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DIGIAJAN STRATEGIA 
Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. 
Alma Talent.

Kirja herättää näkemään, mitä digiaika vaatii strategian 
tekemiseltä ja yrityksen johtamiselta. 

Oivallat, mitä menestyminen uudessa maailmassa 
edellyttää ja millaisia arvon luomisen mahdollisuuksia 
digitalisaatio parhaimmillaan tarjoaa. 

Kirja sisältää esimerkkejä muun muassa Piilaakson 
menestyjäyrityksistä ja kertoo, mitä voimme niistä 
Suomen yrityselämässä oppia.



NELJÄS TEOLLINEN VALLANKUMOUS
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DIGITAALINEN MURROS ON 
KOKONAISVALTAINEN MUUTOS…
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Perinteiset 
arvoketjut 
murtuvat

Liiketoiminta-
mallit 

muuttuvat

Tuotanto-
prosessit 

mullistuvat

Palvelu-
liiketoiminnan 

merkitys kasvaa

Kuluttaja-
käyttäytyminen 

muuttuu 
nopeasti

Uudet digitaaliset toimijat ottavat 
arvoa sieltä, mistä sitä ei ole 

aikaisemmin osattu hakea.

Digitaalinen murros muuttaa 
toimialojen ansaintalogiikkaa.

Teollinen internet 
tulee mullistamaan tavan, jolla 

tuotantoa tehdään – vaikutusten 
laajuutta verrataan neljänteen 

teolliseen vallankumoukseen.

Tuotteiden yhdenmukaistuttua, teknisen 
etumatkan saavuttaminen käy haastavammaksi. 

Paras (ja ehkä ainoa) tapa erottautua ja saada 
kilpailuetua on sitoa tuotteisiin palveluita.  

Digitaalisen edelläkävijän maineen saanut 
yritys nauttii suurempaa arvostusta 
asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa 
kuin verrokkiyritykset.

Kuluttajat ja asiakkaat eivät palaa 
perinteisten toimijoiden 
asiakkaiksi, kun ovat tottuneet 
käyttämään digitaalisia palveluita 
(nopeammin ja halvemmalla).

Digitalisaatio muuttaa työskentelytapoja 
– keinoäly tulee korvaamaan kokonaisia 
työtehtäviä.

Ihmiset haluavat työskennellä 
yrityksissä, joissa hyödynnetään 
digitaalisia toimintatapoja.

Työnteon 
murros 
kiihtyy

Työntekijä-
kokemus 
korostuu

Digitaalinen 
maine tuo 
etumatkaa

… jolla on 
radikaaleja 
seurauksia



WOLT & FOODORA
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� Suomessa pääkaupunkiseudulla toimivia ruuan tilaus- ja kuljetuspalveluita. 
Eivät omista yhtäkään ravintolaa itse.

� Käyttöliittymänä mobiilisovellus, jonka avulla voi tilata ruuan ja 
seurata sen saapumista perille (tai hakea vaihtoehtoisesti itse).

� Molemmissa palveluissa kymmeniä erilaisia ravintoloita.

� Hinnoittelumalli:
� Kuluttajalta maksu kuljetuksesta 

(annoksen hinnan päälle)
� Ravintolalta siivu annoksen hinnasta.

� Sovellus kerää samalla valtavan määrän dataa 
kuluttajien ostokäyttäytymisestä – miten hyödynnetään?

� Ravintoloiden pelko: jäämmekö vain alihankkijoiksi?



”Digitaalinen murros etenee 
kuin tinan sulaminen. Aluksi 
näyttää siltä, ettei tapahdu 

mitään, kunnes yhtäkkiä kaikki 
sulaa yhdessä hujauksessa. 



