan:
-

Taustatiedot: yrityksen nimi, toimiala, liikevaihto ja henkilöstö

-

Toteutuksen tiedot: haastattelija, ajankohta, kesto, haastateltava, haastateltavan asema

-

Teemat: tutkimusongelman mukaan haastattelututkimukseen muodostuneet teemat.
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Teemaluettelo voidaan muotoilla myös esimerkiksi miellekartaksi (eng. mind map) tai tasoja
sisältäväksi teemarungoksi. Tällaisella muotoilulla voidaan helpottaa teemojen ja kysymysten
rakentumisen hahmottumista, sekä helpottaa haastattelun etenemisen seurantaa. Teemarunko
voidaan rakentaa esimerkiksi kolmitasoiseksi. Ylin taso sisältää teemat eli aihepiirit. Toinen
taso sisältää teemaa tarkentavat apukysymykset, joiden avulla teemaa voidaan pilkkoa helpommin vastattaviksi kysymyksiksi. Kolmas taso taas sisältää hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä,
joita käytetään esimerkiksi silloin, kun aiemmat kysymykset eivät ole tuottaneet vastausta.
(Valli & Aarnos 2018, 39-40)

Haastattelussa esitetyt kysymykset ratkaisevat haastattelutilanteesta saadun tiedon määrän ja
laadun. Dikotomisiksi eli suljetuiksi kysymyksiksi kuvataan kysymyksiä, joihin haastateltava
voi vastata joko "Kyllä" tai "Ei" vastauksella. Liiallinen suljettujen kysymysten käyttö johtaa
suppeaan aineistoon ja ohjaa haastateltavaa vastauksien annossa. Suljettuja kysymyksiä käytetään usein yleistiedon keräämisvaiheessa, esimerkiksi kerätessä faktoja haastateltavasta. (Kananen 2014, 74, 79) Suljettujen kysymysten sijaan teemahaastattelussa haastateltavan pitäisi
pyrkiä esittämään avoimia, kyseisen vaiheen teemaan liittyviä kysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä pyritään saamaan laajempaa ymmärrystä käsiteltävästä teemasta. Jatkokysymyksiä
taas esitetään haastateltavan vastauksiin liittyen, pyrkien saavuttamaan perusteluja ja näkemyskantaa esitetyn vastauksen taustalta. Jatkokysymyksillä voidaan löytää täysin uusia ulottuvuuksia liittyen käsiteltävään teemaan. Hypoteettisia eli oletukseen perustuvia, kysymyksiä esitetään, jotta saavutettaisiin ymmärrystä siitä, miten haastateltava toimisi tai tuntisi, mikäli jotain
mitä ei ole vielä tapahtunut, tapahtuisi. Hypoteettisilla eli oletukseen perustuvilla kysymyksillä
saadaan näkökulmia, joita ei välttämättä muuten saavutettaisi. (Kananen 2014, 79-80) Hypoteettisilla kysymyksillä saavutetaan kuitenkin useimmiten stereotyyppisiä eli kankeita vastauksia, koska ne eivät perustu todelliseen tapahtumaan, vaan asioihin joita haastateltava on lukenut
tai kuullut liittyen aiheeseen. Laadullisessa tutkimuksessa hypoteettiset kysymykset luokitellaankin erikseen muista kysymyksistä ja haastattelussa keskitytään kysymyksiin, joilla saavutetaan todellisiin kokemuksiin perustuvia vastauksia. (Kananen 2014, 84) Teemahaastattelu
vaatii usein uusintakierroksen, sillä usein kerätyn aineiston analyysin aikana herää esiin uusia
kysymyksiä. Tuottamalla vain yhden haastattelukierroksen tulokset jäävät usein pintatiedoksi
ilmiön syvällisestä ymmärtämisestä. (Kananen 2014, 76)
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Toteutus

Haastattelujen toteuttamisen ensimmäinen vaihe on etsiä haastateltavia. Haastateltavat valitaan
sen mukaan, kenellä uskotaan olevan tutkimukseen tarvittavaa tietoa ja osaamista. Tietyistä
organisaatioista haastateltavia etsittäessä, on hyvä tutustua yrityksen organisaatiorakenteeseen
sekä nimikkeiden vastuualueisiin, jotta varmistutaan siitä, että pyydetään oikeita henkilöitä
haastatteluun. Mikäli yleistä tietoa ei ole saatavilla, voidaan kuvaukseen sopivaa henkilöä kysyä
yrityksen joltakin muulta henkilöltä. Yhteydentotossa on hyvä esitellä tutkimuksen aihe, haastattelun tavoitteet ja kesto, mitä tiedolla tehdään ja miten haastatteluaineistoa käsitellään sekä
miksi juuri kyseinen henkilö valittiin kutsuttavaksi. Mikäli kutsuttu henkilö ei koe omaavansa
osaamista aiheesta tai sopivansa kutsutun kuvaukseen, hän voi ilmoittaa asiasta heti, näin vähennetään riskiä siitä, että haastattelutilanteessa koetaan ikäviä yllätyksiä. Haastattelukutsuun
on myös hyvä sisällyttää motivoinnin kannalta se, mitä tutkimukseen osallistuminen merkitsee,
eli se, että osallistumalla voidaan kehittää samassa tilanteessa olevien yritysten tilaa. (Valli &
Aarnos 2018, 27-28)

Teemahaastatteluun tulee varata aikaa tunnista kahteen tuntiin. Haastattelijan on hyvä varautua
niin puheliaisiin kuin vähäpuheisiin haastateltaviin. Ennen varsinaisia haastatteluja olisi hyvä
toteuttaa joitakin koehaastatteluja, näin voidaan testata teemojen toimivuus ja varmentaa haastattelun onnistumista. (Hirsjärvi et al. 1997, 211) Teemahaastattelussa haastattelijan toimet tiivistetyssä muodossa Kanasen (2014, 89) mukaan ovat:
1. Haastattelun ajankohdasta sopiminen
2. Haastattelun aiheen tiedottaminen haastateltavalle
3. Tarvittavan laitteiston hankkiminen haastattelua varten
4. Laitteiston testaus ja valmistelu sekä tarvittavien varaosien hankinta
5. Teemojen määrittely ja haastattelurungon laatiminen
6. Haastatteluun ajallaan saapuminen.

Haastattelukutsujen hyväksynnän jälkeen tulee toimittaa kutsutuille tieto tarkasta paikasta,
ajasta ja oheismateriaalista, kuten teema-alueista (Valli & Aarnos 2018, 29). Normaalina käytäntönä on tarjota haastateltavalle haastatteluaineisto, tai vähintään haastattelun teemat. Näin
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mahdollistetaan haastateltavan perehtyminen haastattelun aiheeseen ja varmistetaan maksimaalinen tiedon saanti aiheeseen liittyen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65) Haastateltavien informointiin haastattelusta kuuluu oleellisesti suostumuksen varmistaminen haastateltavalta. Mikäli
haastattelussa kerätään henkilötietoja, tulee suostumuksen pyytäminen perustua tietosuojasäädöksiin. Yleisesti haastateltaville etukäteen tarjottavien tietojen tulisi sisältää ainakin seuraavat
asiat:
-

tutkijan yhteystiedot

-

tutkimuksen aihe ja tavoite

-

haastattelun toteutus (paikka, ajankohta, kesto, tallennus)

-

osallistumisen vapaaehtoisuus

-

haastattelun käsittelyn luottamuksellisuus

-

haastatteluotteiden sisällyttäminen tutkimusjulkaisuihin

-

haastattelun jatkokäyttö ja arkistoiminen. (Ranta & Kuula-Luumi 2017, 358-359)

Haastattelujen ajankohta on hyvä sopia viikkoja, jopa kuukausia etukäteen, mikäli haastateltavien aikataulut ovat tiukkoja. Haastattelupaikka voidaan valita suhteellisen vapaasti, pieni taustahäly ei useimmiten haittaa, mikäli tallennusväline vain pystyy ylittämään sen. Useimmiten
kuitenkin haastattelutilanne suunnitellaan rauhalliseen sijaintiin, kuten haastateltavan tai haastattelijan työpaikalle. Rauhallinen ympäristö auttaa keskittymään ja helpottaa tallenteen läpikäymistä ja laatua. (Valli & Aarnos 2018, 29) Etäyhteys mahdollistaa haastattelun suorittamisen suurien etäisyyksien välillä. Etäyhteyttä käytettäessä esimerkiksi Skypen tai vastaavan ohjelman kautta, tulee kuitenkin varautua ohjelmien kaatumiseen ja yhteyskatkoihin mahdollisimman hyvin. Tekniikoiden testaaminen ja varasuunnitelman laatiminen on paikallaan, mikäli
mielitään toteuttaa haastattelu verkkoyhteyden välityksellä. Mikäli verkkohaastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, on myös syytä kiinnittää huomiota siihen, miten litteroinnin aikana
erotetaan, kuka haastateltavista puhuu missäkin vaiheessa. (Valli & Aarnos 2018, 31-32)

Haastattelun onnistuneeseen toteuttamiseen vaikuttaa oleellisesti myös haastattelua edeltävien
toimien lisäksi, haastattelun aikana tapahtuvat keskustelun avaukset, kysymykset ja niiden esitystapa sekä keskustelun ohjaaminen. (Hirsjärvi et al. 1997, 211) Koska teemahaastattelulle on
ominaista, että haastattelu etenee haastateltavan ehdoilla, haastattelijan tehtävänä on tarpeen
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tullen esittää tarkentavia tai täydentäviä kysymyksiä ja pitää haastattelu teemojen aiheissa (Kananen 2014, 76). Kananen (2014, 89) esittää teoksessaan haastattelun kulkuun ohjelistan, jota
haastateltavan olisi hyvä noudattaa saavuttaakseen onnistuneen haastattelutilanteen.
1. Ensimmäisenä haastattelun alussa esittele itsesi sekä käy läpi haastattelun aihe ja sen
luottamuksellisuus.
2. Käynnistä haastattelussa käytettävä tallennuslaite.
3. Aloita haastattelun keskustelu yhdellä teemalla.
4. Osoita kiinnostuksesi esittämällä tarkentavia kysymyksiä ja pyri saamaan kertomuksista
enemmän irti, kuin mitä haastateltava itsenäisesti esittää.
5. Kun teemaan on saatu vastaus, siirry seuraavaan teemaan. Käy läpi kaikki teemat.
6. Pyri tunnistamaan uusia sivujuonteita vastauksista ja tarkentamaan niitä kysymyksillä.
7. Kiitä haastateltavaa yhteistyöstä sekä sovi jatkotoimista eli siitä, miten toimitaan, mikäli
tarkentavia kysymyksiä ilmenee aineiston käsittelyn aikana.
8. Pyydä haastateltavalta varmennus siitä, että saat käyttää ja esittää tuloksia tutkimuksessasi.

Haastattelutilanteessa syntyvään vuorovaikutukseen voi vaikuttaa useat asiat, kuten henkilöiden väliset ikäerot tai valta-asemat. Myös molempien puolien ennakkokäsitykset aiheista voivat
vaikuttaa haastattelun etenemiseen ja sisältöön. Haastattelija ei saisikaan alkaa puolustamaan
omia ennakkokäsityksiään vaan keskittyä tarkentamaan haastateltavan näkemyksiä. (Valli &
Aarnos 2018, 32-33) Haastattelutilanne on hyvä aloittaa kevyillä aiheilla, kuten avaamalla haastattelun aiheet ja eteneminen, kiittämällä haastattelun mahdollisuudesta sekä pyytämällä haastateltavaa kuvaamaan omia työtehtäviään. Työtehtäviin liittyen voidaan kysyä esimerkiksi, kauanko haastateltava on työskennellyt näissä tehtävissä ja mistä asioista hän vastaa. Haastattelutilanteeseen mennessä tulee myös miettiä puhekielen käyttämistä. Asiantuntijatermistön käyttäminen on suotavaa vain, mikäli haastateltava kuuluu alan asiantuntijoihin ja varmasti ymmärtää käytettyjen termien sisällön. (Valli & Aarnos 2018, 34) Puhetavaksi kannattaakin valita
haastateltavan puhetapaa myötäilevä tapa, välttäen kuitenkin teennäistä slangin tai murteen
omaksumista. Myötäilyllä pyritään karsimaan turhat sivistyssanat pois ja ottamaan käyttöön
usein esille tulevia puhekielen ilmaisuja. (Valli & Aarnos 2018, 35) Mikäli taas akateeminen
maailma on haastateltavalle tuttu, voidaan haastattelussa käyttää muuten vältettäviä tutkimus-
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termejä ja muuta akateemista sanastoa. Haastattelun aluksi kannattaa kuitenkin käydä joka tapauksessa läpi haastatteluteemojen käsitteistöä, jotta niiden merkitykset varmasti ymmärretään
samalla tavalla. (Valli & Aarnos 2018, 36)

Teemoista luopuminen on tärkeä osaamisalue haastattelun sekä sen analyysin aikana. Mikäli
teemasta on edetty kaikista tarkimpiin kysymyksiin asti, eikä haastateltava silti ole antanut vastausta haluttuun kysymykseen, on järkevää todeta, että haastateltavalla ei ole mielipidettä tai
osaamista vastata kysymykseen ja siirtyä seuraavaan aiheeseen. (Valli & Aarnos 2018, 40)
Haastattelun teemojen ympärillä olisi hyvä antaa kulkea niin, että haastateltavat ensin keskustelutetaan läpi kaikkien teemojen ja lopuksi esitetään vielä tarkentavia kysymyksiä liittyen vastauksiin. Näin osoitetaan, että haastateltavaa on kuunneltu ja ollaan kiinnostuneita haastateltavan vastauksista. (Valli & Aarnos 2018, 41)

2.2

Aineiston käsittely ja analysointi

Kanasen (2014, 101) mukaan laadullisen tutkimuksen aineisto on usein sellaisessa muodossa,
että sitä lukemalla tai kuuntelemalla ei saada suoraan ratkaisua, tällöin tulee tukeutua aineiston
analyysimenetelmiin. Ensimmäisenä analyysimenetelmänä prosessissa tulee normaalisti vuoroon tietoaineistojen muokkaaminen samaan muotoon, kuten tekstitiedostoiksi. Muodon muokkaamisen jälkeen teksti tiivistetään eli koodataan. Koodaamisen jälkeen teksti luokitellaan eli
kategorisoidaan ja lopuksi aiheita vielä yhdistellään, jonka avulla pyritään laajentamaan ymmärrystä. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 91) tiivistävät saman asian seuraavasti: ”Aineiston laadullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan
osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi.” On
myös tärkeää pitää koko prosessin ajan mielessä tutkimuskysymys sekä tutkimusongelma, jotta
päädytään tilanteeseen, jossa oikeat teemat ja osat nousevat esille aineiston analyysin aikana
(Kananen 2014, 114).

Sisällönanalyysi on laadullisen analyysin perusanalyysimenetelmä, sitä voidaan hyödyntää,
joko ainoana tutkimuksen metodina, mutta myös osana useamman metodin käyttöä. Sisällönanalyysin tarkoituksena on etsiä tutkittavaa aihetta hajanaisesta aineistosta, luoda aineistojen
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perusteella yhtenäistä informaatiota, sekä kasata ja jäsennellä tieto tiiviisti ja selkeästi. Lopputuloksena luodaan selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen aineiston analyysin yhteydessä puhutaan aineistolähtöisestä sekä teorialähtöisestä analyysistä. Analyysimuotojen erottelu riippuu analyysissä tehtävästä päättelylogiikasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91) Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkijan tavoitteena on etsiä aineistoista esimerkiksi aineistoja
yhtenäistäviä asioita, perustuen täysin siihen mitä aineistoista on löydettävissä. (Vilkka 2005,
140-141) Teorialähtöisessä sisällönanalyysin muodossa tutkimus pohjautuu vahvasti olemassa
olevaan teoriaan, malliin tai ajattelutapaan. Tutkimus lähtee liikkeelle teoriasta ja sen tavoitteena on uudistaa käsitystä teoriasta. (Vilkka 2005, 142). Pohjalla vaikuttavat teoriat ja aikaisemmat tutkimukset ohjaavat tutkimuksen käsitteiden ja luokitusten määrittelyä ja analysointia.
Teorialähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on tutkittavien antamien merkitysten avulla uudistaa teoreettista käsitystä tai mallia tutkittavasta asiasta. (Vilkka 2005, 140-141.)

Litteroinnilla tarkoitetaan haastattelusta saadun aineiston eli yleisimmin video- tai äänitallenteen muuttamista tekstiaineistoksi. Litteroinnin tarkkuuden tason määrittää tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet. Mikäli tavoitteena on tutkia haastattelun sisältöä, voidaan keskittyä vain tallenteen sisältöön eikä ole tutkimuksen kannalta tarpeellista huomioida vuorovaikutuksen yksityiskohtia. Tutkimuksissa, joissa reaktioilla ja sanojen painotuksilla sekä tauoilla on
merkitystä, voidaan käyttää litterointimerkkejä. Litterointimerkeillä voidaan siis kuvata haastattelutilanteen ei-sanallisia yksityiskohtia kuten taukoja, sanojen painotuksia ja päällekkäistä
puhumista. Ylilitterointia on kuitenkin hyvä välttää ja usein pikkutarkkojen litterointimerkkien
käyttäminen vie vain turhaan aikaa eikä tuota lisäarvoa tutkimukselle. (Ruusuvuori & Nikander
2017, 367-368)

Aineiston koodauksella etsitään aineistosta ulottuvuuksia ja käsitteellisiä kerroksia tutkittavasta ilmiöstä. Aineistolähtöisessä koodauksessa ja luokittelussa voidaan käyttää tekstiaineistosta suoraan esille nousseita ilmaisuja ja teorialähtöisessä versiossa jäljitetään aineistosta teoriakäsitteiden ilmaisuja, niiden merkityksiä tai muunlaisia ilmenemismuotoja. Segmentointi on
osa koodausta, jossa aineistosta poimituille lauseille tai tekstiosioille annetaan niiden sisältöä
kuvaava koodinimi. Koodaus on siis yksinkertaisemmillaan tekstin lukemista ja sisällön omaksumista tiivistelmämenetelmää käyttäen. Sen tarkoituksena on myös yhdistellä ilmaisuja sa-
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mankaltaisia ominaisuuksia sisältävien ilmaisujen kanssa. Lopputuloksena saadaan koodauskehikko, jonka avulla hahmotetaan aineistosta säännönmukaisuuksia, malleja ja teemoja. (Kananen 2014, 104-105)

Luokittelun lähtökohtana toimii, joko teorialähtöinen tai aineistolähtöinen tapa. Teorialähtöisessä tavassa aineiston käsitteet laaditaan perustuen teorian avulla selvitettyihin käsitteisiin ja
luokitteluihin. Aineistolähtöisessä tavassa aineiston sisältö määrittelee sen, minkälaisia käsitteitä ja luokitteluja aineistosta laaditaan. (Kananen 2014, 108) Luokittelussa koodatusta tekstistä tunnistettuja kuvauksia tai käsitteitä yhdistellään erilaisiin luokkiin. Yhdistely voi toimia
esimerkiksi niin, että viedään samaa tarkoittavat käsitteet yhden niitä kuvaavan käsitteen alle
tai, että viedään eri asioita kuvaavat yhden käsitteen alle. Kummassakin edellä mainitussa tapauksessa pyritään luomaan käsitteistä looginen kokonaisuus. (Kananen 2014, 113)

Saturaatio määrittää tutkittavan aineiston riittävyyden. Toinen käytetty ilmaisu saturaatiosta
on kyllääntyminen (Kananen 2014, 97). Kun aineiston tutkiminen saavuttaa saturaation, ei aineisto tuota enää mitään uutta tutkimukselle, vaan alkaa toistaa samaa tietoa. Saturaation saavuttamiseen vaikuttaa myös oleellisesti se, että määritellään selkeästi mitä aineistosta halutaan
selvittää, jotta voidaan todeta, milloin tarpeellinen tieto on saavutettu. (Tuomi & Sarajärvi 2018,
75) Saturaation määrään ei voida ennen tutkimista vaikuttaa, vaan se edellyttää alustavaa tietoa
aineistojen sisällöstä sekä analyysivaiheen liittämistä tiedonkeruun yhteyteen samanaikaiseksi.
(Kananen 2014, 97)

Käsite- ja miellekartoilla (eng. concept map and mind map) tarkoitetaan tekstin ja piirtämisen
yhdistelmiä, joilla pyritään hahmottamaan käsiteltävän aiheen keskeisimmät perusyksiköt, -sisällöt ja rakenteet. Molemmissa karttatyypeissä käsitellään ja esitellään tutkimuksen tuloksia
graafisesti käsitteiden muodossa. Miellekartat ja käsitekartat eroavat toisistaan siten, että käsitekartat tuottavat tietoa myös siitä, miten käsitteet liittyvät toisiinsa ja näin ollen se tuottaa kattavamman kuvan tutkittavasta kokonaisuudesta. (Åhlberg 2018, 47) Miellekarttaa käytetään
usein työn luovassa kokoamisvaiheessa sille ominaisen kehämäisen jäsentelyn takia. Miellekartassa aiheita jäsennellään hierarkkisesti ytimestä kehälle päin, näin saadaan luotua aihekokonaisuuksia kuvaavia karttoja. Molemmat karttatyypit edistävät aihekokonaisuuden ymmärtämistä, määritelmiä tarkentaen. (Meisalo, Sutinen, Tarhio 2003, 128)
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3

DIGITALISAATION VAIKUTUKSET

Digitalisaatio jakaa vallan uudestaan niin arkielämän, kuin globaalin geopolitiikan tasolla. Nykypäivänä digitalisaatioksi kutsuttu tieteen kehityksen murros havaittiin jo ensimmäisten nykyistä vastaavien tietokoneiden ilmaantumisen yhteydessä vuonna 1958. Digitalisaatio on siitä
ajasta kehittynyt teknisestä kehityksestä ilmiöksi, joka muovaa ihmisten jokapäiväistä arkea,
talousrakennetta sekä markkinoiden toimintaa. Yksi digitalisaation suurimmista muutoksista
onkin ollut liiketoiminnan fyysisten rajoitteiden ja globaalien markkinoiden fyysisten esteiden
poistaminen. (Lindgren, Mokka, Neuvonen & Toponen, 2019, 15-16)

Digitalisaatio on kansantalouden kilpailukyvyn ja julkisen talouden tehostamisen taikasana.
Digitalisaation kerrotaan auttavan tavoittamaan uusia asiakkaita, nopeuttamaan ja tehostamaan
toimintoja, parantamaan laatua sekä myymään enemmän, paremmilla palveluilla. Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi se koetaan välttämättömyytenä, jotta voidaan vastata
asiakkaiden odotuksiin. Digitalisaatioon liittyy myös paine siitä, että ehditään hyödyntämään
sen tuomia hyötyjä paremmin, tehokkaammin ja nopeammin, kuin kilpailevat yritykset. (Ilmarinen & Koskela 2015, 14)

Terminä digitalisaatiolle on haastavaa löytää tarkkaa kuvausta siitä, mitä se itsessään tarkoittaa.
Digitalisaatiota kuvataankin useimmissa teoksissa sen mukaan, miten se vaikuttaa liiketoimintaan, yhteiskuntaan ja teollisuuteen tai sen mukaan, mitä muutoksia uudet teknologiat tuovat
totuttuihin toimintatapoihin. Digitalisaatio rakentuu sen sisältämistä teknologioista ja digitalisoitumisesta. Digitalisoituminen kuvastaa manuaalisten prosessien, esineiden ja asioiden muutosta digitaaliseen muotoon. Digitalisoituminen yhdessä teknologiaratkaisujen tarjoamien uusien toimintatapojen kanssa, toimivat digitalisaation muutosvoimana. Digitalisaatiosta puhutaankin silloin, kun sen muutosvoimat poikivat muutoksia ihmisten, markkinoiden ja yritysten
käyttäytymisessä, ydintoiminnoissa ja dynamiikassa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22-23)

Digitalisaation ajamana, nykypäivänä useiden menestyneiden yritysten taustalla on niiden hallinnoima data. Menestyjänä toimii se, kuka pystyy keräämään ja hallinnoimaan dataa asiakkaiden käyttäytymisestä, sekä pystyy hyödyntämään sitä toiminnassaan. (Lindgren et al. 2019, 1819) Kun tuotannosta tulee digitaalisten mallien siirtämistä, tulee myös kaikesta työnteosta ja
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tuotantoon liittyvistä tekijöistä osa datataloutta. (Lindgren et al. 2019, 67) Digitalisaation muutosprosessi sisältää kuitenkin enemmän, kuin vain liiketoiminnan muutoksen ja datan merkityksen kasvun. Muutos koskee kaikkia järjestelmiä ja tapoja, joilla olemme tottuneet hoitamaan
päivittäisiä askareita, kuten liikkumista, asumista ja kulutustottumuksia. (Lindgren et al. 2019,
18-19)

3.1

Digitalisaation murrokset

Digitaalinen murros hajottaa teollisen ajan taloudellisen mallin ja tuotantojärjestelmien varaan
rakentamamme yhteiskunta kokee suuria muutoksia (Lindgren et al. 2019, 67,45). Skaalaetu ja
suuruuden ekonomia ovat jäämässä historiaan, kun tuotannon suuret yksikkökoot pienevät, tuotanto hajautuu lähemmäs tuotteiden kuluttajia ja keskittyy vetovoimaisille seuduille. (Lindgren
et al. 2019, 45) Keskittyminen vetovoimaisille seuduille, kuten suuriin kaupunkeihin ajaa myös
kaupungistumisen megatrendiä vauhdilla eteenpäin (Lindgren et al. 2019, 47).

Ilmarinen ja Koskela (2015, 52-69) esittävät teoksessaan digitalisaation sisältävän kolme eri
murrosta, jotka yhdessä muokkaavat kaikkien yritysten toimintaympäristöä enemmän, kuin mikään on teollisen vallankumouksen jälkeen muokannut. Asiakasmurros sisältää muutoksen,
jonka asiakaskäyttäytyminen on kokenut digitalisaation mahdollistamien vaihtoehtojen avulla.
Asiakkaat haluavat yhä enemmän päättää milloin, missä ja miten he asioivat. Digitaalisuus
mahdollistaa aivan erilaisen tavan hankkia ja välittää tietoa, tehdä ostoksia sekä vaihtaa mielipiteitä ja rakentaa henkilökohtaista brändiä somekanavien avulla. Digitaalisuus tarjoaa asiakkaalle laajan valikoiman vaihtoehtoja, jonka seurauksena yritysten tulee pystyä vastaamaan asiakkaiden odotuksiin pärjätäkseen yhä laajentuvalle kirjolle kilpailijoita. Asiakasmurros muuttaa asiakkaiden ja yritysten välistä asemaa ja on näin muodostunut merkittävimmäksi digitalisaatiota edistäväksi voimaksi. Kun asiakkaiden tavat toimia ja mielipiteet siitä, millä asioilla on
arvoa ja mistä ollaan valmiita maksamaan, muuttuvat, luo se yrityksille uusia tapoja ja mahdollisuuksia tuottaa arvoa asiakkaille. (Ilmarinen & Koskela 2015, 58)

Teknologian murros kuvastaa digitalisaation mahdollistajina toimivien teknologisten innovaatioiden ja niiden sovellutuksien kehittymistä. Uusien teknologiaratkaisujen rinnalla kulkee

27

laitteiden, ohjelmistojen ja tiedonsiirron kehittyminen. Teknologiamurroksen kehityksen jatkuvuus ja nopeus mahdollistavat hintojen alhaalla pitämisen, joka taas mahdollistaa teknologian
hyödyntämisen yhä laajemmin ja taloudellisemmin. (Ilmarinen & Koskela 2015, 59-60) Teknologiat ovat yleistyneet ja arkipäiväistyneet, eikä saatavuus tai osaamisen vaativuus toimi enää
yleisinä ongelmina. Teknologiat ovatkin yhä laajemmin yritysjohdon agendana ja niiden hyödyntäminen toiminnassa ei enää välttämättä vaadi IT- henkilöstön suurta panostusta, vaan palvelut ovat yhä laajemmin kaikkien käyttäjien ja yritysten saatavilla. (Ilmarinen & Koskela 2015,
64-65) Pyyhtiä (2019, 71) mainitsee teoksessaan, että vaikka digitaaliset teknologiat toimivat
merkittävimpänä vaikuttajakokonaisuutena digitalisaation parissa, tulee kuitenkin muistaa se,
että teknologia on liiketoiminnan kehittämiseen käytettävä väline ei sen itsetarkoitus.

