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Strategiset tavoitteet

Datavision luominen

Tarpeet

Nykyinen liiketoimintamalli Mahdolliset disruptiot

Kypsyys

Datavisio

Myydään 
kapasiteettia ja 
alihankintaa

Tarjotaan 
asiakkaille 

tuotteisiin liittyviä 
lisäarvopalveluita

Datan 
kerääminen 

tuotantolaitteista

Liiketoiminta-
datan 

yhdistäminen

Tilausportaalin 
rakentaminen

Datakypsyys on 
alhainen johtuen 

datan saatavuudesta

Hyödynnetään 
digitaalisia 

myyntikanavia

Omaa osaamista ei 
juurikaan ole

Yhteinen visio ja tiekartta 
datakehittämisen pohjana

Selkeä roolit ja vastuut, 
miten johdetaan, kuka 

vastaa, omistaa ja huolehtii

Data on saatavilla ja 
hyödynnettävissä oikeiden 

työkalujen avulla

Digitalisaatioasteen 
nostaminen

Valmistava 
teollisuus on 

digitalisoitumassa

Asiakkaat vaativat 
personoidumpia 

tuotteita

Tuotannon 
vastuullisuus



Esimerkkejä datakiihdyttämöjaksolla 
rakennetuista työkaluista

Datan hyödyntämisen kypsyysmalliDatapohjaisten käyttötapausten 
tunnistaminen Teknologinen kyvykkyyskartta

Muita (hyviä):
● Prosessikartat
● Asiakaspolku (Customer journey)
● Vaikutusketjut / ongelmapuut
● Kausaalikartat
● Kyselylomakkeet



Tuote- ja
palvelukehitys

Digitaalinen 
asiakas-/kumppani- ja 

työntekijäkokemus
Liiketoiminnan

kasvu

Operatiivinen
erinomaisuus

Miten luoda arvoa datalla?



Digitaalinen
asiakaskokemus

Miten luoda arvoa datalla?

Operatiivinen 
erinomaisuus

Liiketoiminnan
kasvu

Tuote- ja
palvelukehitys

Tuo asiakkaalle 
läpinäkyvyyttä 

tuotannon prosessin 
etenemiseen

Helpota asiakkaan
ostoprosessia

Korvaa 
digitalisaation avulla 

vanhoja 
myyntikanavia

Tarjoa asiakkaalle 
laajamittaisempaa 
tukea tuotteen tai 

palvelun elinkaaren 
eri vaiheisiin

Liiketoiminnan 
tilannekuva

Automatisoi 
toistettavia prosesseja

Luo läpinäkyvyyttä 
koko 

toimitusketjuun

Ennakoi koneiden ja 
laitteiden 

rikkoutumista

Uudet ansainnan 
tavat

Uudet 
hinnoittelumallit

Hyödynnä dataa 
uusien asiakkaiden ja 
kohdemarkkinoiden 

tavoittamisessa

Luo uusia tuotteita 
ja palveluita

Lisää tuotteisiin ja 
palveluihin 
digitaalisia 

komponentteja

Tuoteprototyyppien 
digitaalinen testaus

Mahdollista tuotteita 
ja palveluita, jotka 

eivät olleet 
aikaisemmin 
mahdollisia

Nopeuta tuote- ja 
palvelukehitystä

Paremmat 
menekkiennusteet

Asiakkaiden ja tuotteiden 
kannattavuuden 

analysointi

Parempi tilannekuva eri 
järjestelmien dataa 

yhdistämällä

Koneiden käyttöasteen 
maksimointi

Korvataan vanhoja 
myyntikanavia 

tilausportaaleilla ja 
verkkokaupoilla

Reaaliaikaiset 
toimitusaikatiedot 

asiakkaille

Luodaan 
toimitusketjusta 

virtuaalinen kopio

Lisätään tuotteisiin 
digitaalisia 

komponentteja

Kertatoimituksesta 
palveluperustaiseksi

Luodaan 
asiakkaalle arvoa 
koko verkostosta

Suositellaan asiakkaalle 
ostamista tukevaa 
sisältöä ja palvelua



Digitaalinen
asiakaskokemus
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kapasiteetin ennustaminen
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ennuste

Asiakkaiden 
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kategorioihin
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Last mile ETD



Ideoiden kevyt priorisointi
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▪ Arvo
■ Rahallinen (lisääntyneet tuotot / kustannussäästöt)
■ Vaikutus liiketoimintaan (strategisten tavoitteiden 

edistäminen, asiakastyytyväisyys jne.)

▪ Toteutettavuus
■ Datan saatavuus
■ Tukevat IT-järjestelmät
■ Muutokset prosesseihin
■ Osaamiset ja ekosysteemi
■ Organisaatiokulttuuri
■ jne.
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Käyttötapausten kuvaus ja gap-analyysi
Kevyt gap-analyysiTarkempi käyttötapauksen kuvaus

Käyttötapaus Case 1 Case 2 …

Liiketoimintavaikutus

Muutokset liiketoimintaprosesseihin

Osaamiset ja kyvykkyydet

Toteutuksen monimutkaisuus

Datan saatavuus

Aikajänne

…



Millainen on hyvä käyttötapaus datalle?

■ On olemassa liiketoimintatarve, vahva sisäinen sponsori, 
ROI, resurssit ja budjetti

■ Selkeä ja rajattu liiketoimintaongelma
■ Ongelma ja ratkaisu voidaan määritellä tarkalla tasolla
■ Se on riittävän merkityksellinen ratkaistavaksi
■ Se on realistinen (kunnianhimon taso)
■ Se voidaan toteuttaa nykypäivän teknologioilla

■ Dataa on riittävästi ongelman ratkaisemiseksi (tai ainakin 
suunnitelma aloittaa tietojen järjestelmällinen 
kerääminen)

■ On ymmärrys, mihin prosesseihin ja kenen työhön se 
vaikuttaa
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