#DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta
Pk-yrityksille
Työkalu digitalisaation nykyisen tilan arviointiin yrityksissä
Työkalua voidaan hyödyntää arvioidessa digitalisaation nykyistä tilaa/kypsyystasoa yrityksissä. Työkalu sisältää 9
eri ulottuvuutta, joiden kypsyystasoa arvioidaan viiden eri tason avulla: vasta-alkaja, aloittelija, oppija, osaaja ja
ammattilainen. Kypsyystasoanalyysin avulla kartoitetaan, mitkä eri osa-alueet tukevat yrityksen muutosta ketteräksi
digiorganisaatioksi, ja mitkä ovat mahdolliset puuttuvat kyvykkyydet, joihin yrityksen tulee keskittyä
tulevaisuudessa.
Teknologia
•
•
•
•
•

DigiStrategia
•
•
•
•

digitalisaation huomioiminen strategiassa
strategian muotoilu; tavoitteiden ja
mittareiden määrittäminen
strategian toteuttaminen, digi-investoinnit
resurssit tukemassa strategian
toteuttamista ja digin hyödyntämistä osana
liiketoimintaa

TEKNOLOGIA

tietojärjestelmät tukevat yrityksen liiketoimintaa
tietoturvan huomioiminen
teknologiatietoisuus uusista mahdollisuuksista
käytössä olevat teknologiat
data-analytiikka liiketoiminnan tukena

DigiTuotteet & Palvelut

DIGITUOTTEET &
PALVELUT

DIGISTRATEGIA

•
•
•
•

Johtaminen
•
•

•

tuotteiden ja palveluiden räätälöinti
asiakastarpeisiin
tuote-palvelujärjestelmät
älykkäät tuotteet
tuoteinnovaatiot, tuotteiden ja palveluiden
kehittäminen uusien digitaalisten
palveluiden avulla
tuote- ja palveluekosysteemit/
yhteistyöverkostojen hyödyntäminen

johdon muutoshaluisuus ja
halukkuus digi-investointeihin
osaaminen liittyen
digistrategian muotoiluun ja
toteuttamiseen, tietoisuus
digimahdollisuuksista ja
teknologioista
dataan perustuva
päätöksentekeminen

•

DIGITUOTANTO
& PROSESSIT

JOHTAMINEN

DIGIORGANISAATIO

DigiTuotanto & Prosessit
•
•

Organisaatio & Kulttuuri
•

•
•

avoimuus, muutoshaluisuus ja
jatkuvan kehittymisen kulttuuri
tukemassa yrityksen kehittymistä
avoin informaation jakaminen ja
sen mahdollistavat työkalut
organisaatio ja kulttuuri tukee
joustavaa ja itsenäistä työskentelyä

DIGIORGANISAATIO
& KULTTUURI

TOIMITUSKETJU

Toimitusketju
•
ASIAKASKOKEMUS

TYÖNTEKIJÄT

•

Työntekijät
•
•

•

•

digin hyödyntäminen tuotannon
tehostamisessa
digin hyödyntäminen prosessien
kehittämisessä ja tehostamisessa

digiosaaminen tukee strategian
toteuttamista
sopeutuminen uusiin digitaalisiin
toimintamalleihin ja teknologioiden
hyödyntämiseen
tietoteknisten taitojen kouluttaminen ja
digitalisaatioon liittyvän tietämyksen
lisääminen, esim. verkko-oppimisen
avulla
osallistuminen ja vaikuttaminen
digitaaliseen muutokseen

Digitaalinen Asiakaskokemus
•
•
•
•
•

digitaaliset viestintä- ja
kommunikaatiokanavat
asiakkaiden digivalmiudet
asiakkaan hyödyntäminen tuotteiden ja
palveluiden kehittämisessä
digitaaliset myynti-, markkinointi- ja
palveluprosessit
asiakasdatan hyödyntäminen analytiikan
keinoin

•

toimitusketjun digivalmiudet, kuten
digiosaaminen, resurssit, olemassa
olevat teknologiat
digitalisaation hyödyntäminen
toimitusketjun hallinnassa,
esimerkiksi informaation jakamiseen,
prosessien
automatisoinnissa/optimoinnissa,
päätöksenteon tukemisessa
yhteistyöverkostot toimitusketjun
kehittämisessä

#DigiLAHTI-hanke kehittää päijäthämäläisten yritysten digivalmiuksia
#DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille –hankkeen tavoitteena on tehostaa yritysten prosesseja
kehittämällä uusia toimintamalleja, palveluita ja tuotteita yritysten toimintaa digitalisoimalla. Hankkeen toteuttajina
toimivat LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu Oy ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hanketta rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.

LUT Lahden kampus
Suorituskyvyn johtaminen
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