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1 Johdanto
Elämme informaation aikakautta, tietoyhteiskunta on meille
arkipäivää. Yrityksille kaiken käytettävissä olevan informaation hallinta ja hyödyntäminen luo mahdollisuuksia mutta tuo
toimintaan myös paljon haasteita. Globalisaatio sekä entistä
nopeammin tapahtuvien muutosten aiheuttama epävarmuus
ovat kiristäneet kilpailua entisestään.
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) on kasvattanut tuottavuutta, mutta samalla myös lisännyt kilpailua asettamalla yritykset
samalle lähtöviivalle.
Teknologiasta on tullut halvempaa ja helpommin kaikkien
saatavilla olevaa, joten tieto- ja viestintäteknologian avulla erikoistuminen on nykyisin yhä vaikeampaa.
Informaatiosisällön hyödyntämisessä ollaan kuitenkin vasta alkutaipaleella – nyt kun kaikki maailman tieto on saavutettavissa digitaalisia verkkoja pitkin, yritykset eivät vielä ole sisäistäneet, mitä kaikkea olemassa olevalla tiedolla voitaisiin tehdä.
Perinteiset kilpailukeinot on erityisesti teollisuuden toimialoilla
kaluttu loppuun. Suomalainen tietotekniikkakenttä on ennennäkemättömässä murroksessa. Voisimmeko löytää informaation ja ICT:n hyödyntämisen kautta koko kansakunnalle ylivertaista osaamista ja kilpailuvoimaa?

1.1 Yleistä tutkimustaustaa
Tutkimusten perusteella suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita tiedon jalostamisesta ja hyödyntämisestä.
Marketvisio toteuttaa vuosittain tutkimuksen, jossa selvitetään Suomessa toimivien yritysten ICT-kehityskohteita1. Prioriteetiltaan tärkeimpiä ICT-hankkeita kuvaavan listan kärjessä
ovat olleet useana vuotena tietoon ja tiedonhallintaan liittyvät
hankkeet, kuten BI-ratkaisujen (business intelligence) hyödyntäminen, masterdatan hallinta ja datan harmonisointi. Näillä
tiedon jalostamisen ja hyödyntämisen hankkeilla tähdätään
jatkuvasti kasvavan tietomäärän rikastamiseen ja hyödyntämiseen kilpailuedun luomisessa.
Saman tutkimuksen perusteella myös suomalaisten teollisuusyritysten listalla tietoon liittyvät hankkeet ovat kärkisijalla.
Keväällä 2012 tutkimukseen vastanneista teollisuusyrityksistä
71 % näki tiedon varastoinnin, jalostamisen ja hallinnan kehittämisen hankkeet tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
Toisaalta yritysten edustajat kertovat usein, etteivät täysin tiedä, mitä käytettävissä olevalla tiedolla pitäisi tehdä. Tämä selvitys pyrkii valottamaan tähän liittyviä näkökulmia teollisuusyritysten lähtökohdista.

Tiedon varastoinnin, jalostamisen ja
hallinnan kehittäminen: esim. data
warehousing, business intelligence,
dokumentinhallinta
Operatiivisten sovellusten kehittäminen
(toiminnanohjaus, talous- ja
henkilöstöhallinto, materiaalihallinto,
toimitusketjunhallinta, asiakkuudenhallinta)

71
57
55
62

49
45

IT-infrastruktuurin konsolidointi tai
standardointi

36
44

Viestintäratkaisujen kehittäminen (esim.
uniﬁed communications, videoneuvottelu)

50
0

Market-Visio Oy 2012

Kaikki, n=104

48

Masterdatan hallinta ja datan harmonisointi

Teollisuus, n=27

20
40
60
80
ICT-kehityshankkeita tärkeänä tai erittäin tärkeänä pitävien
% -osuudet vastanneista

100

Kuva 1 ■ Tietohallinnon ICT-kehityshankkeet 2012: Top 5, Teollisuus2
__________
1 Marketvisio (2012): Tietohallinto- ja liiketoimintajohdon ICT-prioriteetit 2012
2 Marketvisio (2012): Tietohallinto- ja liiketoimintajohdon ICT-prioriteetit 2012

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin • 3

1.2 Selvityksen tavoitteet
Selvityksen lähtökohtana on löytää uusia ajatuksia siitä, miten
erityisesti teollisuustoimialan kasvuyritysten kilpailukykyä ja
menestystä voitaisiin tukea.
Perinteiset tehostamiseen ja tuotannon automaatioon liittyvät
keinot eivät enää juuri tuo yrityksille erottautumisen mahdollisuuksia, joten pyrkimyksenä on kartoittaa miten kilpailukykyä
voitaisiin luoda informaatiota hyödyntämällä. Tavoitteena on
selvittää, miten informaation hyödyntäminen liiketoiminnan
kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa
voisi toteutua.
Tutkimuksen lähtökohdiksi asetettiin kysymykset:
• Miten tehokkaammalla asiakas- ja
toimittajainformaation hyödyntämisellä saavutetaan
kilpailuetua?
• Miten tieto voi olla myös myytävä tuote?
• Onko olemassa analytiikkaan pohjautuvia
tuoteinnovaatioita?
• Onko olemassa best practise -esimerkkejä?

1.3 Tutkimusmenetelmä
Selvityksessä käytettiin lähteenä erilaisia aineistoja, joista tärkeimpiä olivat asiantuntijahaastattelut, julkiset lähteet sekä
Marketvision tutkimusten kautta käytettävissä oleva tieto.

Haastattelut toteutettiin vuoden 2012 syyskuun ja lokakuun
aikana. Haastattelijana toimi Katriina Valli. Haastatellut henkilöt olivat:
• Ari Ahonen, toimitusjohtaja				
RYM Oy
• Harri Kulmala, toimitusjohtaja				
FIMECC Oy
• Kari Rantanen, markkinointijohtaja			
There Corporation Oy
• Jouni Rantanen, johtaja, Products and Technology
Vaisala Oyj
• Jukka-Pekka Numminen, tietohallintopäällikkö		
Pöyry Oyj
• Jarmo Hyvönen, toimitusjohtaja				
Fastems Oy
• Samuli Strömberg, vice president			
Smartrac Technology Oy
• Vesa Laisi, toimitusjohtaja				
Vacon Oyj
• Patrik Holm, CTO					
Mervento Oy
• Antti Ritvos, CTO					
Tieto Oyj

Syvähaastattelut

Kirjalliset lähteet

Keskeisenä tiedonkeruumenetelmänä käytettiin asiantuntijoiden syvähaastatteluita. Haastatteluissa keskityttiin jo käytössä
oleviin informaation tehokkaan hyödyntämisen esimerkkeihin,
tulevaisuudenkuvien innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan
ideointiin ja teollisuuden yritysten, eritoten kasvuyritysten, informaationhallinnan ja hyödyntämisen haasteisiin.

Selvityksen toinen osuus toteutettiin ns. desk study -menetelmällä. Tässä osuudessa hyödynnettiin useiden eri tahojen
tuottamia tutkimuksia ja selvityksiä. Kussakin kappaleessa
käytetyt lähteet on mainittu alaviitteissä sekä koottu yhteen
lähdeluetteloon (luku 9). Suuri osa materiaalista on julkista,
osa Marketvision tutkimusten tuloksia tai muutoin Marketvision hyödynnettävissä olevaa tietoa (esimerkiksi Gartnerin
tutkimukset).

Asiantuntijahaastattelujen kohderyhmän muodostamisessa
pyrkimyksenä oli saada vastaajia eri intressiryhmistä:
• tietotekniikan hyödyntäjät
• strategisen osaamisen työryhmät
• ICT-alan toimijat
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2 Kilpailuedun luominen tietoyhteiskunnassa
2.1 Kilpailuetu
Yrityksellä sanotaan olevan kilpailijoihinsa nähden kilpailuetua, jos sen saamat tuotot ylittävät alan keskiarvon. Etu syntyy yrityksen tuotteen tai palvelun piirteistä, joiden ansiosta se
on kilpailevia tuotteita tai palveluja parempi.

Tämän vuoksi johtamisen tulisi perustua kokemuksen lisäksi
myös kovaan faktaan, analysoituun tietoon. Maailma on nykyisin pullollaan dataa, mutta sen hyödyntämisessä on suuria
aukkoja. Parantamalla tiedon keräämistä ja jalostusta ja yhdistämällä saavutettu tieto inhimillisiin tekijöihin, tunteeseen
ja intuitioon, voidaan parantaa päätöksentekotilannetta monessa yrityksessä.

Kilpailuedun saavuttaminen esimerkiksi tuotteen teknologisten ominaisuuksien avulla on nykyisin vaikeaa, koska kilpailijat pystyvät kopioimaan teknologian tai kehittämään uutta
vastaavaa teknologiaa nopeasti. Myös ennen erilaistumisen
välineenä olleesta tieto- ja viestintäteknologiasta on tullut halvempaa ja helpommin kaikkien saatavilla olevaa, joten senkin
avulla erottautuminen on vaikeutunut.
Yritykset ovatkin huomanneet, että pysyvän kilpailuedun tulee muodostua jostain muusta kuin teknologiasta tai muokatuista tuotteista. Nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä
kilpailuetu saavutetaan organisaation uudistumiskyvyllä ja
osaamista johtamalla.
Nykyisin tieto on yksi yritysten tärkeimmistä strategisista resursseista ja tiedonhallinnasta on tullut tärkeä menetelmä,
jolla tuetaan liiketoiminnan toteuttamiskelpoisuutta, kilpailukykyä ja kasvua. Tieto ja osaaminen sekä niiden jalostaminen
osana verkostoa ovat tärkeimpiä kilpailukyvyn lähteitä nykyyhteiskunnassa.

2.2 Tieto ja tiedonhallinta
2.2.1 Päätöksiä tunteella vai tiedolla?
Yritysten päätöksenteko voi perustua erilaisiin lähtökohtiin,
päätös voidaan tehdä esimerkiksi numerodatan ja informaation avulla tai se voi perustua näppituntumaan ja mielipiteisiin.
Kumpikin tapa voi olla oikea ja niillä voidaan päästä jopa samaan lopputulokseen.
Yleisesti päätöksentekoon vaikuttaa ainakin kolme eri tekijää:
järki, tunne ja intuitio. Näistä intuitio on harjaantumisen ja kokemuksen kautta syntyvää kyvykkyyttä toimia erilaisissa tilanteissa. Käytännössä intuitio näkyy niin, että kokenut ihminen
valitsee päätöksentekotilanteessa sen vaihtoehdon, joka tuntuu oikealta. Intuition avulla voidaan tehdä mm. nopeita päätöksiä tilanteissa, joissa ei ole aikaa tehdä syvällisiä analyysejä.
Intuitiolla johtaminen voi olla myös seurausta siitä, että yrityksessä ei ole käytössä tietoa, johon päätöksenteko pohjataan.
Intuitiolla johtaminen vaatii aina vankkaa kokemusta ja osaamista, jotka ohjaavat päätöksentekijää oikeaan suuntaan. Intuitio voi olla myös väärässä esimerkiksi mieltymysten, virheellisten oletusten ja ennakkoluulojen vuoksi.

Järki
Intuitio Tunne
Kuva 2 ■ Päätöksenteon osa-alueet.

