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E
lämme keskellä digitaalisen 

murroksen aikakautta, joka 

väistämättä muuttaa yritysten, 

julkishallinnon sekä yksilöi-

den tapaa toimia ja olla vuorovaikutuksessa 

ympäröivän maailman kanssa.  Digitaalinen 

aikakausi synnyttää uutta liiketoimintaa 

sekä palveluita, joissa yhdistävät teknologia, 

liiketoimintaprosessit ja sisällöt ennennäke-

mättömällä ja innovatiivisella tavalla. 

Solita on vahvasti mukana digitalisoituvan 

Suomen rakentamisessa. Tuotamme digi-

taalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita säh-

köiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä 

tiedolla johtamiseen. Moni suomalainen 

kohtaa meidät arjessaan esimerkiksi erilais-

ten yritysten ja julkishallinnon sähköisten 

palveluiden kautta. 

Solita perusti Think Tank -ryhmän syksyllä 

2013 pohtimaan yritysten ja julkishallinnon 

digitaalista tulevaisuutta. Millaisia vaiku-

tuksia digitaalisuudella on yritysten ja yh-

teiskunnan toimintaan? Miten digitaalisuus 

vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan edellytyk-

siin, liiketoimintamalleihin sekä kilpailuky-

kyyn ja johtamiseen?  Miten julkishallinnon 

tulisi suhtautua digitaalisuuden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin? 

Murroksen pyörteissä Suomi tarvitsee asian-

tuntijoita, jotka ymmärtävät muutoksen 

mukanaan tuomat vaatimukset, teknologian 

tarjoamat mahdollisuudet, ja joilla on ky-

kyä rakentaa uusia palveluja yritysten, yh-

teiskunnan ja kansalaisten hyödyksi. Tämä 

loppuraportti on yhteenveto Think Tank 

-ryhmämme keskusteluista ja ajatuksista. 

Synteesin tavoitteena ei ole antaa valmiita 

vastauksia digitaalisuuden haasteisiin, vaan 

tarjota ajatuksia ja näkökulmia aiheeseen ja 

synnyttää siten lisää keskustelua ja ideoita 

meidän kaikkien hyödyksi. 

 –Ossi Lindroos, Solita

ESI
PUHE
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KARI NEILIMO
Kari Neilimo on vuorineu-

vos, joka on toiminut mm. 

kolmen yliopiston professo-

rina, Suomen Osuuskaup-

pojen Keskuskunnan (SOK) 

pääjohtajana, Yleisradion ja Tampereen yliopiston 

hallitusten puheenjohtajana sekä lukuisissa muissa 

luottamustoimissa. Hän kuuluu myös Solitan halli-

tukseen. Neilimo on puhunut erilaisissa tilaisuuk-

sissa paljon johtamisen merkityksestä yritysten 

menestykselle ja kilpailukyvylle. Neilimo korostaa, 

että digitalisoituva maailma asettaa johtajille täysin 

uudenlaisia haasteita. 

ILONA HIILA
Ilona Hiila on sisältöstrategi  

ja Vapa Median perus-

taja-osakas. Hän auttaa 

yrityksiä kohtaamaan ja 

sitouttamaan asiakkaat ver-

kossa. Lisäksi hän vastaa Vapa Median kehitystyös-

tä. Aiemmin Hiila on työskennellyt toimittajana, 

radiojuontajana, tiedottajana sekä viestinnän suun-

nittelijana. Hiila on koulutukseltaan valtiotieteiden 

maisteri ja hänen mottonsa on “tulevaisuus kuuluu 

niille, jotka uskovat unelmiinsa.” 

MARKO SAARINEN
Marko Saarinen vastaa Solitalla 

konsultointiliiketoiminnasta. 

Marko on seurannut viimeisen 

15 vuoden aikana aitiopaikoilta 

sähköisen liiketoiminnan, säh-

köisten palveluiden ja teknologioiden kehittymistä. Hän 

on ollut omalla asiantuntemuksellaan ja näkemyksillään 

vaikuttamassa kymmeniin suomalaisiin ja kansainväli-

siin verkkopalveluihin ja -kauppoihin sekä sähköisiin 

asiointipalveluihin. Marko on aiemmin työskennellyt 

mm. Googlella, Microsoftilla ja Bea Systemsillä. 

MATTI POHJOLA
Matti Pohjola on digitaalisen 

talouden tutkija, joka on tutki-

nut tieto- ja viestintäteknolo-

gian vaikutusta tuottavuuteen 

ja talouskasvuun jo 15 vuoden 

ajan. Pohjola toimii taloustieteen professorina Aalto-yli-

opistossa ja hän on tehnyt sekä teoreettista että sovel-

tavaa tutkimusta taloustieteen useilla osa-alueilla. Poh-

jolan tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat tuottavuus, 

talouskasvu ja teknologian kehitys. Pohjola on saanut 

Yrjö Jahnssonin säätiön palkinnon vuonna 2008, Hel-

singin kaupungin tiedepalkinnon vuonna 2011 ja Suo-

men Kulttuurirahaston palkinnon vuonna 2012.

THINK 
TANK
-RYHMÄN JÄSENET

OSSI LINDROOS
Ossi Lindroos toimii Soli-

talla johtajana vastuualuee-

naan myynti, markkinointi 

ja konsultointiliiketoiminta. 

Lindroosilla on laaja-alainen 

näkemys ja kokemustausta digitaalisesta markki-

noinnista, verkkopalveluista ja -kaupasta sekä liike-

toimintamalleista verkossa.  Hän on näköalapaikalla 

erityisesti johtavien suomalaisten vähittäiskauppa-, 

media- ja palveluyritysten digitalisoitumiseen sekä 

liiketoiminnan kehittämiseen. Solita on myös vah-

vasti mukana sähköistämässä julkishallinnon palve-

luita. Ennen Solitaa Lindroos on työskennellyt mm. 

Glastonin tietohallintojohtajana.

MIRJAMI 
LAITINEN
Mirjami Laitinen toimii Sit-

rassa vanhempana neuvon-

antajana tietoyhteiskunnan 

avainalueella. Aikaisemmin 

hän työskenteli Verohallinnon pääjohtajana. Ve-

rohallinnossa tehtiin Laitisen aikana paljon työtä 

sähköisten järjestelmien kehittämiseksi. Sitrassa 

Laitinen kehittää kansallisen palveluväylän Suo-

meen saattamista sekä sähköisen asioinnin edis-

tämistä. Tavoitteena on saada eri julkisen sektorin 

toimijat yhdessä miettimään mitä ja miten uusia 

sähköisiä palveluita tulisi kehittää ja missä niitä ki-

peimmin tarvitaan. Laitinen haluaa edistää yhteis-

kunnallista muutosta, joka tuo helppokäyttöiset 

sähköiset palvelut kansalaisten ulottuville.

