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Tiivistelmä 
Suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten digitalisaatiotasoa on parannettava, 
jotta valmistava teollisuus pysyisi kilpailukykyisenä ja Suomessa. Digitalisaatiolla to-
dettiin olevan positiivinen korrelaatio liiketoiminnan tulokseen. Tämä löydettiin ana-
lysoimalla 43 valmistavan teollisuuden yrityksen digitalisaatiotasoa Suomessa. Ana-
lyysi tehtiin DigiSiirto-matriisilla, joka perustuu kypsyysmalleihin ja kuuteen valmis-
tavan teollisuuden digitalisaatiokohteeseen, kuten: i) valmistaminen, ii) tuotteet ja 
palvelut, iii) tuotantohenkilöstön digitaaliset taidot, iv) ennakointi, v) asiakasrajapinta 
ja vi) hallinnolliset toiminnot. Kun yritysten DigiSiirto-matriisin tuloksia tarkasteltiin 
yritysten taloudellisten tietojen kanssa, havaittiin positiivinen korrelaatio digitalisaa-
tion ja taloudellisen tuloksen välillä. 
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Johdanto 
Digitaalinen murros leviää ympäri maailmaa - kuten pandemia - ja vaikuttaa myös 
valmistavaan teollisuuteen. Valmistavan teollisuuden digitalisaatio kehittyy yksittäis-
ten yritysten manuaalisesta tietojen hallinnasta kumppaniverkoston älykkääseen tie-
tojenkäsittelyyn ja analytiikkaan, jota on rikastettu tekoälyllä (Kuva 1) (Heilala, He-
laakoski, Kuivanen, Kääriäinen, & Saari, 2020). Valmistavan teollisuuden pitkän ai-
kavälin digitalisaatiovisiossa digitalisaatio tukee kaikkia valmistusprosesseja ja mah-
dollistaa turvallisen ja avoimen yhteistyön kumppani-verkostossa. EU edistää teolli-
suuden kaksoismurrosta (twin transition), mikä yhdistää vihreät arvot digitalisaatio-
tavoitteisiin (Paasi et al., 2020) (European Comission, 2021).  

 

Kuva 1. Valmistavan teollisuuden digitalisaatioportaat (Heilala et al., 2020). 

Suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten digitalisaatiotasoa on parannettava, 
jotta teollisuus pysyisi kilpailukykyisenä ja pysyisi Suomessa. Valmistava teollisuus 
lasketaan Suomessa teknologiateollisuudeksi. Teknologiateollisuus työllistää suo-
raan lähes 313 000 ja välillisesti noin 660 000 henkilöä, ja se edustaa yli 50% koko 
Suomen viennistä. Suomessa kaikkien yritysten tavaravienti oli noin 65 miljardia eu-
roa vuonna 2019. Pk-yritysten osuus tästä oli 9,4 miljardia euroa, eli 15%. Pk-yritys-
ten osuus on noin 17 prosenttia koko teknologiateollisuuden tavaraviennistä. (Tek-
nologiateollisuus, 2021). 

Taustaa 
Tässä luvussa kerromme tutkimuksemme taustoista. Tarkastelemme lyhyesti digi-
taalista muutosta prosessina, kypsyysmalleja ja digitalisaatiota pienissä ja keskisuu-
rissa yrityksissä (pk-yrityksissä). 

Digitalinen muutos  
Digitaalinen muutos on yritysten ja koko yhteiskuntamme teknologiavetoinen jatkuva 
muutosprosessi (Ebert & Duarte, 2018). Se edellyttää sellaisia muutoksia työsken-
telytavoissa, rooleissa ja yritysten tarjoamassa, jotka johtuvat digitaalisen teknolo-
gian omaksumisesta yrityksessä tai toimintaympäristössä. Digitaalinen muutos ta-
pahtuu useilla alueilla: i) prosessi, ii) organisaatio, iii) liiketoiminta ja iv) yhteiskunta. 
(Parviainen, Tihinen, Kääriäinen, & Teppola, 2017). 
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Kypsyysmallit 
Kypsyys yksikön ominaisuuksien arviointi-menetelmänä on tullut yleiseksi sen jäl-
keen, kun (Capability Maturity Model) CMM-mallin myötä (Paulk, M. C., Curtis, B., 
Chrissis, M. B., Weber, 1993) (Wendler, 2012). Mallissa on viisi kypsyystasoa: al-
keellinen, hallittu, määritelty, määrällisesti hallittu ja optimoitutaso. Kypsyys-malleilla 
on pitkä historia ja erilaisia malleja löytyy kirjallisuudesta. Digitaalista muutosta var-
ten on tarjolla yli 20 kypsyysmallia (Teichert, 2019).  

