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Teollinen internet on ilmiö, jota ei ole voinut olla huo-
maamatta. Aihetta on puitu tiedotusvälineissä ahkerasti, 
analyytikot ja tutkijat ovat esittäneet näkemyksiään teolli-
suuden digitalisoitumisesta ja sen vaikutuksista globaaliin 
liiketoimintaan.

Teollisella internetillä on useita eri määritelmiä, oheiseen 
kuvaan on koottu yleisimmin käytettyjä. Keskusteluissa 
esiin nousevat seuraavat päätermit:

• digitalisoituminen, jolla tarkoitetaan liiketoimin-
nan laajenemista tai siirtymistä kokonaan sähköisiin 
kanaviin, sisältöihin ja transaktioihin

• asioiden ja esineiden verkottuminen (internet of 
Things), jolla tarkoitetaan laitteista kerättävän (mit-
taus) datan siirtämistä, analysointia sekä niiden poh-
jalta automatisoitua toimintaa sekä suljetuissa että 
avoimissa tietoverkoissa

1 Johdanto
• teollinen internet, jolla tarkoitetaan teollisuuden 

tuotannon ja tehokkuuden parantamista lisäämällä 
laite- ja järjestelmäkantaan älykkyyttä ohjelmistoke-
hityksen avulla sekä (automatisoidun) päätöksenteon 
mahdollistamista reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon pe-
rustuen.

Mitä tekee suomalainen teollisuus? Konecranesin toimitus-
johtaja Pekka Lundmark on profiloitunut yhdeksi teollisen 
internetin hyödyntämisen näkyväksi puolestapuhujaksi, ja 
digitalisoituminen näkyy jo vahvasti yrityksen strategisissa 
tavoitteissa. Jo vuonna 1990 Stig Gustavson*, Kone-
cranesin silloinen toimitusjohtaja, linjasi että nostureihin 
on tuotava digitaalista ohjausta. Tuolloin ajatus oli helppo 
tuomita huuhaaksi – nyt näemme että tuo varhainen linja-
us oli hyvinkin osuva ja edellä aikaansa.

Kuva 1 ■ Termistöjen sekamelska

__________

*http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/kaheli+paatos+osoittautuikin+oikeaksi+quothanelle+naurettiinquot/a974199 

Termistöjen sekamelska 
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Suomalaisten yritysjohtajien arvioita digitalisaation vaatimista edellytyksistä.  

(Lähde: Marketvision tutkimusohjelma, pääosa vuoden 2013 tutkimuksista)
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1.1  Yleistä tutkimustaustaa

Digitaalisia välineitä ja mahdollisuuksia osataan Suomessa 
hyödyntää. Ratkaisut ovat kuitenkin tyypillisesti ennemmin 
pistoratkaisuja kuin kokonaisvaltaista liiketoiminnan uudis-
tamiseen liittyvää kehitystä. 

Digitalisoitumiskehityksen perusedellytyksiin kuuluvat riit-

tävän hyvä tietoliikenneinfrastruktuuri sekä vallalla olevat 
murrosteknologiatrendit kuten toiminnan siirtyminen mo-
biilikanaviin, tiedolla johtaminen, pilvipalvelut sekä yhtei-
sölliset toimintatavat. (Nexus of Forces, Gartner 2012). 
Murrosteknologiat ovat vakiintuneet osaksi jokapäiväistä 
tekemistä. Edelläkävijäyritykset ovat löytäneet niiden poh-
jalta kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja palveluja.

Kuva 2 ■ Digitalisoitumisen tila Suomessa 2013Digitalisoitumisen tila Suomessa 2013 

Lähteet: Marketvision tutkimusohjelma, 
pääosa lähteistä vuoden 2013 tutkimuksista 

1.2  Käsikirjan taustalla oleva haastattelututkimus

nostivat esille tarpeen saada konkreettisempaa ymmärrys-
tä siitä, mitä teollisen internetin suhteen suomalaisissa yri-
tyksissä ollaan tekemässä ja millaisia hankkeita suunnitel-
laan. Alla olevassa kuvassa näemme, mitä hyötyjä teollisen 
internetin hyödyntämisellä yrityksissä tavoitellaan. 

Kuva 3 ■ Mitä  Teollisen internetin avulla tavoitellaan?
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© Market-Visio Oy ja Teknologiateollisuus Ry 2014. All rights reserved.  
Teollinen internet Suomessa 2014 

Koska teollinen internet nousi voimalla teollisuusyritysten 
uudistumishankkeiden pääteemaksi, Teknologiateollisuus 
ry järjesti 3.2.2014 keskustelutilaisuuden, joka toimi läh-
tölaukauksena tutkimusprojektille, johon tämäkin käsikir-
ja osittain perustuu. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 

Suomalaisten yritysjohtajien arvioita digitalisaation vaatimista edellytyksistä.  