MARJA-LEENA 
TUOMOLA
Marja-Leena Tuomola vastaa 

Sanoma-konsernin Suomen 

ja Baltian markkinapaikka- ja 

ecom-liiketoiminnasta (esim. 

Oikotie.fi, Huuto.net, Hintaseuranta.fi, Auto24.ee ja 

MSO.fi). Koulutukseltaan Tuomola on varatuomari ja 

eMBA. Tuomola on työskennellyt pitkään Sanoma-kon-

sernissa eri medioissa (mm. Nelonen, Welho, Sanoma 

Magazines, Sanoma News) ja tehtävissä. Sanoma on 

Tuomolan johdolla tehnyt merkittäviä liiketoimintojen 

digitalisoinnin kehityshankkeita, joista uusin on sähköi-

sen kauppakeskuksen perustaminen. Sanoma Digitalin 

palvelut tavoittavat viikoittain 1,1 miljoonaa ihmistä. 

MIKA PANTZAR
Mika Pantzar on taloustieteilijä 

ja kauppatieteiden tohtori. Hän 

toimii Kuluttajatutkimuskes-

kuksen tutkimusprofessorina 

sekä dosenttina Aalto-yliopis-

toon kuuluvassa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Pan-

tzar väitteli tohtoriksi vuonna 1991. Hän on erikoistu-

nut teknologiatutkimukseen sekä käyttäjälähtöisten 

innovaatioiden tutkimukseen. Pantzarin kirjoittama 

Kuinka teknologia kesytetään -kirja on saanut Valtion 

tiedonjulkistamispalkinnon. Pantzar on tutkijana kaikki-

ruokainen. Tällä hetkellä hänen erityisenä kiinnostuksen 

kohteena on uudet massiiviset, eli digitaaliset kvalitatii-

viset ja kvantitatiiviset aineistot. Hän on myös tutkinut 

ihmisen ajan- ja erilaisten teknologisten välineiden käyt-

töä nykyisessä modernissa tietoyhteiskunnassa.
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Elämme keskellä digitaalisen murroksen aikakautta – 

yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten toimintamallit ja 

käyttäytyminen muuttuvat peruuttamattomasti. 

ta. Digitaaliteknologia automatisoi tuotantoa 

ja työtä entistä pidemmälle, synnyttää uusia 

palvelu- ja tuoteinnovaatioita ja liikuttaa 

ajatuksia ja ideoita ennen näkemättömällä 

nopeudella - maailma kutistuu. Verkon tieto 

vapauttaa yksilön vanhoista valtarakenteista, 

luo edellytyksiä demokratian leviämiselle ja 

antaa vallan kuluttajalle. Yhteiskunnalliset 

murroskohdat haastavat aina vanhat ja jäykät 

rakenteet ja vaativat sopeutumista, uudistu-

mista ja innovatiivisuutta.   Mutta kuten teol-

linen vallankumous opetti, vallankumouksen 

edut ovat haittoja suuremmat.

K
äynnissä oleva murros on 

osittain verrattavissa 1700- ja 

1800-luvun taitteessa alka-

neeseen teolliseen vallanku-

moukseen. Höyry ja myöhemmin sähkö mul-

listivat yritysten toimintamahdollisuudet 

koneistamalla tuotannon ja synnyttämällä 

lukuisan joukon innovaatioita ja yrityksiä, 

jotka ovat luoneet pohjan modernille yhteis-

kunnallemme ja hyvinvoinnillemme. 

Nyt digitaaliteknologia tekee samoin.  Voi-

daan puhua tietoteollisesta vallankumoukses-

ANALOGINEN 
YHTEISKUNTA 

MURTUU – 
DIGITAALISUUS 

SYRJÄYTTÄÄ 
VANHAN 

MAAILMAN 
MALLIT
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DIGITALISAATIO TUO RIKKAUTTA

D igitaalinen yhteiskunta on rikkauden 

yhteiskunta siinä missä maatalous- 

tai teolliset yhteiskunnat ovat köyhyyden 

yhteiskuntia. Tämä selittyy digitaalisten 

tuotteiden perusluonteella ja lähtökohdal-

la: yksi kappale riittää kaikille, koko maa-

ilmalle. Perinteisissä niukkuuden yhteis-

kunnissa leipää tai muita hyödykkeitä on 

valmistettava jokaiselle omansa. Koska val-

mistaminen käyttää niukkoja resursseja ja 

luonnonvaroja, ei tavaroita tai hyödykkeitä 

riitä kaikille. Digitaalisessa yhteiskunnassa 

köyhyys ja haasteet ovatkin erilaisia; ne ovat 

sisäänrakennettuja ihmisen itsensä kautta 

esimerkiksi vahvojen tekijänoikeuksien tai 

muiden rajoitusten muodossa. Tänä päivänä 

informaatiota on tarjolla niin paljon, että 

se on käytännössä ilmaista tai ainakin ää-

rimmäisen halpaa. Kun tieto on ilmaista ja 

yksi kappale riittää kaikille, esteet syntyvät 

siitä, miten ihmiset informaatiota käyttävät 

ja hyödyntävät. Fyysisten ja oikeudellisten 

rajoitusten poistuminen merkitsee valtavaa 

kilpailun lisääntymistä. Suomen kaltaisel-

le yhteiskunnalle se tarkoittaa merkittäviä 

mahdollisuuksia. 

”Digitaaliteknologian muutosvaikutukset 

perustuvat Mooren lakiin, jonka mukaan 

transistorien lukumäärä mikropiirillä 

kaksinkertaistuu 1,5 vuoden välein. Tämä 

tarkoittaa sitä, että informaation käsit-

telyyn tarvittavan laskentakapasiteetin 

hinta puolittuu samassa ajassa. Esimerkiksi 

iPadin laskentakapasiteetin hinta puolittuu 

samassa ajassa. Mooren lain on ennustettu 

jatkuvan vielä 10 vuotta. Tämä tarkoittaa, 

että informaatiosta tulee ilmaista ja suhteel-

liset hinnat muuttuvat rajulla tavalla.