Markkinoiden murros kuvastaa digitalisaation myötä alati muuttuvaa ja laajenevaa kilpailukenttää. (Ilmarinen & Koskela 2015, 65) Yksi digitalisaation suurimmista muutoksista on ollut
liiketoiminnan fyysisten rajoitteiden ja globaalien markkinoiden fyysisten esteiden poistaminen. (Lindgren et al. 2019, 15-16) Asiakkaiden on digitalisaation avustuksella yhä helpompi
asioida ulkomaisen palveluntarjoajan verkkokaupassa tai hyödyntää muuten sen palveluja. (Ilmarinen & Koskela 2015, 65) Markkinoiden murroksen mukana on syntynyt täysin uudenlaisella asiakaskokemuksella, kevyellä kustannusrakenteella ja skaalautuvuudella varustettuja yrityksiä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 66) Uudet liiketoimintamallit painostavat jo olemassa olevia yrityksiä muuttamaan toimintaansa, joka saattaa aiheuttaa hankaluuksia perinteisten ja jäykkien sekä uudistumiskyvyttömien yritysten parissa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 69) Digitalisaatio vauhdittaa myös toimialojen rajojen sulautumista, kun yhä useammat yritykset laajentavat toimintaansa sen helppouden kannustamana uusille liiketoimialoille. (Ilmarinen & Koskela
2015, 67)

3.2

Pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatio

PK- yritys on tilastokeskuksen määritelmän mukaan yritys, jonka palveluksessa on enintään
250 työntekijää, taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa, liikevaihto enintään 50
miljoonaa euroa ja joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista yli 25 prosenttia ei ole sellaisen tai sellaisten yritysten omistuksessa, jotka eivät sovi PK- yritysten määritelmään (Tilastokeskus 2021).
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Suomen PK- yritysten päätoimialat koostuvat Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja
elinkeinoministeriön PK-yritysbarometrin (Kuismanen, Malinen & Seppänen 2021, 3) mukaan
teollisuus, rakennus, kauppa ja palveluiden toimialoista. Vuoden 2019 lukujen mukaan Suomessa oli yhteensä 292 377 yritystä, joista määrällisesti ylivoimaisesti suurin osa (93 %) koostui yhden – yhdeksän henkilön mikroyrityksistä. Seuraavaksi eniten oli 10-49 henkilön pienyrityksiä 16 630 (5,7 %) ja 50-249 henkilön keskisuuria yrityksiä oli 3 214 (1,1%). Pienimpänä
osuutena oli yli 250 henkilön suuryritykset, joita oli 682 (0,2 %). Kokonaisliikevaihto oli
vuonna 2019, 445 miljardia euroa. Kokonaisliikevaihto koostui 42,5 prosentilla suuryritysten
liikevaihdosta, 19,1 prosentilla pienyritysten ja 22 prosentilla keskisuurten yritysten liikevaihdosta ja 16,4 prosentilla mikroyritysten liikevaihdosta. (Tilastokeskus 2019, 8-9)

PK-yritysbarometrin 2020 (Kuismanen, Malinen & Seppänen 2020, 5) mukaan digitalisaation
tuomat hyödyt tunnistetaan aikaisempaa selkeämmin ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia eri liiketoiminnan alueille pidetään pääosin merkittävinä tai kohtalaisen merkittävinä. Myös
digitaalisten palveluiden käyttö on kasvusuhdanteista. Tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaisten PK- yritysten digitaalisten palvelujen ja työkalujen käyttö sisältää seuraavia lukuja:
-

74 % omaa yrityksellään omat internet-sivut

-

60 % on mukana sosiaalisessa mediassa

-

43 % hyödyntää pilvipalveluita

-

35 % suorittaa yrityksen ostot verkossa

-

17 % omaa verkkokaupan yrityksen myynnille

-

5 % hyödyntää digitaalisia alustoja ja kanavia, palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa

-

10 % hyödyntää tekoälysovelluksia, robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa

-

3 % käyttää Big Dataa

-

ja 3 % hyödyntää Teollisen internetin sovelluksia.

Lisäksi yrityksistä, jotka eivät vielä hyödynnä kyseisiä digitaalisia sovelluksia, vastasivat aikovansa ottaa niitä käyttöön 3-9 prosentin varmuudella. (Valtakunnallinen kalvosarja 2020, 5152)
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Koronapandemia on kiihdyttänyt PK- yritysten digitalisoitumista. Tuoreen tutkimuksen mukaan digitaalisten työkalujen ja palveluiden hyödyntäminen PK- yrityksissä on kaksinkertaistunut kahden-kolmen vuoden aikana. Korona-aika on pakottanut myös sellaisia yrityksiä digitalisoitumaan, joiden toimintaa ei oltu lainkaan digitalisoitu ennen poikkeusoloja. Tällaisina
yrityksinä toimi muun muassa majoitus-, ravitsemus ja matkailu- sekä kulttuuripalvelualan yritykset, joista joka kolmas aloitti digitalisoitumisen poikkeusolojen aikana. Verkkokauppa on
yleistynyt jo joka kolmannen PK- yrityksen käyttöön, 80 prosenttia hyödyntää sähköistä taloushallintaa, 72 prosenttia sisäisen yhteistyön ratkaisuja ja neljännes hyödyntää videoneuvotteluita
etätyöskentelyn parissa. Joka toinen tutkimukseen osallistuneista PK- yrityksistä arvioi digitalisoinnilla olleen myönteinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan ja joka kolmas kokee digitalisoinnin onnistuneen parantamaan palveluja, asiakaskokemusta sekä tehostamaan prosesseja.
(Kivikoski & Kauppinen 2021, 32) Korkein hyöty digitalisoinnista on havaittu olevan niillä
yrityksillä, joilta suurin osa toiminnoista oli jo digitalisoitu ennen poikkeusoloja. Digimenestyjiksi leimattujen yritysten on huomattu hyödyntävän dataa selvästi useammin, kuin muiden yritysten sekä suuri osa niistä on siirtynyt tai aikeissa siirtyä hyödyntämään 5G:tä. (Kivikoski &
Kauppinen 2021, 33) Digikehittämisen ei uskota päättyvän korona-aikaan. Noin 83 prosenttia
toimintojaan digitalisoinneista PK- yrityksistä aikoo jatkaa toimintojen ja palveluiden digitalisoimista korona-ajan jälkeenkin ja 40 prosenttia PK- yrityksistä arvioi, että vuoden 2021 loppuun mennessä, jopa yli viidennes heidän liiketoiminnastaan on digitalisoitu. (Kivikoski &
Kauppinen 2021, 3)

3.3

Digitalisaation johtaminen

Johtaminen ja johtajuus termeillä on useita merkityksiä suomen kielessä. Johtajuus -termillä
tarkoitetaan useimmin käännöstä englannin kielisestä sanasta leadership, jolle suomen kielessä
on annettu ihmisten johtamisen merkitys. Johtajuuden tarkoituksena on muuttaa asiat ihmisten
toiminnaksi ja näin ollen saada parhaat ideat ja strategiat jalkautettua mukaan yritysten toimintaan. Johtajuus sisältää laajan valikoiman erilaisia keinoja, joiden avulla saadaan koko organisaatio toimimaan tavoitteiden mukaisesti, ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan tai muuttamaan suuntaa tarvittaessa. (Korhonen & Bergman 2019, 11-12) Vanhanaikaisen määritelmän
ja vision mukaan, johtamista toteutetaan ainoastaan organisaation ylimmältä tasolta. Nykypäi-
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vänä johtajuutta pyritään toteuttamaan organisaation jokaisella tasolla, jolloin koko organisaatio on mukana johtamisessa ja päivittäisen toiminnan kehittämisessä (Korhonen & Bergman
2019, 14). Uudistumisen johtaminen sisältää niin ihmisten, kuin asioiden johtamista. Uudistumisen onnistumisen varmistumiseksi tärkein toimi on saada ihmiset toteuttaman strategiaa päivittäisessä toiminnassaan. (Korhonen & Bergman 2019, 12) Markkinoiden edellyttämä uudistuminen vaatii johtajilta tarkkaavaisuutta. Mikäli yritys ei halua poistua mukavuusalueeltaan,
kuin vasta markkinoiden ulkoisen pakotteen ajamana, ollaan jo myöhässä muutoksen kanssa.
Vaikka yrityksen tavoitteena olisi säilyttää pysyvyyttä sen roolin ja päätoimintojen suhteen,
tulisi silti kehittää uudistuvia toimintatapoja varmistuakseen kilpailusijastaan markkinoilla.
Maaperää on tärkeä muokata silloin, kun vielä ei ole pakko muuttua. (Korhonen & Bergman
2019, 15)

Digitalisaatio vaikuttaa yritysten johtamiskulttuuriin. Digitalisaatio voi johdattaa yritysten strategian, toimintojen ja toimintamallien muutokseen sekä organisaation ja yksittäisten työntekijöiden työtehtävien muutokseen. Digitaalisen muutoksen johtamisessa, hyvän johtamisen peruselementit pysyvät samoina. Hyvä johtaminen sisältää tavoitteiden asettamista, niiden suunnitelmallista seurantaa, poikkeamiin reagoimista, resursointia, organisointia, roolien asettamista, sekä ennen kaikkea ihmisten johtamista kohti tavoitteiden saavuttamista. Tärkeimpänä
tekijänä digitalisaation johtamisessa on tunnistaa digitalisaation rooli yrityksen strategiassa ja
toiminnassa. Digitalisaatiolla voi olla eri tasoisia rooleja. Se voi toimia välineenä, jonka avulla
edetään uusille markkinoille, toimitaan tehokkaammin nykyisillä markkinoilla tai kehitetään ja
parannetaan nykyistä toimintaa. Strategisten linjausten jälkeen on tärkeää purkaa digitalisaation
päämäärät selkeiksi yritys-, yksikkö- sekä yksilötason vuositavoitteiksi sekä huomioida digitalisaation päämäärät kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja tavoiteasetannassa. Mikäli tavoitteet eivät ole selkeästi ja yksiselitteisesti ymmärrettävissä, voi digitalisaation toteuttaminen
muuttua pelkäksi toiveajatteluksi. Muutosjohtamisen parissa johtamisen haastavuus riippuu
suuresti toteutettavan muutoksen radikaaliudesta ja organisaation muutosvalmiudesta. Johtamisen kannalta haastavimpana pidetään tapauksia, joissa vanha toiminta-, palvelu- tai liiketoimintamalli korvataan kokonaan uudella. Digitalisaation parissa tällaisia projekteja voi muodostua
esimerkiksi automaattisten toimintatapojen käyttöönotossa. Johtajuuden näkökulmasta digitaalisuuteen kohdistuvia projekteja, tulee niiden todennäköisesti pitkän kokonaiskeston takia, hallita niin nopean kehittämisen-, kuin hitaan kehittämisen -näkökulmista. Digitalisaation nopean
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kehityksen seurauksena johtajilta odotetaan tarpeen tullen myös yhä enemmän ketteryyttä
muuttaa toimintaa ja tavoitteita kesken projektien. (Ilmarinen & Koskela 2015, 229–231, 233)

Ihmisten johtamisella on erittäin suuri rooli yritysten digitalisoitumisen parissa. Digitaalinen
muutos saattaa aiheuttaa epävarmuuksia ja muutosvastaisuutta, jonka seurauksena johtajien esimerkillä ja selkeällä viestinnällä on yhä tärkeämpi rooli onnistuneessa johtajuudessa. Digitalisaation moniulotteinen ja ripeä muutosrytmi vaatii yrityksiltä yhä nopeampaa päätöksentekoprosessia ja näin ollen johtamishierarkian muutoksia. Päätösvaltaa ja vastuita jaetaan yhä lähemmäs varsinaista työntekemistä, jossa ymmärrys jokapäiväisestä toiminnasta on suurimmillaan. Lisäksi päätöksentekoa pyritään toteuttamaan yhä laajemmalla joukolla. Tavoitteiden selkeys ja tavoitteiden ymmärtäminen samalla tavalla kaikkien keskuudessa nostavat tärkeyttään
päätösvastuuta jaettaessa organisaation parissa. Johdon yhdeksi tärkeimmäksi toimeksi nousee
päätösvallan jakamisessa se, että tehtyjä päätöksiä seurataan ja niistä annetaan palautetta. Tämän lisäksi tulee seurata, kuinka toimenpiteet ovat sopineet yhteen tavoitteiden saavuttamisen
ja yrityksen strategian kanssa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 234–235)

3.4

Toimitusketjun digitalisaatio

Toimitusketjusta terminä (eng. Supply Chain) on useita erilaisia käännöksiä, kuten logistinen
prosessi, arvoketju ja tilaus-toimitusketju. Sakki (2014, 4) käyttää teoksessaan termiä tilaustoimitusketju ja määrittelee sen seuraavasti: ””Supply Chain” on yrityksistä, niiden työntekijöistä ja yritysten muista resursseista sekä osapuolten välisistä tieto- ja rahavirroista koostuva
kokonaisuus, jossa tuotteet tai palvelut siirtyvät tavaroita toimittavilta yrityksiltä fyysisesti tai
virtuaalisesti asiakkaille ja viime kädessä lopullisille kuluttajille.” Heir, Juneja, Kalilainen,
Karhusaari, Nylander & Rasimus (2000, 10) käyttävät termistä ”supply chain” suomenkielistä
käsitettä tarjontaketju. Tarjontaketjulla kuvataan toimintoja, joiden kautta ja edetessä, tuote kulkee ja valmistuu, lopulta päätyen joko muille yrityksille tai loppukuluttajalle: ”Tarjontaketju
on siis laajimmillaan useita työstö-, kuljetus- ja varastointivaiheita sisältävä ketju, johon osallistuu monta eri yritystä ja jossa kokonaisläpimenoaika voi olla vuosia, kun kierrätys otetaan
huomioon.” (Heir et al. 2000, 11.)
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Toimitusketjut sisältävät useita yrityksiä ja toimijoita. Jokaisella toimitusketjuun kuuluvalla
yrityksellä on yrityskohtainen strategiansa, joka ohjaa sen toimintaa toimitusketjussa. Yritykset
sisältävät useita erilaisia toimintoja, kuten hankinta, tuotanto, jakelu ja erilaisten valmisteiden
varastointi. Toimitusketju sisältää useita erilaisia työvaiheita. Työvaiheisiin voi kuulua esimerkiksi ostotilauksen teko, tuotteen vastaanotto, tietojen kirjaaminen järjestelmään ja lähetyksien
laatiminen. Nämä työvaiheet linkittyvät ketjussa toisiinsa sovittujen käytänteiden mukaisesti,
muodostaen prosesseja. Prosessit sisältävät, niin ikään fyysisiä toimintoja, kuin myös informaation käsittelyä. Toimitusketjuun liittyvät toimet kirjataan useimmiten tietojärjestelmään, jonka
avulla toimitusketjua ohjataan. Tieto kulkee toimitusketjussa eteen- sekä taaksepäin. Jokaisen
toimitusketjuun kuuluvan yrityksen tulisi tiedostaa sen asema ja rooli toimitusketjussa. Jokaisen yrityksen toimitusketjun rakennetta ohjaa yrityksen strategia. Yrityksen strategian ohjaamana esimerkiksi hankinnat ja varastointi voivat muuttaa muotoaan, jolloin myös toimitusketjun infrastruktuuria tulee uudistaa. (Salmivuori 2010, 20-21)

Kuva 4 Toimitusketju, mukaillen (Lee & Katzorke 2010, 29)

Yllä oleva kuva 4 on tehty mukaillen Lee & Katzorken (2010, 29) kuvaa toimitusketjun prosessista, joka perustuu SCOR (Supply Chain Operations Reference) -malliin. SCOR- mallia
hyödynnetään rakentamaan kuvaa siitä, miten toimitusketju todella toimii ja mitä se sisältää.
Mallia on hyödynnetty myös yritysten yhteistyön rakennusvaiheessa selventämään, miten eri
yritysten toimitusketjut linkittyvät toisiinsa. Kuvassa oleva toimitusketjun malli sisältää toimitusketjun perusvaiheita, joihin kuuluu toimitus, hankinta, tuotanto ja ketjun lopussa sijaitseva
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palautus tai kierrätys. Malli rakentuu esimerkkiyrityksenä toimivan Yritys A:n ympärille. Ketjun vasemmassa laidassa sijaitsee tuotteen valmistamiseen käytettävien osien ja raaka-aineiden
valmistajat ja toimittajat. Toimittajat jatkuvat niin pitkään vasemmalle siihen toimittajaan asti,
kunnes raaka-aine hankitaan niin, että sillä ei ole omaa toimittajaansa, esimerkiksi kaivauksilta.
Samalla tapaa oikean laidan asiakastoimijat jatkuvat niin pitkälle, kunnes tavoitetaan tuotteen
loppuasiakas. Tuotteen arvo kasvaa ketjun edetessä vasemmalta oikealle kohti loppuasiakasta.
Toimitusketjun rahavirta taas kulkee oikealta vasemmalle eli loppuasiakkaasta kohti tuotteen
raaka-aineiden toimittajia. Toimitusketjun tietovirrat sekä tuote- ja prosessikehitys, toimitusketjun parhaassa versiossa kulkevat koko toimitusketjuprosessin läpi molempiin suuntiin. Parhaassa versiossa toimitusketjusta jaettaisiin tietoa koko toimitusketjun toimijoiden välillä sen
hallinnasta, suunnittelusta ja kehityksestä. Niin ikään myös prosessien ja tuotteiden kehitykseen
tulisi ottaa mukaan asiakkaita ja toimittajia, jotta saavutetaan maksimaalinen arvontuotanto.

Toimitusketjun suunnittelun ja hallinnan tulisi sisältää muun muassa koko toimitusketjun kattavaa resurssien, kommunikoinnin, tiedon hallinnan ja keräämisen, kuljetusten, rajoitusten,
sääntöjen ja sopimusten, suunnitteluvastuiden jakamisen, rahoituksen sekä päätoimintoihin eli
hankintaan, toimitukseen, tuotantoon ja palautuksiin liittyvän suunnittelun. (Lee & Katzorke
2010, 28-31) Oleellisin tekijä onnistuneessa toimitusketjussa on kyky toimia yhteistyössä ketjuun kuuluvien kumppaneiden kanssa. Toimitusketjun tietoa tulee pystyä jakamaan ja keräämään asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Jotta resurssien ja toiminnan optimointi voidaan toteuttaa optimaalisesti, vaatii se ketjuun kuuluvien kumppaneiden kysyntätiedon jakamista ja
yhdistämistä. Toimitusketjun hallinta vaatii siis integrointia eli yritystoiminnan yhteensovittamista tietojärjestelmiä hyödyntämällä. (Heir et al. 2000, 22-23) Ketjun ohjaamisen yleisimpinä
tavoitteina on tehostaa sen toimintaa lyhentämällä läpimenoaikoja, turhia varastointikustannuksia sekä toimia asiakkaan todellisten tarpeiden mukaisesti (Heir et al. 2000, 11-12).

Digitalisaation ajamana toimitusketjujen perinteiset tavaran ja tiedon, käsittely- ja toimitustavat
kokevat suuria muutoksia. Fyysiset varastot korvautuvat datakeskuksilla, bitit korvaavat fyysisiä paketteja ja automaattiset kuljetusvälineet korvaavat perinteisiä kuljetusvälineitä.
(Büyüközkan & Göçer 2018, 157-158) Myös tietojen käsittely ja automaatio luovat uudenlaisia
mahdollisuuksia toimitusketjuille. Skenaariojohtaminen, prosessiautomaatio sekä älykäs- ja au-
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tomaattinen päätöksenteko lukeutuvat tärkeimpiin toiminnan muuttajiin toimitusketjujen digitalisoitumisen parissa. Näiden teknologiaratkaisujen tukemana yritysten päättäjien ei tarvitse
enää käyttää aikaa erilaisten skenaarioiden luomiseen mahdollisista liiketoimintaan liittyvistä
tapahtumista vaan tietokonejärjestelmät pystyvät laatimaan, laskemaan ja ehdottamaan skenaarioita erilaisten kriteerien perusteella. (McCrea 2019, 52) Digitaalinen toimitusketju keskittyy
poistamaan perinteisen toimitusketjun kohtaamia turhia kustannuksia, haavoittuvaksi jättäviä
ongelmia sekä älykkyyden puuttumista. Digitaalinen toimitusketju keskittyy kehittämään toimintojen automaatiota, joustavuutta, reaaliaikaista tiedonkulkua, ketterää toimintatapaa, luottamusta sekä lyhyempää toimitusaikaa. (Aćimović & Stajić 2019, 76) Toimitusketjun liiketoiminnan muuttuessa monimutkaisemmaksi digitaalisen murroksen ajamana, myös kysyntä kehittyneille ominaisuuksille lisääntyy. Maailmanlaajuisten toimitusten yleistyessä, koko toimitusketjun kattavan läpinäkyvyyden tarve kasvaa. Samalla kasvaa myös asiakkaiden toiveet asiakaspalvelun sekä toimitusaikojen nopeuden suhteen. Näiden muutosten on havaittu vaikuttavan
samalla tavalla niin yritysten väliseen kaupankäyntiin, kuin yrityksen ja asiakkaan väliseen kaupankäyntiin. (McCrea 2019, 52) Maailmanlaajuisten toimitusketjujen muodostuessa myös ennakointi ja reagoimisen nopeus, nostavat tärkeyttään. (McCrea 2019, 54)
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4

DIGITAALISEN TOIMITUSKETJUN OMINAISPIIRTEET

Tässä osiossa käsitellään yleisesti digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteitä, eli pyrkimyksiä
ja tavoitteita, teknologiaratkaisuja sekä haasteita, jotka tunnistettiin olemassa olevien tutkimusten perusteella. Kirjallisuuskatsauksen avulla luodaan alustaa tutkittavalle ilmiölle, eli toimitusketjun digitalisaatiolle, joka edistää PK- yrityksiin kohdistuvaa tutkimusta. Osio koostuu
alaluvuista, joissa käsitellään digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteitä. Viimeisessä alaluvussa sovelletaan aihekehys kirjallisuudesta esille nousseista ominaispiirteistä. Aihekehys tulee
toimimaan PK- yritysten haastatteluiden suunnittelun tukena.

4.1

Digitaalisen toimitusketjun tavoitteet ja pyrkimykset

Olemassa olevista tutkimuksista nousi esille useita tavoitteita ja aiheita, joita yritykset pyrkivät
toimitusketjun digitalisaatiolla saavuttamaan. Tiivistettynä kirjallisuudesta tunnistetut tavoitteet ovat kilpailukyky, prosessit, kustannukset, yritysten välinen yhteistyö, asiakastyytyväisyys,
päätöksenteko ja organisaation suorituskyky (Büyüközkan & Göçer 2018; Ivanov, Dolgui &
Solokov 2018; Nguyen 2020; Menon & Shah 2019).

Kilpailukyky ja liiketoiminnan mahdollisuudet

Digitaalisuus rikkoo toiminta-alueiden rajoja ja mahdollistaa yrityksille pääsyn maailmanlaajuisille markkinoille internetin välityksellä. Internetin myötä myös asiakkaat kokevat maailman
pienemmäksi paikaksi ja tilauksia pystytään tekemään, esimerkiksi toiselta puolelta maailmaa.
Tämä tarkoittaa sitä, että toimitusketjuverkostoille tulee tarve laajentua kansainväliselle tasolle.
Pitääkseen asiakkaat tyytyväisenä ja itsensä kilpailukykyisenä yritysten toimitusketjujen tulee
pystyä vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti muuttuvaan kysyntä- ja kilpailutilanteeseen. Osa
maailman suurimmista yrityksistä onkin sanonut kilpailun organisaatioiden välillä muuttuneen
kilpailuksi yritysten toimitusketjujen välillä (Büyüközkan & Göçer 2018, 165). Maailman suurimmat yritykset kilpailevat keskenään muun muassa kustannushyödyistä, paremmasta palvelusta ja tuottavuudesta (Büyüközkan & Göçer 2018, 165). Jatkuvasti muuttuvaan kilpailutilanteeseen voidaan pyrkiä vastaamaan keskittymällä kehittämään kansainvälistä toimitusketjua,
sen hallintaa ja hankintasuunnitelmia (Ivanov et al. 2018, 832)
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Kilpailukyvyn kehittymiseen vaikuttavat useat eri digitaalisen toimitusketjun osa-alueet, kuten
markkinoiden epävarmuuksien tunnistaminen, sopeutumiskyvyn kasvu sekä esimerkiksi toimitusketjun nopeuden, tarkkuuden ja älykkyyden kasvattaminen (Nguyen 2020, 52,77). Pysyäkseen kilpailukykyisenä yritykset ottavat käyttöönsä teknologioita, kuten jäljitys- ja seurantatekniikkaa, robotiikkaa, analysointitekniikkaa ja lisättyä todellisuutta (Ivanov et al. 2018, 829).
Digitalisaation myötä muodostuu uusia liiketoimintamalleja, uusia tuote ja palvelu mahdollisuuksia sekä uusia toimitusketjun mahdollisuuksia. Liiketoiminnan muutos perustuu muun muassa asiakaskokemuksen digitaaliseen muutokseen, joka painostaa yrityksiä muuttamaan omaa
toimintaansa vastaamaan paremmin uusia asiakasvaatimuksia. (Nguyen 2020, 40,43) Keräämällä ja analysoimalla suuria määriä dataa liiketoiminnasta, voidaan tunnistaa piilotettuja malleja sekä trendejä, joihin panostamalla voidaan lisätä liiketoiminnan hyötyjä ja tehoa sekä tutkia
uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. (Menon & Shah 2019, 3)

Prosessit ja ekologisuus

Digitaalisuuden avulla yritysten prosesseja voidaan automatisoida, jolloin toiminnan nopeus ja
tarkkuus kasvaa. Esimerkiksi asiakkaiden lasku- ja tilausdokumenttien käsittely ja välitys voidaan automatisoida robotiikan avulla. (Nguyen 2020, 53) Tunnistus ja seurantatekniikka voi
auttaa jäljittämään häiriöitä toimitusketjussa, jopa reaaliaikaisesti. Analysoimalla suuren volyymin omaavaa dataa, voidaan tehostaa ennustusten tarkkuutta ja näin ollen kehittää prosessien
kykyä vastata kysyntään. Tuotantoprosesseja voidaan jopa muokata vastaamaan automaattisesti
kysynnän muutoksiin. Reaaliaikaisella seurannalla myös heikkojen kohtien tunnistaminen ketjussa helpottuu. (Ivanov et al. 2018, 836) Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien innostamana, seuraavan sukupolven toimitusketjulta toivotaan myös ekologisia prosessiominaisuuksia
(Büyüközkan & Göçer 2018, 166). Ekologisuutta voidaan kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön teknologioita, jotka liittyvät tuotannon ja toimitusten suunnitteluun, aikataulutukseen tai
tunnistamiseen. Teknologioiden avulla voidaan vähentää prosesseista muodostunutta hukkaa,
sekä jätettä ja näin ollen tehostaa prosessin ekologisuutta (Büyüközkan & Göçer 2018, 165).
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Aika- ja kustannussäästöt

Lisäämällä robotiikkaa ja automaatiota prosesseissa voidaan nopeuden ja tarkkuuden lisääntymisen lisäksi saavuttaa kustannus- ja ajansäästöhyötyjä (Nguyen 2020, 40). Tuotannon joustavuutta edistävän 3D-tulostuksen ominaisuuksina toimii myös ajansäästö. Tuotteiden läpimenoaika lyhenee, kun tuotteen raaka-aineet, valmistus ja kokoonpano tapahtuvat kokonaisuudessaan yhdessä fyysisessä pisteessä. (Ivanov et al. 2018, 832) Ajansäästö korostuu etenkin reaaliaikaisen informaation käytön myötä, näin ollen toimitusketjun ohjaaminen tapahtuu nopeasti
ja sulavasti eikä aikaa kulu esimerkiksi tuotteiden jäljittämiseen. (Ivanov et al. 2018, 836) Osa
teknologiaratkaisuista mahdollistaa tiedonkeräämisen ja päätöksenteon välisen ajan lyhentymisen, joka tarkoittaa nopeampaa reagointikykyä mahdollisiin muutoksiin ja näin ollen ketjun
joustavuuden ja ketteryyden kehittymistä. (Menon & Shah 2019, 3). Nopeammalla reagoinnilla
myös toimitusketjun häiriöriskit pienenevät, sillä tarvittavat muutokset ongelmakohtiin ovat
nopeammin käyttöönotettavissa, kuten varatoimittajan tai -toimitusreitin käyttöönotto. (Ivanov
et al. 2018, 836)

Keräämällä dataa teknologisin keinoin toimitusketjun eri osa-alueista sekä lisäämällä näiden
tietojen läpinäkyvyyttä toimitusketjun toimijoiden välillä, esimerkiksi seurantateknologiaa
hyödyntämällä, voidaan vähentää väärästä informaatiosta aiheutuvia häiriöitä sekä nopeuttaa
korjaavien toimenpiteiden käyttöönottoa tarvittaessa. (Ivanov et al. 2018, 836) Varastonhallinnassa reaaliaikaisella tiedolla voidaan varmistaa, että varaston sisältö vastaa kysyntää. Varaston
reaaliaikaista seurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi sensoriteknologian avulla. Optimoidakseen varastonsa tulee yritysten lisäksi kerätä reaaliaikaista tietoa kysynnästä sekä ennakoida
tulevaa

kysyntää

esimerkiksi

ennustamiseen

keskittyneillä

analysointiteknologioilla.

(Büyüközkan & Göçer 2018, 165).

Yritysten välinen yhteistyö

Digitaalisen toimitusketjun määritelmä sisältää Büyüközkan ja Göçer (2018, 165) mukaan verkostoja, joiden organisaatiot tukevat toisiaan ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa luodakseen arvoa sekä ketterämpiä ja edullisempia tuloksia, sekä helpottaakseen verkoston välisiä toimia. Bhargava et al. teoksessa (Büyüközkan & Göçer. 2018, 164) mukaan
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digitaalinen toimitusketju tukee ja ohjaa kansainvälisesti sijoittuneiden toimitusketjun organisaatioiden välisiä toimia, kuten ostoa, valmistusta, kuljetuksia ja myyntiä, tietojärjestelmien tai
muiden kommunikaatioverkostojen avulla. Internetin vaikuttaessa yritystem toimintojen kansainvälistymiseen ja laajenemiseen, vaatii myös toimitusketjuverkosto muutoksia. Organisaatioiden tulisikin uudelleen suunnitella toimitusketjuverkostonsa niin, että ne eivät ainoastaan
sisällä fyysisten tavaroiden liikkumista vaan myös osaamisen ja tiedon sekä rahoituksen jakamista toimittajien, yhteistyökumppaneiden ja jakelijoiden kanssa (Büyüközkan & Göçer 2018,
164).