VTT on kehittänyt ja julkaissut kolme kypsyystyökalua, jotka ovat käytettävissä it-
searviointia varten ei-kaupalliseen käyttöön. Työkaluja ovat: DigiKypsyys (Leino, 
Simo-Pekka; Kuusisto, Olli; Paasi, Jaakko; Tihinen, 2017), tekoälykypsyys (Saari, 
Kuusisto, & Pirttikangas, 2019) and ManuMaturity (Tihinen, Saari, & Kääriäinen, 
2020) (Saari, Kuusisto, & Häikiö, 2021). Työkalut auttavat ymmärtämään kyseessä 
olevaa käsitettä sekä arvioimaan nykyisiä valmiuksia, että suorituskykyä. Näytölle 
ilmaantuva tuloskaavio havainnollistaa nykytilaa ja auttaa mahdollisten kehitystar-
peiden tunnistamisessa. 

ManuMaturity-itsearviointityökalun lisäksi on olemassa muita soveltuvia työkaluja 
sekä valmistavalle teollisuudelle (Liebrecht et al., 2021) (Rauch et al., 2020) että pk- 
ja mikroyrityksille (Kuusisto, Kääriäinen, Hänninen, & Saarela, 2020). 

Digitalisaatio ja pk-yritykset 
Digitaalinen muutos tarjoaa uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia, mutta asettaa myös 
haasteita valmistavan teollisuuden yrityksille. Valmistavat pk-yritykset kamppailevat 
sekä resurssirajoitusten että teknologiaymmärryksen kanssa. Nämä molemmat hi-
dastavat digitalisaatiotoimia ja investointeja. Suurimmat haasteet ja esteet ovat riit-
tämätön teknologiaymmärrys, riittämättömät resurssit ja uudistusten toteutuksen hal-
litsematon läpivienti (Kuva 2) (Heilala et al., 2020).  

 

Kuva 2. Pk-yritysten tyypilliset digitalisaatiohaasteet. (Heilala et al., 2020). 

ApuaDigiin-verkkopalvelu kehitettiin auttamaan pk-yrityksiä digitalisaatiossa. Pal-
velu esittelee nelivaiheisen digitaalisen muutosmallin, käytännön työkaluja ja mene-
telmiä hyödynnettäväksi, yritysten menestystarinoita sekä niihin liittyviä tutkimustu-
loksia (Kääriäinen & Saari, 2020). 

Franka et. al. tutki Industry 4.0 -toteutusmalleja valmistavan teollisuuden yrityksissä 
ja tunnisti viisi kohdetta digitalisaatiolle. Ne ovat: älykäs valmistus, älykkäät tuotteet, 
älykäs työskentely ja älykäs toimitusketju. Digitalisaatiokohteiden lisäksi mallissa 
tunnistettiin ICT-ratkaisuja, kuten pilvi-arkkitehtuuri, esineiden internet (IoT), big data 
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ja analytiikka. Toteutuksen monimutkaisuusaste kasvaa luonnollisesti pilvestä ana-
lytiikkaan. (Frank, Dalenogare, & Ayala, 2019) 

VTT:n tilaaman pk-yrityskyselyn mukaan alle 10% vastaajista harkitsee uusien digi-
taalisten järjestelmien ja työkalujen käyttöönottoa. Kyselyyn vastasi 200 suomalaista 
valmistavan teollisuuden pk-yrityksen päättäjää. Kysely tehtiin marras- ja joulu-
kuussa 2020. Tutkimuksessa kysyttiin, millaisia digitalisaatioratkaisuja yrityksillä on 
jo käytössä ja millaista on valmisteilla. Vastausten perusteella digitalisaatio on alka-
nut yrityksissä, mutta hitaammin kuin olisi toivottavaa. Kyselyn mukaan esimerkiksi 
ohjaustyökaluista toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource Planning) 
on käytössä lähes 90 % vastanneista, mutta tuotannonohjausjärjestelmän ja tehdas-
automaation yhdistäviä MES-järjestelmiä (Manufacturing Execution System) ainoas-
taan joka kymmenennessä yrityksessä. MES-järjestelmän käyttöönottoa harkitsee 
vain 2 prosenttia vastanneista. Tulos kuvaa hyvin digitalisaation tilannetta valmista-
van teollisuuden yrityksissä Suomessa. Perusjärjestelmät ovat käytössä, mutta var-
sinainen digitaalinen harppaus on edelleen tekemättä. Hämmästyttävää on myös se, 
että vain alle 10% vastaajista harkitsee uusien järjestelmien ja työkalujen käyttöön-
ottoa. 