(Lähde: Marketvision tutkimusohjelma, pääosa vuoden 2013 tutkimuksista)
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1.3  Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tärkeimpänä lähteenä ovat asiantuntijahaas-
tattelut. Tässä käsikirjassa lähteinä käytetään lisäksi julkisia 

Kuva 4 ■ Tutkimuksen taustat

• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää  
suomalaisten ja Suomessa toimivien 
teollisuusyritysten ylemmän johdon 
suhtautumista Teolliseen internetiin tai 
asioiden internetiin (Internet of Things) 

• Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisina 
haastatteluina, joihin osallistui 33 yritystä tai 
organisaatiota, vastaajia oli 37 

Haastatteluihin osallistuivat mm. seuraavat 
yritykset ja organisaatiot: 

Aalto yliopisto Halton Outokumpu
Andritz Klinkmann Outotec
Cargotec Konecranes Remion
Cybercube Metso Tekes
GE Suomi Murata There Corporation
EK Novotek Vacon
Ericsson NSN VTT
FISC, IoT työryhmä Okmetic

lähteitä sekä Marketvision ja Gartnerin tutkimusten kautta 
käytettävissä olevaa tietoa.

2 Painopistealueet

Teknologiateollisuuden keskustelutilaisuudessa 3.2.2014 
tunnistimme seuraavat digitalisoitumisen edellytykset tut-
kimuksen painopistealueiksi:

• Verkostoitumisen rooli suomalaisille teollisuusyrityk-
sille

• Osaamisen saatavuus, osaamisen kehittäminen
• Alustat, joiden päälle teollisen internetin mahdollis-

tava liiketoiminta rakentuu.

Lisäksi haastatteluissa pyrittiin keräämään käytännön esi-
merkkejä digitalisoitumisen hyödyntämisestä.
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3 Digitalisoitumisen käsikirja
3.1 Verkostoitumisen rooli suomalaisille teollisuusyrityksille

Seuraavassa kuvataan teollisuuden yksinkertaista arvoket-
jua ja sen toimijoita. 

3.1.1  Verkostoituminen ja yhteistyö
Teollisuustoimijat ovat heränneet digitalisoitumisen ja 
teollisen internetin mahdollisuuksiin ja haasteisiin nopeas-
ti alkuvuoden 2014 aikana. Verkostoituminen ja erilaiset 
ekosysteemit onkin tunnistettu tärkeiksi tekijöiksi oman 
kilpailukyvyn kehittämisessä. Luontevimmat yhteistyö-
kumppanit löytyisivät asiakaskunnasta, mutta myös oman 
toimittaja- ja kumppaniverkoston sisältä. Jostain syystä yh-
teistyötä kuitenkin tehdään hyvin vähän – miksi?

3.1.2  Verkostoitumiskehityksen haasteet: miksi 
se on vaikeaa?
Yhteistyömallit eivät rakennu itsestään. Ne eivät 
myöskään toimi, ellei niitä johdeta eikä niillä ole 
tavoitetta. Tavoitteen täytyy olla mahdollisimman 
konkreettinen ja lähteä liiketoiminnasta. Yhteistyön pitää 
myös palkita kaikkia osallistujia ja olla perusteltavissa 
yrityksen hallitukselle ja omistajille. Eli yhteistyön 
tarkoituksena on tehdä rahaa. 

Yleiset, tiedonjakoon ja verkostoitumiseen keskittyvät foo-
rumit ovat nekin paikallaan ja niitä koetaan löytyvän riittä-
västi. Satunnainen ajatustenvaihto ei kuitenkaan vie varsi-

naista liiketoiminnan kehittämistä ja innovointia riittävällä 
tavalla eteenpäin – ”mikään asia ei etene ilman casea”.

Verkostoitumiskehityksen vetäjän paikalle on harvemmin 
tungosta, sama pätee myös teollisuuden yhteistyöhank-
keisiin. Arvoketjun alkupään toimijat joko arastelevat ottaa 
johtavaa roolia tai pelkäävät, että hankkeista kaupallisen 
hyödyn kerää vain ravintoketjun huippu. Ketjun keskivai-
heilla mietitään, miten palvella useita eri verkostoja erilai-
sine vaateineen, kun investoinnit pitää kuitenkin suunnata 
oman liiketoiminnan kannalta järkevästi.

Kokonaistoimittajat odottavat aloitetta toimittajaketjul-
taan, mutta eivät osaa suhtautua esitettyihin ideoihin yh-
teistyössä tekemisen hengessä; ne odottavat, että saavat 
jotain valmista, josta ovat ehkä valmiita maksamaan.