Digitalisaation kynnyksellä useat yritykset kokevat haasteeksi hankkeen resurssitarpeet. Suunnittelu alusta alkaen vaatii paljon osaamista ja henkilöresursseja. Useat yritykset ovatkin ratkaisseet ongelmaa tekemällä yhteistyötä osaavien kumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, teknologiayritysten tai yliopistojen kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan se, että yritys välttyy
alusta asti suunnittelun vaatimalta liian suurelta resurssitarpeelta sekä saa arvokasta osaamista
ja ominaisuuksia yhteistyökumppaneilta. (Nguyen 2020, 39)

Asiakastyytyväisyys ja -vaatimukset

Asiakkaat ovat yhä tietoisempia olemassa olevien teknologiaratkaisujen tarjoamista mahdollisuuksista. Palvellakseen paremmin näitä yhä tietoisempia ja oppineempia asiakkaita, keskittyminen teknologian parissa on siirtynyt yritysten palvelemisesta, yksityisten henkilöiden palvelemiseen. (Büyüközkan & Göçer 2018, 159) Lisäarvoa yritysasiakkaille pyritään tuottamaan
tarjoamalla yhä läpinäkyvämpää, luotettavampaa ja nopeampaa tiedonvaihtoa ja tukea. Tämä
lisää asiakkaan luottamusta prosessiin ja luo laadukkaampaa kuvaa toimitusketjun toiminnasta.
(Nguyen 2020, 51) Myös kestävyydestä on tullut yhä tärkeämpi osa asiakastyytyväisyyttä ja
lisääntynyt teknologian käyttö, kuten älypuhelimet ja sosiaaliset kanavat painostavat yrityksiä
panostamaan asiakaspalveluun uusilla tavoilla. (Nguyen 2020, 28,44) Kehittämällä toimitusketjun läpinäkyvyyttä, tiedonkulkua voidaan tehostaa ja nopeuttaa, joka nopeuttaa toimitusketjua, joka taas tuo lisäarvoa kestävyyden nimissä asiakkaalle (Nguyen 2020, 51). Myös esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa hyödyntämällä voidaan kehittää prosessien nopeutta ja parantaa
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asiakaspalvelua. Ohjelmistorobotiikka pystyy korvaamaan tai tukemaan työntekijää esimerkiksi monissa toimistotyötehtävissä, kuten sähköpostien käsittelyssä ja tietojen välittämisessä.
(Pyyhtiä 2019, 98)

Päätöksenteko ja -laatu

Ottamalla käyttöön teknologioita, jotka mahdollistavat kysynnän tarkan ja reaaliaikaisen ennustamisen, pyritään vastaamaan nopeasti ja ketterästi muuttuvien markkinoiden kysyntään.
(Menon & Shah 2019) Päätöksenteko nopeutuu, kun tietoa saadaan tehokkaammin, nopeammin
ja automaattisemmin, jolloin tiedon keruun ja päätöksenteon väliin jäävä aika saadaan minimalisoitua. (Menon & Shah 2019, 3) Päätöksenteon oikeellisuuteen vaikuttaa myös oleellisesti
kerätyn tiedon laatu. Digitalisaation tarjoamien teknologiaratkaisujen avulla dataa saadaan kerättyä enemmän, tarkemmin ja automaattisemmin, jolloin päätöksenteko tehostuu ja sen laatu
paranee. (Ivanov et al. 2018, 836) Sensorit keräävät dataa, siirtävät sen data-analysointi työkalulle, jossa algoritmilla varustettu järjestelmä tuottaa analyysejä, ongelmanratkaisu vaihtoehtoja
ja ennusteita. (Nguyen 2020, 44) Digitaalinen toimitusketju voi sisältää myös älykkäitä tuotteita, jotka on varustettu automaattisella ja itseoppivalla päätöksenteolla, jotka perustuvat algoritmeihin (Büyüközkan & Göçer 2018, 165).

Organisaation suorituskyky ja -rakenne

Yritysten organisaatiorakenteet kokevat muutoksia, kun työnteko muuttuu vähemmän manuaaliseksi, yksinkertaiset tehtävät siirtyvät teknologian automaattisesti suoritettavien tehtävien piiriin ja uudet teknologian edistämät työtavat, kuten päätelaitteiden käyttö ja seurantateknologiat
tehostavat toimintaa. Näiden muutosten seurauksena myös korkeampaa osaamista omaavien
työntekijöiden tarve kasvaa. (Nguyen 2020, 42,52) Digitalisoitumisen tarjoamat teknologiaratkaisut, kuten automaatio, tuovat vaihtoehtoja nykyiselle työvoiman käytölle. (Menon & Shah
2019, 3) Yritykset pystyvät automatisoimaan yksinkertaisia, ei ydintoimintoihin -lukeutuvia
tehtäviä ja näin ollen keskittää arvokasta osaamista ydintoimintoihinsa, jossa se tuo yritykselle
eniten arvoa. Digitalisaation mahdollistamana työtehtäviä voidaan suorittaa myös joustavasti
paikasta riippumatta. (Nguyen 2020, 55) Vähentämällä manuaalisesti syötettävän datan tar-
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vetta, eli korvaamalla tai tukemalla manuaalisia työtehtäviä automaatiolla tai muilla teknologiaratkaisuilla, voidaan vähentää inhimillisten virheiden määrää. Korvaamalla tai tukemalla
henkilöstöä teknologiaratkaisuilla vaarallisissa työtehtävissä tai vaarallisiin prosesseihin liittyvissä työtehtävissä, voidaan pienentää työturvallisuusriskejä. (Menon & Shah 2019, 3) Osalla
teknologiaratkaisuista voidaan myös vähentää toimitusketjun organisaation tasojen määrää.
3D-tulostus keskittää raaka-aineet, valmistuksen ja kokoonpanon yhteen fyysiseen sijaintiin,
jolloin toimitusketjun tasojen vähentäminen on mahdollista. (Ivanov et al. 2018, 832)

4.2

Digitaalisen toimitusketjun teknologiaratkaisut

Tässä osiossa esitellään teknologiaratkaisuja, joita kirjallisuuskatsauksen mukaan käytetään toimitusketjua digitalisoitaessa. Alla oleva kuva 5 esittää kirjallisuuskatsauksesta löydetyt toimitusketjun digitalisaation teknologiaratkaisut sekä ketjun osa-alueet, joihin ratkaisut liittyvät.

Kuva 5 Digitaalisen toimitusketjun teknologiaratkaisut

Digitalisuuden ympärillä toimii useita teknologioita sekä kokonaisuuksia, joita teknologiat yhdessä muodostavat. Industry 4.0 eli teollisuuden vallankumous, on kokonaisuus, joka muodostuu nopeasti kasvavasta ja kehittyvästä digitalisaatiosta sekä sen tuomista teknologiaratkaisuista
(Menon & Shah 2019, 1). Teknologioita, joita Industry 4.0 sisältää ovat muun muassa IoT,
smart products, robotics sekä lisätty- ja virtuaalitodellisuus (Ivanov et al. 2018, 836). IoT:llä
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(Internet of Things) taas tarkoitetaan kokonaisuudessaan internettiin kytkettyjä esineitä ja asioita, jotka lähettävät ja vastaanottavat tietoa (Büyüközkan & Göçer 2018, 166).

Älypuhelimien ja internetin mahdollistamana, asiakaskokemus muuttuu yhä enemmän digitaaliseksi ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy (Nguyen 2020, 40). Asiakkaiden mobilisoituessa yritykset pyrkivät luomaan uusia tapoja palvella, esimerkiksi laatimalla käyttäjäystävällisiä mobiilisovelluksia. (Nguyen 2020, 39,43). Mobiilipäätelaitteita voidaan hyödyntää
myös työntekotapojen tehostamisessa ja työtehtävien hallinnassa (Nguyen 2020, 42). Puhelimen avulla voidaan esimerkiksi helpottaa kunnossapitoa ja toimituksia. Skannaamalla ja lukemalla tuotteiden älykkäitä viivakoodeja, mobiilisovellusten avulla, voidaan selvittää tuotteiden
ja laitteiden ominaisuuksia, uusia viivakoodeja tai päivittää tuotteiden sijaintitietoja, joiden suorittaminen erikseen tietokoneella olisi aikaa vievää. (Nguyen 2020, 53-54)

Anturitekniikka (eng. Sensor Technology) (Büyüközkan & Göçer 2018, 158) sisältää sensoreita tai toisin sanoen antureita, jotka keräävät, tallentavat ja siirtävät tietoa, antaen lähtökohdat
tietokannan analyyseja varten. (Nguyen, 2020, 44) Älykäs anturilaskenta mahdollistaa tietojen
käsittelyn ja analysoinnin tiedon lähteessä tai sen lähellä. Tämä mahdollistaa datan turhan liikkumisen poistumisen eri alustojen välillä. (Menon & Shah 2019, 4) Sensorit voivat kerätä toimitusketjun aikana tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten laatua ja kuljetusolosuhteita (Büyüközkan
& Göçer 2018, 166). Seurantateknologiat, kuten GPS (Global positioning system) -tekniikka
mahdollistaa kuljetusvälineiden seurannan ja navigoinnin paikkojen välillä (Menon & Shah
2019, 4). GPS-tekniikka perustuu elektronisen laitteen kykyyn luoda yhteys satelliitteihin (Heir
et al. 2000, 212). RFID teknologiaa (radio frequency identification) käytetään usein yhdessä
seuranta- ja jäljitys sekä mobiilipäätelaitteiden kanssa. Yhdessä niillä voidaan jakaa tietoa toimitusketjun eri tekijöiden välillä ja vähentää esimerkiksi ylimääräistä työtä. (Ivanov et al. 2018,
832)

Toimitusketjuun liittyvässä tuotantovaiheessa eli valmistuksessa käyttöön tulleita teknologioita
ovat muun muassa 3D-tulostus ja nanoteknologia. 3D- tulostuksessa materiaaleja liitetään yhteen kolmiulotteisesti ompelemalla tai jähmettämällä tietokoneohjelman avulla. 3D-tulostusta
käytetään esimerkiksi lisäainevalmistuksessa, sekä prototyyppien valmistuksessa. (Menon &
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Shah 2019, 4) Omaamalla mahdollisuus 3D -tulostukselle voi organisaatio pienentää esimerkiksi toimitusriskiä, tarpeen tullen tuottamalla puuttuvat tai puutteelliset materiaalit 3D -tulostuksen avulla. (Ivanov et al. 2018, 833) Nanoteknologialla taas viitataan toiminnallisten järjestelmien suunnitteluun molekyylitasolla (Büyüközkan & Göçer 2018, 166). Robotic Process Automation (RPA) eli ohjelmistorobotiikka. Robotiikkaa voidaan käyttää automatisoimaan toimintoja. Robotiikkaa voidaan hyödyntää yksinkertaisiin toistoa sisältäviin tehtäviin, kuten asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja yhdistelyyn, tai tuotteiden sijaintien seurantaan. (Nguyen
2020, 53.) Robotiikkaa käytetään myös valmistuksen ympäristössä. Robottikäsiä käytetään korvaamaan manuaalisia työtehtäviä tuotannon linjastoissa. (Nguyen 2020, 53) Robotiikka pystyy
hoitamaan tai tukemaan automaattisesti myös varastonhallinnan tehtäviä, kuten tilausten vastaanottoja ja täydennystilauksia. (Nguyen 2020, 56) Nykypäivänä robotiikkaa voi löytyä automaattisista prosesseista tai esimerkiksi tekoälyllä varustetuista lentävistä kuljetusvälineistä.
Robotit pystyvät huomioimaan ympärillään tapahtuvia asioita ja oppimaan niistä, sekä hyödyntämään oppimaansa autonomisesti päätöksenteossa. (Menon & Shah 2019, 3)

Tallennus vaiheessa oleelliseksi asiaksi nousee myös tiedon tallennusalustan mahdollistama
tiedon jakaminen. Älykkäät alustat mahdollistavat nopean, näkyvän ja luotettavan tiedon jakamisen ja näin ollen edistävät toimitusketjun hallinnan integraatiota. Jaettavaa tietoa voidaan
tuottaa esimerkiksi tavaravirran kulusta, jolloin toimituksen tiedot ovat näkyvillä reaaliaikaisesti. (Nguyen 2020, 46) Pilvipalveluiden tarjoajat tarjoavat pääsyn yleiseen, ennalta määriteltyjä asetuksia sisältävään järjestelmään, jota jaetaan tyypillisesti internetin välityksellä. Järjestelmä sisältää yleisesti ottaen erilaisia palveluja, joita otetaan käyttöön asiakasorganisaation
tarpeiden mukaisesti. Valmis järjestelmäalusta mahdollistaa käyttöönoton nopeasti ja mahdollisimman pienellä johtamistarpeella. Pilvipalvelut mahdollistavat tietopalvelujen ylläpidon ulkoistamisen ulkopuoliselle toimijalle, jolloin yrityksen ei tarvitse käyttää omia resursseja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseen, vaan resurssit voidaan sijoittaa tukemaan yrityksen
ydintoimintoja. (Menon & Shah 2019, 3) Big Datalla tarkoitetaan jäsenneltyjä, osittain jäsenneltyjä tai jäsentelemättömiä suuria tietomääriä, joista voidaan louhia tarpeellista tietoa
(Büyüközkan & Göçer 2018, 166). Big Data -tietokantoja muodostuu, kun datan kerääminen
suurella volyymillä ja laajemmalta alueelta helpottuu ja nopeutuu, digitalisaation avustuksella.
Big Dataa käytetään operatiivisten ongelmien ratkaisemiseen, prosessien parantamiseen ja stra-
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tegisten päätösten tukemiseen. (Nguyen 2020, 48). Big Dataa voidaan hyödyntää myös toimitusketjun suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi toimittajariskien tunnistamisessa (Ivanov et al.
2018, 833). Toimitusketjun tiedoista muodostuva Big Data- tietokanta voi sisältää esimerkiksi
kuljetustietoja, kuten tuotteiden painoja, mittoja, päämääriä ja paikannustietoja (Büyüközkan
& Göçer 2018, 166). Blockchain on yksi tulevaisuuden toimitusketjun hallinnan työkaluista.
Blockchainilla pyritään lisäämään tiedon- ja rahansiirron luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. (Ngyuen 2020, 54)

Analytiikkaa tarvitaan käsittelemään ja yhdistelemään kerättyä dataa. Data-analytiikka ratkaisut mahdollistavat strategian ja päätöksenteon tukemisen perustuen yrityksen reaaliaikaisiin tietoihin (Nguyen 2020, 40). Artificial Intelligence (AI) eli tekoäly mahdollistaa nopeampien ja
tarkempien automaattisten laskelmien toteuttamisen (Nguyen 2020, 47). Tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi toimitusajan arvioimisessa tai kysynnän ennustamisessa. Kysynnän ennustamisessa, robotiikan avustamana ja muiden teknologioiden keräämän datan avulla, se pääsee
käsiksi historiadataan ja pystyy analysoimaan tuotannon ja kysynnän onnistumista sekä ennustamaan asiakkaan tulevaa kysyntää. (Nguyen, 2020, 47,53) Advanced Analytics eli kehittynyttä analytiikkaa taas käytetään toimitusketjunhallinnassa esimerkiksi optimaalisen varastotason ja kysynnän ennusteiden laskennassa (Büyüközkan & Göçer 2018, 163).

Teknologian kehityksen myötä myös kuljetusvälineet ovat kehittyneet. Esimerkiksi Amazon ja
Alibaba, maailmanlaajuisesti toimivat yritykset, ovat investoineet droneihin tuotteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä (Büyüközkan & Göçer 2018, 164). Dronen tapaista, ilman fyysistä pilottia liikkuvaa kuljetusvälinettä, kutsutaan miehittämättömäksi kuljetusalukseksi (UAV,
eng. Unmanned Vehicle). Ohjaus voi toimia etänä tai olla osa kehittynyttä automaattista ohjausjärjestelmää. Itseohjautuvat kuljetusvälineet (eng. Self-Driving Vehicles) taas ovat nimensä mukaisesti ajoneuvoja, jotka aistivat ja navigoivat ilman ihmisen panosta. (Büyüközkan
& Göçer 2018, 166). Seuranta- ja jäljitysteknologioita (eng. Track and Tracing) otetaan
käyttöön varmistamaan toiminnan joustavuutta, nopeutta ja yleistä toimitusketjuprosessin toimivuutta. Seuranta ja jäljitysteknologioilla pyritään tunnistamaan reaaliaikaisesti häiriöitä toiminnasta sekä tekemään nopeita korjaustoimenpiteitä. Seuranta- ja jäljitysteknologioiden onnistumisen takaamiseksi on oleellista huomioida järjestelmän tuottaman tiedon visuaalisuus,

44

jotta tieto on nopeasti käytettävissä. Lisäksi tulisi harkita tunnistusteknologioiden käyttöönottoa, jolla voidaan rajata henkilöiden pääsyä tietoihin. (Ivanov et al. 2018. 823) Seuranta ja jäljitysteknologiat sisältävät RFID-, sensori sekä blockchain teknologioita (Ivanov et al. 2018,
836).

Asiakas- ja käyttäjäkokemus kokee muutoksia digitalisaation muovatessa yritysten toimintoja
ja toimintatapoja. UI (user interfaces) eli käyttöliittymät ovat tila, jossa ihminen ja kone kommunikoivat keskenään. Toimitusketjussa käyttöliittymiä voi ilmetä esimerkiksi tuotannon prosessien ohjauksessa, jossa laitteet syöttävät tietoja järjestelmään, joita käyttäjä voi hyödyntää
ohjatessaan laitteita järjestelmän kautta. (Menon & Shah 2019, 4) Käyttöliittymäkehitys näkyy
myös yritysten asiakkaille muun muassa käyttäjäystävällisten sovellusten kehityksenä (Nguyen
2020, 39). AR (eng. augmented reality) eli lisätty todellisuus käsitteenä tarkoittaa fyysistä
todellisuutta, johon on teknologian avulla lisätty tietokoneella tuotettua tietoa. Tietosisältö voi
olla esimerkiksi tekstiä, kuvia tai paikannustietoja. (Büyüközkan & Göçer 2018, 166) Omni
Channel kuvaa monikanavaisen myynnin yhdistymisen lähestymistapaa, jossa yritykset pyrkivät tarjoamaan asiakkaalle sujuvan ostokokemuksen, riippumatta siitä tekeekö asiakas ostokset
internetin välityksellä tietokoneella, älypuhelimella vai suoraan kivijalkaliikkeestä. Omni
Channeliin liittyy oleellisesti erilaiset tunnistustavat ja teknologiat, joilla asiakkaat yksilöidään ja näin ollen tuotetaan asiakaskohtaista tietoa ja tarjontaa riippumatta asiakkaan asiointitavasta tai -sijainnista. (Büyüközkan & Göçer 2018, 166)

4.3

Digitaalisen toimitusketjun haasteet

Tässä luvussa esitellään niitä tekijöitä, jotka yleisesti hidastavat tai vaikeuttavat toimitusketjujen digitalisaatiota kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkitusta kirjallisuudesta esille nousi
seuraavanlaisia tekijöitä:
-

teknologian puutteet ja riskit

-

osaaminen, suunnittelun sekä ohjaamisen haastavuus

-

muutoshaluttomuus ja yleinen hyväksyntä

-

sekä investoinnin kannattavuus.
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Toimitusketjun digitalisaation tarjoamat teknologiat tuovat mukanaan yrityksiin uudenlaisia
riskejä ja haasteita. Riskit, joita erilaisista teknologioista muodostuvat liittyvät muun muassa
tietoturvaan, toimitusketjun aika- ja toimitus tekijöihin, radikaaleihin organisaatiomuutoksiin,
sekä ketjun ohjaamisen ja suunnittelun monimutkaisuuden kasvuun. Toimitusketjun aikariski
voi muodostua esimerkiksi teknologioiden tuoman ketjun ohjaamisen monimutkaisuuden kasvamisen lopputuloksena. Teknologioiden käsittelemät suuret datamäärät lisäävät informaatioriskien muodostumista ja ulkopuolisille vuotamisen riskiä. Jotkut teknologioista kuten 3Dtulostus muuttavat myös valmistuksen ja koko toimitusketjurakenteen muodostumista. Tämä
voi johtaa kasvaviin toimitusriskeihin esimerkiksi tapauksessa, jossa välivarastointi ketjun vaiheiden välillä on poistettu ja ketjun alkupäässä ilmenee häiriöitä. (Ivanov et al. 2018, 837)

Teknologioiden tarkkuuteen ja toimivuuteen vaikuttaa useita eri asioita. Esimerkiksi GPS paikannusta pystytään vaikeuttamaan häirintäsignaalien avulla, jota Yhdysvallat toteuttivat vielä
ennen vuotta 2000. Nykyisin häirintäsignaali on kuitenkin jo lopetettu ja GPS tarkkuus on kehittynyt. (Heir et al. 2000, 212) Teknologian asiantuntijoiden mukaan GPS-tekniikka toimii
kuitenkin yhä huonosti suljetuissa sisätiloissa (Menon & Shah 2019, 4).

Tutkimuksista nousi ilmi johdon osaamisen puutteiden aiheuttamia ongelmia toimitusketjun
digitalisoinnissa. Osaamisen puutteet kohdistuivat muun muassa suunnitteluun, ennustamiseen
ja toimitusketjujen asiantuntevuuteen. Suunnittelusta nousi ilmi kysyntään liittyvien ennustusten epätarkkuus sekä kysyntäsuunnitelman ja siihen liittyvien ohjeiden ja välineiden puutokset.
Toimitusketjujen asiantuntevuuden ongelmista taas kertoo toimitusketjun hallinnan ja taitojen
puute sekä kysynnän epävakauden ja ketterän toimitusketjun hallinnan puute. Myös digitaalisen
ja ei-digitaalisen toimitusketjun integraation hallinta ja osaaminen tuottavat ongelmia. Toimitusketjun laajentumisen myötä, osaamiseen liittyen nousi esille riski siitä, että luottamusta annetaan liikaa yhdelle toimittajalle, jolloin riskeerataan mahdollisesti, jopa kokonaisen markkina-alueen toimitusten luotettavuus. Osaamisen ja tietämyksen puutteesta kertoo myös se, että
osa yritysten johdoista yhä uskoo hopealuoteihin, eli siihen, että yhdellä ratkaisulla selvitään
kaikista ongelmista. (Büyüközkan & Göçer 2018, 167)

Toimitusketjua laajemmin digitalisoitaessa, on integraatio ja yhteistyö toimitusketjun eri osapuolien ja teknologiayritysten kanssa, jopa välttämätöntä. Toimitusketjun integraatio sisältää
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kuitenkin haasteita. Haasteeksi voi nousta esimerkiksi se, kuinka linkittää yhteen toimitusketjuverkoston eri osapuolet. Lisähaastetta voi tuottaa osapuolien eroavaisuudet johtamisen käytännöissä ja ajattelutavoissa. (Nguyen 2020, 47) Useat teknologiaratkaisut vaativat myös yrityksiltä suuria määriä uudelleen arvioimista ja -kehittämistä niin työntekijöiden kuin tuotantojärjestelmien suhteen. (Ivanov et al. 2018, 836) Menon ja Shah (2019, 4) totesivat teoksessaan,
että monet PK- yritykset eivät ole vielä onnistuneet toimitusketjun digitalisoitumisessa sen erittäin monimutkaisen organismin takia.

Digitalisaation toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti johdon päätöksenteko. Se, kuinka pitkälle ja
nopeasti digitalisoitumista toteutetaan, on riippuvainen yrityksen johdon päätöksenteosta ja toimialakohtaisista tekijöistä. (Nguyen 2020, 77) Tutkimusten mukaan useat toimitusketjujen digitalisointien tuomat hyödyt jäävät saavuttamatta, koska yritysten johto välttelee tärkeitä ja suuria organisaatiomuutoksia. (Büyüközkan & Göçer 2018, 166) Muutoshaluttomuus voi aiheutua
esimerkiksi digitalisaation tuomien muutosten pelosta. Automatisoimalla työkäytäntöjä myös
työtehtävät muuttuvat. Etenkin toistoa sisältävät työtehtävät toimistoissa tulevat muuttumaan
automaation astuessa kuvaan. (Nguyen 2020, 62) Manuaalista toistoa sisältävät työtehtävät
vaihtuvat enemmän älykkyyttä vaativiksi ja dataan perustuviksi, jolloin kuvaan astuvat dataanalyytikot ja datatutkijat. (Nguyen 2020, 48) Yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta nousi esille
yritysten haluttomuus tietojen jakamiseen sekä puutteellinen yhteistyö niin ulkoisten, kuin sisäisten osakkaiden välillä. (Büyüközkan & Göçer 2018, 167) Muutoshaluttomuutta tietojen jakamisessa aiheuttaa tietojen hallinnasta luopuminen sekä mahdollisuus siihen, että tietoja, joita
ei ollut tarkoitus jakaa vuotaa muille osapuolille. (Büyüközkan & Göçer 2018, 166)

Osa toimitusketjun digitalisoimisessa käytettävistä teknologioista kohtaa yleistä vastustusta
useilta eri tahoilta, yksityishenkilöiltä sekä hallituksilta ja sääntelystä vastaavilta viranomaisilta. Yleistä hyväksyntää boikotoi esimerkiksi pelko siitä, että robotiikka korvaa henkilöstön
työtehtävissä. Myös epävarmuus teknologiaratkaisujen käytön turvallisuudesta ja pelko siitä,
että teknologia ei täytä sille asetettuja odotuksia, kuten pysty vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin, aiheuttaa huolia käyttöönottajille. Yleistä hyväksyntää ei vahvista myöskään yksityisyyden suojan pelko, jota koetaan muun muassa etäohjattavien laitteiden sekä miehittämättömien
välineiden takia. Lentävät etäohjattavat laitteet aiheuttavat huolia myös valtiolle, ilmatilan
ruuhkautumisen ja konkreettisen hallittavuuden muodossa. (Büyüközkan & Göçer 2018, 166)

47

Toimitusketjun digitalisointi vaatii tapauskohtaisesti erilaisia investointeja yrityksiltä. Useissa
tapauksissa investointien suuruus vaikeuttaa digitalisaation etenemistä. Yrityksen toimialasta
riippuen, voi digitalisointi vaatia esimerkiksi valmistajan laitteiden ja koneiden, sekä niihin liittyvien järjestelmien muutoksia (Nguyen 2020, 54). Investointeja tarvitaan myös häiriöiden ehkäisemiseksi, teknologiaratkaisujen kasvattaessa datan määrää. Häiriöitä ennakoidaan lisäämällä varmuuskopioinnin ja yleisesti datan säilyttämisen määrää. (Ivanov et al. 2018, 834) Investoinnin epävarmuuteen vaikuttaa myös teknologian kehittymisvauhti. Monien yritysten ennustetaan ottavan erilaista teknologiaa käyttöönsä seuraavan neljän vuoden aikana, jonka seurauksena toimitusketjut muuttuvat radikaalisti. (Menon & Shah 2019, 4)

4.4

Digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteiden aihekehys

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena rakennettiin aihekehys, joka tiivistää digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Seuraavalla sivulla oleva kuva 6 sisältää kirjallisuuskatsauksen perusteella rakennetun aihekehyksen digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteistä.
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Kuva 6 Digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteet – aihekehys

Kuvan 6 sisin kehä sisältää kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistetut digitaalisen toimitusketjun tavoitteet, eli tiivistää sen mihin toimitusketjua digitalisoimalla pyritään vaikuttamaan.
Toiseksi sisin kehä sisältää ominaispiirteet, joita kehittämällä pyritään saavuttamaan aiemmin
sisemmässä kehässä esitettyjä tavoitteita. Toiseksi uloin kehä sisältää digitaalisen toimitusketjun teknologiaratkaisut, joiden avulla pyritään vaikuttamaan kehityskohteisiin. Uloin kehä sisältää ominaispiirteet, jotka vaikeuttavat kehittämisteknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä, eli sisältää kirjallisuudesta tunnistetut toimitusketjun digitalisaation haasteet.

Aihekehys toimii PK- yritysten toimitusketjun näkökulmia avaavan haastattelun suunnittelun
tukena ja teema-alueiden laatimisen alustana. Katsauksen avulla kartoitettiin taustaa toimitusketjujen digitalisaation nykytilasta, saatavilla olevien tutkimusten perusteella. Kartoittamalla
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digitalisaation ominaispiirteet, ymmärretään digitalisoitumisprosessin taustalla vaikuttavia
yleisiä tekijöitä ja tavoitteita. Tunnistamalla erilaiset toimitusketjujen digitalisoimisessa käytettävät teknologiat, ymmärretään käyttöönotettavien teknologioiden yhteyksiä ja toimitusketjun eri vaiheissa vaikuttavia teknologiaratkaisuja. Katsauksen avulla tunnistettujen yleisten
haasteiden ja vaikeuksien avulla osataan tarpeen tullen ohjata haastateltavaa kohti kysymysaluetta, joka mahdollisesti auttaa paljastamaan yritysten toimitusketjun digitalisaatiossa kokemia
vaikeuksia.
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5

PK- YRITYSTEN TOIMITUSKETJUJEN DIGITALISAATIO

Tässä osiossa pyritään saavuttamaan tietoa PK- yritysten toimitusketjujen digitalisaatiosta ja
siitä, miten sitä voitaisiin kehittää ja edistää. Osiossa esitellään diplomityötutkimuksessa toteutettujen haastattelujen suunnittelu, tietojen analysoinnin vaiheet sekä haastatteluaineistoista
analyysien perusteella tunnistetut haasteet ja kehityskohteet. Lopuksi näiden tulosten perusteella tunnistetaan tarpeet tutkimuksessa rakennettavalle mallille.