On selvää, että pk-yritykset tarvitsevat ohjausta ja yksinkertaisia työkaluja ennen 
kuin he voivat edetä digitalisaatiossa (Kääriäinen & Saari, 2020). Tähän tarpeeseen 
kehitimme kaikkien jo olemassa olevien kypsyystyökalujen lisäksi DigiSiirto-matrii-
sin.  

Tutkimusmenetelmä 
Tässä luvussa kuvataan tutkimusmenetelmä (Kuva 3). Tausta ja lyhyt kirjallisuuskat-
saus (digitaalinen muutos, kypsyystyökalut ja digitalisaatio pk-yritysten kannalta) esi-
teltiin jo luvussa 2. Näiden perusteella etenimme työkalun, eli DigiSiirto-matriisiin ke-
hittämiseen ja validointiin.  

 

Kuva 3. Tutkimusmenetelmä. 

DigiSiirto-matriisiin määritelmiä tarkennettiin 12 yritys¬arvioinnin jälkeen, jotta ana-
lyysi olisi entistä helpompaa ja kiistatonta. Pilotointivaiheessa yhteensä 43 suoma-
laista pk-yritystä kokeili työkaluamme, sai sekä arviointituloksensa että yrityskohtai-
sen ehdotuksen digitalisaation edistämiseksi. Yritysten pilotointi¬tuloksia analysoitiin 
myös julkisten taloudellisten tietojen kanssa. Tulokset esitetään omassa luvussaan. 

Työkalukehitys ja itse DigiSiirto-matriisi 
DigiSiirto-matriisilla tunnistetaan yrityksen nykyisten digitaalisten ratkaisujen taso ja 
mahdollinen kehitystarve analyysityöpajassa, joka kestää tyypillisesti puolitoista tun-
tia. Arvioinnissa käytetään viittä digitalisaatiotasoa, ja se kohdistetaan kuudelle digi-
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talisaatiokohteelle, joita ovat: Valmistaminen, Tuotteet ja palvelut, Tuotantohenkilös-
tön digitaaliset taidot, Ennakointi, Asiakasrajapinta ja Hallinnolliset toiminnot. Digita-
lisaatiotasot ovat: yleinen taso, parannettu, integroitu, edelläkävijä ja tulevaisuuden 
mahdollisuus. Tasot on kuvattu tarkemmin taulukossa (Taulukko 1). 

Taulukko 1. DigiSiirto-matriisin kypsyystasot ja niiden kuvaus. 

Taso Digitalisaation piirteitä 
Yleinen  Suurin osa toiminnoista on manuaalisia, CNC-ohjatut koneet ovat käy-

tössä, kuin myös tavalliset toimisto-ohjelmat. 
Integroitu Tuotantotietojen yhdistäminen, optimointi, erilliset ERP ja MES 
Kehittynyt Robottisolut, automaattinen käyttö, ERP-yhteensopivuus 
Edelläkävijä Reaaliaikainen data hyödynnetty, etäohjaus verkon yli, yhteentoimivat 

ERP ja MES 
Tulevaisuu-
den mahdol-
lisuus 

Digitaalisen kaksosen tuotanto kumppaniverkossa. Yhteentoimiva laadun-
hallinta ja jäljitettävyys lohkoketjujen kanssa. Luotettava tiedonsiirto ver-
kossa (IDS-arkkitehtuuri) 

 
Analyysi perustuu matriisissa kuvattuihin digitaalisten ratkaisujen tasoon liittyviin 
ominaisuuksiin. Esimerkkinä näistä kuvauksista yksi: valmistuksen digitalisaation il-
mentymä kehittyneellä tasolla (Kuva 4). 

 
Kuva 4. Esimerkki arviointimatriisin solun digitalisaatioilmentymän kuvauksesta:  
valmistus kehittyneellä tasolla. 

DigiSiirto-matriisin pilotointi 
Pilotointi 43 valmistavan teollisuuden yrityksen kanssa toteutettiin 3 kk aikana (mar-
raskuu 2020 - tammikuu 2021). Pilotointi tarkoittaa tässä etänä järjestettyä työpa-
jaistuntoa yhden tai useamman saman yrityksen edustajan kanssa kerrallaan. Digi-
Siirto-matriisikeskustelu kesti tyypillisesti noin 1,5 tuntia. Tyypillisesti yritystä edusti 
toimitusjohtaja, tuotantojohtaja tai joku muu päättäjä. Yhdestä yrityksestä osallistui 
1-3 henkilöä. 

DigiSiirto-matriisikeskustelut noudattivat samaa nelikohtaista asialistaa. Ensim-
mäiseksi osallistujat esittäytyivät, jonka jälkeen selvennettiin keskustelun tausta ja 
tarkoitus. Seuraavaksi täytettiin yhdessä DigiSiirto-matriisi ja lopuksi sovittiin seuraa-
vista vaiheista. Keskusteluissa tarkasteltiin DigiSiirto-matriisia riveittäin. Fasilitaatto-
rin rooli oli johtaa keskustelua sekä ohjata ja haastaa yrityksen edustajia arvioimaan 
yrityksen toteutunutta digitalisaatiotasoa totuudenmukaisesti.  

