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#DigiLAHTI –
Uutta kasvua digitaalisuudesta
pk-yrityksille -hanke
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Pohdittavaksi

Mitä digitaalisuus
on meidän
yrityksessämme?

JOHDANTO
Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista tren
deistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritys
ten ja yhteiskunnan rakenteita. Digitaalisuudella
tarkoitetaan asioiden muuttamista digitaaliseen
muotoon. Usein uusien digitaalisten teknologioiden
hyödyntäminen aiheuttaa muutoksia myös liike
toimintoihin, prosesseihin ja organisaatioraken
teisiin, kuten myös arvonluontiin. Tällöin puhutaan
digitalisaatiosta, joka uudistaa kokonaisia liike
toimintamalleja ja kumoaa vanhoja toimintatapoja.
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Viime vuosina yritykset lähes kaikilla toimialoilla
ovat pyrkineet käyttämään hyväkseen uusia digi
taalisia teknologioita. Muutoksien kohteena eivät
ole vain yrityksien sisäisten prosessien automa
tisointi ja optimointi, vaan myös tuotteet, palve
lut ja liiketoimintamallit voivat kokea muutoksia.
Digitalisaatio vaikuttaakin yritysten toimintaan
kokonaisvaltaisesti aina ydinliiketoimintojen muu
toksesta prosesseihin ja tuotteisiin saakka.

Mitä lisäarvoa
digitaalisuus voisi
tuoda meille?

Digitalisaation hyödyntäminen voi alkaa pienistäkin
muutoksista yrityksen toiminnassa. Tämän oppaan
tavoitteena on tarjota läpileikkaus digitaalisten
työvälineiden ja niiden hyödyntämismahdollisuuk
sien maailmaan. Jokaisen osion lopussa on Poh
dittavaksi -osio, jossa voi pohtia oman yrityksensä
näkökulmasta digitaalisuuteen liittyviä ilmiöitä.
Opas on kirjoitettu #DigiLAHTI – Uutta kasvua
digitaalisuudesta pk-yrityksille -hankkeessa, jon
ka tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja
kehittämällä uusia toimintamalleja, palveluita ja
tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla. Hank
keen toteuttajina toimivat LUT-yliopisto, Lahden
ammattikorkeakoulu LAMK ja Lahden Seudun
Kehitys LADEC Oy. Hanketta rahoittavat Euroo
pan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.
Opas perustuu Digitaalisuuden tila pk-yrityksissä
-kyselyn tuloksiin sekä päijäthämäläisten yritysten
käytännön haasteisiin ja kokemuksiin.
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YRITYKSEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Digitaalisten työvälineiden käyttöönotossa ja
hyödyntämisessä tulee huomioida ja ymmärtää
yritykseen liittyvät tekijät, yrityksen sisäiset tekijät
sekä yrityksen toimintaympäristö (Kuvio 1).
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MITÄ PITÄÄ
OTTAA HUOMIOON
DIGITAALISTEN
TYÖVÄLINEIDEN
HYÖDYNTÄMISESSÄ?

Teknologinen
kehitys alalla

YRITYKSEN
SISÄISET
TEKIJÄT

Kilpailutilanne
Markkinatilanne

Kasvuhalukkuus

YRITYSTEKIJÄT

Tietotekninen
osaaminen

Koko
Ala
Asiakkaat

Kuvio 1. Digitaalisten työvälineiden
hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät.
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Pohdittavaksi

Millaiset ovat omat
valmiutemme
hyödyntää digitaalisia
työvälineitä?
Onko meillä tarvittavaa
osaamista digitaalisten
työvälineiden
hyödyntämiseen?
Miten kilpailijamme
hyödyntävät digitaalisia
työvälineitä?