–  M a tt i  Poh j ola  

DIGITAALITEKNOLOGIAN 

MUUTOSVAIKUTUKSET PERUSTUVAT 

MOOREN LAKIIN, JONKA MUKAAN 

TRANSISTORIEN LUKUMÄÄRÄ 

MIKROPIIRILLÄ KAKSINKERTAISTUU 

1,5 VUODEN VÄLEIN.

– M a tt i  Poh j ol a  

VALTARAKENTEIDEN MUUTOS JA 
DEMOKRATIAN KASVU

D igitaalisuus tarkoittaa myös auktori-

teettien murtumista sekä yksilön roolin 

muuttumista yhteiskunnassa. Työelämään on 

astumassa nuori sukupolvi, joka on kasvanut 

globaaliin sähköiseen maailmaan, ja joka eroaa 

monin tavoin teollisen yhteiskunnan kasvateis-

ta. Kun tietoa on saatavilla vapaasti ja paljon, 

ja kuka tahansa voi sitä tuottaa tai jakaa, on 

erilaisten instituutioiden asema heikentynyt. 

Kuluttajien ja yksilöiden vaikutusvalta on kasva-

nut ja kasvaa entisestään. Tämän ovat saaneet 

kokea niin media, yritysjohto kuin muutkin hal-

linnolliset tahot. Kuluttajat ovat omaksuneet 

uudenlaisen käyttäytymismallin, jatkuvan jaka-

misen kulttuurin, joka haastaa niin uutisvälityk-

sen kuin vastuuttomasti toimivan organisaation 

tai vanhakantaisen johtajan.

Digitaalisuus lisää koko yhteiskunnan ja maa-

ilman demokraattisuutta. Tulevaisuudessa 

koko yhteiskunnalta vaaditaan yhä enemmän 

tietoa ja avoimuutta. Vaikuttamisesta kiinnostuneiden määrä 

kasvaa ja keskustelussa voi olla mukana myös pienillä teoilla. 

Erilaisten vaikuttajaryhmien voimat kasvavat digitaalisuuden 

tuomien mahdollisuuksien myötä.

Pienilläkin yrityksillä on verkon kautta samat mahdollisuudet 

maailman valloittamiseen ja globaaliin markkinaan kuin suu-

rilla yrityksillä, jos ne vain osaavat hyödyntää tilaisuutensa. 

Arkipäivän tietoa voi hyödyntää kuka tahansa Sri Lankasta 

Suomeen ja digitaalisuus lisää kaikkien, ei pelkästään lahjak-

kaiden ihmisen tuottavuutta. Talouskasvu syntyy teknologian 

kehityksestä sekä tietotekniikan soveltamisesta. Suuret, osak-

si avoimet tietokannat ja datavirrat luovat täysin uudenlaisia 

liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tiedon kulkua yli rajojen on 

vaikea estää eikä tietoa voi tullata.

KUVA: Katso takakansi.
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”Kun ihmiset kehitysmaassa saavat 

kännykän, se on iso juttu. Meillä ne ovat 

olleet arkipäivää jo niin pitkään, ettei 

se enää tunnu miltään. Kun ihmisille 

syrjäkylillä tulee kännyköitä tai kun 

kehitysmaissa voidaan niiden avulla käydä 

kauppaa ja myydä kalansaaliit joka päivä, 

niin kyllähän se on iso muutos. 

–  M a r j a-L ee n a  Tuomola 

AINEKSET MENESTYMISEEN OVAT 
OLEMASSA

S uomi on pieni markkina, jossa on niu-

kat pääomat. Tämä vaikuttaa myös 

liiketoimintojen kehittämiseen ja kehitty-

miseen. Suomessa elettiin pitkään omassa 

kuplassa; maantieteellisesti syrjässä, vie-

raalla kielialueella ja jopa kulttuurisesti 

hieman kummallisessa paikassa. Toimin-

tamallit ovat olleet pääsääntöisesti Suo-

mesta suomalaisille. Tämä on ajanut muun 

muassa muuttuvaan maailmaan varautu-

mattoman kotimaisen vähittäiskaupan 

tilaan, jossa ulkomaiset verkkotoimijat 

ovat päässeet rynnistämään markkinoil-

le ja yllättämään kotimaiset toimijamme. 

Kansainvälinen ajattelu kaipaa meillä vielä 

kehittämistä.

Suhtautuminen digitaalisuuteen on muut-

tunut Suomessa viimeisen kolmen, neljän 

vuoden aikana. Aikaisemmin digiasioita 

ei pohdittu yrityksissä kovin syvällisesti, 

mutta nyt aihe on tapetilla päivittäin.  Di-

giteemat ovat nopeasti nousseet yritysten 

johtoryhmien ja hallitusten agendoille, 

sille ne vaikuttavat keskeisesti myös yri-

tysten strategioihin, liiketoimintoihin ja 

niiden suunnitteluun.

Suomella on olemassa kaikki ainekset tu-

levaisuuden menestykseen; meillä on hyvä 

koulutus ja infrastruktuuri, kuten laajakais-

taverkko, teknologista kokemusta, pelialan 

menestystä ja laadukasta graafisen suunnit-

telun osaamista. Sekä julkishallinnon että 

yksityisten yritysten tulee tehdä yhteistyötä 

ja luoda kansallinen IT-infrastruktuuri ja 

kansalliset ratkaisut, jotka mahdollistavat di-

gitaaliset palvelut, tuotteet ja liiketoiminnot 

helposti, nopeasti ja käyttäjäystävällisesti. 

On tärkeää huolehtia, että digitalisaation 

tarjoamat hyödyt ovat tasapuolisesti kaik-

kien käytettävissä, ja tämä tulisi huomioida 

jo koulutuksessa ja opetuksessa. Aktiivinen, 

valistunut ja digitaitoinen kansalainen on yh-

teiskunnan kehityksen ja hyvinvoinnin tae. 

TARVITAAN ROHKEUTTA JA 
AJATTELUTAPOJEN MUUTOSTA

S uomessa ei nähdä olevan suuria raken-

teellisia ongelmia, jotka estävät menes-

tymisen tulevaisuudessa, mutta asenteissa 

olisi korjattavaa. Uusille markkinoille mene-

minen, kasvaminen, rohkeus ja riskinotto-

kyky kaipaavat vahvistusta. Tulevaisuuden 

johtajan tulee nähdä liiketoimintojen, asia-

kaskäyttäytymisen ja arvoketjujen muutos 

ja reagoida niihin. Monessa asiassa teknolo-

gia on jo saavuttanut pisteen, jossa teknolo-

ginen infrastruktuuri on valmis tai kohtuul-

lisilla kustannuksilla valmistettavissa. Nyt 

tarvitaan ajattelutapojen vallankumous, 

käyttäytymismallien muutos, jotta tarjolla 

olevat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. 