Analyysiä täydennettiin numeerisella arvioinnilla (0-100), joka kuvaa solujen todel-
lista toteutumista, ja on verrannollinen sen liiketoiminnalliseen merkitykseen. Työpa-
jan jälkeen yhteisymmärrys yrityksen digitalisaatiotilasta voitiin todeta analyysikar-
talla. Parin päivän kuluessa fasilitaattorit toimittivat raportin, johon lisäsivät matriisin 
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numeerisen arvioinnin lisäksi (käydyn keskustelun perusteella) kunkin digitalisaatio-
kohteen analyysin (tekstimuodossa) ja ehdotuksia seuraavista digitaalisaatiokoh-
teista. 

DigiSiirto-matriisin pilotointi tehtiin kiinteässä yhteistyössä VTT:n alueellisten asia-
miesten kanssa, joita on 11 ympäri Suomea. Alueelliset asiamiehet tuntevat hyvin 
oman alueensa pk-yritykset. Siksi DigiSiirto-analyysin pilottiyritykset valittiin yhdessä 
alueellisten asiamiesten kanssa. Kaikki valitut pilottiyritykset kasvavat ja kansainvä-
listyvät, eli ne voivat saada rahoitusta esimerkiksi Business Finland:lta, niillä ei ole 
verovelkaa, eivätkä ne ole velkajärjestelyissä. Otos on pieni (N=43), mutta edustaa 
hyvin suomalaisia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiltä. 

Taulukossa 2 on esitetty pilottiyritysten keskeiset liiketoimintanumerot ja taulukossa 
3 on esitetty, kuinka pilottiyritykset edustivat eri teollisuudenaloja TOL-luokituksen 
mukaisesti (Statistics_Finland, 2008). 

Taulukko 2. Yritysten liiketoiminnan keskeiset numerot. 

Yritysten lukumäärä 43 
Edellisten tilinpäätösten keskimääräinen liikevaihto 636,2 M€ 
Edellisten tilinpäätösten (kumulatiivinen) tulos 24,6 M€ 
Voittoprosentti aikaisemmista tilinpäätöksistä 4,1% 
3-4 edellisen vuoden kasvuvauhti 4% 
Viimeisimmän vuoden kasvun keskiarvo 2,7% 
Viimeisimmän vuoden henkilöstömäärän summa 3860 

 
Taulukko 3. Pilottiyritysten toimialaluokitus TOL 2008 (Statistics_Finland, 2008). 

Pilottiyritysten toimialaluokitus Yritysten lukumäärä 
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus  1 
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus  4 
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)  23 
27 Sähkölaitteiden valmistus 1 
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus    5 
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus  1 
31 Huonekalujen valmistus 1 
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus  3 
41 Talonrakentaminen  1 
43 Erikoistunut rakennustoiminta  1 
46 Tukkukauppa 1 

 
Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka numeeriset arvot luotiin ja kuinka niitä käsitel-
tiin analyysin aikana. Yrityskeskustelussa jaettiin 100 pistettä kullekin riville. Nämä 
numeroarvot skaalattiin laskentaa varten siten että 100 pisteen osuma yleiselle ta-
solle antaa 20 pistettä ja 100 pisteen osuma tulevaisuuden mahdollisuus tasolle an-
taa 100 pistettä. Näin yritykselle saatiin digitalisaatioarvo kullekin digitalisaatiokoh-
teelle ja näistä edelleen keskiarvo.   

Johdonmukaisuus analyysien toteuttamisessa varmistettiin ja pisteytys tarkistettiin 
asiamiesten kanssa 20 DigiSiirto-työpajan jälkeen. Tilastollista analyysiä varten yri-
tykset järjestettiin laskennallisten pisteiden mukaan suurimmasta pienimpään.  
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Yritysten taloudelliset tiedot kolmen tai neljän viimeisen vuoden ajalta on kerätty jul-
kisista lähteistä (Fonecta Finder). Kumulatiivinen tuotto, kumulatiivinen tulos ja ku-
mulatiivinen voittomarginaali laskettiin näistä julkisista taloudellisista tiedoista. Ku-
mulatiivisten lukujen ja DigiSiirto matriisin tulosten välille laskettiin korrelaatiot. 