Yhteistyöverkostoissa johtajan paikka kuuluu sille, jolla 
on riittävän hyvä idea ja visio tulevista tuotto-odotuksista 
koko ketjulle, riippumatta paikasta toimitusketjussa tai po-
sitiosta nykyisissä verkostoissa. Teollisen internetin myötä 
jokaisen yrityksen on syytä tarkastella omia verkostojaan 
kriittisesti: mitkä asiakkaat, toimittajat, kilpailijat ja yh-

Kuva 5 ■ Arvoketjut & toimijat 
Valmistavan teollisuuden näkökulma 

Valmistava teollisuus lähestyy teollista internetiä prosessiautomaation ja suurempien 
kokonaisuuksien, kuten laitosten tai tehtaiden kautta. Lisäksi valmistavan teollisuuden laitokset ovat 

perinteisesti toimineet suljetuissa ympäristöissä.  

© Market-Visio Oy, 2014. All rights reserved.  Internet of Things 
ja teollinen internet Suomessa. Markkina- ja tilannekatsaus 2014. 
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Asiat / Esineet  
Laitteet 

Järjestelmä- tai 
automaatio-

toimittaja 

Toimitus-/ 
projektivastava 

Rakennuttaja 
Konsultti 

Sensorit 
Anturit, RFID 
SIM-kortin lukijat 
 
 

Esim. 
tuotantolaitoksen 
automaatiotoimittaja 

Alustat 
Integraatio 

Yleensä alihankintana 
ja tyypillisesti esim. 
tehtaan 
rakennusprojekti 

Loppuasiakas 

Tuotantolaitos 
Kokonaisratkaisut 
Esim. sellutehdas, 
voimalaitos,  
valtamerilaiva 

Ohjelmistot, palvelut 

Toimialakohtaiset ratkaisut 

Miten suomalaisen teollisuuden arvoketjussa voitaisiin teh-
dä parempaa yhteistyötä? Mitkä ovat yhteistyön esteitä ja 
ajureita? 

Valmistavan teollisuuden näkökulma

 (Lähde: Market-Visio OY, 2014, Internet of Things ja teollinen internet Suomessa. Markkina- ja tilannekatsaus 2014.)
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teistyökumppanit ovat todennäköisiä voittajia digitalisoi-
tumiskehityksen jatkuessa? Tärkeää on myös huolehtia 
valmiudesta seurata uusia markkinatoimijoita, jotka voivat 
muuttaa nykyistä markkinatilannetta hyvinkin nopeasti. 
Ovatko ne yhteistyökumppaneita vai kilpailijoita?

3.1.3  Mitä pitää tehdä?

1. Huomenna:
a. Jos olet kokonaisratkaisutoimittajan toimitusjoh-

taja, istu hetki hiljaa ja mieti minkä liiketoimintasi 
haasteen haluaisit vaikeuksista vapaana ratkaista. 

 Mieti sitten, mitkä ekosysteemisi toimijat voisivat 
tarjota haasteen ratkaisuun rakentavia ajatuksia – 
ja keiden kanssa koet yhteistyön olevan mukavaa. 

b. Jos olet arvoketjun alkupään toimija ja sinulla on 
mielestäsi loistokas idea, jonka toteuttaminen vaa-
tisi ”vain” sitä että joku kuuntelisi, tajuaisi ja lähti-
si kanssasi toteuttamaan ideaa, istu hetki hiljaa ja 
mieti kenen muun toimijan kanssa sinun kannattai-
si liittoutua kehittämään ideaasi eteenpäin. 

2. Viikon päästä: 
a. Valitse organisaatiostasi riittävän korkealla oleva, 

uudistusmielinen, liiketoimintaa ymmärtävä ja yh-
teistyökykyinen nuori Toivo. Vanhempikin Toivo 
käy, jos muut attribuutit ovat kohdillaan. Anna 
hänelle toimeksianto selvittää, miten tunnistettu 
ongelma ratkaistaan ja koota ympärilleen pieni tii-
mi tukemaan tekemistä. Sopikaa toimeksiannolle 
budjetti, tavoite, aikataulu ja välietapit, joissa ar-
vioitte hankkeen etenemistä. Sitten anna Toivolle 
vapaat kädet.  ”Tässä on asia, joka pitäisi saada rat-
kaistua. Sanovat, että on yritetty ennenkin, ei tämä 
onnistu. Mutta otapa yhteys näihin kumppaneihin 
ja muihinkin, joita keksit, kutsu heidät kokoon ja 
koettakaa keksiä jotain uutta. Ja jos ette tähän mi-
tään keksi, niin keksisittekö jotain muuta, jotain, 
mitä emme ole tulleet ajatelleeksikaan.” 

b. Soita sille naapurifirman kaverille, jonka tapasit 
jossain, sille, jolla tuntui olevan ihan samanlainen 
käsitys kuin sinulla siitä miten tunnistettu haaste 
saataisiin ratkaistua, jos ne ostajat vain saataisiin 
ymmärtämään. Älkää jättäkö keskustelua vertaistu-
kiryhmätasolle vaan laatikaa suunnitelma ja viesti, 
jolla lähestyä ratkaisutoimittajia. Miettikää yhdessä 
mitkä muut toimijat olisi hyvä saada hankkeeseen 
mukaan.