Digitaalitaloudessa erilaiset vaikuttamisen 

muodot monipuolistuvat ja dynaamisilla 

yrityksillä on kyky sopeutua paremmin uu-

teen, entistä hajanaisempaan digitaaliseen 

ekosysteemiin. Tulevaisuudessa menestyvät 

ne, joilla on parhaat ideat ja ne, jotka osaa-

vat olemassa olevista aineksista koostaa 

parhaat tuotteet tai palvelut. 

KUVA: Katso takakansi.
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Ne, jotka aliarvioivat 

digitaalisen muutoksen 

nopeuden, tulevat auttamatta 

häviämään kilpajuoksun. 

Digitaalisessa liiketoiminnassa 

markkinat ja kilpailu ovat 

globaaleja. Moni liiketoiminta 

ja monet liiketoimintamallit 

ovat fundamentaalisen 

muutoksen äärellä. Mikäli 

yrityksen koko liiketoiminta 

on perustunut erilaisiin 

yksinoikeuksiin, jakelukanaviin 

ja tuotteisiin, ei menestys 

ilman muutosta ole enää 

mahdollista. Digitaalisuuden 

myötä arvoketjut rikkoontuvat 

ja muuttuvat, työpaikkoja 

katoaa. Arvoketjujen sisällä 

olevat välikädet, middlemanit, 

poistuvat. Kaikkien toimialojen, 

joiden toimintaa voidaan 

sähköistää, tulee miettiä sekä 

liiketoimintamallinsa että oma 

arvontuotantonsa uudestaan. 

Tässä myös tehokkaat 

jakelukanavat tulevat olemaan 

tärkeässä roolissa. 
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TULEVAISUUDEN 
MENESTYJÄT 
RATKAISTAAN 
LIIKETOIMINTA-
MALLEILLA
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M
enestys on jo kautta vuo-

sikymmenten liittynyt lii-

ketoimintainnovaatioihin 

ja niiden onnistuneeseen 

hyödyntämiseen. Monien alojen toiminta- ja 

ansaintamallit vaativat nyt päivittämistä, sillä 

liiketoiminta verkostoituu ja arvoketjut muut-

tuvat. Talouskasvun painopiste muuttuu teol-

lisuudesta palveluihin. Turhan usein yritykset 

rakentavat tehottomasti uusia toimintoja 

vanhojen päälle. Eri liiketoimintamallit tulee 

sovittaa yhteen niin, että ne tukevat toisiaan 

eivätkä kilpaile keskenään. 

 

Tulevaisuuden menestys löytyy innovatiivi-

sista ja visionäärisistä liiketoimintamalleis-

ta, sillä digitaalisessa maailmassa kilpaillaan 

nimenomaan liiketoimintamalleilla, ei palve-

luilla tai tuotteilla. Merkittävää on se, miten 

arvoketjut on järjestetty ja tuottaako käytet-

ty malli kilpailuetua. Tarvitaan asia, palvelu 

tai tuote, joka on parempi kuin kilpailijoilla, 

tai sen tulee sopia omaan asiakassektoriin 

täydellisesti.

 ”Liiketoimintamalleja uudistettaessa tulee 

tarkasti pohtia, minkälainen rooli uusille 

sähköisille palveluille annetaan ja miten ne 

integroidaan osaksi nykyisiä palvelu- ja tuo-

teportfolioita. Oleellinen kysymys on myös se, 

mikä on eri liiketoimintakanavien hintojen tai 

valikoimien suhde ja miten ne arvotetaan.

–  K a r i  Ne i l imo

ASIAKKAAN VALTA KASVAA

N uori sukupolvi, niin sanotut digina-

tiivit, ovat kasvaneet yhdessä verkon 

kanssa ja tottuneet hoitamaan asiansa inter-

netissä. Heille verkko on lähes yhtä luonnol-

linen osa elämää kuin hengittäminen. Myös 

vanhemman ikäluokan digitaidot ja valmiudet 

kehittyvät jatkuvasti, ja monella alalla ostovoi-

mainen suuri ikäluokka onkin turhaan unoh-

dettu uusista palveluista ja liiketoiminnoista.  

Vähittäiskaupassa kivijalkakauppa ei ole 

enää itsestäänselvyys tai välttämättömyys. 

Ostopäätös syntyy yhä useammin digitaa-

lissa kanavissa tai digitaalisuuden tuomien 

hyötyjen kautta. Tästä syystä yrityksissä 

täytyy tehdä selkeät valinnat siitä, millai-

nen painoarvo digitaalisille liiketoiminta-

malleille annetaan, ja miten ne liitetään 

osaksi jo käytössä olevia toimintoja. Säh-

köisessä maailmassa ostajalla on enemmän 

valtaa kuin myyjällä. Valtasuhteiden muut-

tuminen luo liiketoimintoihin valtavan 

murroskohdan. Jos liiketoimintamalli pe-

rustuu vanhaan malliin, on asiakkaan di-

gitaalisessa maailmassa paljon helpompaa 

kyseenalaistaa esimerkiksi hinnan oikeelli-

suus tai tuotteen tai palvelun hyödyllisyys. 

Vanhat mallit eivät enää taivu tiedolla va-

rustetun asiakkaan edessä.  Tämän vuoksi 

asiakkaat tulee segmentoida ja tarjonta 

kohdentaa eri tarpeiden tai arvostusten 

mukaisesti esimerkiksi hintatietoisuuden, 

palvelunhaluisuuden tai toimitusnopeu-

den mukaan.  

ASIAKAS NOSTETTAVA KAIKEN 
TOIMINNAN KESKIÖÖN

T ulevaisuuden menestysmallit perus-

tuvat asiakaslähtöisyyteen, siihen 

että asiakas on aidosti aina kaiken keskiös-

sä. Asiakaslähtöisyys kaikuu puheissa usein, 

mutta teoissa paljon harvemmin. Yrityksen 

on tärkeää tunnistaa asiakkaiden erilaiset 

käyttäytymismallit ja selkeyttää asiakasarvo, 

jota halutaan tuottaa. On hypättävä asiak-

kaan kenkiin ja tunnistettava hänen kipupis-

teensä ja ongelmansa, jotta hänelle voidaan 

tarjota juuri oikeanlainen ratkaisu. Tämä 
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muuttaa koko yrityksen toimin-

tatavat myynnistä markkinoin-

tiin ja johtamiseen. Arvoketjut 

tulee voida purkaa toisinpäin, eli 

asiakkaasta lähtien, ja asiakasar-

voa tuottavaan toimintamalliin 

voidaan yhdistää osittain sekä 

perinteisiä että uusia digitaa-

lisia malleja. Monikanavaisen 

liiketoiminnan ymmärtäminen 

on asiakaskunnan fragmentoitu-

misesta johtuen välttämätöntä. 