43 yrityksen joukossa oli muutamia (7) yrityksiä, jotka olivat tehneet poikkeuksellisen 
tuloksen kahden tai kolmen viimeisen jakson aikana. Näiden yritysten numeroiden 
takana oli selvästi muita tekijöitä kuin digitalisaatio. Nämä olivat esim. yritysostoja, 
monopoliasema asiakassektorilla, väliaikaisia taloudellisia vaikeuksia tai viime aikai-
sia suuria investointeja perusteknologiaan. Näiden seitsemän yrityksen tulokset 
poistettiin ennen korrelaatiolaskentaa. Tärkeimmät johtopäätökset ovat voimassa 83 
prosentilla kerätyistä tiedoista. 

Tulokset 
DigiSiirto-analyysin havainnot 43 suomalaisen valmistavan teollisuuden yrityksen tu-
loksista on jaettu kahteen osaan: digitalisaation tila ja sen korrelaatio liiketoiminnan 
tulokseen. Näiden lisäksi on listattu digitalisaatioehdotuksia, jotka ovat syntyneet pi-
lotoinnin aikana ja anonymisoitu tähän artikkeliin. 

Suomen valmistavan teollisuuden digitalisaatiotaso 
Analysoiduista 43 valmistavan teollisuuden pk-yrityksistä digitalisaatio oli yleisellä 
(alimmalla) tasolla valmistuksessa ja tuotantohenkilöstön digitaalisissa taidoissa 
(Kuva 5). Tämä tarkoittaa, että suurin osa näistä yrityksistä tekee tuotannossaan 
paljon manuaalista työtä. Tämä on odotettavissa ja oikeutettua monimutkaisissa hit-
sausrakenteissa, joissa robotisointia ja automatisointia on vaikea hyödyntää - erityi-
sesti pienissä sarjoissa. Muita valmistuksen osatehtäviä olisi kuitenkin mahdollista 
digitalisoida. 

 

Kuva 5. Analyysikartta. Yhteenveto 43 yrityksen arvioinnista. Tummempi sininen väri osoittaa, että suurin osa 
yritysten arvioinneista on kyseisessä solussa. Vaaleammat värilliset alueet kertovat arvioiden osuuden suhteessa 
koko soluun.  

Myös asiakasrajapinnan digitalisaation arvioitiin olevan yleisellä tasolla (40% pilotoi-
neista yrityksistä). Monilla pienillä yrityksillä on vain muutama asiakas, ja heidän 
kanssaan on helppo kommunikoida. On helppo unohtaa, että markkinoiden muutok-
silla voi olla erittäin dramaattinen vaikutus tulevaan tilauskirjaan. Pienet yritykset ei-
vät saisi unohtaa uusiasiakashankintaa. 

Tuotteiden ja palvelujen digitalisaatio on edennyt yrityksissä kehittyneelle tasolle. 
Monissa tapauksissa pk-yrityksillä ei ole omia tuotteita eikä myöskään tuotteiden ja 

Digitaalisuus/ 
Kohde

Yleinen taso Kehittynyt Integroitunut Edelläkävijä Tulevaisuuden
mahdollisuuus

Valmista-
minen

Tuotteet ja
palvelut

Tuotantohenkilön
digitaaliset taidot

Ennakointi

Asiakas-
rajapinta

Hallinnolliset
toiminnot

36

27 41 7

3741

40 35

2636 1
0

42

29

18

30 5

22 1
1 2

124

4

127

618

22
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palvelujen yhdistelmiä. Ne työskentelevät usein valmistusekosysteemissä joidenkin 
isompien yritysten ja heille valmistettavien tuotteiden ja komponenttien kanssa. On 
selvää, että pienten yritysten on kehitettävä omia tuotteitaan pysyäkseen mahdolli-
simman kilpailukykyisinä muuttuvilla markkinoilla. Nykyään se tarkoittaa tietoko-
neohjattuja ominaisuuksia ja toimintoja, jopa melko yksinkertaisissa rakenteissa ja 
tuotteissa. 

Ennakoinnin digitalisaatio tarkoittaa toimitus-varmuuden ennustettavuuden paranta-
mista, mikä on erittäin tärkeää liiketoiminnan kannattavuuden kannalta. On ole-
massa teknisiä ratkaisuja, joilla on mahdollista saada ennakointiin tarvittava tieto 
kumppaniverkostosta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että esim. alihankintaverkos-
ton kumppanit haluavat jakaa tarvittavat tiedot toisilleen. Työpajoissa mainittiin 
monta kertaa, että ennakointiin tarvittavat tiedot eivät olleet saatavilla toimitusketjun 
kolmannen ja neljännen tason yrityksille. Vaikka suorat, ensimmäisen tason toimit-
tajat, pystyivät lukemaan ajantasaiset tilaustiedot suoraan asiakastieto-kannoista, 
muut yritykset seurasivat jopa kuukausien vanhoja ennusteita. Tämä turha tiedon-
siirtokatko heikentää koko verkoston tuottavuutta.  