3. Kuukauden päästä:
a. Ole oikeasti kiinnostunut siitä mitä nuori Toivosi 

saa aikaan. Pidä huolta, että hänellä on riittävät 
toiminnan edellytykset, tarvittava mandaatti, re-
sursseja, budjetti. Edellytä säännöllistä raportointia 
ja ota avoimesti vastaan hänen kauttaan ryhmäl-
tä tulevat ajatukset. Ole kärsivällinen, äläkä odota 

huimia tuloksia heti ensimmäisinä kuukausina. Ole 
valmis antamaan kohtuullisessa määrin rahaa ja re-
sursseja kokeellisiin projekteihin ja ole valmis myös 
kokemaan epäonnistumisia.

b. Tässä vaiheessa olet jo koputellut monelle ovelle ja 
kuullut monia epämääräisiä ei mihinkään – johta-
via vastauksia. Älä lannistu. Jatka uusiin yrityksiin, 
tai etsi niistä jo kontaktoiduista yrityksistä uusia 
yhteys-henkilöitä kunnes löydät sen yhden, joka 
innostuu tekemäänkin asialle jotain. Jatka, kunnes 
löydät ratkaisutoimittajan, joka on valmis lähte-
mään yhteiseen kehitysprojektiin. 

3.2 Osaamisen saatavuus, osaamisen 
kehittäminen

3.2.1 Mitä osaamista tarvitaan?
useimmissa yrityksissä tiedetään kyllä mitä teknologia-
osaamista tarvitaan. Digitalisoitumisen hyötyjen realisointi 
vaatii kuitenkin paljon muutakin kuin perinteistä suunnit-
telu-, tuotanto- tai edes ohjelmisto-osaamista. Digitaalisen 
liiketoiminnan keskiössä on asiakas, lopputuotteen käyttä-
jä, eikä häneen rakenneta rajapintaa koodinpätkällä. 

Käytettävyys, käyttötilanteiden ymmärrys, asiakkaiden 
liiketoiminnan ymmärrys - tarvittava osaaminen - löytyy 
ennemminkin ihmistieteiden kuin konetekniikan puolelta. 
Insinööri-lehden artikkelissa 27.5.2014 haastateltiin sosio-
logi Pentti Vuorista, työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman 
”Läpidigitalisoitunut maailma, virtuaalinen tulevaisuus kes-
kuudessamme” -raportin kirjoittajaa. Haastattelussa Vuori-
nen toteaa: 

”Samaan aikaan, kun työ yksilöllistyy, niin siitä tulee en-
tistä yhteisöllisempää. Esimerkiksi uusia tapoja soveltaa 
tekniikkaa etsitään nimenomaan yhdessä toisten, erilaisia 
näkökulmia tarjoavien ihmisten kanssa. Insinöörit tulevat 
tarvitsemaan entistä enemmän muita kuin tekniikkaan 
liittyviä taitoja. – Insinöörien on ymmärrettävä vaikkapa 
humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä. Vastaavasti muiden 
ammattiryhmien on ymmärrettävä myös insinööriajatte-
lua.” (http://www.insinoori-lehti.fi/digitaalisuus-muuttaa-
my%C3%B6s-insin%C3%B6%C3%B6rin )

Digitalisoitumiskehitys ei jää vain työpaikalle. Teollisen in-
ternetin maailmassa osaajat tuovat verkostonsa mukaan 
töihin. ICT-toimialalla on jo vuosia haettu vastauksia ar-
kipäivän haasteisiin henkilökohtaisen verkoston avulla, 
jos ongelmaa ei saada talon sisällä ratkaistua. Luotettavia 
vastauksia löytyykin omasta verkostosta ilman kallista kon-
sulttia tai yhteydenottoja maksullisiin palvelunumeroihin.

Tällaisen tiimin johtajan onkin osattava linjata selkeästi mi-
hin tarkoituksiin omaa ulkoista verkostoa saa ja on järke-
vää käyttää ja mitkä ovat asioita joiden on pystyttävä talon 
sisällä.



8 • Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja

3.2.2 Mistä osaamista löytyy?
Vain harva organisaatio on aidosti miettinyt, mitä kaikkea 
osaamista oman talon sisältä löytyy. Vielä harvempi orga-
nisaatio pystyy oikeasti hyödyntämään erilaisia osaajia, sil-
lä suomalaisen teollisuuden vahvuus on aina ollut vahva 
insinööritieteisiin perustuva syväosaaminen sekä teollisen 
prosessin ensiluokkaisuus. 