2.2.2 Mitä tieto on?
Tieto on käsitteenä laaja. Määrittelyn vaikeudesta kertoo se,
että pikaisella internet-haulla ”data”, ”informaatio” ja ”tietämys” termeille löytyy yli 300 hieman toisistaan poikkeavaa
määritelmää. Määritelmien perusidea on, että tiedon muodostuminen on arvoketju, jossa irrallinen informaatio jalostuu
ihmiselle ja yritykselle hyödylliseksi tiedoksi. Tätä kehityskulkua voidaan kuvata useanlaisilla arvoketjuilla, mm. yksinkertaisella nelivaiheisella ketjulla:

Data  Informaatio 
Tietämys  Ymmärrys/Viisaus
Tiedon perusraaka-aine on data. Data on irrallista faktaa ja
sitä voi kutsua myös raakatiedoksi. Dataa syntyy lukuisissa eri
lähteissä ja se voi olla mikä tahansa merkki, merkkijono, numero tai koodi.
Datalla ei itsessään ole merkitystä, ellei sitä yhdistetä, tulkita ja
jalosteta informaatioksi.
Kun ihminen kokee informaation itselleen merkitykselliseksi ja
tulkitsee informaatiota, siitä alkaa muodostua henkilökohtaista tietämystä.
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Tiedon ylin taso on ymmärrys/viisaus, joka syntyy informaation yhdistyessä ihmisen aiempiin kokemuksiin, osaamiseen,
arvoihin ja tavoitteisiin. Viisaus on kyky hyödyntää tietämystä
käytännön ongelmien ratkaisussa.

Tieto voidaan myös luokitella sen tallennettavuuden mukaan,
jolloin tietoa voidaan katsoa olevan kahta eri tyyppiä.

Esimerkki siitä, miten irrallisista numeroista voi syntyä näkemyksellistä tietoa3:
• Data – faktat ja numerot, esimerkiksi numerot,
sanat, kyllä/ei-vaihtoehdot.
Esimerkiksi: X 12345 31.10.2012 0,7502 kg
• Informaatio – data kontekstiin laitettuna, jolloin
data antaa vastauksia kysymyksiin kuka, mitä,
missä, milloin. Esimerkiksi: tuote X, joka on
tuotettu tuotantoerässä 12345, tuotantopäivämäärä
31.10.2012, tuotteen paino 0,7502 kg.
• Tietämys, tieto – informaatio merkityksellä.
Esimerkiksi: onko tuote sovittujen laaturajojen
mukainen? Mille asiakassegmentille tuote sopii?
Vastaako tuote-erä ominaisuuksiltaan aiempia eriä?
• Viisaus – näkemyksellinen tieto. Esimerkiksi:
Onko prosessi kunnossa tuotetietojen, etenkin
tuotantoerän tietojen perusteella? Miten tuotantoa
voidaan parantaa? Miten koko laatuprosessia
voidaan parantaa?

Toinen tiedon tyyppi on ei-sanallinen, kokemuksen ja osaamisen kautta kertyvä hiljainen tieto. Hiljaista tietoa voi määritellä sanonnalla, että tiedämme enemmän kuin osaamme
sanoa. Hiljaista tietoa on kaikessa osaamisessamme, sanoin
ja numeroin ilmaistu tieto edustaakin vain jäävuoren huippua
omasta tiedostamme ja osaamisestamme.

Osa tiedosta on dokumentoituvaa ja tallennettavaa eli ns.
eksplisiittistä tietoa.

Aiemmin esitetyssä tiedon neliportaisessa arvoketjussa asioiden ymmärtämiseen ja viisauteen päästään datan, informaation ja tietämyksen yhdistyessä hiljaiseen tietoon.

2.2.3 Liiketoimintatieto ja tiedolla johtaminen
Yksittäisten ihmisten tavoin myös yritys tarvitsee käyttöönsä
tietoa. Liiketoimintatieto tarkoittaa kaikkea tietoa, jota käytetään liiketoiminnan päätöksenteossa. Tieto voi olla myös
raaka-ainetta, josta jalostetaan tuotteita ja palveluja tai työn
lopputulos, kuten sisäinen tai asiakkaille myytävä raportti.
Tietoa tarvitaan kaikkialla yrityksen sisällä, sen kaikissa toiminnoissa ja prosesseissa.

Aiemmin esitety arvoketju voidaankin esittää jalostetummassa
muodossa (ks. kuva 2).

Tieto voi olla peräisin sisäistä lähteistä (esim. talousraportointi,
yrityksen ICT-järjestelmien tuottama tieto) tai ulkoisista lähteistä (esim. julkiset tiedonlähteet ja sosiaalisen median seuranta).

Kokonaisuuksien
yhdistäminen

Tiedon
yhdistäminen

Tiedon keruu

us

su
ai

ev

Tiedon konteksti

Kokonaisuuksien
muodostaminen

Ymmärrys
Tietämys
Informaatio

l
Tu

uudet asiat

ys

sy
ei

n

en

Data

M

Tiedon sisäistäminen
Tutkia

__________

Kiinnostua

Tehdä

Kuva 2 ■ Tiedon eri tasot 4 5

3 esimerkki muokattu lähteestä TRAINMOR-KNOWMORE (2005-2008) Basic Knowledge Concepts…
4 Jokela (2011) Mitä tieto on?
5 Clark (2010) Understanding and Performance
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Hyödyntää

Jalostaa

Yritysten osalta voidaan tiedon jalostusketjuksi muodostaa

Data  Informaatio 
Tietämys  Päätökset, kilpailuetu
KILPAILUETU = KYKY TEHDÄ
OIKEITA PÄÄTÖKSIÄ

Yrityksen kannalta kilpailuetu muodostuu siis kyvystä tehdä
oikeita päätöksiä. Päätöksenteon tueksi yritys tarvitsee oikeellista ja ajantasaista tietoa. Tätä johtamismallia voidaan kutsua
tiedolla johtamiseksi.
Myös yrityksissä on dokumentoitavan tiedon lisäksi paljon
työntekijöiden hiljaista tietoa eli henkilökohtaista, kokemuspohjaista ja vaikeasti ilmaistavaa tietoa. Hiljainen tieto on
sitä, kun kokenut ammattilainen tietää, miten tutut asiat on
tehtävä, vaikkei osaakaan selittää miksi näin on tehtävä. Johtaja oppii ennakoimaan tulevia tilanteita ja suorittavan tason
konkarit osaavat nähdä pienistä ennusmerkeistä tulevat tuotantopoikkeamat. Hiljainen tieto erottaa kokeneen mestarin
ja tuoreen työntekijän toisistaan, vaikka heillä olisikin sama
koulutustausta.

TIEDOLLA JOHTAMINEN 
KYKY TEHDÄ OIKEITA PÄÄTÖKSIÄ
KILPAILUETU

TIETO(TULVA)

www

Hiljaisen tiedon siirtäminen työntekijöiden välillä on tärkeä,
vaikkakin haastava, tehtävä. Esimerkiksi yrityksessä, jossa
joukko kokeneita osaajia tulee siirtymään eläkkeelle lähivuosina, tulisi miettiä miten konkareiden osaaminen saadaan
siirrettyä nuoremmille työntekijöille. Jos kokeneiden työntekijöiden osaamista ei saada jaettua muulle henkilöstölle, yritys
menettää eläkkeelle siirtymisten yhteydessä arvokasta osaamista. Samoin, jos tiettyyn tehtävään liittyvä osaaminen on
vain yhden henkilön hallussa, on riskinä, että osaaminen menetetään henkilön siirtyessä uusiin tehtäviin.
Hiljaisen tiedon siirtoon on olemassa välineitä kuten työssä
oppiminen, työparityöskentely, työkierto, perehdytys ja mentorointi.
Hiljaisen tiedon siirto ei kuitenkaan aina sovi ongelmitta. Onnistunutta tiedon siirtoa estää mm. se, etteivät työntekijät
kohtaa työpaikalla eri työtilanteissa kiireen tai erilaisten työskentelyaikataulujen vuoksi. Tiedon siirtoon voi löytyä myös
haluttomuutta, tieto voidaan luokitella salaiseksi tai sitä halutaan pantata oman aseman turvaamiseksi.

HILJAISEN TIEDON ONNISTUNUT
SIIRTÄMINEN ON YRITYKSILLE
KILPAILUETU

2.2.4 Data ja Big Data



INFORMAATIO

Tietojen
yhdistely

Tiedon määrä kasvaa nykyisin huimaa vauhtia. Esim. IDC ennusti vuonna 2011, että datan kokonaismäärä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi siten, että vuoteen 2020 mennessä dataa on käsiteltävänä 50 kertaa enemmän kuin vuonna 20116.

KILPAILUETU

TIETÄMYS

Raportointi

Oikea ja
oleellinen
informaatio

Analysointi

Päätökset

Tiedon jakelu

Tulokset

Syy-seuraus

Tietovarastointi

Tuotto

Kuva 4 ■ Tiedon jalostuminen kilpailueduksi.
__________
6 IDC (2011) Extracting Value from Chaos
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Tietoa on siis olemassa todella paljon. Nykyisin käytettävissä
olevista valtavista tietomääristä puhutaan käsitteellä Big Data.
Big Datalla tarkoitetaan englanninkielisen nimensä mukaan
suuria datamääriä, jotka ylittävät perinteisten tietokantojen
käsittelykyvyn.
Big Datalle on ominaista, että tietoa syntyy paljon, tiedon
muoto voi vaihdella runsaasti (tekstiä, numeroita, kuvia, videota jne.) ja sen käyttö on usein aikakriittistä.

Esimerkkejä Big Datasta ja nykyisin syntyvistä
tietomääristä

Osa tässä esitellyistä esimerkeistä koskee sosiaalista mediaa.
Usein Big Dataksi mielletäänkin vain sosiaalisen median tuottamat, ”jossain ulkopuolella” syntyvät valtavat datamäärät,
mutta Big Dataa syntyy myös yritysten sisäpuolella. Yritysmaailmassa Big Dataa tuottavat mm. sensorit, satelliittikuvat,
valvontakamerat ja paikannuspalvelusovellukset. Myös mm.
teollisuuden käytössä olevat IT-järjestelmät ja sensorit mittaavat prosessitietoa ja tuottavat näin huomattavia tietovirtoja.

BIG DATA
Sensorit / RFID / Laitteet
WEB

1. Facebookissa oli vuoden 2012 lokakuussa 220 miljardia käyttäjien kuvaa ja uusia kuvia ladattiin 300
miljoonan päivävauhdilla. Facebookin mukaan uusia
kuvia tallennetaan joka kuukausi 7 petatavun verran
(petatavu = miljardi megatavua)7. Facebookin kautta
luodaan kuukausittain yli 30 miljardia eri tietuetta;
linkkejä, uutisia, blogeja, kuvia, videoita jne.
2. Yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitteriin tehdään satoja miljoonia twiittauksia päivässä ja twiittausten
määrä nousee jatkuvasti. Vuoden 2012 maaliskuussa raportoitiin 340 twiittausta päivässä, saman vuoden kesäkuussa määrä oli jo 400 miljoonaa twiittausta päivässä 8 9. Toukokuun 2012 tietojen mukaan
Twitterillä on 140 miljoonaa aktiivista käyttäjää 10.
3. Wal-Mart on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju
ja liikevaihdoltaan maailman toiseksi suurin yritys.
Wal-Martissa rekisteröidään yli miljoona transaktiota tunnissa ja Wal-Martin datavarannon on arvioitu
olevan huikeat yli 2,5 petatavua 11.
4. Suomalaisten vähittäiskauppaketjujen asiakasmäärät ovat Wal-Martia pienemmät, mutta esimerkiksi
Keskon K-kaupoissa asioi vuonna 2010 joka päivä yli
miljoona asiakasta 12. Keskon asiakkailla on käytössä
noin 3,7 miljoonaa plussakorttia ja jokainen plussakortilla tehty ostos rekisteröidään talteen tuotekohtaisesti 13.
5. Verkkopeli World of Warcraftilla on yli 9 miljoonaa
pelaajaa ja pelitietojen tallentamiseen tarvitaan 1,3
petatavun tietovarasto. 14 15

SoMe
Mobiili

HD
video

CRM
Segmentointi
ERP

GPS

Asiakastieto

SMS/
MMS

Kuva 5 ■ Yritysten käytettävissä olevia datalähteitä 16.