Hallinnolliset toiminnot olivat kehittyneellä tasolla 42% arvioiduissa yrityksissä. Tar-
jolla on täydellisiä perustyökalujapaketteja toimistotyöhön. Näitä toimistotyökalujen 
osto ja käyttöönotto on helppoa, ja niitä käytetään jopa liike-elämän ulkopuolella (esi-
merkiksi MS Office365). Tulosten analysointivaiheessa huomattiin kuitenkin, että 
hallinnollisten toimintojen digitalisaatiolla ei ollut vahvaa korrelaatiota liiketoiminnan 
tuloksen kanssa. 

Analyysikartasta (Kuva 5) näkyy, että suurin osa yrityksistä on alimmalla - yleisellä 
tasolla valmistamisessa, tuotantohenkilön digitaalisissa taidoissa ja asiakasrajapin-
nassa. Kehittynyt taso on saavutettu tuotteissa ja palveluissa, ennakoinnissa ja hal-
linnollisissa toiminnoissa. Kolmella ylemmällä tasolla on vain muutamia arvioituja yri-
tyksiä.  

Kunkin yrityksen digitalisaation kokonaispistemäärä näkyy pylväsdiagrammissa 
(Kuva 6). Näiden 36 yritysten joukosta ei mikään saavuttanut tulevaisuuden mahdol-
lisuu -tasoa jokaisessa digitalisaatiokohteessa. Kaksi yritystä saavutti Edelläkävijä-
tason ja niiden digitalisaatiopisteet ylittivät rajan, 60. Viisitoista yritystä (41%) sai di-
gitalisaation kokonaispisteitä väliltä 40–60, mikä luokitellaan Edistyneelle tasolle. 
Suurin osa, yhdeksäntoista yritystä keräsi pisteitä 20-40, mikä osoittaa heidän ole-
van Parantuneella digitalisaatiotasolla. Tulokset osoittavat selvästi, että digitalisaa-
tioharppaus on jo alkanut, mutta se on vielä ottamatta valtaosassa Suomen valmis-
tavan teollisuuden pk-yrityksissä. 

Digitalisaatio korreloi positiivisesti liiketoiminnan  
tuloksen kanssa 
Jokaisen yrityksen taloudellinen tulos laskettiin kolmen tai neljän vuoden ajalta - riip-
puen julkisesti saatavilla olevista. Kumulatiivinen tulos jaettiin samojen vuosien ku-
mulatiivisella liikevaihdolla. Tätä keskimääräistä tulosta verrattiin pisteytettyyn Digi-
Siirto-matriisilla arvioituun digitalisaatiotasoon. Tunnuslukuihin otettiin mukaan use-
ampi vuosi, koska viimeisin taloudellinen tulos voi sisältää erikoistapahtumia, kuten 
investointeja tai yrityskauppoja. 

Yritysten digitalisaation kokonaistulos (sininen palkki, asteikko vasemmalla) korreloi 
positiivisesti edellisten kolmen tai neljän vuoden keskimääräisen taloudellisen tulok-
sen (punainen käyrä, asteikko oikealla) kanssa 83 prosentissa analysoiduista yrityk-
sistä (Kuva 6). Yleistettynä tämä tarkoittaa, että digitalisaatio parantaa yritysten ta-
loudellista tulosta.  
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Kuva 6. Digitalisaation kokonaistulos ja yrityksen keskimääräinen (taloudellinen) tulos korreloivat 
(N=36). 

Suurin korrelaatio taloudelliseen tulokseen näyttää olevan kolmessa digitalisaation 
kohteessa: asiakasrajapinta, tuotteet ja palvelut, sekä tuotantohenkilöstön digitaali-
nen osaaminen (Taulukko 4). Näiden tulosten valossa näyttää siltä, että ennakoinnin 
ja hallinnollisten toimintojen digitalisaatiolla on vähemmän vaikutusta taloudelliseen 
tulokseen, koska korrelaatio on vain 0,2.   

Taulukko 4. Digitalisaatiotason ja taloudellisen tuloksen välinen korrelaatio 36 yritykselle. 

Digitalisaation kohde Korrelaatio 
Valmistaminen 0,4 
Tuotteet ja palvelut 0,5 
Tuotantohenkilöstön digitaliset taidot 0,5 
Ennakointi 0,2 
Asiakasrajapinta 0,5 
Hallinnolliset toiminnot 0,2 
Keskiarvo 0,5 

 

On selvää, että digitalisaatio on vain yksi kilpailukyvyn tekijä, vaikka se näyttääkin 
olevan tärkeä tekijä. Aineistossa oli useita yrityksiä, joiden digitalisaatio oli DigiSiirto-
analyysissä suhteellisen matala, mutta niiden liiketoiminnassa suuri vuotuinen voitto. 
Suurimmat tulokset tässä ryhmässä ovat erikoistuneet tuotteen kilpailukykyyn mark-
kinoilla tai kapeaan asiakassegmenttiin, jolla on melkein monopoli (puolustusala, ra-
javartiosto). Suurin taloudellinen tulos on yritykselle, joka on erikoistunut yhteen val-
mistusvaiheeseen (koneistus). 