5.1

Haastattelujen suunnittelu

Kirjallisuudesta kerätyn sekundääriaineiston lisäksi tutkimukseen liittyvää primääriaineistoa
kerättiin haastattelujen avulla. Tutkimusongelman perusteella todettiin, että tietoa PK- yritysten
toimitusketjun digitalisaatiosta tulisi kerätä joko kyselyillä tai haastatteluilla. Aineistonkeruumenetelmien teoriaa tutkittaessa havaittiin kuitenkin, että haastattelumenetelmää käyttäen voidaan saada yksityiskohtaisempaa tietoa, kuin mitä strukturoidulla kyselylomakkeella olisi voitu
saavuttaa. Haastattelumenetelmän avulla voidaan tiedonkeruun aikana saada selville myös täysin uusia kokonaisuuksia tutkittavasta ilmiöstä. Haastattelut päädyttiin suorittamaan puolistrukturoitua eli teemahaastattelumenetelmää käyttäen. (ks. 15)

Teemahaastattelu

Yksilöhaastattelu

Virtuaalihaastattelu

Kuva 7 Haastattelumenetelmä ja -muodot

Yllä oleva kuva 7 esittää tutkimuksessa hyödynnetyn haastattelumenetelmän ja haastattelun
muodot. Teemahaastattelu menetelmänä mahdollistaa haastattelijan käyttävän joustoa haastattelutilanteessa kysymysten ja käsiteltävien aiheiden suhteen, mutta myös auttaa teemojen avulla
varmistumaan, että kaikki ilmiöön liittyvät pääteemat tullaan käsittelemään haastattelussa. Tee-

51

mahaastattelumenetelmässä teemat laaditaan tuottamaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä, mutta varsinaiset kysymykset muodostetaan tapauskohtaisesti itse haastattelutilanteessa, tarpeen mukaan
ja haastateltavan roolista riippuen. (ks. 2.1.2 Teemahaastattelu) Haastattelut toteutetaan teemahaastattelulle ominaista yksilöhaastattelumenetelmää hyödyntäen. Näin ollen keskitytään kerralla yhteen haastateltavaan ja varmistetaan, että haastateltavien vastauksiin ei vaikuta rajoittavasti muiden henkilöiden läsnäolo. Haastattelut toteutettiin virtuaalihaastatteluina Teams-sovelluksen kautta, jonka mahdollistamana haastattelut pystyttiin toteuttamaan etänä ilman matkustamista, mutta kuitenkin kasvokkain tapahtuvan haastattelun etuja hyödyntäen. Virtuaalihaastattelulla mahdollistettiin myös haastattelutilanteen tallennus, aineiston jatkokäsittelyä varten. (ks. 2.1.1 Haastattelun muodot) Tallennuksen ansiosta haastattelija pystyi keskittymään
muistiinpanojen kirjaamisen sijaan, itse haastattelutilanteeseen ja haastateltavan antamiin vastauksiin.

Tutkimuksessa toteutettavien haastattelujen tarkoitus, tavoite ja analyysin tavoite muodostuivat
seuraavasti:
-

Tarkoitus: Toteuttaa haastatteluja PK- yrityksen toimitusketjun eri vaiheisiin selvittääkseen, mitä haasteita ja vaikeuksia toimitusketjun digitalisoimisessa on.

-

Tavoite: Saada PK- yritysten toimitusketjuverkostojen keskeisiltä toimijoilta tietoa siitä
minkälaisia ominaisuuksia toimitusketjun digitalisoitumista tukevan mallin tulisi sisältää eli missä aiheissa ja mihin liittyen toimitusketjun digitalisaatioprosessissa voitaisiin
tarvita tukea ja ohjausta.

-

Analyysin tavoite: Luoda jäsennelty kuvaus haastatteluaineiston perusteella siitä, minkälaisia ominaispiirteitä, haasteita ja vaikeuksia PK- yritysten toimitusketjun digitalisaatio sisältää sekä mahdollistaa johtopäätöksien teko, jolla tunnistetaan kehittämiseksi
laadittavan mallin sisällöllisiä tarpeita.

Teemojen muodostuminen

Haastattelun teemojen laatimisprosessissa hyödynnettiin teoriassa esiteltyjä menetelmiä. Seuraavalla sivulla oleva kuva 8 on tehty mukaillen Kanasen (2014, 72) teoksen kuvaa teemojen
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asettumisesta tutkittavan ilmiön ympärille. Kuva selkeyttää tutkimuksen kohteena olevan ilmiön suhdetta haastattelun teemoihin sekä avaa haastattelun pääteemat, joiden ympärille haastattelu rakennetaan.

Kuva 8 Tutkittava ilmiö ja teemat

Teemojen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkittavana ilmiönä toimii PK- toimitusketjujen digitalisointi. Teemat ilmiön ympärille laadittiin perustuen tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin, joihin pyritään luomaan vastauksia haastattelun avulla. Teemaalueiden pohjana toimi kirjallisuuskatsauksessa rakennettu aihekehys digitaalisen toimitusketjun ominaispiirteistä. Alueisiin lisättiin vielä erikseen johtamiseen ja yleistietoihin perustuvat
alueet. Kysymyksiä, joihin teemoilla pyritään saamaan vastauksia, muodostui seuraavasti:
1. Minkälaisia ominaispiirteitä PK- yritysten toimitusketjun johtamisella on?
2. Mitä tavoitteita, pyrkimyksiä ja strategioita PK- yritysten toimitusketjun osapuolilla on
toimitusketjun digitalisaation suhteen?
3. Mitä teknologiaratkaisuja PK- yritysten toimitusketjuissa käytetään ja miten niihin suhtaudutaan?
4. Mitä haasteita, riskejä ja heikkouksia PK- yritysten toimitusketjun osapuolet kokevat
olevan toimitusketjun digitalisoimisessa?
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5. Mitä sisältöä ja ominaisuuksia PK- yrityksistä koostuvan toimitusketjun digitalisoimista
tukevassa mallissa tulisi olla?

Teemarunko eli haastattelurunko laadittiin Vallin & Aarnoksen (2018, 39-40) kolmetasoisen
teemarunko-esimerkin perusteella. Teemarunko sisältää tutkimusilmiöistä muodostetut pääteemat ja niiden alle rakentuneet aihealueet, jotka suunniteltiin tutkittavan ilmiön sekä yllä esitettyjen kysymysten perusteella. Alla oleva kuva 9 esittää tutkimuksessa toteutettujen haastattelujen teemarunkoa.

Kuva 9 Haastattelun teemarunko

Pääteemojen alle rakennetuilla alakategorioilla pyritään saavuttamaan tietoa toimitusketjun digitalisoitumisen tarpeista, toiveista sekä haasteista ja vaikeuksista. Haastattelurunko suunniteltiin siten, että se syventäisi tietoa haasteista ja tarpeista, vaihe vaiheelta haastattelun edetessä
pidemmälle kohti loppua. Haastattelu aloitettaisiin kyselemällä yleistä tietoa toimitusketjuun,
yritykseen ja haastateltavaan henkilöön liittyen. Sen jälkeen syvennettäisiin tietoa toimitusketjun ja yrityksen johtamisen aiheista sekä digitaalisen toimitusketjun strategioista ja tavoitteista.
Näiden jälkeen käytäisiin vielä läpi käyttöönotettuja teknologiaratkaisuja ja niiden taustaa. Lopuksi tiedusteltaisiin havaituista riskeistä ja haasteista sekä pohdittaisiin mahdollisia tarpeita ja
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toiveita digitaalisen toimitusketjun tueksi laadittavaa mallia varten, kaikkien esille nousseiden
asioiden pohjalta.

Haastattelun rakenne

Haastattelu rakennettiin sisältämään neljä näkökulmaa, jokaista tutkittavaa pääteemaa kohden.
Näkökulmiksi muodostuivat yrityksen näkökulma, toimitusketjun näkökulma, haastateltavan
näkökulma sekä tulevaisuuden näkökulma. Näkökulmat määrittämällä pyrittiin selvittämään
muun muassa haastattelun kohteena olevan yrityksen ja tutkimuksen alaisena olevan toimitusketjun toimintojen yhteistyötä. Ilman näkökulmien muodostamista haasteena olisi ollut tunnistaa näkevätkö ja vastaavatko kaikki haastateltavat teemaa koskeviin kysymyksiin samasta näkökulmasta katsottuna. Näkökulmilla pyritään saavuttamaan tietoa todellisuudessa tapahtuneista aiheista. Tulevaisuuden näkökulma poikkeaa muista näkökulmista sillä, että se sisältää
ja saattaa tuottaa hypoteettista tietoa, mahdollisesti tapahtuvista asioista.

Kuva 10 Haastattelun diaesitys
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Teams- pohjaisen virtuaalihaastattelun mahdollistamana, haastattelun tukena käytettävä ja
haastattelua ohjaava runko rakennettiin PowerPoint-esityksen muotoon. Esimerkkinä haastattelurungon sivuista toimii edellisellä sivulla oleva kuva 10, joka esittelee haastattelurungon sivujen rakenteen sekä haastattelun näkökulmien kuvaukset. Kokonaisuudessaan haastattelua ohjaavan rungon sivut sisältöineen ovat nähtävillä Liitteessä 1. Haastattelun diaesitys (rakenne).
Jokainen diasivu sisältää yhden pääteeman, näkökulman otsikot ja näkökulmaan liitetyt alaotsikot. Alaotsikot muodostettiin aikaisemmin esitellyn kolmitasoisen teemarungon pääteemojen
alakategorioiden perusteella. Esityksen kiinteän rakenteen avulla haastattelu pysyy selkeänä ja
haastateltava ymmärtää näkökulmien eron, sekä ymmärtää selkeästi näkökulmat, joista vastauksia halutaan. Diaesityksen avulla suunniteltiin haastattelutulosten eli analyysin toteutuksen
helpottuvan, sillä kaikki haastattelut etenisivät samoja rakenteita noudattaen ja näkökulmat yhdessä teemojen kanssa auttaisivat kasaamaan, luokittelemaan ja yhdistelemään kaikkien haastattelujen vastauksia. Haastattelun rungossa seurattiin samaa rakennetta, jolla pyrittiin helpottamaan
-

haastateltavan haastattelun etenemisen seuraamista,

-

haastattelijan etenemistä haastattelussa,

-

kaikkien pääteemojen ja aihealueiden läpikäymistä,

-

sekä haastatteluaineiston käsittelemistä ja analyysin toteuttamista.

Esitykseen sisällytettiin aiemmin mainittujen asioiden lisäksi ”esimerkkejä kirjallisuudesta”kohtia, joiden tarkoituksena oli auttaa haastateltavaa saamaan kuvaa siitä, mitä haastattelukysymyksellä tarkoitetaan, mikäli haastateltava ei ymmärtäisi kysymyksen tarkoitusta. Yleisesti
päätettiin, että esimerkkejä ei paljastettaisi haastateltavalle, mikäli hän ei niitä todella tarvitsisi.
Tällä ehkäistiin ennalta tunnettujen aiheiden vaikutusta haastattelutuloksiin. Esimerkit kirjallisuudesta lisättiin seuraaviin pääteemoihin: Strategiaan ja tavoitteisiin, Keinoihin ja teknologiaratkaisuihin sekä Haasteisiin ja riskeihin. Esimerkit sisälsivät listat aiheista, joita kirjallisuuskatsauksen perusteella oli havaittu yleisesti toimitusketjujen digitalisaation parissa pääteemaan
liittyen.
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Haastateltavien valikoituminen

PK- yritysten osuus haastatteluissa rajattiin siten, että haastateltavan toimitusketjujen tuotannosta vastaavayritys kuuluisi PK- yrityksen luokitukseen. PK- tuotantoyritysten toimitusketjuun kuuluu usein erikokoisia ja erityyppisiä asiakkaita sekä toimittajia, jotka voivat toimia
osana suuria kansainvälisiä yhtiöitä. Tämän seurauksena todettiin, että kunhan tuotantoyritys
kuuluu PK- yritysten luokitukseen sen haastatteluun valittavat asiakkaat ja toimittajat voivat
olla koko luokaltaan mitä tahansa. Näin tutkimus antaa todellisen kuvan PK- yritysten toimitusketjuista ja niiden ominaisuuksista. Haastateltaviksi henkilöiksi yrityksistä pyrittiin saavuttamaan henkilöitä, jotka omaisivat tietoa toimitusketjusta, sen virroista, siihen liittyvistä hankkeista sekä päätöksenteosta.

Haastattelun ensimmäisenä pyrkimyksenä oli löytää PK- tuotantoyritys, joka olisi halukas osallistumaan haastatteluun ja jonka toimitusketjun eri osapuoliin loput haastatteluista kohdistettaisiin. Tuotantoyritys valikoitui tutkimustyön toimeksiantajan toimesta. Tuotantoyrityksen yhteyshenkilöiden avulla tavoitettiin tuotantoyrityksen raaka-ainetoimittajia, joista löydettiin useampia haastateltavia henkilöitä. Tarkoituksena oli saavuttaa kokonaisvaltainen kuva toimitusketjusta eli haastatella toimitusketjun eri osapuolia: tuotantoyritystä, toimittajia sekä asiakkaita.

Haastattelun osallistujiin oltiin yhteydessä sähköpostin välityksellä. Sähköpostiviestin alussa
esiteltiin lyhyesti haastattelija, haastattelijan yhteystiedot sekä esitettiin haastattelun lyhyt info
ja tiedosteltiin mahdollista toteutusaikaa. Haastattelun lyhyt info sisälsi teoriassa määriteltyjä
ennalta haastateltaville tiedotettavia aiheita, kuten yhteystiedot, keston, tavan, tavoitteen, tarvittavat välineet, tiedotuksen nauhoitteen käytöstä ja tietojen käsittelystä ja julkaisemisesta.
Viestin liitteeksi liitettiin myös diaesitys, joka oli laadittu toimimaan haastattelun rakenteena
sekä haastattelua ohjaavana alustana. Osallistujia kehotettiin tutustumaan diaesityksen sisältöön
ennen haastattelujen toteutusta, jotta haastateltavilla olisi valmiiksi käsitys siitä, miten haastattelu etenee ja mitä aiheita siinä käsitellään.
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Analyysin vaiheet

Haastatteluaineistojen analyysi eteni mukaillen Kanasen (2014, 99-100) kuvausta laadullisen
tutkimuksen ratkaisun etsimisen vaiheista. Analyysivaihe alkoi siitä, kun haastattelujen toteutuksen jälkeen nauhoitetut aineistot litteroitiin tekstimuotoon Excel- taulukkoon. Alla oleva
kuva 11 tiivistää analyysin vaiheet.

Litterointi

Koodausvaihe

Tulosten
esittäminen

• Nauhoitetut aineistot tekstimuotoon
• Järjestely ja yhteenveto
• Excel-taulukko
• Vastaukset kysymyksiin
• Sisällönanalyysi: Yhdistely, luokittelu, koodaus
• Käsitteet

• Käsitteiden taustalla vaikuttavien tekijöiden avaaminen
• Raportti

Kuva 11 Analyysin vaiheet

Analyysin ensimmäinen vaihe oli litteroida jokaisen haastattelun jälkeen nauhoitetut haastattelut tekstiaineistoksi. Analyysissä keskityttiin tallenteiden sisältöjen selvittämiseen, jonka
vuoksi ei koettu tarpeelliseksi huomioida vuorovaikutuksia litterointimerkeillä (ks. 23). Litterointi toteutettiin niin, että lähes kaikki sanottu kirjoitettiin tekstimuotoon. Tekstistä jätettiin
pois ylimääräisiä täytesanoja ja joitakin ilmaisuja tiivistettiin. Tällaisina toimi lauseet, joiden
sisältö oli helposti ymmärrettävissä, mutta haastateltava oli käyttänyt turhia lisäyksiä tai toistanut samaa asiaa. Litteroituaineisto kirjoitettiin aluksi diaesityspohjalle, mutta todettiin tekstiaineistojen kasvaessa, että Excel pohjainen taulukko sopii tarkoitukseen paremmin. Litterointi
toteutettiin siis valikoivaa menetelmää käyttäen, teema-alueiden mukaisesti ja se toteutettiin
jokaisen haastattelun jälkeen mahdollisimman nopeasti, jotta haastattelusta opittua voitiin hyödyntää seuraavassa haastattelussa ja pystyttiin tarkentamaan tarpeellisia tietoja tarvittaessa ennen seuraavaa haastattelua (Hirsjärvi et al. 1997, 222, 224).
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Analyysin toisena vaiheena oli toteuttaa aineistolle sisällönanalyysi eli yhdistellä, luokitella ja
koodata tietoa. Yhdistelemällä tietoa tehtiin yhteenvedot kaikista litteroiduista haastatteluaineistoista teema-alueen ja näkökulman perusteella. Tässä vaiheessa siis haastatteluista saadut
aineistot yhdisteltiin näkökulmien perusteella yhteenvedoksi, ja samalla poistettiin nimet sekä
muut salassa pidettävät asiat ja korvattiin ne yleisluonnollisilla nimillä, kuten "toimittaja, tuotantoyritys, haastateltava". Lisäksi yhdisteltiin haastatteluaineistot yrityskohtaisesti, eli saman
yrityksen eri henkilöiden vastaukset yhdistettiin samaan soluun. Tässä analyysin vaiheessa
tekstin sisällöllisen yhdistelyn lisäksi tietoa siirrettiin teema-alueiden välillä, mikäli tiettyyn
teema-alueeseen liittyvää tietoa oli esitetty jonkin toisen teeman alla. Analyysin kolmantena
vaiheena oli koodata ja yhdistellä eli tunnistaa yhdistellyistä teema-alueiden näkökulmista käsitteitä, jotka kuvaavat haastatteluaineiston sisältöä sekä tuottavat tietoa haastattelun tutkimuskysymykseen eli siihen minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle digitaalisen toimitusketjun mallille PK- yrityksillä on tarvetta. Tietoa tuotetaan selvittämällä mitä vaikeuksia,
haasteita ja muita digitalisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä PK- yrityksen toimitusketjun digitalisoitumisessa on. Neljännessä vaiheessa yhä yhdisteltiin ja luokiteltiin kolmannen vaiheen
aineistosta käsitteitä niiden ominaisuuksien perusteella luokkiin ja annettiin niille niiden ominaisuuksia kuvaavat nimet. Tätä toteutettiin miellekartan muodossa, josta oli selkeästi nähtävillä käsitteitä yhdistävät tekijät. Kun käsitteet oli luokiteltu neljän pääkäsitteen alle, siirryttiin
viimeiseen analysointivaiheeseen. Viimeisenä vaiheena haastatteluaineiston analyysissä oli
avata tekstimuodossa tutkimukseen luotujen pääkäsitteiden taustalla vaikuttavat haastatteluista
esille nousseet asiat, raportin haastattelujen tuloksia esittävään osioon.

5.2

Haastatteluaineistosta tunnistetut haasteet

Tässä osiossa käsitellään aluksi haastateltujen yritysten ja henkilöiden yleistietoja, jonka jälkeen siirrytään haastatteluanalyysin perusteella tunnistettuihin haasteisiin ja niiden esittelyyn.
Haastateltaviksi yrityksiksi saatiin PK- yrityksiin lukeutuva tuotantoyritys, jonka toimitusketjusta loput haastateltavat valittiin. Toimittajayrityksiä saatiin mukaan kaksi kappaletta, josta
toisesta yksi haastateltava ja toisesta kaksi haastateltavaa. Molemmat toimittajayritykset kuuluvat osaksi suuria kansainvälisiä toimijoita. Asiakasyrityksien roolissa toimivia yrityksiä ta-
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voiteltiin niin vähittäiskaupan, kuin teollisuudenkin puolelta, mutta henkilöt, joihin oltiin yhteydessä eivät valitettavasti löytäneet aikaa haastatteluille. Siksi selkeä asiakasnäkökulma toimitusketjusta jäi haastatteluista puuttumaan. Tuotantoyrityksen edustaja kuitenkin osasi kertoa
asiakasyritysten ominaisuuksista ja tarpeista, joiden avulla haastatteluun saatiin loppujen lopuksi kattava kuvaus koko PK- yrityksen toimitusketjusta. Tuotantoyritykseltä haastatteluun
osallistui yrityksen tuotantopäällikkö. Ensimmäiseltä toimittajalta osallistui logistiikka-asioita
Suomen puolella koordinoiva henkilö sekä tilaustenkäsittelijä. Toiselta toimittajalta saatiin mukaan Suomen alueen myyntipäällikkö. Jokaisella haastateltavalla oli siis kattava osaaminen toimitusketjuun liittyen, mutta hieman eri näkökulmista.

Haastateltavan toimitusketjun perusrakenne etenee siten, että tuotantoyrityksellä syntyy tarve
raaka-aineelle. Tuotantoyrityksen myyntiedustajilla ei ole näkymää yrityksen varastokirjanpitoon, jolloin myyntiedustajat ovat yhteydessä tuotantotehtaaseen ja kysyvät tarvittavia tietoja
asiakastiedustelujen perusteella. Tuotantoyrityksen tilauksista vastaava henkilö tekee tilauksen
toimittajalle sähköpostin kautta tai puhelimitse. Toimittajayritys käsittelee tilauksen, laittaa tarvittaessa tilauksen omalle toimittajalleen tai toimittaa tilauksen keräyslistana varastolle, jonne
tieto siirtyy joko automaattisesti tai manuaalisesti. Toimittajien toiminnot varastoissa olivat hieman eriäviä, toisen varasto oli pitkälle digitalisoitu, joka tarkoitti sitä, että kun tilaus oli kerätty
ja lähetetty siitä lähti sähköisenä sanomana suoraan ilmoitus takaisin tiedoksi tilaustenkäsittelijälle. Tilauksesta saatiin myös ilmoitus asiakkaan vastaanottaessa tilauksen sähköisen kuittauksen ansiosta. Toimituksia pystyttiin seuraamaan vaihtelevasti, ulkomaalta tulevia toimituksia, jotka kulkevat vieraiden rahtikuljettajien kautta ei pystytty seuraamaan lainkaan.

Haastattelun alussa haastateltavaa pyydettiin arvioimaan oman yrityksen sekä toimitusketjun
eri osapuolien digitalisuuden kasvuhakuisuutta, mukaillen PK- yritysbarometrissa käytettyä asteikkoa: ei kasvuhakuinen, asemansa säilyttäjä, kasvuhakuinen ja voimakkaasti kasvuhakuinen
(Kuismanen et al. 2020, 11). Tuotantoyrityksen kasvuhakuisuus määriteltiin kasvuhakuiseksi
ja toimittajien kasvuhakuisuus vielä kasvuhakuisemmaksi, liittyen niiden kansainvälisesti toimiviin emoyhtiöihin. Tuotantoyritysten asiakkaiden digitaalinen kasvuhakuisuus määriteltiin
tuotantoyrityksen toimesta. Kasvuhakuisuus määriteltiin vähittäiskauppojen osalta asemansa

60

säilyttäjäksi, sillä niiden digitaalisuus on jo paljon muita osapuolia edellä. Teollisuusyritysasiakkaiden osalta digitaalisuus kuvattiin hieman alhaisemmaksi, sillä kehitys niissä kohdistuu
lähinnä tuotannon prosesseihin.

Seuraavaksi käydään läpi haastatteluanalyysin tulokset, saavutetaan tieto siitä, mitkä asiat vaikeuttavat ja hidastavat PK- yrityksen toimitusketjun digitalisoitumista ja lopuksi vastataan tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle digitaalisen toimitusketjun mallille PK- yrityksillä on tarvetta?”.

Kuva 12 Haastatteluaineistosta tunnistetut haasteet

Yllä oleva kuva 12 tiivistää haastatteluanalyysin tutkimuksen tulokset eli sen mitkä ovat haastatteluanalyysin perusteella tunnistetut PK- yrityksen toimitusketjun digitalisoitumisen haasteet. Pääkäsitteet liittyvät vahvasti toisiinsa ja sisältävät paikoittain samojakin ala-aiheita. Analyysin aikana ei koettu kuitenkaan enää tarvetta yhdistellä käsitteitä, sillä tavoitteet- osiossa
keskitytään yritysten ja toimitusketjun tavoitteiden ja strategian asettamiseen, epävarmuusosio taas sisältää ihmisissä syntyviä epävarmuusreaktioita muutoksesta ja teknologioista, monimutkaisuus- osio keskittyy esittämään toimitusketjun kokonaishallintaa ja ketjun monimutkaisuutta sekä resurssit- osio käsittää käyttöönottoprojektien resurssitarpeita ja niiden ominaisuuksia. Seuraavissa kappaleissa avataan näiden kuvassa 12 esiintyvien pääkäsitteiden rakentumisen taustalla vaikuttaneet asiat haastatteluaineiston perusteella.
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1. Tavoitteiden asettaminen

selkeys, esittäminen työtä
tekeville, strategia epäselvä
työntekijöille

Perustelut

Viestintä

Tavoitteiden
asettaminen

kuka vetää projektia,
aikataulutus, budjetti

Vastuuasiat

Tavoiteltava tila

hyödyt, keinot, päämäärä,
arvontuotanto, merkityksetön
kehittäminen

Seuranta

käyttöön heittäminen,
vaihtelevaa

miten päästään, nykytilan tunnistaminen, olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen, missä vuoden
päästä

Kuva 13 Haasteet: Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden ja strategian tärkeys nousivat esille jokaisessa haastattelussa. Yllä oleva kuva 13
sisältää tavoitteiden asettamiseen liittyvät haastatteluaineistosta tunnistetut haasteet. Yrityksen
ja toimitusketjun johtamisen tärkeimpiä painopisteitä kysyttäessä, jokainen haastateltava nosti
esille tavoitteiden viestintään ja selkeyteen liittyviä aiheita. Tuotantoyrityksen haastateltavan
mielestä muutosprosessin hallinnassa ja johtamisessa yleisesti on tärkeää perustella muutoksen tarpeellisuus, sen hyödyt ja mihin sillä pyritään sekä esittää muutoksen perustelut niille
henkilöille joihin muutos tulee vaikuttamaan. Toimitusketjun digitaalisen muutoksen johtamisesta keskusteltaessa toisen toimittajan haastateltava nosti esille sen, että johdon yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on selkeyttää tavoitteet, eli se miksi jotakin tehdään, jotta muutoksesta ei
synny sellaista kuvaa, että digitalisoidaan vain sen takia, että halutaan nyt jotakin digitalisoida. Toisen toimittajan kanssa nousi esille sama aihe eli se, että johdon tulee esittää selkeästi
mihin päin ollaan menossa, mitä strategiaan kuuluu sekä mitkä ovat niitä toimenpiteitä,
joita tehdään. Tähän liittyen johdon tulisi myös selkeästi esittää, miksi niitä tehdään ja mitä
arvoa ne yritykselle tuovat, jotta kenellekään ei synny sellaista kuvaa, että kehitettäisiin merkityksettömästi.
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Haastatteluista nousi esille se, että toimitusketjuun kohdistuva digitaalinen strategia ja tavoitteet ovat epäselviä työntekijöille. Tuotantoyrityksen edustaja totesi, että selkeää strategiaa
liittyen toimitusketjun digitalisoimiseen ei ole, mutta se liittyy moneen asiaan ja tulee sitä kautta
esille. Esimerkkeinä hän nosti esille sen, että yritys pyrkii uudistumaan ja olemaan moderni
yritys. Kuitenkin strategiaa sen suhteen, mitä yritys tarvitsee ja mitä pitäisi saada yrityksen
käyttöön on suunniteltu vuodeksikin eteenpäin. Molempien toimittajien kohdalla toimitusketjun digitalisaation strategia tai strategiat, joihin se liittyy, olivat epäselviä. Toisen toimittajan
edustajan sanoin sellainen strategia on varmasti olemassa, mutta sitä millainen se on ja mitä
se sisältää hän ei osaa kertoa. Saman toimittajan toinen edustaja kertoi, että yrityksessä järjestetään muutamia kertoja vuodessa kokouksia, jossa on osallistutettuna koko yritys. Palavereissa käydään läpi strategioita, tavoitteita ja muutoksia. Toisen toimittajan mukaan strategiasta
tai tavoitteista ei ole vielä yrityksen uuden johdon kanssa ollut puhetta. Haastateltava kuitenkin
uskoo, että muutoksia on tulossa, sillä uuden omistajan emoyhtiö on kokoluokaltaan suuri toimija.