Miksi Big Datan pitäisi kiinnostaa?
Big Datan käyttöä tällä hetkellä estää muun muassa yritysten
hämmennys; moni yritys ei vielä ymmärrä mitä suurilla datamäärillä voisi tehdä ja miten niiden käsittelyssä voisi päästä
alkuun.
Big Datan merkityksestä yrityksille on erilaisia arvioita. Osa
näkee Big Datasta puhumisen pelkkänä ”hypenä”, toiset näkevät, että Big Data voi luoda edistyksellisille hyödyntäjilleen
liiketoimintaetua. Jälkimmäinen näkökanta perustuu siihen,
että Big Datan tehokkaalla käsittelyllä yritykset voivat saada
käyttöönsä aiemmin saavuttamattomissa ollutta tietoa, esimerkiksi asiakkaiden tai asioiden käyttäytymismalleja.
Big Datan mahdollisuuksista on tehty myös rahallisia arvioita.
McKinsey & Company arvioi vuonna 2011, että onnistunut
datan analysointi antaa lähivuosina merkittävän kilpailuedun
ainakin terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, valmistavassa
teollisuudessa ja julkisella sektorilla. McKinseyn laskelmien
mukaan Big Datan avulla teollisuusyritykset voivat säästää
jopa 50 % tuotekehitys- ja kokoonpanokustannuksissa. 17

_________
7

Andrews (2012) Facebook has 220 billion of…

8

Twitter turns six (2012)

_________

9

McCarthy (2012) The 5Ws and 1H of Big Data

14 World of Warcraft loses... (2012)

10 McCarthy (2012) The 5Ws and 1H of Big Data

15 McCarthy (2012) The 5Ws and 1H of Big Data

11 McCarthy (2012) The 5Ws and 1H of Big Data

16 mukaellen Connolly (2012) 7 Key Drivers for the Big Data Market

12 Kesko (2011) Vuosikertomus 2010

17 McKinsey Global Institute (2011) Big data: The next frontier for innovation,

13 Tuisku (2012) Kauppa tuntee minut. Helsingin Sanomat 11.11.2012
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competition and productivity

Myös Gartner on arvioinut, että teollisuustoimialalla on merkittävä mahdollisuus hyödyntää alati kasvavia ja yhä monimuotoisempia tietovirtoja. Tästä huolimatta teollisuustoimialalla
on investoitu suhteellisen vähän Big Datan hyödyntämiseen.
Gartnerin vuonna 2012 julkaiseman tutkimuksen perusteella
vain puolet teollisuustoimialan vastaajista edes suunnittelee
investoivansa Big Datan hyödyntämisen mahdollistavaan tekniikkaan seuraavien kahden vuoden aikana. 18
Big Datan tehokas ja edistyksellinen hyödyntäminen voikin
antaa sen käyttäjille erottautuvaa kilpailuetua.

Case Vestas
Tanskalainen tuuliturbiinien valmistaja Vestas (Vestas Wind
Systems A/S) hyödyntää Big Dataa tuuliturbiiniensa optimaalisen sijoituspisteen löytymiseen. Tuuliturbiinin sijoituspisteen valinnalla haetaan maksimaalista energiantuotantoa.
Sijoituspisteen valinnalla voidaan myös vaikuttaa energiantuotannon kustannuksiin.
Vestas yhdistää Big Data -analyysissään globaalien sääasemien tuottamaa säätietoa sekä omien olemassa olevien turbiiniensa tuottamaa dataa. Analyysissä käytetään nykyisin
mm. lämpötila-, ilmanpaine-, kosteus- ja sademäärätietoja
sekä tuulen suuntaan ja nopeuteen liittyviä tietoja. Analyysin lähtötietoja aiotaan laajentaa mm. globaaleilla metsien
häviämiseen liittyvillä tiedoilla, satelliittikuvilla, maantieteellisellä paikkatiedoilla sekä mm. vuorovesiin liittyvillä
tiedoilla. 19

“The money is no longer in the steel,
it is in the data” 20
– Lars Chr. Christensen, Vice President,
Wind & Site Competence Centre, Vestas

2.3 Tiedonhallinta ja analytiikka
2.3.1 Tiedon kerääminen ja informaationhallinnan
tasot
Koska tietoa syntyy nykyisin valtavia määriä, kaiken tiedon
tallentaminen varmuuden vuoksi ei ole mahdollista eikä järkevää. Datatulvan keskellä onkin olennaista selvittää huolellisesti, mikä tieto on yritykselle tarpeellista ja säilytettävää.

_________
18 Gartner (2012):Market Trends: Big Data Opportunities in Vertical Industries
19 Olavsrud (2012) 8 Real-World Big Data Deployments
20 Cambridge Service Alliance (2012) Big Data: an Innovation Opportunity for
Complex Services?

Joidenkin tietovarastoinnista tehtyjen tutkimusten mukaan
tietovarastoissa 80 % tiedosta on sellaista, jota kukaan ei koskaan käytä – vähän kuin 10-kerroksinen talo, jossa vain kahta
alinta käytetään. 21
Ennen kuin tietoa aletaan kerätä, täytyy sille olla olemassa
käyttötarkoitus.
Myös tallennettavan ja hyväksikäytettävän tiedon arvo ja käyttötarkoitus vaihtelee paljon. Tiedon jatkoluokittelulla voidaan
määrittää mitä eri säilytettävillä tiedoilla on tarkoitus saavuttaa. Tällä yksinkertaisella mutta varsin toimivalla luokittelulla
päästään informaation luokittelemisessa hyvään alkuun:

 arkistoitavan tiedon taso
		 tieto, joka on tallennettava esimerkiksi määräysten
		perusteella
 erottuvan tiedon taso
		 tieto, jonka avulla voidaan edistää ja parantaa
		nykyistä liiketoimintaa
 innovoivan tiedon taso
		 tieto, jonka avulla voidaan innovoida uutta
		liiketoimintaa

”Löytyisikö
täältä jotain?”

”Tiedän mitä
tarvitsen mutta
haluan tehdä
sen kilpailijoita
paremmin”
”Tätä tarvitaan
mutta tällä ei
erotuta”

Innovoiva

Mallinnus
Visualisointi

Erottuva

Ennustaminen
Optimointi

Arkistoitava

Rakenteinen
transaktiodata
Raportointi

Kuva 6 ■ Informaationhalllinnan tasot.

Muistisääntöjä
• Älä kerää tietoa vain siksi, että se on saatavilla.
Tiedolla täytyy olla aina jokin käyttötarkoitus.



		

Tarpeeton tieto: heitä pois!
Tarpeelliseksi havaittu tieto: kerää, säilytä,
hyödynnä!

• Muista varmistaa tiedon laatu. Jos käytettävissä
oleva raakadata ei ole kunnossa, eivät myöskään
saavutettavissa olevat analyysitulokset ole oikeassa.
Pahimmillaan tämä johtaa virheellisiin johto- ja
liiketoimintapäätöksiin. Tiedon laatua tulee tarkkailla
jatkuvasti koko sen elinkaaren ajan.

21 Suoninen (2011) Ehtymätön lähde
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2.3.2 Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan
johtamisessa

Tieto

Parhaat päätökset ovat niitä, jotka perustuvat sekä faktoihin
että osaavaan näkemykseen. Liian monessa organisaatiossa
yhteys tehtävien päätösten ja saatavissa olevien tietojen välillä
on liian heikko. Käytettävissä oleva tieto ei ole oikeanlaista
tai tarpeeksi hyvälaatuista tai tietoa ei edes käytetä päätösten
tekemiseen.

Mitä tapahtuu
Mitä
juuri nyt?
tapahtui?
Mitä
Miksi?
tarkoittaa?

Monessa yrityksessä on myös tuotettu lähinnä taaksepäin
suuntautunutta raportointia - esimerkiksi tarkastelu on rajoittunut edellisen vuoden tai kuukauden liikevaihdon ja myyntimäärien tarkasteluun.
Nyt tiedon hyväksikäyttö on muuttumassa yhä enemmän
menneiden analysoinnista tulevan ennakointiin. Liiketoimintapäätösten tekemistä varten on ymmärrettävä mitä tapahtui
eilen, tiedettävä mitä tapahtuu tänään ja ennakoitava, mitä
voi tapahtua huomenna. Mitä enemmän pystytään ennakoimaan tulevaa, sitä enemmän pystytään siihen vaikuttamaan ja
saavuttamaan tavoitteet.

• Mennyt ajankohta: Selvitä mitä tapahtui ja miksi.
Keskity sekä positiivisiin että negatiivisiin tapahtumiin
– missä onnistuttiin (miksi?), missä taas ei (miksi?).
• Käytä saatavilla olevaa reaaliaikaista tietoa
hyväksesi tarkkaillaksesi mitä tapahtuu juuri
nyt ja käytä tätä tietoa hyväksi liiketoiminnan
operatiivisessa johtamisessa.

Mitä todennäköisesti
tapahtuu
seuraavaksi?

Johtaminen, prosessit
Kuva 7 ■ Tieto johtamisen apuna.

2.4 Tiedon jakaminen osana yrityskulttuuria
Monessa yrityksessä myönnetään, että käytettävissä olevaa
tietoa ei hyödynnetä optimaalisesti. Esimerkiksi Marketvision
tiedolla johtamisen tilaa Suomessa selvittäneessä tutkimuksessa22 vain harva yritys kertoi keräävänsä systemaattisesti
tietoa sekä yrityksen sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Myös
analytiikkatiedon hyödyntämisessä oli suuria aukkoja.
Tiedon hyödyntämistä estävät mm. puuttuvat toimintaperiaatteet sekä puutteelliset tiedon keräämisen ja mallintamisen
työkalut. Eritoten suurissa yrityksissä kärsitään myös siiloutuneiden tietojärjestelmien ja organisaatioiden tiedonsiirtoa estävästä vaikutuksesta.

Yrityselämässä puhutaan usein avoimuudesta ja sana avoimuus löytyy usean yrityksen arvoista. Yritysten toiminta ja tie-

Tieto ei ole optimaalisessa käytössä, mutta
kehityssuunnitelmia on

38

Käyttö on sujuvaa ja vakiintunutta ja tietoa
hyödynnetään tavoitteiden mukaisesti

30

Tieto on käytössä, mutta käyttö vaatii jatkuvaa
muistutusta tai on suppeaa

30

Alle 1/3!