Teollisen internetin maailmassa on tärkeää tunnistaa ydinlii-
ketoiminnan ja sitä tukevien toimintojen uudet kohtaamis-
pisteet. Markkinoinnilla on osaamista asiakaskohtaamisista, 
sähköisistä kanavista ja niihin soveltuvista mittaroinneista. 
Tietohallinnolla on osaamista ohjelmistoarkkitehtuurista, 
tietoliikenneyhteyksistä ja datan liikkuvuudesta, joskus 
myös analytiikasta. Tekninen dokumentointi keskittyy tie-
don uudelleenkäyttöön, siihen liittyvään automatisointiin, 
videon ja kuvien hyödyntämiseen sekä tiedon käytettävyy-
teen. Taloushallinnon kontrollereilta löytyy osaamista data-
malleista ja mittareista. Listaa voi jatkaa loputtomiin. 

Organisaatiot ovat usein vahvasti siiloutuneita; kullakin yk-
siköllä on omat tavoitteensa, eikä luontevaa yhteistyötä ta-
pahdu ilman ohjausta. Asiakasymmärrys on pirstaloitunut 
pitkin organisaatiota. Kullakin yksiköllä on oma, rajoittu-
nut käsityksensä asiakkaasta ja omasta roolistaan yrityksen 
liiketoiminnassa. 

Varsinkin kansainvälisesti toimivissa yhtiöissä liiketoimin-
tayksiköt saattavat myös olla keskinäisessä kilpailuasetel-
massa, mikä on useimmiten tukenut hyvin kasvustrategiaa.  
Yhteistyöhön täytyykin tulla ohjaus organisaation johdos-
ta, eli tähän kehityshankkeeseen vaaditaan ylimmän joh-
don tuki ja mandaatti. 

Useimmiten yksiköiden välisen yhteistyön rakentamiseen 
tarvitaan talon ulkopuolinen katalyytti. Edellisessä kappa-
leessa mainittu Toivo on useimmiten riittävä johtohahmo 
silloin, kun puhutaan oman talon ulkopuolisten tahojen 
kanssa käytävästä yhteistyöstä, mutta Toivon on vaikea olla 
profeetta omalla maallaan. Niinpä Toivon rinnalle tarvitaan 
Konsultti. 

Oikean Konsultin valinta on haastava ja vaikea päätös. 
Muutamia nyrkkisääntöjä valintaan:

1. Valitse ”oikean kokoinen” kumppani. 
 Mieluummin vähän liian pieni kuin liian iso. Sellainen, 

jolle olet tärkeä asiakas, mutta joka kuitenkin on riittä-
vän iso voidakseen skaalautua tarpeidenne mukaisesti. 
Verkottuneessa maailmassa huomioi myös kumppanin 
kyky laajentua oman verkostonsa avulla.

2. Valitse miellyttävä ja innostunut Konsultti. 
 Missään yhteistyössä ei ole merkityksetöntä se, kenen 

kanssa olet tekemisissä. Valitse omaksi Konsultiksesi se 

henkilö, jonka kanssa sinun ja Toivon on helppo teh-
dä yhteistyötä. Jos tapaamisessa käy niin, että Toivo ja 
Konsultti-ehdokas innostuvat keskustelemaan silmät 
loistaen niin että tuskin sinua enää huomaavatkaan, 
olet löytänyt oikean Konsultin. 

3. Etsi laajalla skaalalla. 
 Oikea kumppani ei välttämättä löydy nykyisten käyttä-

miesi konsultointikumppaneiden joukosta. Se on jopa 
epätodennäköistä. Käytä Teknologiateollisuus ry:n 
teille Marketvision avustuksella laatimaa digitalisointi-
kumppanilistausta, keskustele IT-kumppaneiden kanssa 
– oikea kumppani saattaa olla vaikkapa operaattorisi!

3.2.3 Miten osaamista voi kehittää?
Lähtökohtaisesti teollisuusyrityksissä työskentelee koulu-
tettua henkilökuntaa, jolla on oman työn perusedellytyk-
set hallussa. Ensimmäinen, pragmaattinen osaamisen ke-
hittämisaskel on saada oman talon eri osaamiskeskukset 
kohtaamaan. Tähän siis tarvitset edellisessä kappaleessa 
mainitun Konsultin, joka yhdessä Toivon kanssa miettii 
kohdan 3.1.3 esimerkin mukaisesti, mikä on sisäisen ke-
hityshankkeen tavoite ja tehtävä. Osaaminen kehittyy siinä 
sivutuotteena, kun eri näkökulmia ja osaamista positiivisel-
la tavalla törmäytetään.