Asiakkaan ja asiakastiedon on 

oltava liiketoimintastrategian 

ytimessä. Kohderyhmät on tun-

nistettava entistä paremmin ja 

asiakkaisiin liittyvän tiedon hyö-

dyntäminen on oltava pitkälle 

vietyä.  Liiketoimintamallit tulisi 

jo lähtökohtaisesti rakentaa mo-

nikanavaisesti ja koko ajan sillä 

oletuksella, että kohderyhmä 

saattaa vaihtaa kanavaa tai sen 

tarpeet voivat muuttua.

  Digitaalisuuden myötä liiketoi-

minnoissa on nähtävissä selkeä 

atomisoituminen: palvelut ja 

tuotteet pirstaloituvat useisiin 

eri kanaviin. Tästä huolimatta 

asiakas- ja brändikokemus täytyy 

kyetä säilyttämään yhtenäisenä ja 

tunnistettavana kanavasta riippu-

matta. Tämä edellyttää yrityksiltä 

vahvaa digitaalisuuden, brändin 

ja asiakaskokemuksen ymmärtä-

mistä.  Nähtävillä on jo uusia palvelukonsepte-

ja, jotka yhdistävät sähköisen palvelukanavan 

ja perinteisen myynnin. Näin on onnistuttu 

luomaan uusi, lisäarvoa tuottava palvelukon-

septi. Onnistunut konseptointi mahdollistaa 

sen, että parhaimmillaan myynti ei tunnu asi-

akkaasta myynniltä vaan palvelulta. 

OMISTUSOIKEUDESTA 
KÄYTTÖOIKEUKSIIN

J atkossa yleistyvät erilaiset subscription ba-

sed -mallit, joissa tuotteita ja palveluita ei 

tarvitse enää omistaa, vaan ne voidaan hankkia 

käyttöön kuukausimaksulla. Samanlainen tapa 

tulee kasvamaan myös yritysten välisessä kau-

pankäynnissä. Esimerkiksi autoa tai nosturia ei 

enää välttämättä osteta, vaan siihen hankitaan 

käyttöoikeus tietyksi ajaksi. Sama logiikka on jo 

nähtävissä menestyneissä konsepteissa kuten 

Netflix- tai Spotify-palveluissa, joissa käyttäjä 

hankkii itselleen pelkän käyttöoikeuden. Malli 

voidaan usein jaotella eri kategorioihin, jossa 

yksi versio voidaan tarjota ilmaiseksi käyttäjien 

houkuttelemiseksi palveluun. Lisäksi saatavil-

la on aina maksullinen premium-malli, jonka 

tuotto kattaa myös ilmaisen mallin käytön. 

Tämä edellyttää innovatiivista palvelukehitystä 

ja liiketoiminnan mahdollisimman suurta vo-

lyymia globaaleille markkinoille.

BRÄNDI ON TÄRKEÄ MYÖS DIGIMAAILMASSA, MUTTA ERI TAVALLA KUIN 

OFFLINE-MAAILMASSA. DIGITAALISEN PALVELUN KÄYTTÖLIITTYMÄN 

TARJOAMA KÄYTTÖKOKEMUS ON BRÄNDIN TÄRKEIN TEKIJÄ. KULUTTAJA 

ON DIGITAALISESSA PALVELUSSA IKÄÄN KUIN BRÄNDIN SISÄLLÄ JA 

KOKEE SEN KOKONAISVALTAISESTI. SE, MITEN PALVELUN KÄYTTÖLIITTYMÄ 

ON TEHTY, MÄÄRITTÄÄ KUINKA YRITYS ONNISTUU DIGITAALISESSA 

LIIKETOIMINNASSAAN.

 
– M a r j a-L ee n a  Tuomola

VAIKKA YHTEISKUNTAMME DIGITALISOITUU, EIVÄT SÄHKÖISET KANAVAT JA 

TOIMINTATAVAT TULE KOKONAAN KORVAAMAAN JO OLEMASSA OLEVAA, 

VAAN NE TÄYDENTÄVÄT SITÄ. DIGITAALINEN KANAVA TULEE JATKOSSAKIN 

OLEMAAN KANAVA MUIDEN JOUKOSSA. YHDISTÄMÄLLÄ PERINTEISIÄ, JO 

OLEMASSA OLEVIA LIIKETOIMINTAMALLEJA UUSIIN TOIMINTATAPOIHIN, ON 

MAHDOLLISTA LUODA UUSIA LISÄARVOA TUOTTAVIA BISNESKONSEPTEJA. 

– M a rk o  S a a r in e n
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”Digitaalisuus haastaa perinteiset asiak-

kuusprosessit ja toimintamallit. Taipuvatko 

esimerkiksi yrityksen nykyiset prosessit 

digipalvelujen ajasta ja paikasta riippumat-

tomuuden haasteeseen?

– O s s i  L ind ro o s

TULEVAISUUDEN 
MENESTYSRESEPTIT SYNTYVÄT 
TIEDOSTA

T ulevaisuudessa menestys ei enää onnis-

tu yhdellä liiketoimintamallilla. Tämä 

on nähtävissä muun muassa Facebookin ja 

Googlen myötä. Vahvuus syntyy monesta lii-

ketoimintamallista ja ansaintalogiikasta, jotka 

useimmiten, yllättävää kyllä, perustuvat van-

han maailman ansaintalogiikoihin. Esimerk-

kinä voidaan mainita vaikkapa Spotify, jonka 

tuotoista merkittävä osa tulee mainosten 

myynnistä ja kuluttajatuotoista. Nämä mo-

lemmat ovat vanhoja rahoitusmalleja, mutta 

se, mikä on uutta, on näiden yhdistäminen. 

Uudet menestystarinat syntyvät siitä, että 

pystytään tuomaan tuotteet markkinoille uu-

della tavalla, useimmiten juuri palveluina. 