32 %

Lähde: Market-Visio Oy 2012

2

10

20

30

40

% vastaajista, n=81

Kuva 8 ■ Analytiikkatiedon hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä.
_________
22 Marketvisio (2012) Tiedolla johtaminen Suomessa 2012
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Toimenpiteet

Strategia

tavalla

0

Päätökset

Kuitenkin yksi tiedon hyödyntämisen suurimmista esteistä on
puutteellinen tiedonjakamisen kulttuuri yrityksissä.

• Ennakoi tulevaa: Mitä tulee tapahtumaan ja
miten liiketoiminnan tulisi reagoida tähän parhaan
mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi?

Ei juurikaan hyödynnetä

Tavoitteet

don jakaminen on kuitenkin tyypillisesti perustunut vahvaan
kontrolliin, tieto on pääsääntöisesti ollut salaista tai luottamuksellista ja vain tiettyjen ihmisten saatavilla. Organisaatiot
on jaettu muodollisiin ja epävirallisiin siiloihin, joiden välillä
tieto ei ole kulkenut optimaalisesti. Tieto ja sen niukkuus ovat
muodostuneet vallankäytön välineeksi.
Yksityiselämässä perinteinen yksityisyyden varjeleminen on
alkanut väistyä ja ihmiset haluavat jakaa sosiaalisessa mediassa tietoa yhä avoimemmin ja useammalle. Sama tieto, joka
aikanaan jaettiin pienen läheisjoukon kanssa keskustelemalla
tai vaikkapa postikortin välityksellä, jaetaan nykyisin Facebookissa tai blogissa jopa tuntemattomille ihmisille.
Samantapainen sosiaalisen median vaikutus on alkanut näkyä
jo yrityksissäkin ja avoimuuden vaatimus ja vaikutus kasvavat
rajusti jatkossa. Mitä tapahtuu kun diginatiivit eli internetin
läpimurron jälkeen syntyneet nuoret siirtyvät työelämään,
tyydyttääkö nykyinen tiedon salaamisen ja varjelun kulttuuri
avoimuuteen tottuneita nuoria? Työelämään nyt ja lähivuosina siirtyvillä nuorilla on halua ja taitoa tiedon jakamiseen,
mutta monen yrityksen työkulttuuri ei tue tätä tahtoa.
Avoimuus ja tiedon jakaminen eivät synny yrityksissä sattumalta, vaan vaativat tietoista johtamista ja tietoisia valintoja.
Avoimuus ei lisäänny vain uusien teknisten apuvälineiden
hankkimisesta, vaan avoimemman yrityskulttuurin synnyttäminen vaatii tietoisesti johdetun organisaatiokulttuurin, jossa
henkilöstöä ohjataan ja kannustetaan tiedon jakamiseen.
Avoimuudessa ja tiedon aktiivisessa jakamisessa onkin kyse
tahdosta.

Avoimuutta voidaan lähteä edistämään pienin askelin.
Esimerkiksi
• Mieti uudelleen tiedonjakamiseen liittyvät säännöt
o Mitä tietoa saa jakaa ja mitä ei? Miksi?
o Voidaanko siirtyä lähtökohtaisesti salaiseksi ja
		 luottamukselliseksi luokitellusta tiedosta
		 tilanteeseen, missä tieto on pääsääntöisesti
		 yrityksen sisällä kaikkien käytössä? Voiko uusi
		 tiedonjakamisen periaate olla ”Kaikki mitä ei ole
		 kielletty on sallittua”?
• Tarkastele kriittisesti salaiseksi miellettyä tietoa,
voidaanko osa tästäkin avata henkilöstön ja
sidosryhmien (esimerkiksi alihankkijoiden tai
asiakkaiden) käyttöön?
• Estävätkö esimerkiksi lainsäädäntö tai sopimukset
tiedon jakamista?

”Tiedonjakamisessa ei voi koskaan hävitä,
sillä en koskaan pysty antamaan enemmän
kuin saan muilta.” 23

Case Futurice
Futurice Oy on vuonna 2000 perustettu suomalainen web- ja

mobiiliohjelmistoja kehittävä yritys, joka tarjoaa digitaalisten palveluiden ja liiketoimintajärjestelmien kokonaisvaltaisia toteutushankkeita eli Futurice on mukana palveluiden
konseptoinnista ja designista aina tekniseen toteutukseen ja
ylläpitoon asti.
Futurice toteuttaa sekä kuluttajille suunnattuja palveluita,
kuten sähköisiä kauppapaikkoja ja yhteisöpalveluita, että
yritysten liiketoimintaprosessien sähköistämisiä esimerkiksi
asiakaspalvelu- ja HR-prosesseihin liittyen. Futuricen asiakkaita löytyy telecom-, media-, pankki-, vakuutus-, logistiikan
ja vähittäiskaupan toimialoilta.
Kesäkuussa 2012 Futuricen palveluksessa oli 150 työntekijää.
Yleensä IT-alan yrityksissä viestintä on rakennettu tietoturvan ehdoin: tieto on määritelty lähtökohtaisesti salaiseksi, ellei työntekijälle ole erikseen annettu oikeutta siihen. Futurice
on kääntänyt perinteisen lähestymistavan päälaelleen. Futuricella kaikki tieto on julkista (ilman pakottavaa syytä, kuten
henkilötietojen salaaminen), ja yrityksen johto pohtii jatkuvasti, kuinka voitaisiin toimia vieläkin avoimemmin. Työyhteisö rakennetaan luottamuksen, avoimuuden, vapauden ja
vastuun pohjalle. Kontrollin tilalla toimii läpinäkyvyys, joka
huolehtii sopivasti itsekurista ja vertaispaineesta. Futuricen
työntekijöille läpinäkyvyys näyttäytyy työkulttuurin merkittävänä, myönteisenä piirteenä. 24
“Futuricella jokaiseen luotetaan ja luottamus myös osoitetaan
oikeilla teoilla ja toimintatavoilla: yrityksen kaikki luvut ovat
julkisia; jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä päätökset, jos
heillä on paras tieto päätöksen kannalta oleellisista asioista – ts.
kaikki ylimääräinen byrokratia on poistettu; jokainen työntekijä saa myös oman firman luottokortin.”
Futuricellä periaatteena on, että henkilöstön yhteisiin tilaisuuksiin saavat kutsun kaikki – työntekijät itse valitsevat,
mihin osallistuvat. Myös viikoittainen johtoryhmän kokous
on avoin kaikille halukkaille.
Futurice valittiin vuosina 2012 ja 2013 Suomen parhaaksi25
työpaikaksi ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi pienten ja
keskisuurten yritysten sarjassa 26. Futurice sai erikoispalkinnon poikkeuksellisen avoimesta viestinnästä. Great Place To
Work® Institute myönsi Futuricelle myös Eurooppa-tasoisen
erikoispalkinnon poikkeuksellisen avoimesta viestinnästä.

Tyytyväisten työntekijöiden lisäksi Futuricella on myös
tyytyväinen asiakaskunta. Futuricen asiakastyytyväisyys
oli syksyllä 2012 sata prosenttia. 27
_________
23 Pönkä (2012) Sosiaaliseen mediaan…
24 Rossi (2012) Kulttuuristrategia
25 Great Place to Work Institute (2012 & 2013)
26 Great Place to Work Institute (2012 & 2013)
27 Säilä (2012): Toimiva työympäristö takaa tehokkuuden
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2.5 Tutkimuksia tiedon hyödyntämisestä
yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa
Marketvisio: Tiedolla johtaminen Suomessa 2012
Marketvisio suoritti syksyllä 2012 yhteisprojektina Solita-nimisen ICT-alan yrityksen kanssa tutkimuksen tiedolla johtamisen tilasta suomalaisissa yrityksissä.28 Tutkimusten tuloksista
voi päätellä että informaation strategista arvoa ei yrityksissä
vielä kovinkaan laajalti tunneta tai tunnisteta. Tutkimukseen
vastanneista yrityksistä vain 28 % ilmoittaa että analytiikkatiedon hyödyntäminen on tavalla tai toisella mainittu yrityksen
strategiassa.

Liiketoimintatiedon hyödyntämisen suhteen ei olla kovinkaan
korkealla kypsyystasolla – nykytilassa keskitytään lähinnä
taaksepäin suuntautuvaan raportointiin ennakoivan analytiikan sijaan.
Ennakoivamman analytiikan tarpeeseen on kuitenkin yrityksissä selvästi herätty, tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa ennustava eli prediktiivinen analytiikka nousee jo varsin kiitettäviin lukemiin.

Reaaliaikaisen analytiikan noususuuntauksen Marketvision
Analytiikka osana strategiaa tai analytiikalla oma
edustajat ovat myös havainneet lukuisten haastattelututkistrategia vain harvassa yrityksessä
Onko yrityksessänne strategia analytiikalle tai onko analytiikka
Onko
yrityksessänne
strategia
analytiikalle tai
mainittu
yrityksenne
strategiassa?

musten kautta. Informaation hyödyntämisen tahtotasossa on
tapahtunut selvä muutos 2011 syksyyn verrattuna.

onko analytiikka mainittu yrityksenne strategiassa?

Gartnerin Nexus of Forces
Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner kuvaa ICT-kenttään voimakkaimmin vaikuttavia trendejä ns. Nexus of Forces -kuvan
avulla.

Kyllä
28 %

Nexus of Forces muodostuu neljästä suuresta muutosvoimasta
– pilvipalvelut, sosiaaliset yhteisöt, mobiliteetti sekä informaation hallinta ja hyödyntäminen. Jokainen näistä voimista on
merkityksellinen jo itsessään, mutta yhdistettynä ne muuttavat erittäin voimakkaasti sekä yritysten että yksittäisten ihmisten tapaa toimia.

Ei
72 %
Kuva 9 ■ Analytiikka osana strategiaa
suomalaisissa yrityksissä. (Market-Visio Oy, 2012)

Lähde: Market-Visio Oy 2012

© Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.
Tiedolla johtaminen Suomessa 2012.

Miten liiketoimintatietoa seurataan ja hyödynnetään yrityksessänne?

Tulosten perusteella
liiketoimintatiedosta
tehdään kiitettävästi
raportteja. Kuitenkin
tietoa käytetään vain joka
toisessa yrityksessä
strategian luomisessa
sekä asiakastarpeiden
tunnistamisen tukena 
tiedon hyödyntämisessä
vielä suuria aukkoja.

Yrityksen päätöksenteon tukena

89

Lähinnä taloushallinnon raportoinnin
seurantaan

85

Lähinnä johdon haluamien raporttien
muodossa

83

Myynnin seurantaan

81

Strategian luomisessa

58

Asiakastarpeiden tunnistamisen tukena

Muita nimettyjä käyttökohteita mm.
tuotannon suorituskyvyn analysointi
ja optimointi, tehokkuuden
varmistaminen, tuotekehitys,
jakeluun liittyvä päätöksenteko sekä
markkinatilanteen seuranta.

53

Muu

10
0

Lähde: Market-Visio Oy 2012
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% vastaajista, n=81

Kuva 10 ■ Liiketoimintatiedon seuraaminen
ja hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä.
.
_________
28 Marketvisio (2012): Tiedolla johtaminen Suomessa 2012
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Analytiikkaratkaisuihin panostetaan nyt ja lähitulevaisuudessa
Lähes puolet vastaajista aikoo kehittää ennakoivampaa analytiikkaa

Oletteko tekemässä seuraavia toimenpiteitä analytiikan suhteen?
Analytiikkaratkaisuja
kehitetään aktiivisesti ja
analytiikkaratkaisujen
nähdään olevan yhä
tärkeämpiä jatkossa
•
Kaikkien vastaajien
mielestä analytiikan
rooli pysyy vähintään
nykytasolla.
•
88 % vastaajista
näkee analytiikan
roolin kasvavan
omassa
organisaatiossaan.