Todennäköisesti sisäisen kehityshankkeen puitteissa havai-
taan että jotain osaamista omasta talosta ei löydy. Useim-
miten osaamista teollisuusyrityksessä puuttuu seuraavilla 
alueilla:

1. Ihmisen käyttäytymiseen liittyvä osaaminen – olisiko 
syytä palkata tai ostotyövoimana hankkia osaamista 
sosiologian, psykologian tai muun käyttäytymistie-
teen alalta? Tai vaikkapa teknologiasta kiinnostuneita 
humanisteja? Näitä saattaisi muuten löytyä omankin 
yrityksen sisältä niinkin yllättävästä osoitteesta kuin do-
kumentointiosastolta. 

2. Datan analysointiin liittyvä osaaminen. Analyytikoita, 
tilastotieteilijöitä, algoritmin laatijoita. 

3. Käytettävyys – miten suunnitellaan laitteita ja palvelui-
ta, jotka oikeasti vastaavat koko ajan kiristyviin käytet-
tävyysvaateisiin? 

Työnkierto ei myöskään ole huono tapa lisätä oman orga-
nisaation osaamista. Monissa yrityksissä työnkiertoa, eli 
siirtymistä yrityksen sisällä uusiin tehtäviin, kannustetaan 
paperilla mutta ei riittävästi käytännössä. Kunnianhimoi-
semmin voisi puhua myös ”Talent Managementista” – mi-
ten kasvatetaan yrityksen nuorista Toivoista liiketoiminnan 
moniosaajia?
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3.2.4 Mitä pitää tehdä? 
Nämä tehtävät kuuluvat yrityksen toimitusjohtajalle tai 
hänen valtuuttamalleen johtotason ”sponsorille”.

1. Huomenna: 
 Ellet jo istahtanut alas yrityksen ulkopuolisen ver-

kostoitumisen organisoinnin merkeissä, istahda 
nyt, mieti ja valitse sopiva nuori Toivo. Keskustelkaa 
yhdessä miten voisitte hyödyntää ja kehittää oman 
organisaationne osaamista vastaamaan digitalisoitu-
van liiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

2. Viikon päästä:
 Anna Toivolle ensimmäiseksi tehtäväksi miettiä mit-

kä organisaation osat ja mitkä henkilöt kustakin 
organisaatiosta olisi hyvä saattaa yhteiseen neuvot-
telupöytään. Useimmat tarvittavat tahot löytynevät 
tästä listasta: 

 Johto, Tuote/palvelukehitys, IT, Markkinointi/vies-
tintä, Huolto, Myynti, Taloushallinto, Osto. Toivon 
toinen tehtävä on laatia lista mahdollisista kumppa-
niyrityksistä, joista tulee löytää kehityshankkeen or-
ganisoijaksi sopiva Konsultti. Vapauta Toivo mahdol-
lisimman laajalti päivätyön edellyttämistä puuhista, 
tämä hanke ei tule onnistumaan ”siinä sivussa”.

3. Kuukauden päästä:
 Tähän mennessä Toivo on kiertänyt oman organi-

saationne ja laatinut listan sopivista sisäistä kehi-
tyshankkeeseen osallistujista, samoin kuin karsinut 
konsultointikumppanilistan sellaiseksi, että siinä 
on 3-5 toimijan nimet. Päättäkää yhdessä kehitys-
ryhmän sisäinen kokoonpano, tavatkaa yhdessä 
Konsultti-ehdokkaat ja valitkaa se oikea konsultti 
nojautuen kappaleen 3.2.2. neuvoihin. Anna Toivon 
ja Konsultin määritellä kehityshankkeen tavoite ja 
tehtävät ja edellytä säännöllistä raportointia. Osal-
listu hankkeen aloituspalaveriin ja osoita, että olet 
sekä hankkeen että Toivon ja Konsultin takana. 

3.3 Alustat, joiden päälle teollisen internetin 
mahdollistava liiketoiminta rakentuu – vai 
rakentuuko? 

Jo 3.2.2014 Teknologiateollisuus ry:n järjestämässä tilai-
suudessa voitiin todeta, että teollisen internetin alustarat-
kaisuista ei kentässä ole yhtenäistä ymmärrystä ja linjaa. 
Sama huomio tehtiin myös tutkimushaastatteluissa. 

Kun tämän tutkimuksen ja käsikirjan yhteydessä puhum-
me teollisen internetin alustasta, tarkoitamme laajasti teol-
lisuustoimialan käyttöön rakennettua, avoimesti käytet-
tävissä olevaa datan hallinta- ja analysointialustaa, jonka 
sisällä teollisuusyritykset voivat jakaa ja jalostaa omaa ja 
verkostonsa dataa ja jonka päälle yritysten on mahdollista 
rakentaa omia analytiikkaratkaisujaan. 