Digitalisaatioehdotuksia yrityksille 
Digitalisaation tilannekuvan ja korrelaatioanalyysin lisäksi listaamme yritysrapor-
teissa ehdotettuja digitalisaatioehdotuksia, jotka on yleistetty ja anonymosoitu. 
Tässä listatut ehdotetut toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin digitalisaatiokohteisiin: 
i) valmistaminen, ii) tuotantohenkilöstön digitaaliset taidot ja iii) asiakasrajapinta 
(Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Mahdollisia digitalisaation kehityskohteita. 

Valmistaminen Tuotantohenkilöstön digitaali-
set taidot 

Asiakasrajapinta 

Tuotantoympäristö 
Asemoinnin (lay-out) 

kehittäminen ja 
tuotantosolujen 
muodostaminen 

Materiaalivirtojen ja 
valmistuksen optimointi 

Automaatio 
Uusien automaatiota 

hyödyntävien 
valmistustekniikoiden valinta 

Tuotannon automaation 
käyttöönotto 

valmistusprosesseissa 
Valmistussolujen online-
seurannan kehittäminen 

IoT-havaintojen 
hyödyntäminen 

valvomattoman automaation 
tukemiseksi 

Valvomaton automaattinen 
käyttö 

Robotiikka 
Robotiikan lisääminen 

konepalvelussa ja 
hitsauksessa 

Ihmisen ja robotin välisen 
vuorovaikutuksen 

kehittäminen 
Tuotannon valvonta 

ERP:n ja MES:n 
yhteistoiminta, eli 

tuotannonohjauksen 
yhdistäminen suoraan 
koneiden ohjaukseen. 

Paperittomuus tuotannon 
valvonnassa. 

Laatu ja jäljitettävyys 
Tuotteiden ja osien 

digitaalinen tunnistaminen, 
laadunvarmistus ja 

jäljitettävyys 
Tuotteiden merkitseminen 

viiva-, RFID- tai QR-koodilla 
tuotannossa 

Tietotyö 
Kaikkien käytettävissä olevien 

työohjeiden digitalisointi 
Tuotetietojen hallinta ja laatu 

sekä seurantatietojen 
linkittäminen digitaalisesti 
valmistettuihin tuotteisiin 
Tehtyjen muutosten ja 

työtuntien kirjaaminen suoraan 
järjestelmiin 
Osaaminen 

Toimisto-ohjelmien (esim. MS 
O365) koulutus ja 

käyttömahdollisuus kaikille 
Henkilöstön valmiuksien 

kehittäminen automaation tai 
kobotiikan tuomiseksi 

tuotantoon 
Vahvistetaan työntekijöiden 

digitalisaatiotaitoja, jotta 
voidaan paremmin hyödyntää 

esim. moderneja 
valmistustekniikoita ja IoT-

pohjaisia ratkaisuja 
Automaattikoneiden 

ohjelmointi 
Radan opettaminen robotteille. 

Etätyö 
Valmistussolujen online-

seurannan kehittäminen ja 
koulutus 

Valmistussolujen 
reaaliaikainen ohjaus ja 

seuranta matkapuhelimen 
avulla. 

Tukijärjestelmät 
3D-mallien hyödyntäminen 

mobiililaitteessa 
asennuspaikalla 

AR-visiirien tai -lasien käyttö 
manuaalisen (hitsaus)työn 

tukena 
Tilannetietoisuus 

Valmistuksen tilannekuva ja 
KPI:t kaikkien nähtävissä 

Suorat kontaktit asiakkaisiin 
Verkkokauppa 

Tuotteen räätälöinti verkossa 
Räätälöidyn tuotteen 
toimitusaikalupaus 

Virheettömyys 
Tilauksen toimitus ja 

vastaanotto EDI-rajapinnalla 
Ohjelmistorobotiikan 

hyödyntäminen 
tilausprosessissa 

Brändi 
Ajantasaiset verkkosivustot 

Verkkosivustojen optimointi ja 
hakukoneoptimointi 

Näkyvyys 
Omat kanavat sosiaalisessa 
mediassa, esim. LinkedIn, 

Twitter, Facebook 
Uutisia ja videoita 
Sähköpostirobotit 

Botit 
Läpinäkyvyys 

asiakasrajapinnassa 
Analytiikka 

Dynaamiset tilannekuvat 
mobiililaitteille 

Potentiaalisten asiakkaiden 
arviointi 

 