Laajennamme olemassa olevien ratkaisuiden
hyödyntämistä laajemmin organisaation sisällä

74

Laajennamme tiedon hyödyntämistä uusille
osa-alueille (esim. asiakastieto)

58

Uusien ominaisuuksien kehittäminen, esim.
itsepalveluportaali

52

Prediktiivisemmän analytiikan kehittäminen

47

Uusien käyttökanavien kehittäminen, esim.
mobiili BI

36

Prosessointikapasiteetin lisääminen, esim. inmemory computing

28

Ei mitään yllä olevista, tai ei ole mitään
erityisiä suunnitelmia.

2

En osaa sanoa

1
0

Lähde: Market-Visio Oy 2012
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Kuva 11 ■ Analytiikkaratkaisujen kehityssuunnitelmia suomalaisissa yrityksissä vuonna 2012.
.

Gartner:
Nexus ofof
Forces
Gartner:
Nexus
Forces

13

Kuva 12 ■ Gartner: ICT-alan trendejä kuvaava
”Nexus of Forces”. 29
© Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.
Tutkimuksen nimi.

Informaatio, sen hallinta ja hyödyntäminen on yksi yrityskentän suurimmista mahdollisuuksista – ja yksi suurimmista haasteista. Vain murto-osa yrityksistä tulee onnistumaan.
Gartner on arvioinut, että tiedon hyödyntäminen antaa todellisia liiketoimintaetuja. Arvion mukaan tietovarallisuuden
hyödyntämisessä onnistuvat yritykset tulevat menestymään
kilpailijoitaan paremmin useammalla osa-alueella vähintään
20 %:n marginaalilla.

_________
29 lähde Google, kuvahaku
30 Columbus (2012) Hype Cycle for Cloud Computing Shows Enterprises…
31 Gartner (2011) Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for

Gartner: Big Data will deliver
transformational benefits to enterprises
within 2 to 5 years, and by 2015 will enable
enterprises adopting this technology to
outperform competitors by 20% in every
available financial metric. 30

Gartner: Through 2015, more than
85 percent of Fortune 500 organizations
will fail to effectively exploit big data for
competitive advantage.
…Most organizations are ill prepared
to address both the technical and
management challenges posed by big
data; as a direct result, few will be able
to effectively exploit this trend for
competitive advantage. 31.

Gartner: By 2015, big data demand will
reach 4.4 million jobs globally but only
one third of those jobs will be filled. 32

2012 and Beyond
32 Gartner (2012) Gartner Reveals Top Predictions for IT Organizations and Users for
2013 and Beyond
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Tutkimus: tiedonhallinta tuottaa tulosta
Avanaden syksyllä 2012 julkaiseman Big Data33 -tutkimuksen
mukaan globaalit yritykset ovat kasvattaneen liikevoittoaan
systemaattisen tiedonhallinnan tuloksena. Valtaosa (73 %) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi onnistuneensa kasvattamaan vuositulostaan joko lisäämällä nykyistä liikevoittoa
(57 %) tai kehittämällä kokonaan uusia tulonlähteitä (43 %).

Avanaden tutkimusta varten haastateltiin yhteensä yli 560 esimiestä ja IT-asiantuntijaa 18 eri maasta.
Tutkimus: Strategisesta tiedonhallinnasta kilpailuetua
Vuonna 2011 tehdyn kansainvälisen tutkimuksen 34 mukaan
tiedonhallintastrategioita käyttävät organisaatiot pystyvät
hyödyntämään tietovarastoaan tehokkaammin ja suoriutuvat
kilpailijoitaan paremmin.

Suomessa raportoidut tulokset olivat jopa keskiarvoa paremmat, sillä 76 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä koki systemaattisen tiedonhallinnan nostavan vuositulosta. Suomalaisjohtajista 68 prosenttia oli myös sitä mieltä, että
he itse tekevät onnistuneempia päätöksiä jo olemassa olevia
tiedonhallintajärjestelmiä hyväksi käyttäen.

Maailmanlaajuisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että alle viidennes (18 %) tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista työskenteli organisaatioissa, joissa tietoa kerätään ja analysoidaan
tarkkaan määriteltyä tiedonhallintasuunnitelmaa noudattaen.

Tiedon nykyinen valtava määrä koetaan haasteeksi. Suomalaisista esimiehistä 52 prosenttia nimesi tiedonhallinnan suurimmaksi uhaksi ns. tietotulvaan hautautumisen.

Kun vastaajia pyydettiin vertaamaan yrityksensä tuloksellisuutta kilpaileviin yrityksiin, 53 prosenttia tiedonhallintaan panostavista johtajista sanoi yrityksensä taloudellisten tulosten
vievän voiton kilpailijoista. Vain 36 prosenttia johtajista, jotka
eivät ole turvautuneet tiedonhallintaratkaisuihin, sanoi samaa.

Tiedon käsittelyyn liittyvää osaamista tulee kyselyn perusteella
kehittää. Valtaosa vastanneista suomalaisyrityksistä (76 %) tunnisti tarpeen uuden ammattitaidon kehittämiselle, jotta olemassa oleva data voidaan muuttaa oivalluksiksi liiketoiminnassa.
60 prosenttia suomalaisista esimiehistä ja IT-asiantuntijoista
näkee tiedonhallinnan potentiaalisena tuloksen kasvattajana myös tulevaisuudessa. Potentiaalia ei ole vastanneiden
mukaan hyödynnetty vielä toivotulla tasolla, sillä suurin osa
esimiehistä kertoo, ettei heidän organisaationsa tällä hetkellä käytä datanhallintajärjestelmiä niin tehokkaasti, että yritys
tekisi maksimaalista voittoa. Vasta noin puolet (52 %) suomalaisyrityksistä pitää tiedonhallintaa strategisena työkaluna.
Loput 48 prosenttia esimiehistä näkee datan ainoastaan jo
tehdyn liiketoiminnan jälkiseurauksena.

Tiedonhallinnan strategioita hyödyntävistä vastaajista lähes
neljännes (23 %) kertoi tehostetun tiedonhallinnan mullistaneen yrityksen toimintatavat viimeisen viiden vuoden aikana.
Jopa 39 prosenttia kaikista vastaajista – mukaan lukien ne,
jotka eivät hyödynnä tiedonhallintastrategioita – kertoi käyttävänsä tietovarastojaan strategisena välineenä.
Tutkimuksen teki Economist Intelligence Unit ja tutkimuksen
sponsorina toimi SAS Institute. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 586 yritysjohtajaa. Vastaajista 31 % edusti Eurooppaa ja teknologia-alan yrityksiä oli mukana 10 % kaikista
vastaajista.

Miten arvioitte organisaationne taloudellisen tuloksen kehittyneen
viimeisen tilikauden aikana kilpailijoihin nähden?
Tiedon hukkaajat

Tiedon kerääjät

4

32

39

24

14

47

36

3

Edellä kilpailijoita
Tasoissa kilpailijoiden kanssa
Kilpailijoita perässä

Tietoa arvostavat

Strategisen tiedon hyödyntäjät

11

53

33
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Kuva 13 ■ Tiedon hyödyntämisen vaikutus yritysten taloudellisen tuloksen kehittymiseen.
(Lähde: Economist Intelligence Unit 35)
_________
33 Avanade (2012) Uusi kansainvälinen tutkimus…
34 Economist Intelligence Unit (2011) Big Data: Harnessing a game-changing asset
35 Economist Intelligence Unit (2011) Big Data: Harnessing a game-changing asset
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3 Tieto osana tuote- ja palveluvalikoimaa
Suomen elinkeinorakenne muuttuu jatkuvasti. Viime vuosina
useat palvelualat ovat kasvaneet nopeasti.36
Nykyisin yhä harvempi yritys on puhtaasti joko tuotteita valmistava tai palveluja tuottava yritys. Myös teollisuusyritykset
ovat siirtyneet laajalti mukaan palveluliiketoimintaan. Teollisuustoimialalla palvelut voivat liittyä joko olemassa oleviin
tuotteisiin tai palvelut voivat olla myös teollisuusalalla olevien
yritysten päätuotteita.
Palvelullistumisen myötä myös tiedon rooli osana tuotteita
kasvaa, sillä useassa tapauksessa uusi palvelu perustuu yrityksen osaamiseen tai analysoituun tietoon.

3.1 Palvelullistaminen
Palvelullistaminen (eng. servitization) tarkoittaa tilannetta, jossa siirrytään tuotteiden myynnistä integroitujen tuotteiden ja
palveluiden myyntiin. Palvelujen osuus yrityksen toiminnassa
voi vaihdella suuresti ja myös palvelusta voi tulla aiemmin tuoteorientoituneen yrityksen pääliiketoimi.
Tuote- ja palveluliiketoiminnassa on monia eroja ja siirto
palveluliiketoimintaan tarkoittaa suuria muutoksia aiemmin
puhtaasti tuotemyyntiin keskittyneiden yritysten toiminnassa,
mm.



siirrytään konkreettisten tuotteiden myynnistä
aineettomiin palveluihin
 siirrytään kertaluonteisesta myyntitapahtumasta
jatkuvan palvelun tuottamiseen
 liiketoimintasykli ja sitoutumisaste muuttuvat
 liiketoimintamallin ja tuote/palveluvalikoiman hallinta
muuttuu
Konkreettinen
Fokus: varallisuuden hallinta
Fokus: tuotteiden myynti
Lyhyt sopimuskumppanin vaihtoaika

Tuotteiden
palvelullistaminen

Palveluiden
tuotteistaminen

Aineeton
Fokus: kyvykkyyksien hallinta
Fokus: arvon tuottaminen
Pitkä sopimuskumppanin vaihtoaika

Kuva 15 ■ Tuotteiden palvelullistaminen ja
palveluiden tuotteistaminen.

Kuva 14 ■ Suomen elinkeinorakenne, osuus kokonaistuotannosta, %. (Lähde: EK, 2012)
_________
36 EK (2012) Kokonaistuotannon rakenne
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Palveluliiketoiminta on houkutteleva vaihtoehto monelle teollisuusyritykselle, sillä palvelut tarjoavat mahdollisuuden mm.
saavuttaa uutta liikevaihtoa. Tuotteisiin liitettyjen palvelujen
avulla voidaan venyttää saatavaa liikevaihtoa tuotteen koko
elinkaaren ajalle.
Tuotteisiin liittyvien palvelujen avulla yritys voi myös erottautua kilpailijoistaan sekä luoda kestävämpiä ja syvempiä
asiakassuhteita. Pitkäjänteiset asiakassuhteet auttavat myös
asiakasymmärryksen parantamisessa sekä uusien innovaatiomahdollisuuksien löytymisessä.