Teollisuustoimiala on tottunut operoimaan sisäisten, suljet-
tujen ympäristöjensä kehyksissä, eikä kovin helposti näe, 
että näitä ympäristöjä voitaisiin lähteä avaamaan julkisen 
internetin puolelle. Kaiken kaikkiaan erillisen alustan tar-
peellisuutta kyseenalaistetaan, koetaan että olemassa ole-
villa avoimilla rajapinnoilla ja integraatiosovelluksilla voi-
daan ratkaista samaa ongelmaa. 

Geneerisen teollisen internetin alustan suhteen suuria ky-
symyksiä herättävät datan omistajuus ja tietoturva-asiat. 

Monet haastatellut, varsinkin arvoketjun alkupään edusta-
jat, suhtautuvat teollisen internetin alustavalintaan fatalis-
tisesti: koetaan, että toimialaa dominoivat yritykset jyrää-
vät oman ratkaisunsa joka tapauksessa läpi, joten muuta 
vaihtoehtoa ei ole, kuin liittyä joukkoon. Alkupään toimi-
joiden edessä on myös teknologiaratkaisujen monimuotoi-
suuden haasteet: toimijan on kyettävä liittymään useisiin 
alustoihin loppuasiakkaan valinnan mukaan. Tämä vaatii 
vahvaa ohjelmisto- ja integraatio-osaamista.

Kuva 6 ■ Teollisen internetin mahdollistavat teknologia- ja analytiikka-alustat
Teollisen internetin mahdollistaa teknologia… 
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Teollisuusyritysten pitää siis tehdä seuraavia valintoja:
1. Lähdemmekö mukaan jonkin globaalin toimijan, esi-

merkiksi GE:n, tuotteistamaan alustaratkaisuun?
2. Valitsemmeko valmiin, toimialan ulkopuolisen toimijan 

(Axeda, Xively, Eurotech) alustaratkaisun?
3. Lähdemmekö rakentamaan kumppaniverkoston kans-

sa yhteistä, kansallista alustaa?
4. Rakennammeko oman?
5. Lähdemmekö avoimien rajapintojen ja integraatioiden 

tielle?

Tutkimuslöydösten mukaan suurin osa vastaajista suosii 
puolueettoman toimijan palveluna tarjottavaa alustarat-
kaisua, mutta lopulliset päätökset jokaisen yrityksen pitää 
tehdä itse, huomioiden omat lähtökohdat sekä tulevaisuu-
den visiot. Tukena tekemisessä ovat aiemmin mainitut Toi-
vo ja Konsultti.

3.3.1 Mitä pitää tehdä? 
Tämä on yksi niistä kriittisistä päätöksistä joissa on syytä 
toimia kappaleen 3.1.3 ohjeiden mukaisesti. Palaa siis käsi-
kirjassa taaksepäin ja toista askeleet. 
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4 Johtaminen
Tutkimushaastatteluiden pääpainopistealueina olivat ver-
kostoituminen, osaaminen ja alustat. Näiden teemojen 
kautta päädyttiin kuitenkin aina yhteen, kaikkein olennai-
simpaan asiaan: johtamiseen.

Vaikka edellä todetaan, että teollisen internetin mahdollis-
taa teknologia, sen toteuttavat ihmiset. 

Kuva 7 ■ Teollisen internetin tekevät ihmiset

. 
. 

. 

. 
. 

. 

Johtaminen on murroksessa –  
nykyinen osaaminen ja ”digiversatiilien” 

osaaminen eivät kohtaa 

Digiversatiili tiimi 
tarvitsee johtajan, 

joka luo 
edellytykset 
tuottavalle 
yhteistyölle 

Ekosysteemien ja 
verkostojen merkitys 

jatkaa kasvuaan 

Teollinen internet on uusi teollinen vallankumous, ja 
useimpien arvioiden mukaan suurin teollinen vallankumo-
us koskaan. Kyseessä on siis muutos, joka vaatii muutos-
johtamista – ja johtamisen muutosta. 

Johtamisen näkökulmasta teollisen internetin mahdolli-
suuksien hyödyntäminen tuo eteen monenlaisia haastei-
ta. Tulosta on pakko takoa perinteisestä liiketoiminnasta 
samalla, kun pitäisi kiireen vilkkaa tähdätä tulevaisuuteen 
ja luoda jotain uutta. Painitaan hyvin ristiriitaisten tavoit-
teiden kanssa. 

Täytyy myös oppia johtamaan uudenlaista osaamista, 
uudenlaisia rooleja. Luoda startup-meininkiä korporaa-
tiorakenteen sisälle. Tehdä tiiviimpää yhteistyötä nykyis-
ten kumppaneiden kanssa ja luoda suhteita uudenlaisiin 
kumppaneihin. 

Muutoksen johtaminen, muutoksessa johtaminen, johta-
misen muutos ei missään nimessä ole helppoa. 