Yritystekijöihin liittyviä tekijöitä ovat esimer
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kiksi yrityksen koko (millaisia digitaalisia työväli
neitä eri kokoisille yrityksille on tarjolla – erilaiset
ratkaisut palvelevat eri tavalla eri kokoisten yri
tyksen tarpeita). Toimialaan liittyviä huomioitavia
asioita ovat esimerkiksi digitaalisten työvälineiden
toimialakohtaiset sovellukset ja niiden käytettävyys
ja soveltuvuus yrityksen toiminnassa (eri toimi
aloille räätälöidyt työvälineet eivät välttämättä
palvele yhtä hyvin muiden toimialojen yritysten
tarpeita). Asiakkaiden osalta tulee huomioida,
miten työvälineiden on tarkoitus palvella asiakasta
(lisätä vuorovaikutusta ja tavoitettavuutta, helpot
taa tilausten seurantaa jne.).

Yritysten sisäisten tekijöiden

osalta
tulee kiinnittää huomiota yrityksen kasvuhaluk
kuuteen (onko digitaalisten työvälineiden tarkoitus
kasvattaa nykyistä toimintaa, vai tavoitellaanko
niillä muita asioita, esimerkiksi parempaa työ
tyytyväisyyttä). Yrityksen tietoteknisen osaamisen
osalta tulee kiinnittää huomiota siihen, että digi
taaliset työvälineet voidaan ottaa käyttöön siten,
että ne tuovat lisää hyötyä yrityksen toimintaan,
eivätkä muodostu kuormittavaksi tekijäksi vaikean
käytettävyyden takia.

Yrityksen toimintaympäristöön liit
tyvistä tekijöistä tulee ottaa huomioon

teknologinen kehitys alalla (millaisia työvälineitä
digitaalinen kehitys mahdollistaa toiminnan tueksi).
Kilpailutilanteen osalta tulee huomioida kilpailijoi
den hyödyntämät digitaaliset sovellukset (millaisia
digitaalisia työvälineitä kilpailijat hyödyntävät saa
vuttaakseen kilpailuetua). Markkinatilanteen osalta
tulee huomioida markkinoiden muutokseen liittyvät
tekijät (miten markkinoiden rakenne, ansainta
logiikka ja toimintamallit muuttuvat digitaalisten
työvälineiden käyttöönoton myötä).
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Kuvio 2. Työvälineiden jaottelu.

DIGITAALISET
TYÖVÄLINEET

Työvälineet voidaan jakaa muun muassa
yleisiin digitaalisiin työvälineisiin, digitaalisiin
yritysjärjestelmiin, digitaaliseen asiakaspalveluun
ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin (Kuvio 2).
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MILLAISIA
DIGITAALISIA
TYÖVÄLINEITÄ
VOIMME
HYÖDYNTÄÄ?

Pilvipalvelut,
yrityksen sisäisen
viestinnän välineet,
henkilöstön
koulutusvälineet,
sosiaalinen media,
mobiiliteknologiat

DIGITAALINEN
ASIAKASPALVELU
Sähköiset
hankinnat,
sähköinen
asiakaspalvelu,
sähköiset tilaukset

DIGITAALISET
YRITYS
JÄRJESTELMÄT
Toiminnanohjaus
järjestelmät,
asiakkuuksien
hallinta
järjestelmät,
sähköinen laskutus

DIGITAALINEN
MYYNTI JA
MARKKINOINTI
Digitaalinen
markkinointi,
verkkokauppa,
verkkosivut
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Pohdittavaksi

Millaisia digitaalisia
työvälineitä
hyödynnämme?
Onko meillä tarvetta
uusille työvälineille?

Digitaalisia työvälineitä ovat esimerkiksi
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pilvipalvelut, joiden avulla voidaan käyttää inter
netin välityksellä ”pilvessä” tarjottavia palveluita
kuten esim. toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP).
Lisäksi digitaalisia työvälineitä ovat esimerkiksi
yrityksen sisäiseen viestintään ja tiedonjakoon
liittyvät työvälineet (esim. Skype, Yammer, Drop
Box ja Google Drive). Henkilöstön koulutukseen
liittyviä työvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset
verkkokurssit ja verkkokoulutukset. Sosiaalisen
median tarjoamia ratkaisuja (esim. Facebook, Lin
ked In, Twitter) voidaan hyödyntää tiedonjakoon
ja viestintään (monet näistä sovelluksista ovat
käytettävissä ilmaiseksi).