3.2 Palvelut osana teollisuusyritysten
tarjoomaa
Teollisuudessa palvelut antavat monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Moni näistä palveluista liittyy tuotteisiin ja palveluihin, niiden valmistukseen tai ylläpitoon liittyvään tietoon ja
sen hyödyntämiseen.
Tuotteisiin liitettyjä palveluja voidaan hakea asiakassuhteen ja
tuotteen eri elinkaaren vaiheilta mm. seuraavasti
• Pre-sale-vaihe
		 o Ongelmanratkaisu
		 o Konsultointi
		 o Rahoituspalvelut
• Suunnittelu ja tuotanto
		 o Tuotantopalvelut
		 o Integraatiopalvelut
• Post-sale-vaihe
		 o Huoltopalvelut omien tuotteiden osalta
		 o Ylläpitopalvelut omien tuotteiden osalta
		 o Kokonaisvastuulliset huolto- ja ylläpitopalvelut

3.3 Esimerkkejä tietoon liittyvästä
palvelullistumisesta teollisuustoimialalla

Case Rolls-Royce
Rolls-Royce plc on brittiläinen pörssiyhtiö, joka valmistaa

lentokone- ja laivamoottoreita sekä laivalaitteita. Suomessa
yrityksellä on tehtaat Raumalla ja Kokkolassa, joissa valmistetaan potkurilaitteita, vintturijärjestelmiä ja vesisuihkulaitteita.
Rolls-Royce ajautui 1970-luvun alussa konkurssiin, minkä
jälkeen Britannian hallitus kansallisti yrityksen. Kansallistamisen jälkeen yritystä lähdettiin uudistamaan ja nykyisin
Rolls-Roycen voidaan katsoa uudistuneen täysin. Entinen laitevalmistaja on panostanut voimakkaasti palveluliiketoimintaan ja nykyisin palveluliiketoiminnan osuus on yli puolet
(55 %) koko yrityksen liikevaihdosta.
Rolls-Royce on lähtenyt hakemaan palveluliiketoiminnalla
täysin uusia lähestymistapoja koko alaan nähden. Yksi innovatiivisista konsepteista on ”Power by the Hour” eli liiketoiminta, jossa lentokonemoottoreiden ja niiden huollon sijaan
myydäänkin moottoreiden toimintaa.
Rolls-Royce hyödyntää liiketoiminnassa ja sen kehityksessä
runsaasti dataa, mm. reaaliaikaista moottorien toimintatietoa.
Uudistuminen on vaikuttanut merkittävästi Rolls-Roycen liiketoimintaan. Aikanaan konkurssin tehnyt yritys on vuosien
varrella nostanut markkinaosuuttaan rajusti ja nyt se on alansa toiseksi suurin toimija 40 %:n markkinaosuudella.

Case Eniram
Vuonna 2005 perustettu Eniram on esimerkki puhtaasti tietointensiiviseen palveluun liiketoimintansa pohjaavasta yrityksestä.
Eniram kehittää laivateollisuuden polttoaineenkulutusta vähentäviä analyysijärjestelmiä.
Eniramin järjestelmät keräävät reaaliaikaista tietoa aluksen
tilasta ja auttavat päällystöä löytämään alukselle ihanteellisen
kulkuasennon, nopeuden ja työntövoiman.
”Isolla aluksella voidaan näin säästää polttoainetta jopa miljoonan euron edestä vuodessa. Vastaava vuosittainen ympäristövaikutus on keskimäärin noin 3 500 tonnia vähemmän
hiilidioksidia vuodessa”
Eniram on Suomen nopeimmin kasvava teknologiayritys
(Deloitte Technology Fast 50 Finland 2011 # 1). Eniram Oy
kiilasi ensimmäisenä Fast 50 -vuotenaan suoraan kärkeen
kasvuprosentilla 6209.
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4 Verkostoituneet yritykset ja tiedonhallinta
Syvähaastatteluissa korostui se, että teollisuustoimiala on voimakkaasti verkottunut ja toimijat pyrkivät kukin vuorollaan
luomaan kilpailukykyä nousemalla ylemmäs arvoketjussa.
Kautta linjan tunnistetaan, että arvoketjun läpi kulkevan ja ylläpidettävän informaation arvo toiminnan tehostamisessa olisi
todella merkittävä kilpailutekijä.
Tähän rooliin ei kuitenkaan ole tunkua – mikään taho ei tohdi
ottaa koko ketjun läpi menevän informaatiovirran ja elinkaaren hallintaa vastuulleen. Informaatioprosessin pirstaleisuuden ja datan huonon laadun takia esimerkiksi rakentamisen
kokonaishankkeissa tuhlataan valtava määrä aikaa, rahaa ja
resursseja.

4.2 Yritystenväliset tietoverkostot
Verkostoituminen tarkoittaa myös tiedon vaihtamisen lisääntymistä yritysten välillä, jolloin yritysten välille syntyy tiedonsiirtoverkostoja. Nämä yritystenväliset tietoverkostot voivat
verkoston luonteesta riippuen olla joko avoimia kaikille halukkaille tai vain verkostoon kuuluvien jäsenten suljettuja tiedonjakopaikkoja. Lisäksi verkoston sisällä tieto voi joko liikkua
vapaasti tai se voi olla kaupattavaa tietoa.
Yritystenväliset tietoverkostot voidaan jaotella karkeasti seuraaviin neljään luokkaan 37:
Vaihdanta kaupankäyntiä

4.1 Verkottuminen teollisuusyrityksissä
Teollisuuden kilpailutekijöiden muuttuessa yritykset ovat joutuneet kiinnittämään yhä enemmän huomiota kokonaisten
toimitusketjujen hallintaan ja alihankinnan kehittämiseen.
Verkostoitumisella haetaan uusia mahdollisuuksia mm. joustavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseen.

Tiedon
tarjonta
Suljettu
yhteisö

Avoin
yhteisö

Tietoketju
Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet voimakkaiden muutospaineiden eteen, sillä siirtyminen perinteisestä alihankinnasta strategiseen yhteistyöhön edellyttää
entistä enemmän osallistumista verkoston yhteiseen kehitystoimintaan ja kykyä vastata päähankkijan liiketoiminnan muutoksiin. Verkostoituminen on moderni tapa yhdistää yritysten
voimavaroja paremman kilpailuaseman saavuttamiseksi.
Verkostoituminen on virallisempaa, tiiviimpää ja monipuolisempaa kuin perinteinen yhteistyö. Verkoston avulla yritys saa
ideaalissa tapauksessa käyttöönsä kaikki verkostoon liittyvät
resurssit, mutta sitoo myös omia resurssejaan. Verkostossa
oleva yritys on riippuvainen muiden toiminnasta.
Verkostomainen toiminta tuo uusia haasteita myös informaation hallintaan. Tiedonkulku ja -hallinta usean yrityksen kesken
muuttuu verkostomaisessa toiminnassa kriittiseksi tekijäksi.
Tämä asettaa uusia paineita ja tarpeita entistä toimivammille
yritystenvälisille sovelluksille ja tiedonsiirtoratkaisuille. Toisaalta taas tekniikan kehitys on mahdollistanut lisääntyvän verkostoitumisen. Molempien rinnakkainen kehittyminen tavallaan siis ajaa toisiaan eteenpäin.

_________
37 Ohtonen (2009) Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa,
perustuu Mentzas et al (2006) materiaaliin
38 Mentzas et al (2006) (mukaellen)
39 Ohtonen (2009) Tuotetiedon jakaminen kaupan arvoverkostossa

Tietomarkkina

Tietoyhteisö

Vaihdanta jakamista
Kuva 16 ■ Nelikenttämalli yritysten välisistä
tietoverkostoista. 38 39

Tietoyhteisöt ovat luonteeltaan avoimia ja ne keskittyvät
helpottamaan tiedon jakamista suuren jäsenmäärän kesken.
Tietoyhteisön jäsenet voivat olla läheisiä yhteistyökumppaneita, satunnaisia kumppaneita tai jopa kilpailijoita. Yleensä
tietoyhteisön jäsenistö koostuu toimijoista, joita yhdistää jokin
tietty, yhteinen tarve. Monissa tapauksissa erillinen välittäjä
koordinoi tietoyhteisön prosesseja ja tietovirtoja, sekä tarjoaa
toimintasäännöt ja kontrollit verkoston tehokkaan toiminnan
takaamiseksi.
Esimerkki: Teknologiateollisuus ry
Tietoketju on kooltaan usein pieni tietoverkosto, jonka organisoijana toimii tyypillisimmin arvoketjun johtajayritys. Verkosto on luonteeltaan suljettu ja verkostoon pääsyä kontrolloi
johtajayritys. Tiedonjako tietoketjussa liittyy tavallisesti johonkin tiettyyn toimintoon. Tietoketjussa yritykset pystyvät jakamaan tietoa tehokkaammin, koska tietoketju tarjoaa syvällistä
yhteistyötä verkostossa toimivien yritysten kesken, nopeutta
ja joustavuutta tiedon jaossa, yksityisyyttä ja hallintaa luottamuksellisissa suhteissa, ja laadukasta palvelua asiakastyytyInformaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin • 17

väisyyden parantamiseksi. Näin ollen, jakamalla tietoa tarjontaketjun tasolla yritys parantaa omaa kilpailuetuaan, samoin
kuin koko tarjontaketjun kilpailuetua kokonaisuutena.
Esimerkki: alihankintaverkoston oma tiedonjakoverkosto
Tiedon tarjonta -tyyppisissä verkostoissa ammattilaiset myyvät informaatiota verkoston jäsenille. Tämän tyyppisissä verkostoissa tiedonvaihdantaa hallinnoidaan useimmiten sopimusten avulla.
Tietomarkkinat ovat avoimia kauppapaikkoja, joissa tietoa
myydään vastaavalla tavalla kuin tavaraa ja palveluja. Avoimen
kauppapaikan idea on siinä, että kun läsnä on paljon myyjiä
ja ostajia, tärkein kysynnän ja tarjonnan määrääjä on tiedon
hinta ja määrä. Tämä on mahdollista, mikäli monet myyjät
tarjoavat samankaltaisia (tieto)tuotteita, jotka kuitenkin ovat
selkeästi tunnistettavissa ja tätä kautta myös vertailtavissa. Internet-pohjaiset tietomarkkinat, jotka tukevat tiedon myymistä ja ostamista organisaatiorajojen yli, ovat varsin tuore ilmiö.
Yritys voi toimia osana monenlaisia verkostoja ja yritys voi
myös itse perustaa tietoverkoston. Yritysten tuleekin pohtia,
minkä tyyppisistä tiedonjakamis- ja hankintaverkostoista on
liiketoiminnan kannalta hyötyä.
Aktiivinen liittyminen omaan liiketoimintaan
liittyviin avoimiin tai suljettuihin tietoverkostoihin
		 o
oppiminen
		
o
parhaiden käytäntöjen löytyminen
		
o
uudet liiketoimintamahdollisuudet
•

•

Yrityksen oman tiedon puntaroiminen: voiko
yrityksen oman tiedon jakamisella luoda uutta
liiketoimintaa ja uutta liikevaihtoa? (luku 4
Palvelullistuminen)