Digitaalisuus mahdollistaa monenlaisen tie-

don keruun ja analysoinnin, ja sen avulla myös 

asiakasta ja hänen käyttäytymistään voidaan 

analysoida ja häntä voidaan palvella parem-

min. Digitalisoituminen on muuttanut joiden-

kin palvelualojen luonnetta merkittävästi jo 

nyt. Verkkokaupasta ostetaan ja uutisia kulu-

tetaan nyt eri aikaan kuin ennen. Sähköisty-

misen myötä aika- ja paikkariippuvaisuus on 

vähentynyt, ja rinnalle on noussut uudenlais-

ta liiketoimintaa, josta pystytään määrittele-

mään palveluiden kulutushetket. Tämä pitäisi 

huomioida myös yrityksen toiminnoissa ja nii-

den ajoittamisessa.

”Yhteiskunnan rytmi on muuttunut. Tämä päi-

vänä palveluntarjoajien tulee kyetä vastaamaan 

kuluttajien muuttuneisiin ajankäytön vaati-

muksiin esimerkiksi erilaisin aukioloajoin ja 

palvelumallein. Uudet digitaaliset menetelmät 

aktivoivat yrityksiä kehittämään uudenlaista 

liiketoimintaa, jonka avulla voidaan vastata ku-

luttajien jatkuvasti moninaistuviin tarpeisiin. 

Yritysten täytyy rikastaa tarjontaansa ja luoda 

paremmin kuluttajan ajankäyttöön sopivia 

palveluita ja tuotteita. Tällä hetkellä palveluita 

tarjotaan usein väärään aikaan ja väärässä 

paikassa tai niiden saaminen kestää kohtuut-

toman kauan. Palvelut ja tuotteet tulee kyetä 

paketoimaan joustavammin asiakkaan arkeen 

ja ajankäyttöön sopiviksi.

 

–  M ik a  Pa n t z a r

”Digitaalisuuden myötä kilpailu lisääntyy valta-

vasti ja se on iso asia tällaiselle yhteiskunnalle 

kuin Suomi. Tänä päivänä monesta saksalai-

sesta verkkokaupasta on mahdollista tilata 24 

tunnin kotiinkuljetus, ja tätä eivät kotimaiset 

toimijat tällä hetkellä juuri pysty tarjoamaan.

–  M a r j a-L ee n a  Tuomola

Suomalaisessa vähittäiskaupassa tiedolla joh-

tamiseen tai datan hyödyntämiseen perus-

tuva toiminta on vasta alkutekijöissään. Sen 

sijaan suuret kansainväliset yritykset kuten 

Google tai Amazon ovat rakentaneet valtavia 

korrelaatiotietokantoja, joista voidaan nähdä 

eri asioiden keskinäiset vaikutukset. Nämä 

vaikutukset ovat myös osittain monistetta-

vissa toimialalta toiselle. Syntyy myös niin 

sanottuja hybriditoimialoja.

DIGITAALISESSA LIIKETOIMINNASSA 

KAIKEN YTIMENÄ ON SE, ETTÄ 

PALVELU KERÄÄ ITSELLEEN 

TIETYN VOLYYMIN. TUON 

KRIITTISEN MASSAN ENSIKSI 

SAAVUTTANUT TULEE VIEMÄÄN 

POTIN JA NE, JOTKA KYKENEVÄT 

KERÄÄMÄÄN SEN NYT ESIMERKIKSI 

VERKKOKAUPPAMAAILMASSA, 

TULEVAT TEKEMÄÄN SILLÄ RAHAA.

– M a r j a-L ee n a  Tuomola
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TOIMIALOJEN VÄLINEN KILPAILU 
KOVENEE

D igitaalinen data muuttaa liiketoimin-

nan ulottuvuuksia. Kun kaikki on di-

gitaalista, on toimialalta toiselle hyppäämi-

nen aikaisempaa helpompaa. Datan tehokas 

hyödyntäminen synnyttää paradigman muu-

toksia; pitkän aikavälin strategiset suhteet 

muuttuvat ja perinteiset, erilliset toimialat 

tunkeutuvat toistensa alueille ja synnyttävät 

uusia hybriditoimialoja. Digitaalisuus siis 

integroi toimialoja yhteen ja jo 

mainittujen Googlen ja Amazo-

nin kaltaiset, suuria tietomassoja 

hyödyntävät organisaatiot laajen-

tuvat aivan uusille liiketoimin-

nan alueille. Jatkossa esimerkiksi 

kotimaiset vakuutusyhtiöt eivät 

kilpaile asiakkaista vain keske-

nään, vaan vastassa ovat edellä 

mainittujen digitaalisen liiketoi-

minnan kaltaiset edelläkävijät. 

Kilpailu kovenee, ja toimialat ja 

yritykset joutuvat yhä useammin 

keksimään itsensä uudestaan 

selvitäkseen muuttuvassa maa-

ilmassa. Teollisesta internetistä 

ja palveluliiketoiminnoista pova-

taan kotimaisen teollisuuden pe-

lastajia, mutta se edellyttää kykyä 

ennakoida muutokset ja tarpeet 

sekä uudenlaista taitoa oman ar-

voketjun hallintaan.

Parhaat ideat tulevat usein sellai-

silta alueilta, missä oma arvoketju 

on tarkasti analysoitu, ylimääräi-

set välikädet on poistettu, ja koko 

ketjun arvo on kyetty ottamaan 

itselle. Yritysten tulisi onnistua 

laajentamaan omaa arvoketjuaan 

tai pystyä luomaan palvelu, jossa 

myyjät ja ostajat saatetaan yhteen 

ELÄMME 

 ELÄMYSKULTTUURISSA JA HAEMME 

JATKUVASTI UUSIA KOKEMUKSIA JA 

ELÄMYKSIÄ. HYVÄ LIIKETOIMINTAMALLI 

HYÖDYNTÄÄKIN ELÄMYKSELLISYYTTÄ, 

FIILISTÄ JA ELÄMÄNTAPAA. MELKO 

USEIN PALVELU JA KOKEMUS, 

JOKA VÄLITTYY KIVIJALASSA, 

ON MAHDOLLISTA VIEDÄ MYÖS 

VERKKOKAUPPAAN JA MUIHIN 

KANAVIIN SITEN, ETTÄ BRÄNDI, 

PALVELU JA KONSEPTI TUNTUVAT 

SAMALTA KAIKISSA ERI KANAVISSA. 

KYSYMYS ON NIMENOMAAN 

MONIKANAVAKONSEPTISTA, JOKA ON 

DIGITAALISUUDEN TYYPPIPIIRRE.