Tavoitteet eli kehityskohteet, joita yrityksissä pyritään kehittämään, jotta saavutettaisiin tiettyä
arvoa, olivat hieman paremmin tiedossa, kuin strategiat. Toimittajien osalta kuitenkin tavoitteiden esittäminen perustui enemmänkin siihen, mitä on otettu käyttöön ja miten käyttöönotto on
vaikuttanut toimintaan, ei niinkään siihen, että tavoitteista olisi viestitty etukäteen. Esimerkiksi
toisen toimittajan kohdalla esiin nousi asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun kehittäminen
yhtenä tavoitteena, pääteltynä sen perusteella, että kehitystoimet kohdistuvat asiakkaan tilaustoimien kehittämiseen ja asiakkaan tuomiseen niin sanotusti lähemmäs yritystä. Kun keskustelussa siirryttiin puhumaan muutosprosessien tavoitteiden seurannasta eli siitä, miten varmistetaan, että muutosprosessit toimivat, kuten on suunniteltu, vastauksia saatiin vaihtelevasti. Tuotantoyrityksen edustaja kertoi, että esimerkiksi käyttöön tulevassa asiakastietojärjestelmässä,
tavoitteiden onnistumisen seuranta jää siihen, että järjestelmä otetaan käyttöön jokaisella
myyntiedustajalla, jolloin kyllä heti saadaan tietää, miten se toimii tai ei toimi. Toimittajien
osalta tällainen niin sanottu ”käyttöön heittäminen” oli noussut heikkoutena esille käyttöönottoprojektien onnistumiseen liittyen. Toisessa toimittajayrityksessä käyttöönoton onnistumista
varmistettiin pääkäyttäjien palavereilla, joissa keskustellaan järjestelmän ongelmista ja käyttämisestä. Samalla toimittajalla järjestetään yksiköiden omia strategiapalavereja, sellaisissa yksiköissä, joissa on käynnissä paljon digitalisoitumista. Toimittajien osalta seurantaan liittyen
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nousi esille myös haastattelun myötä asiakastyytyväisyyskyselyt niin ikään henkilöstölle, kuin
asiakkaillekin. Toisen toimittajan edustaja kuitenkin mainitsi, että tällaisia kyselyitä on vaihtelevasti projektista riippuen ja esimerkiksi uusimmassa käyttöönottoprojektissa ei hänen muistaakseen kyselyitä ollut.
Haastattelun viimeisenä keskusteluteemana toimi ”Toiveet ja tarpeet” kohdistuen toimitusketjun digitalisoitumisprosessin mallin ominaisuuksiin ja sisältöihin. Vastauksia suoraan siitä, mihin alueisiin kohdistuen tutkimustyössä rakennettavalla mallilla voisi tuoda tukea tuli kirjavasti
ja esille nostetut huomiot olivat käyneet ilmi jo aiemmin haastattelujen aikana, kuten toiveena
olikin. Tuotantoyrityksen edustaja nosti yrityksen näkökulmasta esille sen, että malli voitaisiin
rakentaa niin, että se toisi tukea ohjeisiin ja tavoitteisiin. Haastateltavan mukaan yrityksen
kannalta strategia ja tavoitteet sekä päämäärät pitäisi olla todella selkeät, sekä se missä
halutaan olla esimerkiksi vuoden kuluttua, jonka tunnistamisen jälkeen voitaisiin katsoa
miten päästään sinne, eli mitä tarvitaan ja onko jo jotakin olemassa mitä voidaan hyödyntää. Lopuksi hän lisäsi tärkeäksi huomioitavaksi asiaksi myös vastuuasiat eli sen, että kuka
lähtee vetämään projektia ja laatii aikataulutuksen sekä budjetin. Myös yksi toimittajista
korosti tässä osiossa sitä, että täytyy varmistua siitä, että digitaalisesta muutoksesta todella
hyödytään, jottei sitä tehdä vaan numeroiden takia. Lopuksi hän painotti, että tavoitteet pitää
olla selkeät ja se miksi mitäkin tehdään.
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2. Epävarmuus

vanhanaikaisuus, status-quo,
tehtävien muutokset

asiantuntemuksen
väheneminen, kasvottomuus, ihmiset ja
kriittinen tieto,
lisäarvon
kärsiminen

Palvelun
kärsiminen

luottamus teknologiaan,
tietojen katoaminen, varmistus
manuaaliprosesseilla,
tietoturva ja virukset

Muutosvastaisuus

Vaikeus

Epävarmuus

Luottamus

Osaaminen

hidastaa, kangertaa ja hankaloittaa prosessia, turhaa byrokratiaa

Virheet

alkuun enemmän virheitä, toimitusketjun
varmuus, virheestä
kärsii koko prosessi,
tiedon integroituminen, toimitusten viivästyminen

mitä sisältää, mitä mahdollistaa,
osataanko toteuttaa muutos, miten toimii muiden järjestelmien
kanssa

Kuva 14 Haasteet: Epävarmuus

Yllä oleva kuva 14 tiivistää aiheet, joiden perusteella epävarmuus -käsite muodostettiin. Muutosprosessiin suhtautumisesta keskusteltaessa yksi toimittajahaastateltavista nosti esille, että oli
kokenut muutosvastarintaa itsessään, kun varastontoimintoja muutettiin digitaalisemmiksi,
automaattisemmiksi sekä prosessihakuisemmiksi. Hän koki olleensa tyytyväinen muutosta
edeltäviin toimintatapoihin sekä olevansa hieman vanhanaikainen, jonka vuoksi uskoi muutosvastaisuuden heränneen. Muutosvastaisuuteen vaikutti myös se, että haastateltava oli tiedostanut sen, että uutta isoa prosessia rakennettaessa alku tulee olemaan kankea ja virheitä saattaa tulla enemmän, kuin mitä vuosiin on tullut. Myös toinen toimittajan haastateltavista kertoi
johtajuuden ominaispiirteistä keskusteltaessa sen, että hän kokee itse olevansa digitalisoitumisen kannalla tietyissä määrin, mutta omaavansa myös omien sanojensa mukaan vanhaa ajattelumallia. Hänen mukaansa liika digitalisoituminen kangertaa, hidastaa ja tekee prosesseista
turhan hankalia. Tyytymättömyyttä lietsoi myös se, että uusi prosessi pyrittiin muokkaamaan
prosessiohjautuvaksi, jonka vuoksi toisen henkilön työnkuvat muuttuivat niin, että hän ei
enää ollut mukana prosessissa alusta loppuun, vaan vain vastuussa tietystä vaiheesta prosessia.
Ja koska ymmärrystä koko prosessin kulusta ei ollut, hän koki turhautumista siitä, että virheitä
ilmeni alku päässä prosessia, joka taas vaikeutti hänen osaansa prosessista, sillä virhe piti
korjata niiden henkilöiden toimesta, jotka vastaavat prosessin alkupäästä. Riskeistä ja haasteista
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keskusteltaessa toisen toimittajan edustaja nosti esille sen, että kun kaikki toimii digitaalisesti
ja jos joku unohtaa laittaa jonkin tiedon järjestelmään niin siitä kärsii koko prosessi. Virhe
saattaa estää myös tiedon integroitumisen toisiin järjestelmiin, jolloin ongelma kasvaa ja
laajenee.

Uuden järjestelmän käyttöönotosta keskusteltaessa toimittajan kanssa nousi esille se, että etenkin uusien tuotteiden tilaaminen käyttäen uutta järjestelmää on hidasta, sillä ne täytyy
ensin luoda järjestelmään, ennen kuin ne voidaan kirjata. Myös tietojen siirtymisessä järjestelmien välillä on ollut ongelmia, koskien uusia tuotteita ja koska uusia tuotteita on nyt luotu
paljon, jotta kaikki tuotteet saataisiin järjestelmään, niin myös ongelmia on paljon. Jotkut ongelmista ovat aiheuttaneet myös viivästyksiä toimitukseen. Yhteysongelmien takia esimerkiksi asiakkaan vaatimat todistukset eivät ole aina siirtyneet asiakkaalle, jolloin he eivät ole
voineet ottaa tuotetta käyttöön ennen todistusten saapumista. Järjestelmät eivät siis haastateltavien mukaan ole olleet heti sitä mitä oli ajateltu, vaan järjestelmää on pitänyt muokata ja avoimia kysymyksiä on edelleenkin pitkä lista. Saman toimittajan edustaja kertoo, että yleisesti uusi
varastonhallintajärjestelmä toimii hyvin ja nopeuttaa tuotteiden vastaanottoa, verrattuna manuaaliseen vastaanottoon. Närkästystä herättää kuitenkin se, että vaikka tietäisi tuotteiden olevan
varastossa, ne eivät välttämättä näy vielä järjestelmässä. Tämän seurauksena haastateltava joutuu odottamaan, että varastonhenkilökunta kirjaa tuotteet järjestelmän saldoille, ennen kuin
tuotteet voi lähettää eteenpäin.

Tuotantoyrityksen haastateltavan mukaan digitalisoitumisessa tulisikin pitää mielessä päätehtävä ja varmistaa ettei prosessi hidastu tai hankaloidu digitalisoitumisen vaikutuksista ja
turhasta byrokratiasta. Tuotantoyrityksen edustaja mainitsi haastattelussa, että erään järjestelmän käyttöönotossa tuntui aluksi siltä, ettei se toimi ja sen käyttäminen on hankalaa. Kuitenkin hetken käytön jälkeen hän oli huomannut, ettei enää muistakaan miten vanha menetelmä
edes toimi. Loppujen lopuksi järjestelmä siis lähti hyvin toimimaan ja oli tavoitteiden mukainen. Epävarmuutta lietsoo myös se, että ei olla varmoja mitä asioita digitaalinen muutos terminä
sisältää ja näin ollen haastatteluissakin havaittiin, sekä haastattelijan, että haastateltavan taholta,
että digitalisoimisen pariin kuuluvien asioiden tunnistaminen on epävarmaa. Ei siis välttämättä tunnisteta kaikkea mikä lukeutuu digitalisoimiseksi tai mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.
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Toinen toimittajista sanoikin haastattelun aikana suoraan, että kysymyksiin olisi helpompi vastata, kun tiedostaisi mitä kaikkea digitalisuus todella sisältää ja mahdollistaa.

Riskeinä ja haasteina toimittajilta toimitusketjun digitaalisuuden suhteen nousi esille luottamus
digitaalisiin toimintoihin. Haastateltava nosti esille pelon siitä, että sen lisäksi, että digitalisoituminen on hidasta, myös tieto saattaisi kadota eikä esimerkiksi tilaus koskaan lähtisi asiakkaalle. Tämä aiheuttaa pelkoa siitä, että toimitusketjun varmuus kärsisi. Haastateltavan
mukaan tietyt manuaaliprosessit tulisi säilyttää, jotta voitaisiin valvoa sitä, että ketju toimii
kuten pitääkin, kuten lähetteitä valvomalla. Haastateltavan sanoin: ”vaikka digitaalisten toimintojen pitäisi olla varmaa, niin tiettyä epävarmuutta se kyllä luo”.

Toimittajien haastatteluista nousi esille pelko siitä, mitä omalle työlle tapahtuu, mikäli digitalisoituminen muuttaa esimerkiksi tilauskäytäntöjä. Useammasta haastattelusta nousi esille
verkkokauppa. Tuotantoyrityksen edustaja kertoi, että heille on suunniteltu verkkokauppaa
mahdollistamaan teollisuusasiakkaiden tilaukset suoraan netin välityksellä, jolloin asiakkaiden ei tarvitsisi laittaa tilausta myyntiedustajan kautta. Toimittajan tilaustenkäsittelijä nosti
haastattelussa useampaan kertaan esille sen, että hänen mielestään on hyvä, että ihan kaikki ei
digitalisoidu. Esimerkiksi hän nosti esille ongelman siitä, että kun ”tilauksenkäsittelijä nostaa
verkkokaupasta tilauksen käsittelyyn, mistä hän voi tietää mikä tuote varastossa on tilattu tai
varattu asiakaspalvelun kautta jollekin toiselle, ettei ota toisen tuotteita, tai jos varauksia pystyisi tekemään ja asiakas ei sitten ottaisikaan koko varattua tuotemäärää ja sitten joku toinen
olisikin tilannut lisää sitä tuotetta, kun katsoo vain, että se on varattu.” Loppuun haastateltava
korosti, että tiedon jakamisessa on siis parannettavaa, mutta hän ei usko sen parantuvan digitalisoimalla vaan korostamalla normaalin kommunikaation tärkeyttä.

Toimitusketjun digitalisoitumisen riskeistä ja haasteista keskusteltaessa ensimmäisenä esille
nousi tietoturva-asiat, kuten virukset, jotka tulivat esiin kahden toimittajahaastateltavan keskusteluista. Heti toisena aiheena esille nousi jo edellisessäkin kappaleessa kuvattu pelko siitä,
että työpaikat tulevat vähenemään, jos liian paljon digitalisoidutaan. Haastateltava kuitenkin uskoo, että työpaikat tietyiltä osin tulevat säilymään, mutta samalla tiedostaa sen, että jossakin vaiheessa tullaan saavuttamaan tilanne, jossa tilaus menee asiakkaalta suoraan toimitta-
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jalle tai varastolle napin painalluksella, eikä välikäsiä enää tarvita. Haastateltava lisää, että kokee myös riskiksi asiantuntemuksen vähenemisen. Mikäli asiakaspalvelu jää pois tilausprosessista, jää myös käyttämättä asiantuntemusta, jota koulutetuilla ja kokemusta omaavilla myyjillä on. Myös toisen toimittajan kanssa keskusteltaessa esiin nousi pelko siitä, että ihmisen
osuus vähenee, jolloin hänen mukaansa vähenee myös asiantuntemus. Haastateltavan mielestä
ihmiset pystyvät pitämään enemmän tietoa, kuin mitä järjestelmiin saadaan kytkettyä.
Haastateltavan mukaan ihmisiä tarvitaan prosessiin pitämään kriittistä tietoa ja ymmärtämään
taustalla vaikuttavia tietoja. Liika digitalisoiminen aiheuttaa siis huolta siitä, että väheneekö
yrityksen ymmärrys palvella asiakasta ja antaa lisäarvoa. Toisen toimittajan haastateltava
nosti henkilökohtaiseksi mielipiteekseen suurimmista riskeistä tietoturvan lisäksi kasvottomuuden, joka liittyy myös asiantuntemuksen vähenemiseen. Kasvottomuudella hän tarkoitti
sitä, että palvelut siirtyisivät täysin digitaalisiksi ja henkilöiden välinen kanssakäyminen
poistuisi. Haastateltava kertoi myös, että tälläkin hetkellä hän mieluummin ohjaa asiakkaat laittamaan viestejä suoraan hänen omaan sähköpostiinsa, kuin esimerkiksi myynnin yhteiseen tilaussähköpostiin. Haastateltavan mukaan asiakas saa silloin tunteen, että on jonkun oikean ihmisen kanssa tekemisissä ja asiat etenevätkin nopeammin.

Epävarmuutta luo myös osaamisen monimutkaisuus ja se, että osataanko toteuttaa muutosta.
Toisen toimittajan edustaja nosti esille sen, että hänen näkemyksensä mukaan järjestelmiä on
paljon ja ne toimivat jo oman organisaationkin sisällä eri tavoilla, eri ryhmiä palvellen.
Haastateltava myös kertoo, että kaikki tiedot järjestelmistä eivät ole kaikkien käytössä ja eivät
palvele kaikkien tarpeita yhtä hyvin. Tästä johtuen haastateltavalla herääkin riski liittyen siihen,
että ollaanko sellaisella osaamisen tasolla, että saataisiin oikeanlaista muutosta tai kehitystä tapahtumaan, sillä lukuisat eri variaatiot ja tapahtuma mahdollisuudet sekä toimitusketjun
vaiheet tuovat omanlaista vaikeutta onnistumiseen.
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3. Monimutkaisuus

asiakkaat erilaisia, eri lähtökohdat, erilaiset tarpeet ja odotukset, kaikilla omat järjestelmät

kehityspyynnöt,
toteutus mahdollisuudet, erilaisuus,
virheiden lisääntyminen, reklamaatiot,
järjestelmien käyttöönotto vaatimukset, aikarajat

Kehityspyynnöt

asiakkailta kehityspainetta, kehityspyynnöt, tuotantoyritys toimittajaa jäljessä, kaikilla ei edes
varastokirjanpitoa

Tietojen
jakaminen

Erilaisuus

Prosessin
ymmärrys

Monimutkaisuus

Digitalisaation eritasot

ennusteet, muutokset toimitusajoissa, suunnitelmallinen ja ennakoiva yhtenäinen hallinta, tiedotus
muutoksista, organisaation sisällä

Yhtenäistäminen

johto laajemmin kuin paperilla, ongelmakohdat,
seuranta, tulipalojen sammutus, reaaliaikainen tieto

strategioiden ja tavoitteiden sovittaminen, kaikilla omat järjestelmät,
virheiden siirtyminen

Kuva 15 Haasteet: Monimutkaisuus

Yllä oleva kuva 15 avaa monimutkaisuus -käsitteen sisältämät aiheet tiivistettynä. Toimittajien
haastatteluista kävi ilmi, että tietyn vaikeuden toimitusketjujen digitalisoitumiseen tuo osapuolten erilaisuus ja se, että heillä on erilaisia tarpeita sekä tapoja toimia. Yhteistyöhön ja toimitusketjun yhteiseen ohjaamiseen liittyen toimittajilta nousi esille se, että ennusteiden avulla
voidaan varmistaa toimitusten saatavuus ja lyhyet toimitusajat asiakkaalle. Kuitenkin todella
harvat asiakasyrityksistä toimittavat ennakointia mahdollistavia tietoja kulutuksesta tai tulevista tarpeista. Ennusteita pitää siis erikseen pyytää, jos niitä halutaan. Osa suurimmista asiakkaista toimittaa kuukausittaisen kulutuksen tiedot ja osa laittaa tilauksensa, jopa kuukausia
ennen tarvetta. Tällaista tietoa tarjoavat yritykset ovat suuria ja sellaisia, joilla tuotanto on varmaa ja tasaista. Toinen toimittajista kokee raportoinnin varmistamisen olevan myyjien vastuulla
ja myyjien tehtävänä on varmistaa, että asiakas ymmärtää miksi ennusteet ja aikaiset tilaukset
ovat suositeltuja.

Johtamisen tärkeimmistä ominaispiirteistä keskusteltaessa nousi esille toimittajien puolelta se,
että johto ymmärtäisi koko prosessin laajemmin kuin paperilla. Haastateltavien mukaan
johdon olisi tärkeää tuntea koko ketju paremmin, jolloin heillä olisi myös enemmän ymmärrystä poikkeamien suhteen. Haastateltavien mukaan usein syy asioista, joihin he eivät ole
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voineet vaikuttaa on vierinyt heidän niskaansa. Tämä on johtunut siitä, että johto ei ole havainnut todellista ongelmakohtaa heikon ketjun tuntemuksen takia. Seuraamalla tarkemmin tarjontaketjua ja sen toimia voitaisiin tunnistaa virhekohtia ja ehkäistä tarvetta tulipalojen
sammutuksille. Toimittajan edustaja kertoo, että aikaa kuluu virheiden ratkomiseen ja korjaamiseen eikä tällaista seurata mitenkään. Esimerkkinä haastateltava kertoi tapauksen, jossa
emoyhtiö vaati koko yhtiön käyttöönotettavaksi saman pankin, osana digitalisoitumista. Käyttöönotossa asiakkailla oli ollut hankaluuksia saada maksusuoritukset tehtyä oikein ja epäonnistuneiden suoritusten vuoksi asiakaspalvelijoiden oli käytettävä aikaa asiakkaiden ohjeistamiseen.

Tulevista muutoksista keskusteltaessa yksi toimittajista nostaa esille sen, että toivoo ettei heti
ainakaan tulisi lisää muutoksia, sillä yrityksessä on ollut niitä viime aikoina runsaasti. Hän kuitenkin tiedostaa sen, että toimittajalle saattaa tulla uusia päämiehiä, joilla on omia strategioita
ja tavoitteita, joihin toimittajayrityksen tulee pystyä sovittamaan toimintansa, jolloin muutos saattaa olla välttämätöntä. Toinen toimittajista nostaa esille haastattelussa sen, että yhtenäistämistä ja tiedonkulkua tulisi kehittää toimittajan ja sen omien toimittajien välillä. Haastateltava kertoo, että toimitusajat muuttuvat usein eikä muutoksista ilmoiteta. Haastateltava
esittää toiveen järjestelmälle, johon automaattisesti ja reaaliaikaisesti päivittyisi toimittajan toimitusajat ja mikäli muutoksia toimitusaikoihin tulisi, voisi nappia painamalla ajaa uudet tilausennusteet ja saavuttaa tiedon siitä, milloin tilaukset tulee tehdä. Toimitusketjun seurantaa
voitaisiin toimittajan mukaan kehittää myös sillä, että kaikki ottaisivat EAN-koodin käyttöön.
Tämä nopeuttaisi varastontoimintoja ja koodiin voitaisiin liittää tietoja tuotteesta sekä sen toimitusketjusta. Kun kysyttiin syytä siihen, miksi tällaista ei ole vielä käytössä, toimittaja vastasi
sen johtuvan siitä, että valmistajia on useampia, ne kaikki ovat toiminnaltaan suuria toimijoita ja niillä kaikilla on omat järjestelmänsä, joissa ne haluavat pysyä.

Toimitusketjun digitaalisen kehittämisen tasosta ja yleisesti digitalisuuden tasoista keskusteltaessa esille nousi, että toimitusketjujen eri osapuolien digitalisaation tasot vaikuttavat toisiin toimijoihin. Toisen toimittajayrityksen edustaja ilmaisi, että toimittajien suurempi digitaalisuus ei haittaisi, mutta jos asiakkaat olisivat digitalisuudessa paljon heitä edellä, se luultavasti
tuottaisi lisää kehittymispainetta ja -pyyntöjä. Toimittajan toinen edustaja nosti esille kui-
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tenkin sen, että tällä hetkellä, tarkasteltavassa toimitusketjussa, tuotantoyrityksen digitaalisuus on hieman toimittajaa jäljessä, joten voisi olla hyväkin, että he lisäisivät sitä. Esimerkkinä hän nosti esille tilausten teon, joka toimii PDF-dokumentin muodossa sähköpostin välityksellä. Toisen toimittajan edustaja taas kertoi, että kaikilla heidän asiakkaillaan ei ole käytössä edes varastokirjanpitoa, jolloin tilaukset tehdään fyysisesti tutkimalla, tarvitseeko tuotteita tilata. Tuotantoyrityksen edustaja taas kertoi, kuinka vähittäiskaupan asiakasryhmä on
digitalisaation suhteen heitä edellä ja vaatii kovempaa kehitysvauhtia. Haastateltava kuitenkin mainitsi myös, että vaikka vähittäiskaupat ovat isoja toimijoita he kuitenkin antavat joustavasti siirtymäaikaa tarvittavia muutoksia varten. Digitalisoitumisen kehittyminen tuotantoyrityksessä voisi kuitenkin myös toimittajahaasteltavan mukaan lisätä riskejä. Esimerkiksi hän esittää tapauksen, jossa tuotantoyrityksen puolelta tilaukseen olisi tullut virhe, joka
sitten digitaalisesti siirtyisi myös toimittajan järjestelmään. Tällä hetkellä manuaalisessa tilausten käsittelyssä etuna on siis se, että sen aikana voidaan havaita huolimattomuusvirheitä.
Esimerkkitapauksessa sama tilaus on vahingossa tullut kahtena peräkkäisenä päivänä, jolloin
tilaustenkäsittelijä varmistaa asiakkaalta, onko tilauksessa käynyt virhe.

Toisen toimittajan mukaan toimitusketjun digitalisaation tavoitteet ja kehitys noudattavat pitkälti yhtenäistä linjaa tarkasteltavassa ketjussa. Hän kuitenkin nosti esille myös sen, että viime
aikoina, koronan myötä, yrityksillä on ollut enemmän aikaa paneutua kehittämiseen. Tämän
seurauksena kehittämis- ja muutospyyntöjä on tullut enemmän toimitusketjun eri osapuolilta.
Koska pyyntöjä on yleisestikin tullut enemmän, on tullut myös enemmän pyyntöjä, joita on
hankala toteuttaa. Toteutusta hankaloittaa pyyntöjen digitaalisuus ja se mitä pystytään toteuttamaan. Esimerkkinä haastateltava esitti etiketöintimuutokset. Erilaisia tuotteita on paljon ja tuotteita menee useille eri asiakkaille, joten jos kaikille asiakkaille tuotteet menevät
erilaisilla tiedoilla, monimutkaistaa se varastonhallintaa ja saattaa lisätä virheiden ja reklamaatioiden määrää. Haastateltavan mielestä onkin tärkeää suhteuttaa mitä pyyntöjä pystytään toteuttamaan ja mitä ei.

Yhtenäisestä hallinnasta ja toimitusketjun eri osapuolien viestinnästä toimitusketjun digitalisoitumisen suhteen kävi ilmi, että suunnitelmallista ja ennakoivaa yhtenäistä hallintaa toimitusketjun eri osapuolien välillä ei oikeastaan ole. Yhtenäinen hallinta painottuu siihen, että
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yritykset päättävät tehdä muutoksia, joista sitten tiedotetaan toimitusketjun toisille osapuolille. Toimittajayrityksien toteuttama yhtenäinen hallinta taas vaikuttaa tuotantoyritystä
edistyneemmältä. Tähän saattaa vaikuttaa myös se, että haastateltavat toimittajayritykset ovat
kokoluokaltaan isompia toimijoita, kuin PK-luokkaan kuuluva tuotantoyritys. Tuotantoyrityksen edustaja kertoi, että osapuoliin ollaan yhteydessä esimerkiksi tapauksissa, joissa tuote vaihtuu tai kokee muuten muutoksia, jolloin osapuolia tiedotetaan asiasta. Toisessa toimittajayrityksistä, jonka varastopalvelut ovat ulkoistettu toiselle yritykselle, on kehitetty varastonhallintaprosesseja yhdessä kyseisen ulkoistetun yrityksen kanssa. Ulkoistettu yritys on ollut mukana
myös toimittajan asiakkaiden vaatimissa muutosprosesseissa, joissa on vaadittu esimerkiksi etikettimuutoksia. Tällöin ollaan keskusteltu mahdollisista ratkaisuista ja kompromisseista, asiakkaan, varaston ja toimittajan välillä. Kyseinen toimittaja on myös tarjonnut asiakkailleen testilinkkejä verkkokaupan käyttöönoton yhteydessä, jolla asiakkaat voivat käydä testaamassa järjestelmää ja antamassa palautetta sen toiminnasta. Tutkimuksen aiheena oleva tuotantoyritys ei
ole ollut yksi näistä testaajista. Toinen toimittajista taas kokee, että vaikka integroitumisesta
tuotantoyrityksen kanssa ei ole keskusteltu, yhtenäistä hallintaa on, sillä tuotantoyrityksen matala organisaatio mahdollistaa sen, että myynti on suoraan yhteydessä yrityksen toimitusjohtajaan ja kehityspuoleen. Kasvokkaista yhteydenpitoa on siis kuukausittain, joka mahdollistaa
tiedustelujen tekemisen esimerkiksi yrityksen tulevista muutoksista. Toisen toimittajayrityksen
mukaan heidän käyttämien kuljetusyritysten digitalisoitumisen yleistyminen eli siirtyminen
sähköisiin asiakirjoihin ja kuittauksiin, on vaatinut joitakin muutoksia yrityksen varastojen
toiminnoissa. Teknologiaratkaisuista keskusteltaessa tuotantoyrityksen edustaja muistaa tapauksen, jossa heidän käyttämässään rahtikuljetusyrityksessä siirryttiin paperittomaan
kuljetukseen, jonka seurauksena he esittivät kaikille asiakkailleen toiveen ottaa käyttöön
järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon sähköisen siirron. Järjestelmä oli valittu rahdinkuljettajan puolelta ja sen käyttöönottoon asetettiin aikaraja, jonka puitteissa se tuli ottaa käyttöön.
Järjestelmä yhdistettiin tuotantoyrityksen tuotannonohjausjärjestelmään.

Toimitusketjun digitalisoitumisen riskeistä kohdistuen toimitusketjun hallintaan tuotantoyrityksen haastateltava nosti esille tiedottamisen. Ennakoivalla tiedottamisella varmistetaan, että
toimittajat ja asiakkaat tietävät, milloin muutosta on tulossa ja miten se vaikuttaa heihin. Tiedottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vaikeuksia toisille osapuolille. Tietojen jakami-
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seen liittyy myös toimittajien saamat toimitusvarmuusraportit suurimmilta asiakkailta. Toimittaja kertoo, että suurimmat asiakkaat seuraavat toimitusvarmuutta ja raportoivat siitä kvartaaleittain. Pienemmät yritykset taas toimittajan sanojen mukaan soittavat ja antavat palautetta itse
myöhästymistilanteessa. Tiedon jakaminen myös yritysten omien organisaatioiden sisällä
nousi esiin haastatteluista. Tuotantoyrityksen edustaja nosti esille tarpeen siitä, että myyntiedustajat näkisivät varastontilanteen. Myyntiedustajilla tulisi olla näkymä siihen paljonko
mitäkin tavaraa on, kuinka paljon siitä on varattuna sekä milloin kyseistä tavaraa valmistetaan
seuraavan kerran. Tällöin heidän ei tarvitsisi varaustilanteessa soittaa tehtaalle ja kysellä asiasta. Haastateltava korosti, että tilauskanta, josta varastoidut tavarat nähdään on olemassa,
mutta myyntiedustajilla ei ole sinne pääsyä.