Digitaalisen asiakaspalvelun työvälineet

soveltuvat esimerkiksi hankintojen tekemiseen
sähköisesti sekä asiakkaan palvelemiseen ympäri
vuorokauden (esim. chat-botit, jotka kommunikoi
vat asiakkaan kanssa itsenäisesti). Lisäksi digi
taalinen asiakaspalvelu mahdollistaa asiakkaiden
tilaukset digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Digitaalisia yritysjärjestelmiä ovat esi

merkiksi erilaiset asiakkuuksienhallintajärjes
telmät (CRM), joilla voidaan seurata esimerkiksi
asiakashistoriaa, toteutuneita kauppoja sekä las
kutusta sekä yrityksen sisäiset toiminnanohjaus
järjestelmät (ERP). Näitä työvälineitä voi käyttää
joko yrityksen sisäisesti omilla palvelimilla tai
vastaavasti verkon yli pilvipalveluna.

Digitaalinen myynti ja markkinointi

(esim. verkkokauppa ja verkkosivut) sisältää työ
välineitä, joilla yritykset voivat vaikuttaa yritys
kuvaan ja saavuttaa uusia asiakkaita. Digitaalisella
markkinoinnilla voidaan kohdentaa markkinointia
tehokkaasti esimerkiksi hakusana- tai banneri
mainonnalla. Varsin pienellä budjetilla voidaan
saada tehokkaita tuloksia digitaalisesti markki
noimalla. Eräs perinteisimpiä digitaalisen mark
kinoinnin keinoja on verkkosivut, joka on hyvä tapa
esitellä yrityksen toimintaa ja tuotteita.
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Valikoimassa kokonaan
digitaalisia tuotteita
Valikoimassa kokonaan
digitaalisia palveluita

Digitalisuuden tilaa päijäthämäläisissä
pienyrityksissä tarkasteltiin digitaalisten
tuotteiden ja palvelujen, digitaalisten
prosessien, ja digitaalisten työkalujen
hyödyntämisen näkökulmista.
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DIGITAALISTEN
TYÖVÄLINEIDEN
HYÖDYNTÄMINEN
PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

37 %

21 %

31 %

Strategiana parantaa asiakasarvoa
digitaalisilla tuotteilla

25 %

16 %

9 % 13 %

Strategiana parantaa asiakasarvoa
digitaalisilla palveluilla
Kuvio 3. Digitaalisten tuotteiden
ja palveluiden hyödyntäminen
päijäthämäläisissä pienyrityksissä.
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25 %

44 %

0

50 %

Täysin eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

Digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat uusi tapa,
jolla yritykset voivat luoda arvoa asiakkailleen.
Tutkimuksessa selvisi, että vain pieni osa pien
yrityksistä tarjosi täysin digitaalisia tuotteita- tai
palveluita, kuten kuviosta 3 nähdään. Suurin osa
yrityksistä ei tarjonnut kokonaan digitaalisia tuot
teita tai palveluita ollenkaan. Täysin digitaalisten
tuotteiden ja palveluiden tarjonta on siis vielä vä
häistä yrityksissä. Toisaalta monella yrityksellä
oli strategisena tavoitteena parantaa asiakasarvoa
digitaalisen tuote- tai palveluvalikoiman avulla.

27 %

Yrityksillä vaikuttaisi siis olevan selkeä tahto ke
hittää digitaalisia valikoimiaan.
Kun tarkasteltiin digitaalisuuden hyödyntämistä yri
tysten prosesseissa ja operatiivisessa toiminnassa,
havaittiin, että hieman alle puolet yrityksistä on jok
seenkin tai täysin samaa mieltä, että yrityksen pro
sessit hyödyntävät oleellisena osana digitaalisuutta.
Lisäksi kuviosta 3 selviää, että yli 70 % yrityksistä
pitää yrityksen strategisena tavoitteena parantaa
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Pohdittavaksi

Onko yrityksemme
kehittämisen
pullonkaula
asiakasrajapinnassa,
tuotannossa, vai
toimitusketjussa?