4.3 Informaationhallinnan haasteita
verkostoituneessa toimintaympäristössä
Verkosto itsessään ei takaa tiedon optimaalista siirtymistä verkoston osapuolelta toiselle. Tietoa voidaan siirtää monin keinoin alkaen puhelinsoitoista ja paperisista dokumenteista aina
edistyneisiin sähköisiin tiedonjakojärjestelmiin.
Verkostojen laajentuessa tulee tiedonjakamiseen kiinnittää
erityistä huomiota. Mitä suurempi ja maantieteellisesti laajaalaisemmin levittäytynyt verkosto on kyseessä ja mitä liiketoiminnan kannalta kriittisempää tietoa siirretään, sitä oleellisempaa on varmistaa tiedon helppo siirrettävyys kaikille sitä
tarvitseville osapuolille. Tietoteknisin järjestelmin voidaan helpottaa ajantasaisen ja riittävän tiedon saamista kaikkien osapuolten käyttöön.
_________
40 VTT (2012) Verkoston pikatesti
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Esimerkkejä yritysten välisistä tiedonsiirtotasoista40:
1. ”Tiedonkulku tökkii tosi pahasti.”
a. Virheitä, lisätöitä, sekaannuksia, viivästyksiä
b. Sopimustaso, ei luottamusta
2. ”Pakolliset operatiiviseen toimintaan liittyvät tiedot
liikkuvat ihan kohtalaisesti yritysten välillä, mutta
tulevaisuudesta ei ole mitään hajua.”
3. ”Tieto kulkee ihan hyvin kahden kesken
keskusyrityksen ja verkostoyrityksen välillä,
muidenkin verkostokumppanien välillä harrastetaan
jonkin verran tiedon- ja kokemustenvaihtoa.”
a. Sähköisiä tiedonsiirtovälineitä
b. Toimijoiden keskuudesta löytyvät parhaat
		 käytännöt pyritään saamaan koko verkoston
		 käyttöön
4. ”Verkostossamme keskustellaan hyvinkin avoimesti
asioista. Kyllä se on vienyt vuosia, että sellainen
luottamus on saatu aikaan.”
a. Sähköisiä tiedonsiirtovälineitä
b. Yritysten välinen tiedonkulku runsasta ihmisten
		 välillä eri organisaatiotasoilla
c. Avoin, keskusteleva, luottamuksellinen ilmapiiri,
		 ei pantata tietoa

Case Ponsse
Ponsse Oyj on suomalainen metsäkoneita valmistava pörssiyritys. Ponsse-konsernin palveluksessa on noin 800 työntekijää ja yrityksellä on toimintaa noin 40 maassa.

Ponsse listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1995, minkä jälkeen yrityksessä alkoi kansainvälisen tytäryhtiöverkon rakentaminen. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto ylitti 226
miljoonaa euroa. Ulkomaisten liiketoimintojen ja viennin
osuus liikevaihdosta oli viime vuonna kaksi kolmannesta.
Yhtiö on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla, markkinoiden kysynnän ehdoilla ja vientimarkkinapainotteisesti, mikä on
asettanut vaatimuksia pitää myös tietotekniikkaan liittyvät
järjestelmät ajan tasalla.
Ponsse on luonut pitkäaikaisia alihankintasuhteita, joissa yhteistyö on tiivistä ja läpinäkyvää. Alihankintaverkoston työkaluna toimii sähköinen portaali, jonka kautta eri osapuolet
ovat jatkuvasti ajan tasalla konetoimitusten aikatauluista ja
tilauskannasta.

Toimivat työkalut ja keskinäinen luottamus ja avoimuus auttavat kaikkia osapuolia luomaan tehokasta toimintaa ja kehittämään tuotteita.
Syksyllä 2012 Ponsse palkittiin työstään Vuoden päähankkijana.

Case Konecranes
Konecranes Oyj on suomalainen nostureita valmistava ja

kunnossapitopalveluita tarjoava pörssiyhtiö.
Konecranes hyödyntää tietotekniikkaa mm. tarjoamissaan
tuotteissa ja palveluissa, kunnossapidon ohjauksessa sekä
myynnin ja toimitusketjun ohjauksessa.

ta saadaan kohtaamaan koko ketjussa ja kokonaisuus pelaa
ketjussa saumattomasti yhteen.
Konecranesilla on globaali hankintaverkosto. Konecranesin
IT tukee tämän verkoston globaaleja ja reaaliaikaisia tietovirtoja, joiden ansiosta yrityksessä voidaan tehdä päätöksiä
ajanmukaisen tiedon perusteella. Tehokas kysynnän mukaan
joustava ja kustannustehokas toimitusketju onkin yksi Konecranesin strategisista vahvuuksista.
Myös laaja kunnossapitoverkosto kerää jatkuvasti valtavia
määriä tietoa, jonka perusteella tiedetään, mitä asiakkaat
tarvitsevat ja osataan kehittää ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin.

Konecranesin toimitusketjussa on mukana paljon erilaisia
rooleja ja organisaatioita. Tietotekniikan avulla toteutettu toimitusketjun hallinta mahdollistaa sen, että kysyntä ja tarjon-
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5 Innovaatioita moniosaamisella
Suomi on perinteisesti tunnettu osaavana insinöörikansana.
Tämän tutkimuksen haastatteluosuudessa nousi esiin tarve
siirtyä tästä perinteisestä roolista yhä laajemman osaamisen
hyödyntäjäksi.

Moniosaamisen lisäksi toki myös täsmäosaamisella on jatkossa edelleen kysyntää työelämässä. Täsmäosaaminen kohdistuu yhä syvemmälle ja yksityiskohtaisempaan osaamiseen
menevänä ammattitaitona.

Haastatteluissa tuotiin esille muun muassa seuraavia seikkoja:

Tulevaisuudessa molempien osaamisalueiden rooli tulee edelleen kasvamaan ja sama henkilö voi joutua kouluttautumaan
sekä syvä- että moniosaajaksi poikkitieteellisin opinnoin työuransa aikana.

• Suomi on pieni maa, pienuus viittaa yleensä
ketteryyteen. Ketteryydellä on mahdollisuutta
saada kilpailuetua. Pienessä ympäristössä on myös
helpompaa pilotoida uusia konsepteja ja tarpeellisen
verkoston pystyy luomaan järkevässä ajassa.
• Informaation hallinnan suhteen helpoksi koetaan se,
jonka itse ”omistaa” ja jota ei koeta tarpeelliseksi
tai itseä hyödyttäväksi jakaa. Tiedon panttaamisen
ilmapiiri on edelleen vahva.
• Suomalaisten yritysten tuotekehityksessä uskotaan
tekniseen hienouteen asiakastyytyväisyyden ja
asiakasuskollisuuden rakentamisen sijaan.
• Asiakasrajapinnassa toimivien osaajien tietämystä ei
osata jakaa laajemmin organisaatiossa. Tuotekehitys ei
ole riittävän asiakaslähtöistä.

5.1 Moniosaamisen ja täsmäosaamisen
herkkä raja
Lähivuosina monen toimialan työvoimatarpeet muuttuvat
merkittävästikin. Toimialat lähenevät toisiaan, ja niiden väliset raja-aidat häviävät. Tämä edellyttää uutta osaamista: on
osattava yhdistää luovasti erilaisia asioita uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi ja oltava valmis luopumaan perinteisistä toimintatavoista 41.
Toimialojen ohella ammatit ja työtehtävät muuttuvat. Uusien
liiketoiminta-alueiden myötä syntyy uusia ammatteja ja vanhojen ammattien osaamisvaatimukset muuttuvat. Ammattiosaamisen rinnalla korostuvat yleiset taidot. Työpaikoilla on
vastaisuudessa yhä enemmän moniosaajia, jotka hallitsevat
monia eri ammattitaitoja ja menetelmiä työn suorittamiseksi.
Teknologiset valmiudet ja kielitaito ovat keskeistä osaamista
monissa työtehtävissä.

Ihanteellista työntekijää voisi ehkä kuvata yhden tai useamman alueen täsmäosaajana, jolla on jatkuva halu ja kyky nähdä oma osaamisensa laajemmassa liiketoiminnallisessa viitekehyksessä ja omaksua uusien osaamisalueiden periaatteet
riittävällä tasolla, riittävän ripeästi.
						

Osaamisen
syventäminen

Uudet,
täydentävät taidot

Tulevaisuuden työntekijä

5.2 Innovaatioita heterogeenisillä
kehitystiimeillä
Syvähaastatteluissa tuotiin varsin vahvasti esille heterogeenisten kehitystiimien rooli.

????????

Moniosaamistarpeen myötä yhteisöllinen oppiminen työssä yli
toimialarajojen on entistä tärkeämpää. Osaamisvaatimuksena
on myös kyky ymmärtää eri toimialojen välisiä synergioita,
kyky ymmärtää ja hallita kokonaispalveluketjuja sekä kyky ennakoida tulevaa muutosta.

_________
41 Opetin.fi (2012) Tulevaisuuden Suomi, moniosaaminen korostuu
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Heterogeenisiin tiimeihin osallistuu eri-ikäisiä ja eritaustaisia
ihmisiä, jolloin kehitystyöhön voidaan saada mukaan uusia
näkökulmia. Tällöin voidaan löytää innovatiivisia ideoita, jotka

perinteiseltä homogeeniseltä ryhmältä olisi jäänyt löytämättä.
Erilaisuus ja erilaisuutta salliva ympäristö voivat toimia luovuuden lähteenä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittajana. Hyvin toimivat heterogeeniset tiimit antavat myös
mahdollisuuden ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita.
Marketvision tutkimusohjelmassa tammikuussa 2013 julkaistu
tutkimus ”Heikot signaalit ICT-palveluliiketoiminnan kehityksessä” tukee tätä löydöstä myös.
Kokeneemmat ja varttuneemmat henkilöt tuottavat näkemyksiä ja ideoita toteuttamiseen nuoria rikkaammin. Tämä
pohjautuu hyvään peruskokemukseen. Nuoret henkilöt taas
havainnoivat teknologisia mahdollisuuksia muita paremmin ja
avoimemmin.
Myös syvähaastatteluissa korostettiin nuoremman sukupolven
ja nuorten osaajien esiin nostamisen tärkeyttä. Vanhan sanonnan mukaan nuorisossa on tulevaisuus ja haastateltavat näkivät jo valmiiksi globaalisti ajattelevan sukupolven ajattelumalleissa tuoreutta. Myös nuorten kyseenalaistamista arvottava
kulttuuri voisi toimia innovaation lähteenä.
Erilaisuuden lisääminen voidaan nähdä ristiriitaisena nykyisen
tehostamiseen, fokusoitumiseen ja ydinosaamiseen perustuvan yrityskulttuurin kanssa. Nykyisin yritysten liiketoimintaa
tehostetaan kaikkia mahdollisia rönsyjä karsimalla, jolloin
moni yrityksen innovatiivinenkin osa voi joutua karsimislistan
alle.

Erilaisuuden lisääminen organisaatioissa vaatii uskallusta sekä
asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta. Myös johtaminen
voi nousta ongelmaksi, sillä heterogeenisten tiimien ja erilaisuuden johtaminen vaatii yritykseltä ja esimiehiltä uusia taitoja. Miten yhdistetään erilaiset tavat työskennellä toimivaksi
tiimiksi? Miten motivoidaan eri-ikäisiä ja uransa eri vaiheissa
olevia ihmisiä työskentelemään yhteisten odotusten, tavoitteiden ja päämäärien eteen? Miten varmistetaan, että odotukset
ja tavoitteet ovat selviä ryhmän kaikille jäsenille?