4.1 Mitä johtajan pitää tehdä?

1. Aloita pienestä, mutta aloita jostain ja äkkiä. Kaikkea 
ei tarvitse ratkaista kerralla, mutta vain yrittämällä opit 
– ja saavutat jotain.

2. Älä pelkää epäonnistumista, äläkä anna epäonnistu-
misten lannistaa. ”If you fail, fail fast”.

3. Lakkaa odottelemasta että joku muu tekee jotain, 
mitä voitte sitten kopioida ja tehdä perässä. Käännä 
katse omaan liiketoimintaasi ja organisaatioosi ja en-
nen kaikkea: aloita pienestä (kohta 1).

4. Yritysjohtajana et voi yksin johtaa muutosta, mutta älä 
delegoi muutosprosessia liian kauas omalta pöydältäsi. 
Muuten organisaatio ei seuraa, vaan palaa vanhoihin 
kujeisiinsa. 

5. Yksittäiset muutosagentit, nuoret Toivot, ovat muu-
toksen tärkeimpiä elementtejä. Valitse heidät viisaasti.

6. Ota vastaan ulkopuolista apua. Kaikkea ei tarvitse kek-
siä itse. 

7. Muutosjohtaminen on viestintää. Toista muutosviestiä 
omassa organisaatiossasi kyllästymiseen asti. Ja toista 
vielä senkin jälkeen.
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On koko Suomen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden kannalta 
kriittistä, että suomalainen teollisuus menestyy teollisen in-
ternetin tuomassa murroksessa. Jokaisen yrityksen ensim-
mäinen prioriteetti on huolehtia oman yrityksen kasvusta 
ja tuloskunnosta. Mutta jos koko teollisuuden arvoketju 
ottaa tavoitteekseen kasvattaa Suomen teollisuuden vien-
tiä ja kokonaisliikevaihtoa, on meillä isompi kakku, josta 
kukin toimija saa isomman palasen. 

Suomen teollisuudella on kansainvälisten toimijoiden li-
säksi vahvaa keskisuurta teollisuutta sekä maailman huip-
puosaamista niche-alueilla. Monet näistä huippuosaajista 
toimivat jo nyt kansainvälisillä markkinoilla. Teollisen inter-
netin myötä mahdollisuudet hakea uusia, verkottuneita 
palveluratkaisuja niche-osaajien kesken paranevat merkit-
tävästi. Yhtenä esimerkkinä Suomen vahvasta osaamisesta 
on tietoturvaosaaminen, jonka moni tutkimukseen haasta-
telluista mainitsi Suomen vahvuutena.

Teollisen internetin mahdollisuuksien löytäminen ja niihin 
tarttuminen maailmanlaajuisessa mittakaavassa vaatii joh-
totason yhteistyötä niin yritysten välillä kuin oman yrityksen 
sisälläkin. Onkin tärkeää huomata, että Teollinen internet 
ei ole jotakin, joka menee ajan myötä ohi. Se tulee hel-
pottamaan kansainvälisten pelurien tuloa myös Suomen 
markkinoille ja haastamaan suomalaisten teollisuusyritys-
ten kilpailukykyä hyvinkin nopeasti.

Teollisen internetin osalta myös lainsäätäjän on luotava 
suotuisat edellytykset kehitykselle. Intiassa droidit jo kuljet-
tavat pizzalaatikoita, kun Suomessa ministeriö on aloitta-
nut valmistelutyön sille, miten näiden ilmatilassa liikkuvien 
lennokkien liikkumista lähinnä valvotaan ja rajoitetaan. 
Päinvastoin suomalaisen lainsäätäjän tulisi kiivaasti miettiä, 
kuinka jatkuvaa uudistumista mahdollistetaan, kiihdyte-
tään ja kannustetaan. Kultaisen keskitien löytäminen tulee 
olemaan haastavaa. 

Sanotaan, että tyhmyys tiivistyy joukossa, mutta niin tiivis-
tyy ja rikastuu myös viisaus. 

5 Loppusanat



© market-Visio oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on 
tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja valokuvalain (405/61, muut. 898/80) mukaisesti kielletty.

kopiointia, jäljentämistä ja levittämistä, ilman market-Visio oy:n erillistä lupaa, valvotaan tutkimusraporttien 
tunnistuksilla. oikeudet muutoksiin pidätetään.

© market-Visio oy, 2014. all rights reserved. This research report or part thereof may not be reproduced in any 
form or any language without permission of market-Visio oy.

julkaisija: Teknologiateollisuus ry
isBn 978-952-5998-71-9, 978-952-5998-72-6 (pdf)



Teknologiateollisuus ry
Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Puhelin 09 192 31
www.teknologiateollisuus.fi

Teollisen yrityksen

digiTalisoiTumisen käsikirja