Kuvio 4. Digitaalisten työvälineiden
hyödyntäminen Päijät-Hämeessä
(1= ei lainkaan, 4= aktiivisesti).

Verkkosivut
Pilvipalvelut
Sähköinen laskutus
Digitaalinen markkinointi
Sosiaalinen media
Yrityksen siäsisen viestinnän työvälineet
Sähköiset hankinnat
Sähköiset tilaukset
Mobiiliteknologiat
Sähköinen asiakaspalvelu
Toiminnanohjausjärjestelmät
Henkilöstön koulutusvälineet
Asiakkuuksienhallintajärjestelmät
Verkkokauppa

1.81
1

operatiivista toimintaa digitaalisuuden avulla ja
saman verran yrityksiä suunnittelee uusien digi
taalisten välineiden käyttöönottoa. Johtopäätös on,
että yritykset hyödyntävät prosesseissa kohtuul
lisesti digitaalisuutta tällä hetkellä ja yrityksillä
on suunnitelmissa lisätä sitä tulevaisuudessa.
Prosessien digitalisoinnin keskeisenä tavoitteena
on parantaa yritysten tehokkuutta ja tuottavuutta.
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Digitalisuutta tarkasteltiin myös digitaalisten työ
välineiden hyödyntämisen näkökulmasta. Kuten
kuviosta 4 käy ilmi, digitaalisista työvälineistä ak

2

2.48
2.41
2.30
2.28
2.22
2.11
2.04

3.05
2.92

2.70
2.67

3

3.21

Olemmeko löytäneet
oikeat digitaaliset
työvälineet
tärkeimpiin
kehittämiskohteisiin?

4

tiivisimmin käytettiin verkkosivuja, pilvipalveluita,
sähköistä laskutusta ja digitaalista markkinoin
tia. Vähiten puolestaan käytettiin verkkokauppaa,
asiakkuuksienhallintajärjestelmiä ja toiminnan
ohjausjärjestelmiä. Verkkosivut olivat selkeästi
eniten käytetty työväline. Verkkosivuilla on monia
positiivisia ominaisuuksia, jotka voivat selittää
niiden aktiivista käyttöä. Ne ovat esimerkiksi help
pokäyttöisiä ja hyödyllisiä. Yllättävä tulos oli, että
harva yritys hyödynsi verkkokauppaa aktiivisesti ja
suurin osa yrityksistä ei käyttänyt sitä ollenkaan.
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Digitaalisten työvälineiden käyttöönotolle tulee aina
olla konkreettinen tarve. Tarpeeseen voidaan näin
ollen räätälöidä parhaiten soveltuva työväline.
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TARVE EDELLÄ
TYÖVÄLINEIDEN
HYÖDYNTÄMISEEN

Digitaalisia työvälineitä
voidaan hyödyntää
muun muassa:
Kilpailussa pärjäämiseen
•
•
•

Ymmärryksen lisääminen
asiakkaiden tarpeista
Kilpailijoiden analysoiminen
Markkinoiden muutosten seuraaminen

Kova kilpailu on johtanut siihen, että kysynnän
muutoksiin pitää reagoida entistä nopeammin.
Kilpailijoiden analysoiminen ja markkinoiden muu
tosten seuraaminen auttavat kehittämään toimin
taa entistä ketterämmäksi. Yritykset voivat myös
strategisista syistä pyrkiä lisäämään ymmärrystä
asiakkaiden tarpeista kilpailussa pärjäämiseksi.

Oman uudistumiskyvyn lisäämiseen
•
•
•

Tuote ja palveluvalikoiman parantaminen
Markkinoille tulon nopeuttaminen
Uusien asiakkaiden saavuttaminen

Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media ovat
eräitä uusia tapoja, joilla yritykset voivat saavut
taa uusia asiakkaita. Markkinoinnin ja sosiaalisen
median avulla voidaan luoda positiivista yritysku
vaa sekä lisätä tietoisuutta yrityksen toiminnasta.
Myös verkkokauppa on yksi tapa saavuttaa uusia
asiakkaita. Verkkokaupan avulla voidaan tavoittaa
asiakkaita lähialueen ulkopuolelta ja laajentaa
yrityksen markkinoita.
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Kuvio 5. Eniten
käytetyt työvälineet eri
digitaalisiin tarpeisiin.