Case Medipolku-kesätiimi
Lääketieteellisen teknologian tuotekehitys ja kaupallistaminen, on vaativa ja viranomaisten tiukasti valvoma prosessi,
jonka läpivienti vaati usein monialaisen tutkimus- ja tuotekehitysosaamisen lisäksi kattavia kliinisiä testejä sairaalaympäristössä. Kuopion alueella toteutettiin vuosina 2009-2011
oppilaitosten ja yliopistollisen sairaalan yhteistyöprojekti
Medipolku, jossa pyrittiin alan innovaatioympäristön kehittämiseen. 42
Projektissa etsittiin ratkaisua heikosti ymmärrettyyn yhteistyöprosessiin akateemisten toimijoiden, yritysten, viranomaisten ja loppukäyttäjien välillä. Projektin tavoitteena oli
selventää tätä prosessia erityisesti kokemattomien innovaattoreiden näkökulmasta. Projektissa pyrittiin edistämään uusien, ehkä radikaalienkin, tutkimus- ja tarvelähtöisten tuoteideoiden etenemistä kohti kaupallista ja lääketieteellistä
hyödyntämistä.
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(Market-Visio Oy, 2012)
_________
42 Medipolku, www.medipolku.fi
43 McKinsey Global Institute (2011) Big data: The next frontier for innovation,
competition and productivity
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Yksi Medipolku-projektin pilottiprojekteista oli vuonna
2010 toteutettu kesätiimikokeilu, joka tähtäsi eri alojen opiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen. Tiimi koostui eri alojen opiskelijoista, mukana oli ryhmän vetäjä, fyysikko, kaksi
muotoilijaa, mekaniikkasuunnittelija, kaksi elektroniikkasuunnittelijaa sekä markkinointivastaava, ja tiimin tavoitteena oli saattaa useampi eritaloinen ja rinnakkain toteutettava
tuotekehitysaihio vähintään prototyyppiasteelle.
Projektin jälkeen todettiin, että yhteisen tekemisen lisääminen eri alojen osaajien kesken lisää merkittävästi uusien tuoteinnovaatioiden syntypotentiaalia. Yhteistyön lisääminen eri
koulutusasteilla olevien opiskelijoiden ja alan ammattilaisten
kesken toi piristysruiskeen terveysteknologian tuotekehitykseen.

5.3 Moniosaamisella tiedon käsittelyn
ammattilaiseksi
Myös tiedon käsittely ja hyödyntäminen edellyttävät henkilöstöltä moniosaamista. Tiedon arvon ja mahdollisuuksien ymmärtäminen vaatii uusia taitoja yritysten johtotasolla, liiketoiminnan eri osissa sekä IT-osastolla.
Tiedon käsittelyn ammattilaisista on jo nyt ja tulee jatkossakin olemaan huutava pula. Esimerkiksi McKinseyn arvion
mukaan43 Yhdysvalloissa tulee olemaan nykyisillä työllistymis- ja koulutusmäärillä vuoden 2018 loppuun mennessä 140
000–190 000 analytiikan syväosaajan vaje. Lisäksi saman arvion mukaan analytiikan mahdollisuudet tuntevia johtajia ja
asiantuntijoita tarvitaan samaan aikaan 1,5 miljoonaa nykyistä
enemmän.

Gartnerin mukaan vuoteen 2015 mennessä pelkästään Big
Datan käsittelyyn tarvitaan 4,4 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti, mutta vain kolmasosaan näistä paikoista tulee
löytymään osaaja.44
McKinseyn raportissa Tuotteistettua tuottavuutta 45 pohditaan
analyyttisten osaajien koulutusta Suomessa. Raportissa todetaan, että perinteisesti Suomen vahvuutena on ollut osaavan
henkilöstön saatavuus. Esimerkkinä mainitaan, että Suomessa
suoritetaan suhteessa paljon tutkintoja perustieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja insinööritieteiden alueella.
Kuitenkin tutkintojakaumaa tarkemmin tarkastelemalla voidaan havaita, että Suomessa koulutetaan verrokkimaita
enemmän insinöörejä, kun taas muilla koulutusaloilla (perustieteet, matematiikka, tietotekniikka) tutkintoja suoritetaan
suhteessa vähemmän. Näin Suomelta puuttuu osaamista esimerkiksi matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn alueilla, eli juuri niillä alueilla, joista voitaisiin löytää analyyttistä
osaamista. Miten ja millaisella koulutusrakenteella Suomessa
vastataan siis jatkossa analyyttisen osaamiseen huutavaan tarpeeseen?
Suomessa tulisikin nopealla aikajänteellä miettiä, miten pystytään tukemaan niin yksilöitä kuin yrityksiä tiedon käsittelyn
ammattilaisiksi. Miten voimme luoda uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa tiedon ympärille? Minkälaisella koulutus- ja
kokemustaustalla varustetut resurssit ovat parhaiten sopivia
informaationhallinnan ja hyödyntämisen asiantuntijoiksi? Nopeasti tulevaan osaajapulaan reagoimalla voidaan Suomi nostaa informaatioalan kärkimaaksi.
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Kuva 18 ■ Perustieteiden, matematiikan,
tietotekniikan ja insinööritieteiden tutkinnot 2007, osuus kaikista tutkinnoista.
_________
44 Gartner (2012) Predicts 2013: Big Data and Information Infrastructure
45 McKinsey (2012) Tuotteistettua tuottavuutta
46 McKinsey (2012) Tuotteistettua tuottavuutta, kuvissa hyödynnetty The Conference of Canadan tietoja

22 • Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

A

Erinomainen

D

Heikko suhteessa
verrokkimaihin

					Arkkitehtuuri		
Insinööri-		
TietojenLuonnon- ja rakentami- Matematiikka
tieteet
Biotieteet
käsittely
tieteet
minen
ja tilastotiede

Valmistusja prosessitekniikka

Australia

D

C

A

C

C

D

B

Itävalta

B

C

A

C

A

C

C

Belgia

B

B

D

C

C

C

D

Kanada

C

A

D

B

D

C

D

Tanska

C

D

D

C

A

C

D

Suomi

A

D

C

C

C

C

A

Ranska

C

B

C

A

C

B

A

Saksa

C

C

B

A

B

A

B

Irlanti

D

D

C

D

D

D

B

Italia

C

C

D

D

A

C

A

Alankomaat

D

D

C

D

C

D

C

Norja

D

D

C

D

C

D

D

Ruotsi

A

C

D

D

C

D

C

Sveitsi

B

B

D

A

B

C

D

Iso-Britannia

D

B

C

A

B

C

B

USA

D

B

D

D

D

C

C

Lähde: The Conference Board of Canada

Kuva 19 ■ Perustieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja insinööritieteiden tutkintojakauma 46.

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin • 23

6 Suomi@InformationHeadquarters – Miten?
Mitä tukea suomalaiset yritykset tarvitsevat voidakseen kehittyä timanteiksi informaatioyhteiskunnan paineessa?
Mitä tarvitaan, että informaatiosta itsestään ja sen älykkäästä
hyödyntämisestä saataisiin Suomeen uutta vientiteollisuutta?
Loppukäyttäjien kaipaama tuki:
• Osaamisen kehittäminen
o Olemassa olevien resurssien koulutus:
		 informaation hallintaan ja hyödyntämiseen
		 liittyvän osaamistason nostaminen sekä
		 IT-organisaatioissa että liiketoiminnan
		 organisaatioissa.
o BICC (Business Intelligence Competence Center)
		 -toimintojen kehittämisen tuki koulutuksen ja
		 prosessikehityksen avulla.
o Yritysjohdon sitouttaminen valistustoiminnan ja
		 koulutuksen avulla.
o Ymmärrystä siitä, minkälaisella koulutus- ja
		 kokemustaustalla varustetut henkilöt sopivat
		 parhaiten informaationhallinnan ja
		 hyödyntämisen asiantuntijoiksi.
• Analytiikkaratkaisujen kehittäminen asiantuntijapalveluiden hankinnan tukemisen kautta – yrityksillä
ei tyypillisesti ole resursseja sisäiseen, laajamittaiseen
informaation hyödyntämisen kehittämiseen.
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Palveluntarjoajien liiketoiminnan tuki:
• Yrityshautomoita uusien ja innovatiivisten
informaatioalan palvelu- ja tuotekehitysyritysten
määrän lisäämiseksi.
• Kohdennettua ”starttirahaa” informaatioalan uusille
yrityksille.
• Crowdsourcingin mahdollistaminen sekä palvelu- ja
tuotekehityksen että rahoitusjärjestelyiden tueksi.
• Avointen, pilvipohjaisten kehitysalustojen
tarjoaminen aloitteleville informaatioalan yrityksille.
• Vientituki ja koulutustuki informaatioalan
kasvuyrityksille.
Yhteiskunnalta, yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä,
edunvalvojilta ja rahoituslaitoksilta toivottava tuki:
• Määrätietoinen tietoliikenne- ja
tietotekniikkainfrastruktuurin kehittäminen
mahdollistamaan uuden liiketoiminnan luomisen
tekniset edellytykset.
• Vaikuttaminen koulutusohjelmiin, erityisesti
korkeakoulutasolla. Teknisen alueen koulutusohjelmiin
lisää pehmeitä tieteitä ja taitoja – ja parempia
tietoteknisiä valmiuksia ns. ihmistieteiden opiskelijoille.
• Tuki poikkitieteellisten opiskelijaprojektien
toteuttamiselle suoraan yrityksille opiskeluaikana
akateemisten harjoitustöiden sijaan.
• Määrätietoinen valistus (=lobbaus) yksityisrahoituksen
toimijoille, jotta alan kehittymiseen saataisiin myös
yksityistä rahavirtaa.

7 Loppusanat
Suomen kilpailukyvyn parantaminen ICT-osaamisen hyödyntämisen kautta on monien vaikutusvaltaisten tahojen agendalla. Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunta asetti
14.3.2012 Pekka Ala-Pietilän vetämän ”Suomen ICT-klusteri
2015” -työryhmän etsimään konkreettisia tapoja, joilla Suomen tieto- ja viestintäteknologiatoimiala saataisiin johdettua
voimakkaan rakennemuutoksen keskeltä kohti uutta kasvua.
Työryhmä julkaisi raporttinsa tammikuussa 2013: raportissa
esitellään 21 erilaista toimenpidepolkua, jotka johdattavat
”Kitkattomaan Suomeen”. Valtioneuvoston kansliaan perustetun, Olli-Pekka Heinosen johtaman ICT-asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on seurata ja vauhdittaa toimenpiteiden toteuttamista.

luntarjoajienkin puolella, on herännyt uudenlainen ymmärrys siitä, miten liiketoimintaan liittyvää tietoa voisi paremmin
hyödyntää. Yrityksissä ollaan valmiita ottamaan vastaan apua
ja tukea tiedonhallintaan ja tiedon hyödyntämiseen liittyviin
haasteisiin.
Tutkimukseen haastatellut henkilöt toivat voimakkaasti esille
tarpeen muuttaa perinteinen tiedonpanttauksen mentaliteetti
yrityskentässä. Monenlaista osaamista ja kokemusta sisältävien kehitysryhmien ennakkoluulotonta kokoamista pidetään
yhtenä innovatiivisen palvelu- ja tuotekehityksen mahdollistajana.
Suomi@InformationHeadquarters-peruskivet ovat jo olemassa, vaikkakin vielä hajallaan.

Marketvision omat sekä Gartnerin tutkimukset indikoivat, että
suomalaisissa yrityksissä, niin ICT:n hyödyntäjien kuin palve-
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