Haastattelun viimeisessä teemassa, jossa keskusteltiin tutkimuksessa rakennettavan mallin tarpeista ja toiveista nousi esille PK- yritysten ennustamisen kehittäminen ja tiedon jakaminen
toimittajien kanssa. Toimittajan mukaan tutkimuksessa tarkasteltavan toimitusketjun tuotantoyrityksen tuotanto on selkeää ja suhteellisen säännöllistä ja proaktiivisuus heidän suunnaltaan
ennusteiden muodossa auttaisi varastonhallinnassa. Tiedon jakamiseen liittyen nousi esille
myös ketjun seurannan parantaminen. Toisen toimittajan mukaan johto ei näe kovin tärkeänä ketjun seurantaa, mutta haastateltavan mukaan se lisäisi ketjun varmuutta ja luottamusta. Tämä näkyisi esimerkiksi siten, että tuotteita ei laskutettaisi ennen, kuin tuote on saapunut asiakkaalle. Yksi toimittajahaastateltavista korosti tarvetta sille, että näkee koko prosessin kulun eikä vain omaa osuuttaan prosessista. Toimittajan muissa toimintamaissa prosessi on
jaettu osiin prosessiohjautuvasti. Haastateltava kuitenkin kokee tarpeen sille, että hänellä on
mahdollisuus seurata ja hoitaa prosessia siitä asti, kun asiakas tekee tilauksen, aina siihen asti,
kun tilaus on laskutettu. Seurannasta nousi myös jälleen esille reaaliaikaisen tiedon merkitys
ja se, että esimerkiksi toimitusaikojen muutokset pitäisi saada tietoon heti, kun muutoksia
tulee. Lisäksi toimitusketjun näkökulmasta tuotantoyrityksen edustaja nosti esille tiedon luotettavuuden korostamisen, sisältäen ketjun yhtenäisen hallinnan ja läpinäkyvyyden siten,
että kaikki osapuolet tietävät missä tavara menee ja milloin asiakas saa sen.
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4. Resurssit

aiheuttaa kitkaa johdon puolelta, pyynnöt ja toteutus mahdollisuudet, ratkaisujen
hintalappu

Kutannukset

Henkilöresurssit

Johtaminen

Resurssit

avun saaminen vaikeaa ja
kestää, ongelmien kanssa yksin, ohjeet ja manuaalit vaikeita, koulutusta enemmän,
aikaa tutustua ja oppia, koulutukseen varattu aika

Tuki ja
ohjeet

oppiminen ja käyttöönotto vie aikaa,
uuden osaamisen palkkaus, uudistukset
omien töiden sivussa

Käyttöönottoprojekti

paikallista osaamista johtamiseen, henkilöitä eri näkökulmista, poikkiorganisatoriset tiimit, ymmärrys, yhteinen kieli, ristiriitaisuudet

pidemmän ajan projekti, ei kertarypistys,
vaihe kerrallaan, normaalin työnteon
ohessa, käyttöön heittäminen, suunnitelmien tärkeys, kerralla liikaa, tavoitteiden
saavuttamiseen kuluu aikaa, ei testattu
kunnolla, ennakoiva testaus

Kuva 16 Haasteet: Resurssit

Yllä oleva kuva 16 tiivistää haastatteluista tunnistetut, resurssienhallintaan liittyvät haasteet.
Johdon suhtautumisesta muutokseen keskusteltaessa tuotantoyrityksen edustajalta kävi ilmi,
että johdon suhtautuminen muutokseen on ymmärtävä. Vaikkakin samaan lauseeseen hän lisäsi,
että PK- yrityksen näkökulmasta usein kustannukset ovat sellainen asia, jotka aiheuttavat
kitkaa muutokselle, kun "mikään ei saisi maksaa mitään". Haastateltava kuitenkin kokee, että
mikäli muutoksen perustelee tarpeeksi hyvin, niin se yleensä auttaa kustannustenkin hallintaan.
Tuotantoyrityksen haastateltavalta toimitusketjun digitalisoitumisen riskejä ja haasteita kyseltäessä, haastateltavalle ensimmäisenä nousi mieleen kustannukset ja yleinen resurssipula ja suurimmiksi haasteiksi aika ja raha. Resurssipulalla hän viittasi muun muassa siihen, että uuden
oppiminen ja käyttöönottaminen vie aikaa ja se toimii yhtenä suurimmista haasteista.

Tämän jälkeen tiedusteltiin menetelmiä, joita käytetään välttyäkseen näiltä haasteilta. Haastateltavan mukaan pitäisi vain olla tarpeeksi hyvä suunnitelma ja, että käyttöönotto olisi pidemmän ajan projekti eikä niin sanottu kerta rypistys. Otettaisiin siis yksi vaihe kerrallaan
käyttöön ja varmistettaisiin, että tukea ja apuja saadaan heti tarvittaessa. Riskinä hän tunnisti tässä vaiheessa myös sen, että ongelmien kanssa jäisi yksin. Riskinä toimisi siis se, että
ei olisi tietoa keneltä kysyä apua tai, että apua ei saisi heti, vaan sitä joutuisi odottelemaan.
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Asiaan liittyen hän mainitsi, että tuen pitäisi tulla esimerkiksi tietokoneohjelmiin kohdistuvissa
muutoksissa siltä yritykseltä, jolta se on hankittu. Tuki tulisi saada etätukena tai jollakin muulla
tavalla, mutta kuitenkin niin, että apu olisi heti tarpeen tullen saatavissa. Haastateltava oli kokenut epäonnistumisena käyttöönottoprojektissa juurikin sen, että kun oli tullut kysymyksiä tai
erityistilanne, niin siihen oli pitänyt lähteä erikseen etsimään apuja. Kun tuki oli löydetty, palveluntarjoajan asiakaspalvelija ei ollutkaan vapaana ja haastateltavan oli täytynyt odottaa kauan
ennen kuin apua saatiin. Toimittajayrityksen edustaja puolestaan kertoi positiivisen kokemuksen avun saamisesta. Heillä on järjestelmän pääkäyttäjien käytössä palvelu, jonka kautta voidaan laittaa kysymyksiä, mikäli järjestelmän kanssa tulee ongelmia ja haastateltava kokee, että
apua on sitä kautta saatu todella nopeasti. Avun saamiseen liittyen toimittajan edustaja kertoi
kuitenkin myös, että järjestelmän mukana tulleet ohjeet ja manuaalit eivät olleet selkeitä
työntekijöille, joten he joutuivat itse muokkaamaan niistä omaan toimintaansa sopivat.

Tuotantoyrityksen haastateltava kertoi tulevaisuuteen liittyen, että heille olisi haluttu ottaa asiakastietojärjestelmä käyttöön jo nopeammin, mutta resurssien puutteesta johtuen oli päädytty
ehkäisemään riskejä ja odottamaan, että saadaan palkattua henkilö kuka ottaa vastuun asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta ja muusta myynnin kehittämisestä. Mikäli järjestelmä olisi
otettu käyttöön ennen vastuuhenkilön palkkaamista, riskinä olisi ollut se, että osa myyntiedustajista osaisi käyttää ja käyttäisi järjestelmää, mutta osa ei, koska koulutus olisi vielä saamatta, resurssipulasta johtuen.

Muutosprosessiin suhtautumisesta keskusteltaessa eräs toimittajahaastateltavista nosti esille
sen, että koki, että koulutusta järjestelmän käyttöönotossa olisi voinut olla enemmän. Käyttöönottoprosessien onnistumisesta keskusteltaessa tuotantoyrityksen edustaja nostaa esille sen,
että käyttöönottamiseen menee oma aikansa, kun samalla opiskelee uutta ohjelmaa ja tekee normaaleja työtehtäviä. Kokonaisuuden täytyy kuitenkin toimia joka päivä. Toisen toimittajan edustajan mukaan asiakastietojärjestelmän käyttöönotto oli enemmän sitä, että järjestelmä heitettiin käyttöön ja sanottiin, että kertokaa jos tulee ongelmia. Tätä tapaa toimittajan edustaja ei tuntunut arvostavan. Haastateltava oli myös ihmeissään siitä, että vaikka järjestelmää oli otettu jo käyttöön yrityksen toisissa toimintamaissa, sen käytöstä nousi silti todella
paljon kysymyksiä ja ongelmia käyttöönoton yhteydessä. Järjestelmää ei siis oltu hänen mukaansa testattu kunnolla. Hän kuitenkin nosti käyttöönottoprojektista hyväksi asiaksi sen, että
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järjestelmästä saatiin koulutusta ajoissa, jolloin pystyttiin esittämään kysymyksiä ja poistamaan
suurin osa sen ongelmista ennen virallista käyttöönottoa. Toinen toimittajan haastateltavista
nosti esille ensimmäisenä ajan, kun aloitettiin keskustelemaan toimitusketjun digitalisoimisen
haasteista ja riskeistä. Haastateltavan mukaan, vaikka olisi hyvät järjestelmät pitää myös olla
aikaa oppia, tutustua ja tutkia niitä. Yleensä nämä digitalisoimiset tehdään omien töiden
sivussa, joka aiheuttaa painetta. Haasteena on myös saada yhteneväiseksi se mitä pyydetään
ja se mitä voidaan toteuttaa ja tähän liittyen paljonko mikäkin maksaa. Haastateltava kokee,
että useampia muutoksia voitaisiin järjestää, jos pystyttäisiin uusimaan koneita ja ohjelmia,
mutta monissa hintalappu on liian kova.

Käyttöönottoprojektien onnistumisesta keskusteltaessa nousi esille toisen toimittajan edustajan
mielipide siitä, että hän ei koe järjestelmän teknologiaratkaisuna saavuttaneen vielä niitä tavoitteita, joita sille suunniteltiin, mutta uskoo kuitenkin, että niihin tullaan pääsemään. Hän myös
korostaa samalla, että järjestelmä on todella hyvä, mutta kun kaikki tuntui tulevan kerralla,
niin on ollut todella paljon opeteltavaa, joka on johtanut kyseiseen tilanteeseen. Lopuksi hän
toteaa, että ehkä se jo vuoden päästä rullaa paremmin. Haastatteluista kävi ilmi, että useissa
käyttöönottoprojekteissa toimitaan poikkiorganisatorisissa tiimeissä, eli käyttöönottoon voi
kuulua niin työntekijöitä, kuin IT-puolen henkilöitä. Molempien toimittajien haastatteluista
nousi esille se, että ymmärrystä prosessista tulisi lisätä ottamalla johtamiseen mukaan henkilöitä, jotka tuntevat prosessin. Toinen toimittaja nosti esimerkiksi sen, että IT-henkilöstön
ja järjestelmän käyttäjien kieli sekä ymmärrys prosessin kokonaisuudesta on erilainen ja
saattaa aiheuttaa ristiriitaisuuksia järjestelmän käyttöönotossa ja toteutuksessa. Tällöin olisi
hyvä selvittää miksi joitakin tiettyjä toimintoja tarvitaan. Myös toinen toimittaja totesi, että
projekteihin tulisi osallistuttaa henkilöitä eri näkökulmista. Hän perusteli tätä sillä, että
usein kollegoiden välillä ymmärryksen taso liittyen tiettyihin asioihin voi vaihdella suurestikin.

Viimeisessä teemassa, jossa keskusteltiin tutkimustyössä rakennettavan mallin sisällöllisistä
mahdollisuuksista, tarpeista ja toiveista toimittajan edustajat nostivat esille tarpeen korostaa
käyttöönotettavan teknologian ennakoivaa testaamista, ettei järjestelmää vain heitetä
käyttöön ja sitä kautta kerätä virheitä. Käyttöönottoon liittyen nousi esille myös kouluttamiseen varattavan ajan tärkeys ja yksi haastateltavista ehdotti ratkaisuksi muun muassa kou-
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lutusjärjestelmää, josta voitaisiin erikseen varata koulutusaikoja. Esille nousi myös henkilöiden osallistuttaminen johtamiseen, eli se, että päätöksenteossa olisi mukana henkilöitä laajemmin ja paikanpäältä siellä missä asioita tehdään.

5.3

Tunnistetut tarpeet mallille

Tässä osiossa vastataan haastatteluaineiston analyysin perusteella tehtyjen johtopäätösten
avulla tutkimuskysymykseen: ”Minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle digitaalisen toimitusketjun mallille PK- yrityksillä on tarvetta?”. Tutkimustulosten tulkinnalla pyritään selkeyttämään tutkimustuloksia ja pohtimaan niiden merkityksiä (Hirsjärvi et al. 1997,
229). Seuraavissa kappaleissa käsitellään tietoja, joita haastatteluaineistoista saatiin irti, liittyen
tutkimuksessa rakennettavan mallityypin valitsemiseen.

Haastatteluaineistosta tunnistettujen haasteiden sekä pohdinnan jälkeen todettiin, että tutkimuksessa toteutettavan mallin olisi hyvä olla sellainen, joka voisi toimia johdon tukena digitalisoitumisprosessin tavoitteiden parissa. Malli voisi tarjota tukea tavoitteiden asettamisessa, tavoitteiden saavuttamisstrategian selkeyttämisessä sekä sisältää epävarmuuden ja monimutkaisuuden tunteita aiheuttavien tekijöiden tueksi ratkaisuja, joilla näitä voidaan ehkäistä ja vähentää.
Myös resurssisuunnittelusta esille nousseita huomioita tulee olla mahdollista ottaa mukaan laadittavaan malliin.

Olemassa olevien mallien rakenteiden ja sisällöllisten ominaisuuksien tutkimisen jälkeen päädyttiin valitsemaan rakennettavan mallin tyypiksi tavoitetasoja sisältävä kypsyysmalli. Kypsyysmallit ovat työkaluja, joita voidaan käyttää yritysten eri toimintojen ja osa-alueiden nykytilan kartoittamiseen sekä kehitys ja parannustoimien johtamiseen, priorisoimiseen ja hallintaan
(Sternad, Lerher & Gajšek 2018, 695). Kypsyysmallien yleisenä tavoitteena on esittää kehitykseen liittyviä tasoja sekä selkeyttää keinoja, joiden avulla tasoilla voidaan edetä kohti kehittyneempää toimintaa. Parhaat mallit sisältävät kattavat selitykset kunkin tason ominaisuuksista
sekä ottavat huomioon peräkkäisten vaiheiden loogiset yhteydet (Sternad et al. 2018, 698).

Sisällöllisesti kypsyysmalliin voidaan ottaa mukaan haastattelusta esille nousseita haastekohtia,
jotta yrityksen johto muistaa huomioida ne toimitusketjun digitalisoitumismuutoksen mukana.
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Näihin asioihin lukeutuu muun muassa koulutus, resurssien suunnittelu ja tiedon jakaminen
ketjussa. Kypsyysmallilla saavutetaan siis tietoa siitä, mikä on yrityksen tämänhetkinen tilanne,
ymmärrystä siitä, missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa sekä selkeytetään toimia, joita toteuttamalla tavoitteet voidaan saavuttaa. Kypsyysmalli on joustava ratkaisu, joka voidaan rakentaa
eri tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena olisi rakentaa malli, jota voitaisiin jatkojalostaa niin, että
yritykset voisivat antaa erilaisia painoarvoja eri osa-alueille ja näin ollen määrittää mallista juuri
omaan toimintaan sopivan. Mallissa on tarkoitus huomioida haastatteluista esille nousseita
haasteita, joiden avulla saavutetaan tutkimuksen tavoite eli se, että PK- yritysten toimitusketjun
digitalisoitumisprosessi helpottuu ja luottamus prosessia kohtaan kasvaa.

Kypsyysmallin sisältämien kypsyystasojen, niiden vaatimusten ja arvostelun sekä ulottuvuuksien avulla voidaan kehittää johdon toimia liittyen toimitusketjun digitalisoitumiseen. Kypsyysmalli johdon työkaluksi pyritään rakentamaan siten, että sen avulla voidaan
➢ selkeyttää tavoitteita. Kypsyystasojen kuvausten perusteella johto voi määritellä tason,
jonka se haluaa saavuttaa. Kartoittamalla eri ulottuvuuksien kypsyystasot, johto voi tunnistaa kehityskohtia, joita kehittämällä se voi saavuttaa tavoitetason.
➢ vähentää epävarmuutta esittämällä tehtävät toimet ja tavoitteet selkeästi sekä perustellusti ja näin ollen ehkäistä muutosvastarintaa. Korostaa viestinnän ja tiedonkulun merkitystä yrityksen sisällä, kuin myös toimitusketjun eri osapuolien välillä.
➢ selkeyttää prosessia avaamalla monimutkaiseksi koettuja asioita, kuten toimitusketjun
eri osapuolten yhteistyötä, tiedon jakamista, nykytilan ja tavoitteiden ymmärtämistä
sekä yleisesti asioita, joita tulisi ottaa huomioon muutosprojekteja suunnitellessa. Kypsyysmalliin sisältyy toimitusketjun nykytilanteen ymmärtämisen kartoittamista, jolla
varmistetaan johdon ymmärrys toimintojen nykytilasta ja todellisista kehityskohteista.
➢ varmistaa resurssisuunnittelun onnistumista keskittämällä huomiota resurssitarpeisiin, kuten koulutukseen käytettyyn aikaan, testaamiseen, kustannusten suunnitteluun ja
vastuiden selkeään jakamiseen.
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6

KYPSYYSMALLIN LAATIMINEN

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite täytetään laatimalla PK- yritysten toimitusketjujen digitalisoitumisen tueksi kypsyysmalli. Kypsyysmallilla pyritään kehittämään ja tukemaan haastattelun
tuloksina esille nousseita haasteita, joita PK- yritysten toimitusketjut kohtaavat digitalisoitumisen parissa. Kuten edellisessä osiossa kerrottiin (ks. 76), kypsyysmalli toimii tasoittain etenevänä mallina, joka ohjeistaa tapauskohtaisesti yritystä kehittymään niissä aiheissa ja siinä alueella, johon malli kohdistetaan. Kypsyysmallilla yrityksen johto voi asettaa selkeämpiä tavoitteita sekä selkeyttää toimia, joilla tavoitteet saavutetaan.

6.1

Sovellettavat mallit

Kypsyysmallin laatiminen aloitettiin tutkimalla olemassa olevia kypsyysmalleja, jotta voitaisiin
vastata tutkimuskysymykseen: ”Miten jo olemassa olevat mallit vastaavat PK- yritysten digitaalisen toimitusketjun malliin kohdistuviin tarpeisiin?” Tutkimuksen aikana selvisi, että yliopiston hankkeeseen, johon tämä tutkimus pohjautuu, on jo laadittu yksi kypsyysmalli. Kyseinen kypsyysmalli kohdistuu PK- yritysten kokonaisvaltaisen digitalisaation nykytilan arviointiin. Olemassa olevia kypsyysmalleja etsittäessä selkeni, että kypsyysmalleja on ajansaatossa
rakennettu monenlaisiin tarkoituksiin. Kypsyysmalleja voidaan käyttää selvittämään esimerkiksi yrityksen toimitusketjun kestävyyden kypsyyttä (Santos, Quelhas, Gomes, Zotes, França,
Souza, Araújo & Santos 2020), yrityksen tietoturvallisuuteen liittyvien valmiuksien kypsyystasoa (Englbrecht, Meier & Pernul 2019, 4895) tai yrityksen logistiikkatoimintojen digitalisuuden
tasoa (Sternad et al. 2018, 695). Tämän tutkimuksen tuloksena rakennettavassa mallissa päädyttiin hyödyntämään muutamaa olemassa olevaa kypsyysmallia, perustuen niiden tuomaan sisältöön, rakenteeseen, tasoihin sekä tasojen sisältämiin osa-alueisiin. Mallit valittiin edellisessä
luvussa tunnistettujen haastatteluanalyysin tulosten ja mallille asetettujen tarpeiden perusteella.

Tarkemman tutkinnan alaiseksi sekä hyödynnettäviksi lähteiksi valittiin:
1. PK- yritysten digitaalisen organisaation kypsyyttä kuvaava malli (Holopainen 2020a;
Holopainen 2020b)
2. Yrityksen logistiikkatoimintojen tiedonkulun tasoja kuvaava malli (Sternad et al. 2018,
695)
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3. Toimitusketjun toimivuutta ja suoritustasoa mittaava arviointityökalu (Heir et al. 2000)
4. Muutosjohtamisen malli (Korhonen & Bergman 2019)

Haastatteluista nousi esille, että PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumisen tavoitteita sekä
strategioita tulisi laatia sekä esittää selkeämmin, johon Holopaisen laatima malli yrityksen digitalisuuden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä organisaatiossa tuo näkökulmaa. Holopaisen
(2020) malli yleisestikin koskee myös PK- yrityksiä ja tuo näin ollen näkökulmaa laajemmin,
kuin vain tavoitteiden näkökulmasta. Logistiikkatoimintojen digitaalisen tiedonkulun tasoja
(Sternad et al. 2018) hyödyntämällä taas saadaan lisänäkökulmaa siihen, miten ulkoisia- ja sisäisiä logistiikkakehitystoimia sekä toimia eri osapuolten välillä voidaan edistää. Tämä tuo
myös näkökulmaa siihen, miten tiedonkulkua eri osapuolten tai toimintojen välillä voidaan kehittää mallin avulla. Lopuksi Heir et al. (2000) ja Korhonen & Bergman (2019) teoksilla täydennetään toimitusketjun yhteisen hallinnan sekä muutosjohtamisen ominaisuuksia. Seuraavaksi avataan näiden käytettävien mallien sisältöä ja rakennetta hieman tarkemmin.

DigiLAHTI työkalu PK- yritysten digitalisaation nykyisen tilan arviointiin (Holopainen
2020)

DigiLAHTI hankkeessa vuonna 2020 rakennettiin PK- yritysten digitalisaation nykyisen tilan
arviointiin kypsyysmalli, joka sisältää yhdeksän eri ulottuvuutta, joiden kypsyystasoa arvioidaan viiden eri kypsyystason avulla. Kypsyysmallin tarkoituksena on arvioida digitalisaation
nykytilaa ja kypsyystasoa kohdeyrityksessä sekä tunnistaa osa-alueita, joihin keskittymällä voidaan edistää digiorganisaation kehitystä. (Holopainen 2020b) Kypsyystasot Holopaisen tutkimuksessa oli laadittu mukaillen Mittal, Romero & Thorsten (2018) ja Akdil, Ustundag & Cevikcan (2018) teoksia. Kypsyystasoiksi Holopainen (2020a) oli määrittänyt "vasta-alkajan,
aloittelijan, oppijan, osaajan ja ammattilaisen". Jokaiselle tasolle on annettu tekstimuotoinen
määritelmä digitalisaation tilasta yrityksessä. Vasta-alkajalla ei ole tarkkaa tietoa digitalisaatiosta tai sen sisällöistä. Aloittelija -tasolla mukaan astuu tietoisuus digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista sekä yritys toteuttaa jo joitakin digihankkeita. Oppija -tasolla teknologiaratkaisujen kokeilut ja digitalisaation ymmärrys lisääntyvät. Oppija- tasolla johto myös alkaa etsimään kumppanuussuhteita sekä tutkimaan digitalisaation mahdollistamia uusia liiketoiminta-

80

malleja. Samalla tietyt osa-alueet kuten strategia, resurssien ohjaaminen ja asiakaskokemus voivat kuitenkin olla vielä heikohkoa. Osaaja -tasolla digitalisaatiota hyödynnetään laajasti eri
toiminnoissa. Digi-investointeja on toteutettu laajasti ja asiakkaille on aloitettu tuottamaan lisäarvoa esimerkiksi älykkäillä tuotteilla tai dataan liittyvillä palveluilla. Osaaja- tasolla yrityksen kulttuuri muuttuu joustavammaksi, innovaatioita ja muutosta tukevammaksi ja yhteistyöllä
pyritään kehittämään ja lisäämään osaamista. Ammattilainen -osiossa digitalisaation strategia
nousee pinnalle. Toiminnan eri osa-alueet tukevat strategian toteutusta, tuotteiden ja palvelujen
tarjontaan sisältyy älykkäitä ja dataan perustuvia vaihtoehtoja sekä tuotantoa ja prosesseja on
digitalisoitu. Lisäksi johto tukee digiorganisaation muutosta ja ohjaa resursseja. Yritykselle on
myös kertynyt useita kumppaneita esimerkiksi toisten yritysten, tutkijoiden tai teknologiapalvelun tarjoajien kanssa. (Holopainen 2020a)

Kuva 17 Työkalu digitalisaation nykyisen tilan arviointiin yrityksissä, suoralainaus teoksesta (Holopainen
2020b)

81

Holopaisen (2020b) PK- yrityksen nykytilan kypsyysmalli sisältää yhdeksän eri ulottuvuutta
sekä ulottuvuuksien alle avattuja osa-alueita, joita arvioidaan kypsyystasojen avulla. Ulottuvuudet sekä niiden sisältämät osa-alueet on esitetty edellisellä sivulla olevassa kuvassa 17.
Kuva 17 on suoralainaus Holopaisen tutkimuksesta.

Yrityksen logistiikkatoimintojen digitaalisen tiedonkulun tasoja kuvaava malli - (Sternad
et al. 2018, 695)

Sternad et al. teoksessaan laativat kypsyysmallin tasoja, kuvaamaan ja kehittämään yrityksen
logistiikkatoimintojen digitaalista tiedonkulkua. Rakennetun mallin pohjana toimi ”Kompetenzzentrum Mittelstand NRW´s Industry 4.0” -kypsyysmalli, joka on rakennettu tuotannon digitalisaation kehittämiseksi. (2018, 701) Kypsyyttä pyritään tarkastelemaan jakamalla logistiikkaa pienempiin osa-alueisiin, jotta voidaan luoda kokonaisvaltainen ja totuuden mukainen kuva
logistiikkatoimintojen tilasta. Tiedon kulkuun keskitytään neljällä eri logistiikan osa-alueella,
jotka ovat logistiikkaan liittyvät hankinnat, yrityksen sisäinen logistiikka, jakelulogistiikka sekä
yrityksen logistiikkaan liittyvät toiminnot ja niiden keskinäinen toiminta eli osajärjestelmät.
(Sternad et al. 2018, 702-705).

Taulukko 1 Logistiikan kypsyystasot tiedonkulkuun liittyen osa-alueittain, mukaillen Sternad et al. (2018,
702-705)

Yllä oleva taulukko 1 on laadittu koosteeksi Sternad et al. (2018, 702-705) tutkimuksessa esitetyistä kypsyystasoista. Ensimmäisellä tasolla hankinnat tehdään suullisesti, sisälogistiikassa
tietoja käsitellään paperimuodossa eikä tuotannon tai logistiikan tietoja käytetä analyyseissä.
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Tietoja toimituksiin liittyvistä tiedoista ei vaihdeta, eikä tietoa jaeta yrityksen sisällä osastojen
välillä. Toisella tasolla tiettyjä tietoja hankinnoista jaetaan toimittajalle. Hankinnat tehdään yhä
suullisesti, mutta niiden tiedot tallennetaan digitaaliseen muotoon historiatietoihin. Lisätietoja
toimituksista saadaan pyydettäessä, esimerkiksi toimitusajankohdista, ennusteista ja erikoistarjouksista. Sisälogistiikassa tietoja käsitellään paperimuodossa, jotka muunnetaan ja tallennetaan digitaaliseen muotoon. Jakelussa lisätietoja tilauksesta vaihdetaan tilaustenkäsittelyn yhteydessä. Lisäinformaatiota tilauspisteistä, ennusteista ja erikoishinnoista voidaan toimittaa manuaalisesti niitä pyydettäessä. Logistiikan osajärjestelmien osa-alueessa on mahdollista jakaa
tietoa sisäisesti eri toimintojen välillä esimerkiksi jaetuilla kansioilla. Kolmannella tasolla
hankinnassa vaihdetaan suuria määriä lisätietoja, liittyen tilauksiin. Tietojärjestelmä sisältää tilausten tiedot ja uudet tilaukset kirjautuvat automaattisesti ja reaaliaikaisesti järjestelmään. Sisälogistiikassa palautteet tuotannosta ja hankinnasta kulkevat toiminnanohjausjärjestelmään
pienellä aikaviiveellä. Kerättyä tietoa käytetään avainmittareiden reaaliaikaiseen seurantaan.
Jakelussa vaihdetaan automaattisesti suuria määriä lisätietoa, kuten aikatauluja, tilauspisteitä ja
tarjouksia. Logistiikan osajärjestelmissä hallinta on kehittynyt siten, että henkilöille voidaan
antaa laajempia pääsyjä kaikkialle yrityksen tietoihin, erilaisilla oikeuksilla. Neljännellä tasolla yhdistetyillä järjestelmillä jaetaan tietoa automaattisesti, toimitusketjun eri osapuolien
kanssa. Jaettu tieto liittyy yhteisiin toimintoihin. Erilaisten tilausten ominaisuudet ja vuorovaikutus ovat tiedossa ja ne otetaan huomioon tilauksia tehdessä. Sisälogistiikassa laitteiden tiedonjako tapahtuu reaaliaikaisesti. Prosessi- ja laatutietoja analysoidaan reaaliaikaisesti ja käytetään resurssien ja huollon suunnittelussa sekä virheiden tunnistamisessa. Jakelussa tietoa jaetaan automaattisesti toimitusketjuun kuuluvien yhteistyökumppaneiden kanssa, samalla ollaan
saatu pääsy itselle tärkeisiin ulkoisten yritysten tietoihin. Logistiikan osajärjestelmissä jaetaan
automaattisesti tietoa yrityksen eri osastojen välillä, jota voidaan käyttää sisäisen materiaalin
jakamisen suunnittelussa. Viidennellä tasolla hankintoihin ja jakeluun liittyen vaihdetaan asiaankuuluvaa tietoa toimitusketjun eri osapuolien kanssa tietojärjestelmien integraatioilla. Myös
ulkoisten yritysten asiaankuuluviin tietoihin pääsy on mahdollista. Kattavien ennusteiden tietoja käytetään inventaariossa sekä tulevien töiden valmistelussa. Sisälogistiikassa pääasiallisesti kaikki manuaalinen data on muutettu digitaaliseen muotoon. Saatavilla olevia tietoa käytetään ennakoivasti resurssien suunnittelussa. Logistiikan osajärjestelmissä sisäisen järjestelmän kaikilla tunnuksilla pystytään jakamaan tietoa keskenään.
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Maturiteettimalli - (Heir et al. 2000)

Heir et al. (2000, 18) teoksessa esitellään toimitusketjun kypsyysmatriisi eli maturiteettimalli,
jota voidaan käyttää toimitusketjun toimivuutta ja suoritustasoa mittaavana arviointityökaluna.
Arviointityökalua voidaan hyödyntää toiminnan muutoksia kohdatessa. Maturiteettimallilla kuvataan toimitusketjun nykytilaa ja kykyä ja sitä voidaan hyödyntää vertailtaessa oman yrityksen
kypsyystasoa toimialan kilpaileviin yrityksiin. Maturiteettimalli on suunniteltu johdon työkaluksi. Maturiteettimalli on mallina joustava ja sitä voidaan muokata tapauskohtaisesti sopimaan
erilaisiin ongelmiin ja kohteisiin. (Heir et al. 2000, 45) Maturiteettimalli sisältää viisi eri toiminta-aluetta, joilla kuvataan toimintojen kypsyyttä kolmella eri tasolla. Toiminta-alueet ovat
strategia, prosessit, ihmiset, järjestelmät ja organisaatio. Kypsyystasot ovat prosessiorganisaatio, integroitunut ketju ja virtuaaliverkko. Alla oleva taulukko 2 on maturiteettimallia kuvaava
malli, joka on tehty mukaillen Heir et al. (2000, 46). Taulukko kuvastaa maturiteettimallia ja
sen sisältöjä.