Yhteenveto 
Analyysin kohderyhmänä olivat valmistavan teollisuuden pk-yritykset Suomessa. 
Tämä on haastava kohderyhmä resurssien ja avainhenkilöiden ajan puutteen vuoksi. 
Tarkoituksena oli yksinkertaistaa arviointia ja tehdä siitä mahdollisimman tehokas. 
Tämä onnistui hyvin. 
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Analyysi tehtiin matriisilla, jossa digitalisaation ilmentymät kuvattiin digitalisaatiota-
son ja -kohteen risteyskohdassa yksityiskohtaisesti. Matriisi oli helppo ymmärtää, ja 
jo muutaman minuutin kuluttua arviointi eteni hyvin työpajassa. Kehitettyä DigiSiirto-
matriisia pilotoitiin 43 valmistavan yrityksen kanssa. Työpajat toteutettiin etänä, mikä 
myös säästi aikaa ja onnistui hyvin. Arviointityöpaja vei noin 1,5 tuntia yrityksen 
avainhenkilöiltä. 

DigiSiirto-analyysi antaa kuvan yrityksen digitalisaatiotasosta. Tasoa on mahdollista 
verrata muihin yrityksiin. Digitalisaatioarvojen (välillä 20-100) keskiarvo oli 43, pienin 
arvo 23 ja suurin 72. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistavan teollisuuden pk-yrityk-
sissä ns. digitaalinen harppaus on Suomessa vielä lapsenkengissä. 

Digitalisaatioon tehdyllä investoinnilla on positiivinen korrelaatio useiden analysoitu-
jen yritysten liiketuloksen kanssa. Digitalisaation edistäminen asiakasrajapinnassa, 
tuotteiden ja palveluiden digitalisoinnissa ja työntekijöiden digitaalisissa taidoissa ke-
hittävät todennäköisimmin myös liiketoiminnan tulosta. 

Työpajoissa todettiin, että yritysverkostossa tiedonkulku heikkenee voimakkaasti 
kolmannella ja neljännellä alihankintatasolla, vaikka nykyaikaisia IT-ratkaisuja käy-
tettäisiin ylemmillä tasoilla. Tämä heikentää erityisesti verkoston kokonaistuotta-
vuutta. 

DigiSiirto-matriisin mahdollinen kehityskohde löytyy tuotteiden ja palveluiden digita-
lisaatiosta. Valmistavan teollisuuden yrityksissä tuotteet ja palvelut voivat olla joko 
yrityksen omia tuotteita tai yritys voi olla järjestelmän toimittaja tai alihankkija ekosys-
teemissä. Tämän roolin huomioinnilla voisi olla merkitystä yrityksen digitalisaatiopis-
teisiin.  

Itsearviointityökaluna DigiSiirto-analyysi on herkkä tuloksen vinoutumalle. Tämä voi-
daan estää käyttämällä kokenutta ulkopuolista asiantuntijaa, joka fasilitoi keskuste-
lun ja varmistaa totuudenmukaisen arvioinnin. 

Tämä artikkeli mukailee samojen kirjoittajien konferenssiartikkelia ’DigiMove ana-
lysis for manufacturing SMEs to identify their current status and next digitalisation 
steps’, joka esitettiin IN4PL 2021 -konferenssissa lokakuussa 2021 ja julkaistaan 
kirjassa ’Proceedings of the 2nd International Conference on Innovative Intelligent 
Industrial production, jonka editoivat Herve Panetto, Marco Macchi ja Kurosh Ma-
dani, ja julkaisee SCITEPRESS. 

Kiitokset 
Tämän artikkelin kirjoittajat haluavat ilmaista vilpittömät kiitoksensa niille 43 valmis-
tavan teollisuuden pk-yritysten avainhenkilöille, jotka pilotoivat DigiSiirto-matriisiana-
lyysiamme. Kommentit ja todellinen analyysin suorittaminen auttoivat meitä hie-
nosäätämään menetelmää. Nämä yritykset antoivat arvokasta tietoa myös valmista-
van teollisuuden digitalisaatiotason arvioimiseksi Suomessa.  

Haluamme kiittää myös VTT:n alueellisia asiamiehiä, jotka auttoivat meitä löytämään 
edustavan yritysjoukon eri puolilta Suomea ja suorittamaan suuren määrän analyy-
sejä lyhyessä ajassa. Kiitos myös työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) sekä VTT:lle 
siitä, että meillä oli mahdollisuus tehdä tämä tutkimus. 

https://in4pl.scitevents.org/Home.aspx
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