Suhteiden ylläpitoon
•
•
•

Uusien yhteistyökumppaneiden etsiminen
Yhteistyön parantaminen
Yrityskuvan parantaminen

Yhteistyötä kumppaneiden kanssa voidaan edistää
myös digitaalisuuden avulla. Tehokas tiedon jaka
minen yhteistyökumppaneiden kesken voi vähentää
prosessointiaikoja, turhia toimintoja ja parantaa
laatua, tarkkuutta sekä voimavarojen tuottavuutta.
Yksi tapa edistää yhteistyötä kumppaneiden kanssa
on integroida yritysten tietojärjestelmiä, kuten
toiminnanohjaus- ja asiakkuuksienhallintajärjes
telmiä. Erilaisten pilvipalveluiden avulla voidaan
myös jakaa tehokkaasti tietoja yritysten välillä.
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Yrityskuvan parantamisen tarpeen voidaan aja
tella liittyvän uusien asiakkaiden saavuttamisen
tarpeeseen. Luomalla osaava ja positiivinen kuva
yrityksestä voidaan samalla saavuttaa myös uusia
asiakkaita. Digitaalinen markkinointi ja sosiaali
nen media ovat digitaalisia välineitä, joilla voidaan
vaikuttaa yrityskuvaan. Toisaalta hyvin toimi
villa ja käyttäjäystävällisillä verkkosivuilla, jotka
esittelevät yrityksen tuotteet houkuttelevasti voi
olla yllättävän suuri vaikutus yrityskuvaan ja sitä
kautta liikevaihtoon.

Oman toiminnan
tehokkuuden parantamiseen
•
•
•
•

Prosessien tehostaminen
Resurssien käytön tehostaminen
Tiedonkulun parantaminen
Tietoteknisen osaamisen lisääminen

Yrityksillä korostui tarve tehostaa resurssien
käyttöä digitaalisuuden avulla. Kova kilpailu on
johtanut siihen, että monella yrityksellä on tarve
lisätä tehokkuutta tuottamalla enemmän vähem
millä resursseilla. Resurssien käyttöä voidaan
tehostaa digitalisoimalla prosesseja. Päivittäisiä
toimia automatisoimalla voidaan vähentää kulutet
tuja resursseja ja manuaalista työtä. Esimerkiksi
sähköisen laskutuksen, sähköisen hankinnan ja
sähköisen asiakaspalvelun avulla voidaan vähentää
manuaalista työtä ja tehostaa yrityksen toimintoja.
Uudet teknologiat eivät välttämättä itsessään riitä
tehostamaan toimintaa, vaan usein myös toiminta
tapoja pitää muuttaa.
Päijäthämäläisille pienyrityksille tehdyssä kyse
lyssä selvisi, että eri tarpeisiin voidaan hyödyntää
monenlaisia digitaalisia työvälineitä (Kuvio 5).

TARVE HYÖDYNTÄÄ
DIGITAALISIA
TYÖVÄLINEITÄ
Kilpailussa
pärjäämiseen
Oman uudistumiskyvyn
lisäämiseen

Suhteiden ylläpitoon

Oman toiminnan
tehokkuuden
parantamiseen

ENITEN HYÖDYNNETYT
DIGITAALISET
TYÖVÄLINEET
Digitaaliset työvälineet

Digitaalinen
asiakaspalvelu
Digitaaliset
yritysjärjestelmät

Digitaalinen myynti
ja markkinointi
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Pohdittavaksi

Mitä digitaalisuuteen
liittyviä tarpeita
meillä on? (esim.
lisää asiakkaita,
tehokkuutta
tuotantoon)
Onko tarvetta
hyödyntää
digitaalista
työvälinettä? Onko
muita ratkaisuja?
Miten tämä tukee
ydintoimintaa?

22

23