Taulukko 2 Maturiteettimalli, mukaillen Heir et al. (2000, 46)

Keskeisenä ideana maturiteettimallissa on, että kaikki toiminnan osa-alueet tulee olla riittävän
valmiita uusille tavoitteille ja muutoksille. Mikäli jokin osa-alue on muita jäljessä, voi se tuottaa
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ongelmia muiden tasojen kehittymiselle. Tässä mallissa on kolme eri kypsyystasoa, mutta niitä
voidaan lisätä ja tarkentaa saavuttaakseen tilanteeseen sopivan tarkkuustason. (Heir et al. 2000,
47) Yritysten hienot ja kattavat kehitysstrategiat voivat jäädä toteutumatta, mikäli henkilöstön
osaamista ei ole kehitetty tarvittavalle tasolle. Samoin erilaisten tietojärjestelmien käyttöönottokaan ei tuota tuloksia, mikäli yrityksen toimintatapoja tai prosesseja ei päivitetä vastaamaan
uusia tapoja. (Heir et al. 2000, 50) Seuraavaksi listataan maturiteettimallin mukaiset kypsyystasot ja niille ominaiset piirteet:

1. Kypsyystaso: Prosessiorganisaatio
-

Yrityksellä on toimintojen läpileikkaavat prosessit ja niitä johdetaan.

-

Toimitusketju on määritelty ja sen prosessit on kuvattu.

-

Osittain yrityksen rajat ylittäviä prosesseja (asiakkaan kysyntäennusteet).

-

Prosessien vastuut on määritelty ja ketjujen toiminnasta vastaavat poikkiorganisatoriset prosessitiimit on nimitetty.

-

Poikkifunktionaalinen päätöksenteko ja palkitsemisjärjestelmä mahdollistaa tiimien
itseohjautumisen.

-

Toimintaa ohjaa integroitu toiminnanohjausjärjestelmä ja mahdollisesti sitä tukevat
suunnittelujärjestelmät kuten APS (Advanced Planning Systems).
(Heir et al. 2000, 47-48)

2. Kypsyystaso: Integroituketju
-

Asiakkaita ja toimittajia on integroitu yrityksen prosesseihin.

-

Tiedonsiirtoa tapahtuu ketjun yritysten prosessien välillä.

-

Prosessien omistajat ja prosessitiimit on nimitetty ja niille on kehitetty mittarit.

-

Tiimit toimivat itseohjautuvasti, niille laadittujen mittareiden ja mahdollisuuksien
avulla.

-

Prosessiorganisaatio on rakenteeltaan matala ja resursseja kohdistetaan arvoa tuottavien prosessien ympärille.

-

Ketjun roolit ja vastuut on määritelty (integroidut järjestelmähankkeet ja ketjunjohtaja).

-

Työntekijät hallitsevat laajempia kokonaisuuksia ja näkevät oman työn vaikutukset
oman yrityksen ulkopuolella.
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-

Tiedonvälitys toimii tietojärjestelmien tai internet pohjaisten ratkaisujen avulla.

-

Voidaan jakaa luottamuksellistakin tietoa yritysten välillä (kumppanuussuhteet).

-

Tarjontaketjukohtaiset strategiat ovat linjassa yritysstrategioiden kanssa. (Heir et al.
2000, 48-49)

3. Kypsyystaso: Virtuaaliverkosto
-

Verkosto sisältää saman alan integroitujen yritysketjujen kysyntä- ja tarjontatietoja,
joka helpottaa yhteistyökumppanin valintaa tilannekohtaisesti.

-

Tarjolla on useita ja nopeasti kehittyviä tiedonvälitystapoja, joita voi hyödyntää palvelujen ja tuotteiden ostamiseen ja myymiseen.

-

Tietojärjestelmien liittymät toisiinsa hoidetaan sovellusintegraatioiden avulla.

-

Yrityksen strategiana on toimia nopeasti ja joustavasti muuttuvien tilanteiden mukaan. Tavoitteena on pystyä reagoimaan kysynnän muutoksiin nopeasti.

-

Prosesseissa keskitytään lisäarvoa ja oleellisia asioita tuottaviin asioihin, joustavuuden lisäämiseksi.

-

Työntekijöiden tulee ymmärtää tarjontaketjun rakenne sekä hahmottaa, mitä asiakastarpeet tulevaisuudessa saattavat sisältää. (Heir et al. 2000, 49-50)

Muutosjohtamisen mallit – (Korhonen & Bergman 2019)

Korhonen ja Bergman (2019, 10) ovat laatineet muutosjohtamista kartoittavan kirjan nimeltä
Johtaja muutoksen ytimessä. Kirjan runko muodostuu viitekehyksestä, joka toimii samalla ohjekehyksenä onnistuneen uudistumisen johtamiselle. Viitekehys sisältää seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 18 esitetyt pääaiheet.

86

Kuva 18 Johtaja muutoksen ytimessä, mukaillen Korhonen & Bergman (2019, 10)

Viitekehys on luotu sopimaan muutostilanteisiin, joissa uudelleen organisoidaan tiimiä, muutetaan toiminta- tai työtapoja, otetaan käyttöön uusia teknologiapohjaisia järjestelmiä tai siirrytään vanhoista malleista ketterän kehityksen toimintatapoihin. Teoksen jokaisen luvun lopussa
on työkaluja ja kysymyspatteri, jonka avulla muutosvaiheen kehittämistä voidaan edistää. Teoksen tavoitteena on mahdollistaa uudistumiskyvykkyyden muodostuminen yrityksissä ja se
keskittyy ihmisten johtamisen näkökulmaan. Uudistumisen tulisi olla ketterästi ja vaiheittain
etenevää, jokaisen vastuulla olevaa ja koko organisaation laajuista toimintaa, joka vie yritystä
kohti sen visiota. (Korhonen & Bergman 2019, 9-11) Tutkimuksen liitteenä on taulukko Liite
2. Johtaja muutoksen ytimessä – lukujen sisällöt, mukaillen (Korhonen & Bergman, 2019), joka
sisältää Korhosen ja Bergmanin (2019) teoksen lukujen sisällöt taulukkomuodossa. Taulukon
sisältöjä hyödynnettiin uuden mallin rakentamisessa.

Yhteenveto olemassa olevista malleista
Yhtenä tutkimuskysymyksenä tutkimuksessa toimii ”Miten jo olemassa olevat mallit vastaavat
PK- yritysten digitaalisen toimitusketju malliin kohdistuviin tarpeisiin?”. Jokainen tutkittu
malli liittyy jotenkin tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön ja tuo lisänäkökulmaa mallin rakentamiseen. Etenkin Holopaisen (2020a; 2020b) mallia hyödynnetään uuden mallin luomisessa sen tuoreuden sekä PK- yrityksiin kohdistumisen, sekä yhteisen taustaprojektin vuoksi.
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Sternad et al. (2018) tutkimuksesta saadaan lisänäkökulmaa tiedonkulun kehittämiseen liittyen.
Sen perusteella myös havaittiin lisätutkimuksen tarve valmiin kypsyysmallin rakentamiseksi.
Korhosen & Bergmanin (2019) ja Heir et al. (2000) teoksien avulla pystytään täydentämään
haastattelusta esille nousseiden haasteiden ratkaisuja. Tutkituista malleista löytyi kattavia ja
samankaltaisia ominaisuuksia omaavia kypsyystasokuvauksia, mutta samalla havaittiin, että
kypsyystasokuvaukset eivät ole yleisluonteisia, vaan niiden sisällöt ja vaatimukset ovat aina
laadittu tapauskohtaisesti. Tämän seurauksena täysin valmista kypsyysmallia ei voida rakentaa
ennen kuin lisätutkimuksen avulla on selvitetty miten ulottuvuuksiksi tunnistetut aiheet etenevät kypsyysasteikolla.

Tuloksena päädyttiin siis rakentamaan kypsyysmallin ulottuvuuksien tavoitetilat. Tavoitetilan
kuvausta toimitusketjun digitalisoitumisen yhteydessä seuraamalla ja siihen pyrkimällä, PKyrityksen toimitusketju voi edistää digitalisoitumisen onnistumista sekä ehkäistä tutkimuksen
tuloksena tunnistettuja haasteita. Tavoitetila esittää siis kypsyysmallin ulottuvuuksien tavoitetilat sisältöineen. Alkuperäisen kypsyysmallin rakennuksessa tarkoituksena oli myös hyödyntää
Haraburdan (2017, 666) tutkimuksessa esittämää pyramidimallia uuden mallin sisällön esityksessä, mutta tutkimuksen edetessä todettiin, että tulokset on selkeämpi esittää samassa muodossa kuin samaa aihetta sivuuttavassa Holopaisen tutkimuksessa. Tähän päädyttiin myös sen
johdosta, että varsinaiset kypsyystasot, niiden pisteytykset ja vaatimukset jäävät vielä tässä vaiheessa määrittelemättä.

6.2

Kypsyysmallin tavoitetila

Tässä työssä rakennettava kypsyysmalli toteutetaan tavoitetilakuvauksena. Malli tulee sisältämään tutkimuksen haastattelujen sekä olemassa olevien mallien sisältöjen perusteella tuetut
kypsyysmallin ulottuvuudet sekä ulottuvuuksien sisällöt. Ulottuvuuksien sisällöt muotoillaan
siten, että laadittavaa kypsyysmallia voidaan pisteytyksen ja kypsyystasojen puuttumisesta huolimatta käyttää tarkistuslista- tyyppisenä toteutuksena. Kypsyysmallin rakentamisvaihe aloitettiin tiivistämällä aihealueet haastattelun perusteella tunnistetuista PK- yrityksen toimitusketjun
digitalisoitumisen haasteista, joita kehittämällä ja joihin keskittymällä haasteisiin voitaisiin vastata. Haasteita PK -yrityksen toimitusketjun digitalisoitumisessa tunnistettiin haastatteluanalyysin perusteella, seuraavalla sivulla olevan kuvan 19 mukaisesti.

88

Kuva 19 Haastattelutulosten perusteella tunnistetut kehityskohteet

Jotta kypsyysmalli palvelisi mahdollisimman hyvin juuri tutkimuksen alaisena olevia yrityksiä,
tavoitetilan kuvauksen laatiminen aloitettiin hahmottelemalla kypsyysmallin ulottuvuudet
haastattelun perusteella tunnistettuihin haasteisiin. Tämän jälkeen lisättiin kohtia Sternad et al.
(2018) tiedonkulkuun perehtyvien kypsyystasojen sisällöistä, varmistettiin että Holopaisen
(2020a; 2020b) tutkimuksessa ulottuvuutena toimivan ”Toimitusketju” -ulottuvuuden sisällöt
täyttyisivät (ks. Kuva 17) sekä täydennettiin Korhosen ja Bergmanin (2019) avulla johtamiseen
liittyviä kohtia. Sekä lopuksi lisättiin vielä Heir et al. (2000) avulla toimitusketjun yhteiseen
hallintaan liittyviä kohtia. Edellisten perusteella kypsyysmallin tavoitetilaan muodostui viisi
ulottuvuutta, joista jokainen sisältää useita ulottuvuuden kypsyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitetilan ulottuvuudet ja ulottuvuuksien sisällöt ovat esitettynä seuraavalla sivulla olevassa
kuvassa 20. Ulottuvuudet, niiden sisällöt sekä se mihin ulottuvuudella pyritään, avataan tarkemmin tekstimuodossa kuvan jälkeen.
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- Strategia, tavoitteet ja tavoitetila
- Tukee ydinliiketoimintaa
- Perusteltu ja dokumentoitu
- Viestintä
- Seuranta ja mittarit
- Toimitusketjun eri osapuolien nykytila ja tavoitteet

Tavoitteet ja
strategia

- Tiedonjako
- Hallinta, suunnittelu
ja päätöksenteko
- Tavoitteet ja strategia
- Kehityspyynnöt ja toteutus
- Kehitysmahdollisuudet

PK- yrityksen
toimitusketjun
digitaalisaation
kypsyysmallin
tavoitetila

Yhteistyö

- Aika ja resurssit
- Räätälöity
- Rekrytointi
- Yhteistyöverkostot
- Ennakointi
- Tuki ja ohjeet

Osaaminen
ja koulutus

Johtaminen

Teknologiat

- Prosessin ymmärrys
- Ongelmien tunnistaminen
- Kehityskohteet
- Yhteistyön mahdollisuudet
- Projektien suunnitelmat
- Vastuuasiat
- Organisaatiomuutokset
- Johto muutoksen ajurina
- Johtamiseen osallistaminen
- Palaute ja sen
hyödyntäminen

- Käytössä olevat
- Uusien mahdollisuudet
- Manuaalinen varmennus
- Tukee strategiaa ja tavoitteita
- Tietoturva
- Kerätty data, datan määrä
- Toimitusketjun eri osapuolien

Kuva 20 PK- yrityksen toimitusketjun digitaalisen muutoksen kypsyysmallin tavoitetila

1. Toimitusketjun digitalisaation tavoitteet ja strategia
□ Toimitusketjun digitalisaatiolle on laadittu strategia ja siihen liittyvät tavoitteet
□ Strategia ja tavoitteet tukevat yrityksen ydinliiketoimintaa
□ On määritelty tavoitetila, joka pyritään saavuttamaan tietyssä ajanjaksossa – kypsyystaso
□ Tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehtävät uudistukset on dokumentoitu ja perusteltu
□ Päämäärät on purettu selkeiksi yritys-, yksikkö- ja yksilötason vuositavoitteiksi
□ On tunnistettu mihin ja miten muutokset tulevat vaikuttamaan – hyödyt ja haitat
□ Strategiasta, tavoitteista ja toimista on viestitty yrityksen henkilökunnalle, etenkin niille
keneen muutos tulee vaikuttamaan
□ Muutoksen onnistumista eli tavoitteiden toteutumista seurataan mittareilla – määritellysti, vastuut, tarpeellisuus
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□ Oman yrityksen toiminnan kannalta oleellisimpien toimitusketjun toimijoiden, yrityksilleen asettamat strategiat, tavoitteet sekä digitalisaation nykytila ovat tiedossa
□ Oman yrityksen toiminnan kannalta oleellisimpien osapuolien strategiat ja tavoitteet on
huomioitu toimitusketjun strategian ja tavoitteiden laadinnassa
□ Ulkoisten toimijoiden vaikutus yrityksen toimitusketjun digitalisaation strategiaan, tavoitteisiin ja niiden toteuttamistoimiin on tunnistettu - kilpailijat, lait, säädökset, tms.
□ Tavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu toimitusketjun organisaatiomuutosten tarve
ja toimitusketjun organisaatiorakenne tukee strategiaa

Toimitusketjun digitalisaation tavoitteet ja strategia -ulottuvuus pyrkii varmistamaan sen, että
johto tiedostaa toimitusketjun merkittävien osapuolien strategian ja tavoitteet, omien laadinnan
yhteydessä. Tällä edesautetaan ennakointia tulevista muutoksista sekä saadaan käsitystä siitä,
onko yritysten strategiassa huomattavia eroavaisuuksia. Toisten osapuolien strategian ja tavoitteiden huomioiminen voi myös johtaa ideoihin, kuten tulisiko meidän kehittää sittenkin toimintaa enemmän tai vähemmän toimitusketjun muiden osapuolien mukaisesti, jotta ketju toimisi
sujuvammin? Toimitusketjun osapuolien lisäksi on tärkeää tarkkailla myös ulkopuolisia vaikuttajia, strategiaa ja tavoitteita laadittaessa. Tällaisina esimerkkeinä voidaan mainita kilpailijoiden vastaavat menettelyt, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset ja muut mahdollisesti
toimitusketjun ulkopuolelta vaikuttavat tai vaikutuksenalaiset tekijät. Strategia, ajallisesti asetetut tavoitteet, niiden seurantamittarit sekä hyötyjen ja haittojen kartoittaminen, auttavat muutosten perustelussa ja muutosvastarinnan ehkäisyssä. Viestimällä strategiasta ja tavoitteista perusteluineen koko henkilökunnalle, etenkin muutoksen vaikutuksen alaisille, voidaan ehkäistä
muutosvastaisuutta ja lisätä luottamusta johtoa ja muutosprosessia kohtaan ennakoiden. Tavoitteiden ja strategian onnistumisen varmistamiseksi tulisi niiden toteutumista käytännössä mitata
ja seurata, etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla. Mittareille tulee asettaa vastuuhenkilöt,
jotka vastaavat niiden seurannasta. Myös mittareiden tarpeellisuuteen on hyvä kiinnittää huomiota tietyin aikavälein. Vaikka tavoitetilan kuvaus ei mahdollistakaan kypsyystasojen käyttämistä tavoitteiden selkeämmässä määrittelyssä, voidaan silti tarkistuslista muotoisesta kuvauksesta nähdä yrityksen tämänhetkinen tilanne toimitusketjun digitalisaation suhteen sekä näiden
havaintojen ja tavoitetilan kuvauksen perusteella selkeyttää tavoitteiden asettamista.
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2. Toimitusketjun ja siihen liittyvän digitalisoitumisen johtaminen
□ Ymmärretään nykyisen toimitusketjuprosessin vaiheet, vastuut ja toimintatavat
□ Toimitusketjuprosessista pystytään tunnistamaan ongelmakohtia seurannan avulla
□ Toimitusketjuprosessista on tunnistettu mahdolliset kehityskohteet - muutostarpeet
□ Toimitusketjun kehitykseen liittyen on tunnistettu yhteistyön mahdollisuudet toimitusketjun eri osapuolien kanssa
□ Toimitusketjun digitalisoitumiseen liittyvää johtamista, toteutetaan organisaation tasoilla siellä, missä muutokset eniten vaikuttavat – johdon jalkautuminen
□ Yrityksen koko johto on sitoutunut uudistumistavoitteisiin sekä näiden onnistuneeseen
läpiviemiseen
□ Johto osoittaa toiminnallaan tukea muutokselle – palkitseminen
□ Toimitusketjun digitalisoitumisesta aiheutuvat muutokset työtehtävissä, vastuissa ja
rooleissa on tunnistettu sekä viestitty asianomaisille
□ Digitalisoitumisprojektien suunnitelmat sisältävät realistiset resurssi-, aikataulu- ja budjettisuunnitelmat, sekä näiden seurannan mittarit ja vastuut
□ Vastuut digitalisoitumisprojektien suhteen on selkeästi ja perustellusti jaettu ja tiedotettu kyseisille henkilöille
□ Digitalisoitumisprojektien kokemuksista kerätään palautetta ja sitä hyödynnetään tulevissa projekteissa

Toimitusketjun digitalisaation muutoksessa tärkeänä toimena on kartoittaa yrityksen toimintojen nykytilanne, jotta tarvittavat kehityskohteet pystytään tunnistamaan. Samalla lisätään muutosten toteutusten kannattavuutta ja vähennetään henkilöstön epävarmuuksia siitä, että muutoksia toteutettaisiin merkityksettömästi. Toiminnan kartoituksen yhteydessä voidaan laatia esimerkiksi prosessikaavioita selkeyttämään prosessien toimintaan sekä liitoksia toimitusketjun
toisiin osapuoliin. Tarkastelemalla myös toimitusketjun eri osapuolien liitoksia omiin prosesseihin voidaan mahdollisesti havaita yhteistyön kehitysmahdollisuuksia. Etenkin prosessien nykytilaa kuvattaessa, ongelmia kartoitettaessa ja kehityskohteita tunnistettaessa olisi tärkeää
saada mukaan tutkittavan prosessin parissa työskenteleviä henkilöitä. Johtoa voidaan jakaa tai
jalkauttaa organisaation eri tasoille, täyttämään ymmärrystä ja poikkeamien havainnointia digitalisoitumisen yhteydessä. Todellisimman tiedon tarjoaa juuri prosessin tai toimitusketjun eri
osapuolien kanssa todella tekemisissä olevat henkilöt. Muutosten onnistuneeseen läpiviemiseen
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ja etenkin muutosvastaisuuden vähentämiseen auttaa johdon sitoutunut ja kannustava ote muutokseen. Kannustusta voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla tavoitteiden saavuttamispalkkiolla tai helpommin, huomioimalla ja kehumalla muutosten toteutumista. Kannustusta olisi hyvä
toteuttaa suorassa vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, ketkä muutoksen onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavat tai vaikuttivat. Tällaisena vuorovaikutuksena voi toimia esimerkiksi palaverit. Luottamusta henkilöstön keskuudessa voidaan lisätä perustelemalla kattavasti
muutosten seuraukset. Muutosten seurauksista tiedottaminen rehellisesti, selkeästi ja ajoissa,
niille henkilöille keneen muutos tulee vaikuttamaan, vaikuttaa suuresti henkilöstön luottamukseen. Luottamukseen, muutosvastarintaan sekä yleisestikin projektin onnistumiseen vaikuttaa
myös realististen suunnitelmien laatiminen. Etenkin suuret muutosprojektit tulisi mieluummin
toteuttaa vaiheittain, kuin kerralla. Toteuttamiseen tulisi myös varata tarpeeksi aikaa, jotta vältytään esimerkiksi resurssien ylikuormittumiselta. Projektia tulisi seurata jatkuvasti sekä tehdä
tarvittaessa korjaustoimenpiteitä. Kerättyjä oppeja tulisi dokumentoida sekä hyödyntää tulevaisuuden projekteissa.

3. Toimitusketjun digitalisoitumisen teknologiaratkaisut
□ Tiedostetaan käytössä olevat teknologiaratkaisut sekä niiden hyödyntämismahdollisuudet kehityssuunnitelmien suhteen
□ Tiedostetaan toimitusketjuun kuuluvien, oman toiminnan osalta merkittävimpien toimijoiden, teknologiaratkaisut vastaavissa kehitysprojekteissa
□ Tiedostetaan omien ja mahdollisten uusien ratkaisujen integraatio mahdollisuudet merkittävien toimitusketjun osapuolien kanssa
□ Kehitetään suunnitellusti ymmärrystä uusien teknologiaratkaisujen tuomista mahdollisuuksista
□ Suunnitellut, tulevat ja käytössä olevat teknologiaratkaisut tukevat toimitusketjun digitalisaatiolle asetettua strategiaa sekä tavoitteita
□ Teknologiaratkaisujen mahdollistamat riskit sekä uhat on tunnistettu sekä niiden ehkäisemiseksi on kehitetty toimia
□ Teknologiaratkaisujen avulla kerättyä dataa hyödynnetään päätöksenteossa
□ Uusien ratkaisujen käytön vaikutukset on selvitetty ja ymmärretty
□ Uusien ratkaisujen kohdalla toteutetaan pilotointi sekä ennakoivaa testausta
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Yhtenä monimutkaisuuteen liittyvänä ongelmana tutkimuksessa tunnistettiin se, että yrityksillä
on erilaisia järjestelmiä ja niiden yhteensovittaminen koetaan haastavaksi. Tiedustelemalla toimitusketjun digitalisoitumisprosessin yhteydessä toimitusketjun merkittävimpien toimijoiden
käytössä olevia teknologiaratkaisuja ja myös niiden käytettävyyttä ja mahdollisuuksia, voidaan
edistää oman muutosprosessin onnistumista, toimitusketjun kokonaisvaltaisen kehittymisen
helpottumista sekä saada kallisarvoista todellista kokemustietoa teknologiaratkaisuista. Digitalisaatio ja sen sisältämät ratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja vauhdilla. Tämän vuoksi olisi myös
tärkeää, että etenkin yritysten johto pyrkisi jatkuvasti oppimaan mahdollisista teknologiaratkaisuista ja niiden tuomista hyödyistä. Teknologiaratkaisujen suhteen tulisi myös aina varmistaa,
että harkittu ratkaisu todella tukee toimitusketjun digitalisaation strategiaa sekä tavoitteiden
saavuttamista, jotta vältytään niin kutsutulta merkityksettömältä kehittämiseltä. Myös erilaisten
tietojen kerääminen kasvaa teknologiaratkaisujen yleistyessä. Uusien käyttöön harkittavien ratkaisujen vaikutukset tulisikin kartoittaa tarkasti ennen käyttöönottoa. Selvittämisen arvoisia aiheita ovat esimerkiksi se, vaatiiko kerättävä data lisää tallennustilaa tai vaatiiko ratkaisu tulevaisuudessa sen ylläpitoon liittyviä lisähankintoja. Yrityksen johdon olisi hyvä myös varmistaa
se, että kaikkea kerättyä dataa hyödynnetään päätöksenteossa, jotta vältytään suurilta massoilta
turhaan kerättyä tietoa. Uusien järjestelmien ja teknologiaratkaisujen käyttöönotossa yleisestikin tulisi toteuttaa ennakoivaa testausta, jotta testausvaihe ei kuormita henkilöstöä samalla, kun
he yrittävät toteuttaa yrityksen perustoimintaan kuuluvia työtehtäviä. Tärkeänä vaiheena ennen
uusien digitalisaatiohankkeiden toteuttamista on kartoittaa yrityksellä tällä hetkellä käytössä
olevat järjestelmät ja ratkaisut, sekä tutkia niiden mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamisen
tukemiseksi ja kehityskohteiden kehittämiseksi.

4. Toimitusketjun digitalisaation osaaminen ja koulutus
□ Organisaatiosta löytyy osaamista ja asiantuntemusta digitalisaation tavoitteiden saavuttamiseksi - rekrytointi tai koulutus
□ Oman organisaation henkilöstön osaamista digitalisaation toteutuksesta kehitetään kouluttamalla henkilöstöä
□ Koulutus merkittäviin muutoksiin työtehtävissä, toimintatavoissa, vastuissa tai uusissa
teknologioissa toteutetaan normaalien työtehtävien ulkopuolella
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□ Muutosten, jotka vaikuttavat käytettyihin järjestelmiin, toimintatapoihin, tehtäviin tai
vastuisiin, toteutetaan koulutusta jo hyvissä ajoin ennen muutoksen aloitusta sen vaikutuksen alaisina toimivien henkilöiden parissa
□ Henkilöstön koulutus ja ohjeet räätälöidään tarpeen mukaan esimerkiksi tehtävä- tai
ryhmäkohtaisesti
□ Muutoksen yhteydessä tuen ja ohjeiden saatavuus on varmistettu
□ Kumppanuussuhteilla toimitusketjun merkittävien osapuolien kanssa lisätään osaamista
– kokemukset
□ Muutosprosesseista kerätään palautetta muutokseen osallistuneilta henkilöiltä

Onnistunut toimitusketjun digitalisaatio vaatii osaamista. Osaamisen puuttuessa voidaan sitä
lisätä esimerkiksi, joko kouluttamalla tai rekrytoimalla. Mikäli henkilöstöstä löytyy motivaatiota asiantuntevuuden lisäämiseen ja siitä ei synny kuormitusta, on kouluttaminen ideana hyvä.
Kuitenkin suurempien muutosten kohdalla on tärkeää harkita osaamisen rekrytointia ulkopuolelta. Rekrytoimalla asiantuntijoita täysin uusiin tehtäviin lisätään asiantuntemuksen määrää
yrityksessä sekä varmistutaan siitä, että jo olemassa oleva henkilöstö ei saa liikaa työkuormaa
uusien muutosten läpiviemisestä tai uusien työtehtävien suorittamisesta. Mikäli yritys toteuttaa
muutoksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi työtehtävien sisältöihin, uusiin järjestelmiin ja toimintatapoihin on tärkeää aloittaa kouluttaminen ajoissa. Koulutuksen olisi myös hyvä toteutua
normaalien työtehtävien ulkopuolella, jotta koulutukseen voidaan keskittyä sata prosenttisesti,
eikä normaalit työtehtävät kärsi kouluttamisen takia. Henkilöiden koulutus ja ohjeet tulisi tarpeen mukaan räätälöidä esimerkiksi työtehtävien mukaan. Tämä on suositeltavaa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa muutos on suuri ja vaikuttaa laajasti yritykseen. Ei kuitenkaan tulisi
jättää huomiotta sitä, että henkilöstölle kannattaa räätälöityjen koulutusten ja ohjeiden lisäksi
tarjota kokonaiskuva muutoksesta ja sen mahdollisista muutoksista prosessiin. Näin ollen varmistutaan siitä, että mahdollisten ongelmien ilmentyessä henkilöstö on tietoinen prosessin edellisistä vaiheista ja vastuuhenkilöistä. Johdon tulisi varmistaa se, että uudistusmuutosten aikana
avun saaminen on selkeää ja nopeaa. Johdon tulisi myös harkita tarjoavansa useampaa avunsaamis kanavaa, jotta henkilöstön ei tarvitsisi jonottaa avun saamiseksi pitkiä aikoja. Myös aikaisemmin jo ilmi noussut yhteistyön lisääminen toimitusketjun eri osapuolien kanssa voi tuoda
hyötyjä myös osaamisen suhteen. Mikäli toimitusketjun eri osapuolien kanssa voidaan luoda
kumppanuussuhteita, joissa jaetaan tietoa teknologiaratkaisuista, prosessien toteutuksesta sekä
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muutosprosessien läpiviemisestä, voidaan kasvattaa yrityksen osaamista ja edistää muutosten
onnistumista. Muutosprosessien aikana sekä niiden jälkeen olisi myös tärkeää, oppimisen kannalta, kerätä tietoa niiden toteutuksen onnistumisesta. Palautetta tulisi kerätä henkilöiltä, jotka
ovat tekemisissä muutoksen kanssa. Keräämällä palautetta jo muutoksen aikana voidaan reagoida havaittuihin heikkouksiin ja edistää muutoksen läpiviemistä.