DIGITALISAATIO 
KALA-ALALLA



DIGITALISAATION VAIKUTUKSIA?
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Internet of farming
Tuotantoketjun IoT 

ALKUTUOTANTO

Big Data => My Data
Reaaliaikaiset ja ennakoivat 

mobiilipalvelut

KULUTTAJA
Ruuan verkkokaupan 
yleistyminen
Älypakkaukset
Monikanavaisuus

KAUPPA

Tuottajien omat verkkoalustat?



Tunnista lähtötilanne:
KYPSYYSASTE MÄÄRITTÄÄ LÄHTÖTASON
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LÄHTOKUOPISSA ALKUTAIPALEELLA HYVÄSSÄ VAUHDISSA MESTARILUOKKAA

Digitaalisen murroksen 
vaikutuksia hyödynnetään 
omassa liiketoiminnassa.

Digitaalisuus keskeinen osa 
strategiaa.

Ydinprosessit ajatellaan 
digitalisaation kautta.

Digitaaliseen osaamiseen 
panostetaan ja sitä 
kehitetään.

Liiketoimintahyödyt alkavat 
näkyä.

Digitaalisen murroksen 
vaikutukset liiketoiminaan 
epäselviä ja 
tunnistamattomia.

Ei määriteltyä digitaalista 
tahtotilaa.

Panostukset 
digitalisaatioon vähäisiä.

Digitaalinen osaaminen 
heikkoa ja tunnistamatonta.

Digitaalista muutosta ei 
pidetä tärkeänä.

Digitaalisen murroksen 
vaikutuksiin herätty.

Digitaalinen tahtotila 
määritelty tai määritteillä.

Yksittäisiä digitaalisuuteen 
liittyviä hankkeita 
toteutettu tai tekeillä.

Digitaalisen osaamisen 
kehittämiseen havahduttu.

Liiketoimintahyödyt vielä 
vähäisiä.

Digital first –ajattelu 
strategian kantavana 
ohjenuorana.

Ydinprosessit digitalisoitu 
ja organisoitu uudelleen –
sekä sisäiset että ulkoiset.

Vahva digitaalinen 
toimintakulttuuri ja 
osaaminen.

Digitaalinen etumatka luo 
merkittäviä 
liiketoimintahyötyjä ja 
tulosvaikutuksia.



Tutki vaikutuksia:
DIGIKALA ON KANNATTAA SYÖDÄ PALOISSA
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Miten digitalisaation eri osa-
alueet vaikuttavat yrityksen ja 
alan liiketoimintaan?

Mitkä osa-alueista ovat 
kaikkein olennaisempia ?

Onko ajoitus puolellamme?
a) Asiakkaiden 
tarve/hyväksyntä
b) Helppo/toimiva teknologia 
c) Lainsäädäntö

Mistä ja miten kannattaa 
lähteä liikkeelle kehitystyössä?

Asiakas-
käyttäytyminen

Uusi kilpailu ja 
liiketoimintamallit

Tuotteet ja 
palvelut

Prosessit ja työtavat

Myynti ja markkinointi

Teknologia

Osaaminen

Regulaatio



AJATTELU TOIMINTA TUNTEET
o Digitaalisten mahdollisuuksien 

hahmottaminen ja 
konseptuaalinen ajattelu.

o Kasvavan monimutkaisuuden ja 
moniselitteisyyden hallitseminen.

o Nopea päätöksenteko vaillinaisilla 
tiedoilla.

o Sopeutuminen 
valtarakenteiden ja 
vaikutussuhteiden jatkuvaan 
muuttumiseen.

o Yhteistyö erilaisten työryhmien 
ja tahojen kanssa.

o Ajankäyttö kokeilevaan 
oppimiseen. 

o Epävarmuuden ja riskien 
sietäminen.

o Kimmoisuus ja sitkeys 
jatkuvassa muutoksessa.

o Uskallus muuttaa 
totuttuja toimintatapoja.

o Itsevarmuus muutoksen 
johtamisessa.

Mukaillen: Gerald Kane et al., Strategy, not technology, drives digital transformation, MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 2015
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