– M a rk o  S a a r i n e n

sitä, että yritys ei vertaa toimintaansa vain 

omaan toimialaan, markkinaan tai sillä toi-

miviin kilpailijoihin. Tulevaisuuden haasta-

jat voivat tulla miltä tahansa toimialalta ja 

siksi tietynlainen vainoharhaisuus uhkista 

ja haastajista on hyve.

OSAAKO INSINÖÖRI BRÄNDÄTÄ?

L iiketoimintamallien menestykseen vai-

kuttaa oleellisesti se, kuinka hyvin tuot-

teita, palveluita, omaa osaamista tai konsepteja 

osataan markkinoida ja brändätä. Suomalaisilla 

yrityksillä on ollut puutteita nimenomaan tällä 

saralla; tuote voi olla yhtä hyvä tai parempi kuin 

ulkomaisen kilpailijan, mutta markkinointim-

me ei usein menesty kansainvälisessä kilpailus-

sa. Tämä oli selvästi nähtävillä myös Nokian ja 

Applen kamppailussa. Nokia toi esiin teknisiä 

ominaisuuksia ja Apple markkinoi elämäntapaa 

ja fiilistä. Kaikki me tiedämme, kuinka mitte-

lössä lopulta kävi.

Insinöörivetoisessa yhteiskunnassamme 

tekniset ominaisuudet nousevat melko 

usein keskiöön tuotteen elämyksellisyyden 

sijaan. Huono markkinointikyky tuntuu 

olleen jollain tasolla kansallinen ominai-

suus - ei osata markkinoida, eikä tuoda 

omia tuotteita esille kuluttajia kiinnosta-

valla tavalla. Tässä on kuitenkin hiljalleen 

nähtävissä muutosta. Suomalainen pelite-

ollisuus on jo kyennyt viemään tuotteensa 

koko maailman tai ainakin oman kohde-

ryhmänsä huomion keskipisteeksi. Nuoret 

sukupolvet ymmärtävät digitaalisuuden 

tuomat mahdollisuudet markkinoinnille 

eräänlaisten ”deittailumekanismien” kautta. 

Liiketoiminnan prosessit vaativat virtavii-

vaistamista ja deittailumekanismien hyödyn-

täminen yleistyy eri liiketoiminnoissa, olipa 

sitten kyse asunnon myymisestä tai työpai-

kan hakemisesta. 

 

Menestyvät liiketoimintamallit syntyvät, 

kun olemassa olevista aineksista onnistu-

maan löytämään uusia tapoja tehdä liike-

toimintaa. Menestyminen edellyttää myös 
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aikaisempia sukupolvia monipuolisemmin 

ja syvällisemmin, ja he osaavat myös hyö-

dyntää niitä tehokkaammin ja luovemmin. 

Huonon markkinoinnin myytti on jo mur-

tumaisillaan tai ainakin se jo värisee. Ym-

märrys markkinoinnin tärkeydestä tulee 

saattaa yritysten johtotasolle saakka.

”Suomi on perinteisesti ollut B2B-maa, ja se näkyy 

paitsi meidän brändeissä, myös toimialaraken-

teissa ja liiketoimintamalleissa. Verrattaessa 

meidän kansainvälisesti tunnettuja kuluttajab-

rändejä vaikkapa Ruotsiin, täytyy muistaa, että 

me olemme eläneet teollisessa yhteiskunnassa 

paljon naapuriamme pidempään, eikä meillä 

vieläkään ole samanlaista urbaania ympäristöä. 

Ruotsalaiset ovat saaneet leipänsä teollisuuden 

ulkopuolelta ja kuluttajakaupasta jo paljon 

kauemmin kuin me. Suomi on ollut kansainvälis-

tymisen osalta lähinnä paperin ja koneen viejä, 

eikä B2B-puolelle synny brändejä samalla tavalla 

kuin kuluttajaliiketoimintaan. Aina ei voi tuijot-

taa vain brändien määrää tuntematta taustoja. 

Teollinen internet luo Suomen B2B-liiketoimin-

nalle täysin uusia mahdollisuuksia – se tarjoaa 

avaimet palveluliiketoiminnan kasvuun. 

–  O s s i  L ind ro o s

”Vähittäiskauppa on minulle tuttu 

alue ja on mielenkiintoista, kuinka 

paljon se on muuttunut ja on edelleen 

muuttumassa. Kaupasta on tavaroiden 

ohella tullut palveluiden kauppias; kauppa 

on siirtynyt matkailu-, vakuutus- ja 

pankkiliiketoimintaan sekä terveysalalle. 

Se on siis laajentanut palvelukenttäänsä, 

jossa tavaroita ei perinteisestä mallista 

poiketen liikuteta minnekään. Tämä on 

täysin uudenlainen malli ja se on ollut 

kaupalle merkittävä muutos. Toinen 

esimerkki muuttuneista liiketoiminnoista on 

teollisuusyritys Cargotec, jolla on Suomen 

suurin sisäsatama Tampereella. Siellä ei 

kuitenkaan valmisteta mitään; tuotanto 

tehdään kaikkialla maailmassa, mutta koko 

tätä maailmanlaajuista prosessia johdetaan 

tiedon avulla yhdestä paikasta. Tämä on siis 

malli teollisen internetin hyödyntämisestä; 

teollisuusliiketoimintaa, jota johdetaan 

tiedolla. Se mahdollistaa sen, että tuotanto 

ja palvelut voidaan sijoitella ympäri 

maailmaa.

–  K a r i  Ne i l i mo

INNOVOINTIIN KÄYTETTÄVÄ RAHAA 
MYÖS HUONOINA AIKOINA

S uomessa on hyvinä aikoina tuudittau-

duttu liikaa senhetkiseen menestykseen 

ja unohdettu tulevaisuudesta huolehtiminen 

ja tuotekehitys. Huonot ajat ratkaistaan 

meillä turhan usein irtisanomisilla. 

Suomessa ei ole tarpeeksi arvostettu uusia 

kokeiluja. Meille on päässyt syntymään inno-

vaatiohaaste ja innovaatioiden puute. Yrityk-

sissä pitäisi uskaltaa ottaa enemmän riskejä 

ja henkilöstöä pitäisi rohkaista uusien ideoi-

den synnyttämiseen ja esille tuomiseen, luo-

vaan ajattelutapaan. Liiketoimintamallien ja 

koko liiketoiminnan suunnitteluun tarvitaan 

enemmän visionääristä ajattelua ja otetta, 

joka tällä hetkellä kärsii arvostuksen puut-

teesta. Hyvät liiketoimintamallit syntyvät 

rohkeasta ja avoimesta ajattelutavasta sekä 

kyvystä uudistaa ja uusiutua. Innovointiin ja 

tuotekehitykseen tulee käyttää rahaa myös 

huonoina aikoina – muuten ei voi syntyä tu-

losta tai kehittyä. Tuotekehitys vie aina oman 

aikansa ja sen tulisi olla pitkäjänteistä. Hyvät 

investoinnit maksavat itsensä takaisin 

parhaimmillaan moninkertaisesti ja huo-

noistakin oppii aina jotakin.