5. Toimitusketjun digitalisaation yhteistyö ja kumppanuussuhteet
□ Yrityksen sisällä toimitusketjun parissa työskentelevät jakavat asiaankuuluvaa tietoa
keskenään – reaaliaikaisesti ja automaattisesti
□ Toimitusketjun yritysten prosessien välillä vaihdetaan reaaliaikaista ja asiaankuuluvaa
tietoa – ennusteet ja poikkeamat
□ Järjestelmät tukevat tiedonvaihtoa toimitusketjun merkittävimpien osapuolien kanssa
□ Toimitusketjuihin liittyvä jaettu tieto on digitaalisessa ja tallennettavassa muodossa
□ Toimitusketjun merkittävimpien osapuolten kanssa toteutetaan yhtenäistä toimitusketjun kehittämistä tarjoamalla tietoa järjestelmien mahdollisuuksista, onnistuneista käytänteistä sekä mahdollisesti yhtenäistämistä tarvitsevista kehityskohteista, joiden avulla
toimitusketjun kokonaisvaltainen tehokkuus tai laatu voivat parantua
□ Toimitusketjun merkittävimpien osapuolten kanssa on asetettu yhteisiä tavoitteita sekä
suunniteltu yhteistä strategiaa toimitusketjun kehittämiseksi - linjassa yritysstrategioiden ja arvojen kanssa
□ Toimitusketjun yhteisen kehitystavoitteiden eli digitalisoitumisprosessien suhteen on
määritelty vastuita sekä rooleja

Toimitusketjun digitalisaation yhtenä yleisenä tavoitteena on, että tarvittavaan tietoon päästään
käsiksi helpommin. Yrityksen organisaation eri tasojen välillä olisi tärkeää selvittää, mitä tietoa
mihinkin tarvitaan ja tehdä mahdolliseksi sen tiedon saavuttaminen. Tavoitteena olisi lisätä automaattista ja reaaliaikaista tiedonkulkua yrityksen sisällä, jolloin myös toiminnan tehokkuus
ja laatu kasvavat. Edellä mainittujen lisäksi turhaa työkuormaa poistuu, kun henkilöitä, joilla
on pääsy tietoihin ei kuormiteta muiden organisaation osastojen osalta. Toimitusketjun merkittävimpien osapuolien välillä olisi myös tärkeää lisätä yhteistyötä toimitusketjun sujuvuuden
takaamiseksi. Digitalisaatiolla voidaan varmistaa eri yritysten prosessien automaattista ja reaa-
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liaikaista tiedonvaihtoa asiaankuuluvista tiedoista, kuten toimituksista, ennusteista, vahvistuksista ja poikkeustilanteista. Jotta tiedonvaihtoa eri yritysten osapuolien välillä voisi olla ja se
olisi mahdollisimman tehokasta, tulisi järjestelmien tukea tiedonvaihtoa keskenään. Tämä voisi
olla yksi tarkasteltava asia prosessien järjestelmiä uudistettaessa. Mikäli tietoa ei ole mahdollista jakaa automaattisesti tai täysin reaaliaikaisesti eri järjestelmien välillä, tulisi sen kuitenkin
olla digitaalisessa ja tallennettavassa muodossa, jolloin helpotetaan tiedon käsittelyä ja mahdollistetaan sen hyödyntäminen. Kuten aiemmissa kohdissa nostettiin esille, lisäämällä tiedonvaihtoa toimitusketjun merkittävien toimijoiden välillä voidaan lisätä tietoisuutta kokonaisvaltaisen toimitusketjuprosessin kehityskohteista, saada kokemustietoja erilaisten teknologiajärjestelmien käytöstä ja käyttöönotosta sekä näin ollen tehostaa muutosprosesseja ja toimitusketjun kokonaisvaltaista toimintaa. Toimitusketjun digitalisaation kohdistuvaa monimutkaisuutta
voidaan myös vähentää avoimella tiedonvaihdolla, yritysten toimitusketjuun kohdistuvien strategioiden ja tavoitteiden suhteen. Kun eri osapuolet ovat tietoisia siitä, mihin suuntaan toimitusketjun muut osapuolet ovat strategiansa ja tavoitteidensa perusteella menossa, vältytään yllätyksiltä ja voidaan valmistautua. Lisäksi voidaan huomioida muiden osapuolten kehityskohteet omissa kehitysprojekteissa ja niiden priorisoinnissa. Myös toiminnan laatu voi parantua
yhteistyön lisääntymisen seurauksena. Haasteena nykypäivänä on havaittu se, että yritykset
käyttävät esimerkiksi erilaisia tuotetietoja samoista tuotteista. Yhdistämällä tietojenkäsittelymenetelmiä, voidaan saavuttaa luotettavampaa toimintaa esimerkiksi keskusvarastojen parissa
ja helpottaa toimitusketjun monimutkaisuutta. Mikäli kehitystyötä aloitetaan tekemään yhteisesti priorisoimalla kehityskohteita toisten osapuolten kanssa yhteneviksi, olisi tärkeää osoittaa
kehityksen vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on viestiä eri osapuolten vastuuhenkilöiden kanssa, toteutuksen onnistumisen takaamiseksi. Toteuttamalla yhteisiä kehitysprojekteja
kohdistuen yhteneviin prosesseihin voidaan varmistua siitä, että järjestelmät toimivat keskenään ja tiedonvaihto on sujuvaa. Näin vähennetään mahdollisia virheitä sekä vältytään turhilta
ominaisuuksilta, kun tiedetään tarkasti mitä toinen osapuoli odottaa.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn johtopäätöksissä tarkastellaan työn tuloksia, työn rajoituksia, arvioidaan tuloksien merkitystä vertaamalla saatuja tuloksia jo olemassa olevien tutkimusten tuloksiin, sekä avataan tutkimuksen luotettavuutta. Lisäksi käsitellään tutkimuksen aikana tehtyjä johtopäätöksiä sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia. Työn tutkimusongelmana toimi PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumisen haasteet. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja edesauttaa PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumista. Tähän pyrittiin selvittämällä minkälaisia haasteita PK- yrityksien
toimitusketjun digitalisoituminen sisältää, millaisella mallilla haasteita voitaisiin helpottaa,
sekä lopuksi laatia malli tutkimusaineiston perusteella.

Tutkimuksen tuloksena laadittu kypsyysmallin tavoitetilan kuvaus suunniteltiin yleisesti viestinnän tehostamiseksi sekä osaamisen ja ymmärryksen varmistamiseksi. Kypsyysmallin avulla
voidaan asettaa selkeitä tavoitteita kehityskohteista, sen sisältämien ulottuvuuksien sekä niiden
sisältämien aiheiden perusteella. Valmiissa kypsyysmallissa tavoitteeksi voidaan asettaa tietty
kypsyystaso, jonka saavuttamiseksi toteutettavat toimet selviävät mallin ulottuvuuksien avulla.
Tavoitetilan kuvauksen tarkastuslistalla voidaan saavuttaa samankaltaisia vaikutuksia. Sen
avulla saadaan selvyys siitä, minkälainen yrityksen tämänhetkinen toimitusketjun digitalisoitumisen taso on ja mitä aiheita tulisi kehittää, jotta voitaisiin saavuttaa asetettu tavoitetila. Tavoitetilan ulottuvuudet ja aiheet perustuvat haastatteluaineistosta tunnistettujen haasteiden ehkäisemisratkaisuihin. Nämä ratkaisut kehitettiin olemassa olevien kypsyysmallien sisältöjen, toimitusketjun digitalisoitumisen kirjallisuuskatsauksen sekä tutkijan oman päättelyn avustuksella. Tavoitetilan kuvauksen avulla kannustetaan ja edistetään yritysten johtoa panostamaan
siinä käsiteltäviin tekijöihin, jotka eri tavoin vaikuttavat toimitusketjun digitalisaation onnistuneeseen läpiviemiseen.
Tavoitetilan kuvauksella vastattiin tutkimuskysymykseen ”Miten suunniteltu malli vastaa PKyritysten toimitusketjun digitalisoitumisprosessin tarpeisiin?”. Strategioita ja tavoitteita selkeyttämällä sekä niistä viestimällä, johto pystyy perustelemaan muutosten hyödyt ja näin ollen
ehkäisemään muutosvastarintaa. Tavoitteiden selkeällä asettamisella ehkäistään merkityksetöntä kehittämistä, lisätään luottamusta sekä varmistetaan, että yrityksen ydintoiminta ei kärsi
kehityksestä. Epävarmuutta, luottamuksen puutetta ja muutosvastaisuutta ehkäistään johdon
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toimesta ennakoivalla ja kattavalla viestinnällä sekä kannustuksella. Monimutkaisuutta pyritään
vähentämään lisäämällä toimitusketjun eri osapuolien välistä tiedonvaihtoa. Lisäksi monimutkaisuutta vähennetään kannustamalla selvittämään toimitusketjuprosessin todellista nykytilaa
ja sen liitoksia muihin osapuoliin. Jakamalla tietoa avoimemmin oman yrityksen digitaalisista
tavoitteista ja strategioista, voidaan myös selkeyttää kokonaisvaltaista toimitusketjun hallintaa.
Resurssienhallinnalla ja kattavalla suunnittelulla sekä kouluttamisen tärkeyttä korostamalla,
voidaan myös vaikuttaa epävarmuus tekijöihin. Kattavilla suunnitelmilla voidaan vaikuttaa
muutosprosessin monimutkaisuuden tunteeseen sekä henkilöstön luottamuksen muodostumiseen.

Tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita, että useat toimitusketjun digitalisoitumista vaikeuttavat tekijät, joita oli tunnistettu kirjallisuuskatsauksessa, ovat yhtenäisiä työssä
suoritetuista PK- yrityksen toimitusketjun haastatteluista esille nousseiden haasteiden kanssa.
Haasteena toimivat yhtenevästi niin ihmisten epävarmuus, toimitusketjun ja sen kehittämisen
monimutkaisuus sekä osaamisen ja tiedonvaihdon puute, kuin investoinnin kannattavuuden
pelko ja resurssien riittämättömyys. Tutkimustulosten yhteneväisyys kirjallisuuskatsauksen tuloksiin oli odotettavissa. Kuten jo kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi Menon ja Shah (2019, 4,
ks. 46) mukaan PK- yritysten onnistunutta digitalisoitumista vaikeuttaa sen monimutkainen
olemus. Muutoksen monimutkaisuus heijastuu henkilöstön epävarmuutena, johdon osaamattomuuden pelkona sekä yleisinä ennakkoluuloina siitä, mitä muutos tuo tullessaan. Huomiona
tutkimustuloksia eli haastatteluaineistosta tunnistettuja haasteita käsiteltäessä nousi esille se,
että haasteet ovat suurilta osin kehitettävissä pelkästään viestintään panostamalla, niin oman
organisaation sisällä, kuin toimitusketjun eri osapuolien kanssa.

Kirjallisuuskatsauksen aikana nousi esille myös toimitusketjun yhtenäistämisen tärkeys. Toimitusketjun kansainvälistymisen myötä ja sen verkostojen kasvaessa toimitusketjun integraatiota pidetään jopa välttämättömänä toimenpiteenä (Nguyen 2020, 47, ks. 45-46). Myös tämän
tutkimuksen aikana toteutettujen haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että lisäämällä toimitusketjun eri osapuolien tiedonvaihtoa sekä yleisesti yhteistä toimintaa kehittämällä, etenkin
toimitusketjun kehittämisen suhteen, voidaan helpottaa toimitusketjun monimutkaisuutta, selkeyttää yhtenäisiä linjoja sekä näin ollen lisätä toimitusketjun luottamusta, laatua ja tehokkuutta. Haastattelututkimuksesta haastateltavien henkilöiden puheista, kuitenkin nousi esille se,
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että yhtenäistämistä pidetään vaikeana, jopa mahdottomana toteuttaa. Jo kirjallisuuskatsauksen
perusteella toimitusketjujen yhtenäistämiseen liittyen tunnistettiin haaste siitä, miten toteuttaa
yhtenäistämistä yrityksissä, joissa toimintatavat eroavat toisistaan esimerkiksi johtamiskäytännöissä tai ajattelutavoissa, kuten arvoissa (Nguyen 2020, 47, ks. 46). Haastatteluaineistosta
haaste yhtenäistämiseen liittyen koettiin vaikeana siksi, että toimitusketjun osapuolia ja variaatioita on niin useita, että yhtenäistäminen kaikkien kanssa koetaan mahdottomaksi. Tämä ongelma kuulostaa johtuvan suuremmalla mittakaavalla ajateltuna jo kirjallisuuskatsauksesta tunnistetusta johdon ominaispiirteestä, jossa useat toimitusketjujen digitalisointien hyödyt jäävät
saavuttamatta, koska yritysten johto on haluton tekemään muutoksia omassa yrityksessään
(Büyüközkan & Göçer 2018, 166, ks. 46). Mikäli yritykset ovat haluttomia muuttamaan omaa
toimintaansa, on useista yrityksistä koostuvien toimitusketjujen yhtenäistäminen ymmärrettävästi hankalaa. Haluttomuus tehdä muutoksia omassa yrityksessään voi perustua esimerkiksi
siihen, että tiedon jakamisen lisääntyessä kasvaa myös pelko siitä, että vuodetaan tietoja, joita
ei ollut tarkoitus jakaa (Büyüközkan & Göçer 2018, 166, ks. 46). Taustalla voi vaikuttaa myös
paljon muita pelkoja liittyen digitalisoimiseen. Yhtenäistämistä voi hankaloittaa myös se, että
toimitusketjuun kuuluvilla yrityksillä on erilaisia ominaisuuksia, kuten kokoluokka, digitalisaation aste tai toimintamaa. Yhtenäistämisen tuloksena saavutetut edut vaikuttavat, kuitenkin tutkijan perspektiivistä pitkällä tähtäimellä tavoittelun arvoisilta. Etenkin PK- yritysten osalta,
voidaan sille ominaisia haasteita ehkäistä kartoittamalla lisäosaamista ja tukea suuremmilta ja
mahdollisesti enemmän kokemusta digitalisaation parissa omaavilta toimitusketjun osapuolilta,
tai muilta kumppanuussuhteilta esimerkiksi erilaisten tutkimus- tai oppilaitosten kanssa. Tiedostamalla toimitusketjun eri osapuolten strategiat ja tavoitteet toimitusketjun kehittämisen
suhteen, yritykset voivat valmistautua tuleviin muutoksiin ja mahdollisesti linjata omia tavoitteita ja kehityskohteita yhteneväksi näiden projektien kanssa. Tällaisella yhteisellä suunnittelulla ja kehittämisellä voidaan mahdollisesti välttää tulevaisuuden integrointikustannuksia,
jotka taas saattavat olla suurempia eri järjestelmien vaatiman yhteensovittamistyön seurauksena. Luomalla toimitusketjujen yhtenäistä hallintaa, tekemällä siitä läpinäkyvämpää ja yhtenevämpää, voidaan saavuttaa laadun ja tehokkuuden kasvua sekä lisätä varmuutta tulevasta.
Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä kannustetaankin yrityksiä jakamaan omia kokemuksiaan
digitaalisten muutosten osalta, jakamaan tietoa yhä avoimemmin, panostamaan tiedon reaaliaikaisuuteen ja ennakointiin, oman toimitusketjun parissa.
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Tutkimuksen tuloksena laadittu tavoitetilan kuvaus on laadittu PK-tuotantoyrityksen toimitusketjun yrityksille, yksin ja yhteistyössä käytettäväksi. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa myös
muiden samantyyppisten yritysten toiminnassa. Jotta voitaisiin perustellusti todeta, että työssä
laadittu kypsyysmallin tavoitetilan kuvaus sopii yleisesti kaikkien PK- yritysten käyttöön, olisi
haastatteluja tullut toteuttaa suuremmalle määrälle erilaisia PK- yrityksiä. Tämä perustuu muun
muassa siihen, että PK- yrityksien haasteiden on olemassa olevien tutkimusten perusteella tunnistettu vaihtelevan toimialakohtaisesti. Digitalisointi voi toimialakohtaisesti vaatia erilaisia
määriä laitteiden ja koneiden uusimista, määrittää kehityksen nopeuden sekä sen, kuinka pitkälle digitalisoitumista on tarpeen viedä (Nguyen 2020, 54, ks. 46,47). Oletettavasti haasteet ja
vaikeudet, joita PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumiseen eri yrityksissä kohdistuu, ovat
ainakin osittain samankaltaisia, mutta siltikään sitä ei voida perustellusti todeta ilman lisätutkimista. Tässä tutkimuksessa toteutettu malli palveleekin parhaiten juuri haastattelun kohteena
ollutta PK- tuotantoyritystä ja sen toimitusketjun eri osapuolia.

Tutkimuksen tuloksena rakennettavaa kypsyysmallia varten olemassa olevia malleja tutkittaessa todettiin, että kypsyystasojen laatimiseksi uuteen malliin ei ole vielä tarpeeksi tietoa. Tutkituista tutkimuksista löytyi kattavia, erityyppisiä, kypsyystasokuvauksia, mutta samalla havaittiin, että kuvaukset eivät ole yleisluonteisia vaan niiden sisällöt ja vaatimukset on aina rakennettu tapauskohtaisesti. Tämän takia yksi kypsyysmallin tavoitteeksi asetettu kohta, jossa
mainittiin, että kypsyysmallin tulisi toimia yrityksen johdon tukena selkeyttämällä sisältämiensä tasojen ja tasolta toiselle pyrkimisen avulla, toimitusketjun digitalisaation tavoitteita,
jäi osittain saavuttamatta (ks. 77). Kypsyystasojen määrittelemiseksi tarvittaisiin jatkotutkimusta, joka kohdistuisi useammalle PK- yrityksen toimitusketjulle. Näin voitaisiin perustellusti
luoda tasojen kuvaukset, niiden saavuttamisen vaatimukset ja tasojen pisteytys. Tämän johtopäätöksen ajamana päädyttiin tässä diplomityössä laatimaan kypsyysmallia varten tavoitetilan
kuvaus, joka sisältää kypsyysmallilla tavoiteltavia aiheita, haastatteluaineistojen perusteella
sekä hyödynnettävien mallien sisältöjen tukemana. Tavoitetila laadittiin tarkistuslista- tyyppiseksi kuvaukseksi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tällaisenaankin. Tavoitetilan listauksen aiheet ovat laajasti vielä tulkinnan varaisia ja mahdollistavat tarvittavien kriteerien täyttymisen
perustelun tapauskohtaisesti. Aiheiden kuvauksia jätettiin tarkoituksella avoimesti tulkittaviksi,
esimerkiksi ”toimitusketjun merkittävimpien osapuolten” määritys, jotta jokainen yritys voi it-
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senäisesti omilla kriteereillään määrittää merkittävimmät osapuolet. Tutkimuksen jatkotoimenpiteenä ehdotetaan jatkotutkimusta liittyen kypsyysmallin kypsyystasojen, niiden vaatimusten
sekä pisteytyksen laatimisen mahdollistamiseksi. Tällainen tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi lomakekyselytutkimuksen muodossa, jolloin sen avulla voitaisiin tavoittaa useampia
PK- yritys toimitusketjuja, useammilta toimialoilta. Tällaisella menetelmällä voitaisiin saada
tarkempaa ja perustellumpaa tietoa, siitä millä tasolla olevan yrityksen tulisi sisältää milläkin
tasolla olevia ulottuvuuksia.

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa useat asiat. Yleisesti tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin varmistamaan avaamalla mahdollisimman selkeästi tutkimuksen vaiheita ja sitä, miten aineistoja käsiteltiin sekä miten tuloksia laadittiin (Hirsjärvi et al. 1997, 232, ks. 6). Kirjallisuuskatsauksessa käsittelyyn pyrittiin valitsemaan useampi tutkimuslähde, mahdollisimman asiaan
liittyvistä ja tuoreista julkaisuista. Haastattelun suunnitteluun käytettiin suhteellisen paljon aikaa ja tutkittiin tarkasti onnistuneen haastattelun toteuttamiseksi tehtäviä toimia. Haastattelua
edeltävä suunnittelu on erittäin tärkeää onnistuneen tutkimuksen varmistamiseksi (Hirsjärvi &
Hurme 1982, 39, ks. 15). Haastattelun muodot ja teemat sekä muut vaiheet perusteltiin teorian
sekä kirjallisuuskatsauksen perusteella. Koska teemojen laatimisella on suuri merkitys sen suhteen, mitä tuloksia teemahaastattelulla voidaan saada (Valli & Aarnos 2018, 37-38, ks. 17) ja
ennakkokäsityksen luomisella on erittäin tärkeä rooli teemojen laatimisessa (Kananen 2014, 77,
ks. 16) suoritettiin ennen haastattelun suunnittelun aloittamista kirjallisuuskatsaus toimitusketjun digitalisaatioon kohdistuen. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli juuri tuottaa yleinen
ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä sekä avustaa PK- yrityksiin kohdistuvien haastatteluiden teemojen kohdistamisessa. Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin laadulliselle tutkimukselle ominaisia analyysimenetelmiä kuten luokittelua, yhdistelyä ja saturaatiota (ks. 24). Saturaation avulla
valittiin tutkittaviksi kirjallisuuslähteiksi neljä tutkimusta, joiden koettiin tuovan yleisluonteinen käsitys toimitusketjun digitalisaation ominaispiirteistä. Tutkimushaastatteluiden suunnitteluun käytetty aika tuotti toivottuja tuloksia. Haastattelun runko toi tukea haastattelun etenemiselle, haastattelun eri näkökulmat selkeyttivät vastausten antamista ja haastattelun teemat toivat
kattavasti tietoa tutkitun PK- yrityksen toimitusketjun digitalisaatiosta. Tutkimuksen haastatteluaineistoista tehtiin tulkintoja eli haasteiden tunnistamista sekä laadittiin päätelmiä haasteiden
ratkaisemiseksi eli laadittiin kypsyysmallin tavoitetilat sisältöineen. Haastatteluaineistosta tulkintoja tehdessä pyrittiin varmistamaan tulosten luotettavuutta sen luokittelun aikana sillä, että

102

luokitteluja ja ryhmittelyä toteutettiin vaiheittain ja näin ollen pystyttiin tarvittaessa palaamaan
takaisin päin edelliseen vaiheeseen tai jopa alkuperäiseen aineistoon varmistamaan, että tulkinnat on tehty oikein. Ryhmittelyssä ja luokittelussa tukevana työkaluna toimi miellekartta, johon
hahmoteltiin aineistoja yhdistäviä käsitteitä sekä Excel- pohjainen tiedosto, joka sisälsi haastattelujen litteroidun aineiston. Haastatteluaineiston analyysin jälkeen, kun haasteiden käsitteet oli
muodostettu, ne oli avattu tekstimuodossa raporttiin ja tutkimuksessa laadittavan mallin tarpeet
oli hahmoteltu, toimitettiin raportin kyseinen osio haastateltujen henkilöiden tarkistettavaksi ja
hyväksyttäväksi. Tässä vaiheessa haastateltavilla oli mahdollisuus kommentoida tulkintoja ja
todeta onko haastattelutulkinnassa tehty virhearviointeja. Kokonaisuutena koetaan, että tutkimuksen eri vaiheet on kuvattu ja perusteltu selkeästi ja prosessinomaisesti vaiheittain, joka taas
mahdollistaa sen, että tutkimus voitaisiin halutessaan toteuttaa uudelleen eri tutkijan toimesta
ja silti saavuttaa samankaltaisia tuloksia.

103

8

YHTEENVETO

Diplomityönä toteutettiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, minkälaisella mallilla voitaisiin edesauttaa PK- yritysten toimitusketjun digitalisaatiota sekä rakentaa tutkimustulosten
mukainen malli. Tutkimuskysymyksiksi muodostui seuraavanlaiset kysymykset:
1. Minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle digitaalisen toimitusketjun mallille PK- yrityksillä on tarvetta?
2. Miten jo olemassa olevat mallit vastaavat PK- yritysten digitaalisen toimitusketjun malliin kohdistuviin tarpeisiin?
3. Miten suunniteltu malli vastaa PK- yritysten toimitusketjun digitalisoitumisprosessin
tarpeisiin?

Tutkittavaa ilmiötä ja sen pääkäsitteitä lähdettiin tutkimaan olemassa olevasta kirjallisuudesta.
Teoriaosuuteen lukeutuvien tutkimusmenetelmä teorian sekä tutkittavan ilmiön pääkäsitteiden
avaamisen jälkeen, perehdyttiin yleisesti toimitusketjun digitalisaation ominaispiirteisiin kirjallisuustutkimuksen avulla, sekä laadittiin sen perusteella aihekehys PK- yrityksien näkökulmaa
avaavien haastattelujen suunnittelun tueksi. Tutkimuksen tarkoituksena laadittavan mallin sisällöllisiä tarpeita lähdettiin tutkimuksessa selvittämään laadulliselle tutkimukselle yleistä
haastattelu aineistonkeruumenetelmää käyttäen. Haastattelut suunnattiin PK- yritykseksi luokitellun tuotantoyrityksen toimitusketjun eri osapuolille. Haastattelumuodoksi valikoitui yksilöja virtuaalihaastattelun muodossa toteutettu teemahaastattelu, sen mahdollistaman joustavuuden perusteella. Haastatteluita toteutettiin tuotantoyritykseen sekä sen kahdelle raaka-aineiden
toimittajalle. Valitettavasti tuotantoyrityksen asiakasyrityksien edustajia ei saatu mukaan haastatteluihin. Haastatteluiden tuloksena saavutettiin laaja-alaisesti tietoa PK- yrityksen toimitusketjun digitalisaation ominaispiirteistä yritysten, haastateltavien, toimitusketjun ja tulevaisuuden näkökulmasta. Haastattelun analyysin tuloksena tunnistettiin haastatteluaineistosta toimitusketjun digitalisoitumisen haasteet. Analyysin aikana haastattelutallenteet litteroitiin tekstimuotoon. Litteroinnin jälkeen aineistolle toteutettiin sisällönanalyysi, jonka avulla tiivistettiin,
luokiteltiin ja ryhmiteltiin esille nousseita haasteita. Haasteet esitettiin raportissa tiivistettyinä
kuvina sekä tekstimuodossa haastattelumateriaaliin pohjustuen. Tunnistettujen haasteiden perusteella lähdettiin tutkimaan olemassa olevia mallityyppejä, jonka tuloksena pystyttiin perus-
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telemaan minkälaisella sisällöllä ja ominaisuuksilla varustetulle mallille on tarvetta. Työssä rakennettavaksi malliksi valikoitui sen ominaisuuksien mukaan tasoittain etenevä, tavoitteita selkeyttävä ja kehitystoimenpiteitä sisältävä kypsyysmalli. Kun mallin tyyppi oli päätetty, siirryttiin tutkimaan tarkemmin olemassa olevia malleja sekä vastaamaan tutkimuskysymykseen
kaksi, eli siihen miten olemassa olevat mallit vastaavat PK- yritysten toimitusketjun digitalisaation kehittämiseksi laadittavan mallin tarpeisiin. Tähän vastattiin avaamalla tarkemman tutkimuksen alaisiksi valittuja olemassa olevia malleja, niiden sisältöjä ja esitystapoja, joita voitaisiin hyödyntää uuden mallin rakennusvaiheessa. Tässä vaiheessa tutkimusta päädyttiin johtopäätökseen siitä, että kerätyn tutkimusmateriaalin avulla ei pystytä rakentamaan kypsyysmallista täysin valmista kuvausta, joka sisältäisi kypsyysmallille olennaiset kypsyystasot, niiden
vaatimukset sekä pisteytyksen. Tähän johtopäätökseen tultiin sen perusteella, että olemassa olevien kypsyysmallien tasot on määritelty aina tapauskohtaisesti eikä yleisluontoisesti, eikä niitä
näin ollen voida tutkimuksessa sellaisenaan hyödyntää. Lisäksi tässä tutkimuksessa ei kerätty
tietoa, johon perustuen pystyttäisiin määrittelemään kypsyystasojen vaatimukset ja niiden väliset yhteydet. Johtopäätöksen ajamana päädyttiin laatimaan tutkimuksen lopullisena tuloksena
kypsyysmallille tavoitetilan kuvaus tarkastuslistan muodossa. Viimeiseen eli kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, miten suunniteltu malli vastaa PK- yrityksen toimitusketjun digitalisoitumisprosessin tarpeisiin, vastattiin tiivistämällä tunnistetut haasteet sekä avaamalla kypsyysmallin tavoitetilan kuvauksen yhteyteen ulottuvuuksien ja niiden sisältöjen vaikutuksia digitalisoitumisprosessiin. Tutkimuksen lopussa esitettiin johtopäätökset osiossa vielä ehdotuksia
jatkotutkimuksen toteutusta varten, jonka avulla voitaisiin rakentaa valmisversio tässä tutkimuksessa laaditusta kypsyysmallin tavoitetilan kuvauksesta sekä arvioitiin tutkimustulosten
merkittävyyttä ja luotettavuutta.
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