Suomen vahvuudet ovat perinteisesti ol-

leet teknologiapuolella, mutta menestyk-

sen jatkumiseen ei saa koskaan luottaa 

liikaa. Osaamista on jatkuvasti kehitet-

tävä monipuolisesti eri liiketoimintojen 

ja toimialojen saroilla. Yritysten tulisi us-

kaltaa tuoda digitaalisia tuotteita ja pal-

veluita markkinoille nopeammin ja jatkaa 

niin sanotun beta-version kehitystyötä 

vielä lanseerauksen jälkeen käytön aika-

na. Tämä vähentäisi riskiä tuoda asiak-

kaille jo valmiiksi vanhentuneita ratkai-

suja. Samalla se parantaa mahdollisuutta 

ehtiä markkinoille ennen muita.

Tuotteistaminen ja palvelukonseptien 

luonti ei ole perinteisesti ollut suomalai-

sen osaamisen terävintä kärkeä. Näihin 

taitoihin tulee kiinnittää huomiota uusia 

liiketoimintamalleja lanseerattaessa. Pal-

veluiden konseptoiminen, palvelumuotoi-

lu ja digituotteiden tuotteistaminen ovat 

äärimmäisen tärkeitä menestystekijöitä 

tässä ajassa. Hyvän palvelukonseptin ja 

teknologian yhdistäminen on haaste, joka 

täytyy tulevaisuudessa osata ratkaista.

”Ei tulevaisuudessakaan kaikkea digita-

lisoida. Kyllä meillä jatkossakin tulee 

olemaan spesiaalipalveluita, jotka me-

nestyvät kivijalassa, mutta nekin tulee 

konseptoida ja rakentaa uudestaan. Osa 

nyt verkkoon vietävistä palveluista voi 

hyvinkin tulla takaisin. Ihmisten aidoista 

kohtaamisista tulee arjen luksusta. 

–  M ir j a mi  L a i t in e n

YRITYSTEN TULISI KÄYTTÄÄ 

RAHAA TUOTEKEHITYKSEEN 

SILLOINKIN, KUN MENEE 

HYVIN. TÄMÄ TURVAA 

YRITYSTÄ HUONOJA 

AIKOJA VARTEN. YRITYSTEN 

TULEE LUODA ITSELLEEN 

KILPAILUKYKYÄ, JA SE SYNTYY 

UUSIUTUMISKYVYSTÄ. TULEE 

NÄHDÄ KAUAS, JOTTA VOI 

TEHDÄ OIKEAT PÄÄTÖKSET NYT.

– M ir j a mi  L a i t in e n

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA 

PERUSTUU IDEATALOUTEEN, 

PELKKÄ TEKNINEN 

OSAAMINEN EI RIITÄ. VAIN NE 

ORGANISAATIOT PÄRJÄÄVÄT, 

JOTKA PYSTYVÄT KEKSIMÄÄN 

UUSIA, INNOVATIIVISIA 

LIIKETOIMINTAMALLEJA. 

KYSYMYS KUULUUKIN, KUKA 

KEKSII JATKOSSA PARHAAT 

DIGITAALISET IDEAT? JA 

MITEN ORGANISAATIOT 

OSAAVAT HYÖDYNTÄÄ IDEOITA 

LIIKETOIMINNASSAAN?  

– O s s i  L ind ro o s
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KILPAILUKYVYSTÄ 
KILPAILUETUUN

Digitaalisuuden mukanaan tuomat muutokset näkyvät 

yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Yritysten tulee suhtautua 

joustavasti ja ennakoiden reagoida maailman ja markkinoiden 

kehittymiseen oman kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Myös yksilöt 

kykenevät aidosti olemaan tuottavampia, jos ne hyödyntävät 

modernin yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia.  

Ne, jotka eivät kehity ja muutu, kuihtuvat pois. 

K
ilpailukyky syntyy monesta eri 

tekijästä, joita yhdistämällä ja 

hyödyntämällä voi parhaim-

millaan syntyä kilpailuetua. 

Kilpailukyky määritellään usein yrityksen tai 

organisaation kyvyksi selviytyä taloudellisen 

kilpailun olosuhteissa. Kilpailukykyä voidaan 

arvioida esimerkiksi hinnan, markkinoinnin 

tai osaamisen perusteella. Kilpailuetua on 

mahdollista synnyttää muun muassa hyvällä 

johtamisella, uudenlaisilla liiketoimintamal-

leilla, monikanavaisuudella, aidolla asiakas-

lähtöisyydellä ja asiakastarpeen kohtaamisella, 

innovatiivisuudella, osaamisella, helppokäyt-

töisillä käyttöliittymillä, ketteryydellä tai vaik-

kapa tehokkaalla arvoketjun hallinnalla.  Lii-

ketoiminnassa kehittyminen tarkoittaa usein 

uusien mallien, tällä hetkellä verkkoliiketoi-

mintamallien ja digitaalisuutta sekä tietoa 

hyödyntävien mallien hakemista ja hallintaa 

kilpailuedun luomiseksi.

Tulevaisuus luodaan digitaalisuuden ja tiedon 

avulla. Puheissa vilahtelee usein termit kuten 

verkkoratkaisut tai teknologiset ratkaisut, 

mutta liiketoiminnan näkökulmasta asiaa tu-

lee kyetä katsomaan laajemmin kokonaisen 

arvoketjun, fragmentoituneen asiakaskunnan 

hallinnan ja liikkeenjohdon näkökulmasta. Lii-

ketoiminnoissa on käynnissä monikanavaistu-

minen, joka liittyy suureen tiedon murrokseen. 

AJATUSJARRU KEHITYKSEN 
ESTEENÄ

S uomi on kansainvälisessä vertailussa 

keskitasolla olemassa olevan infra-

struktuurin osalta, mutta toimintoja mit-

taavassa vertailussa putoamme selvästi. 

Toki tässä on suurta hajontaa eri toimialo-

jen ja erikokoisten yritysten välillä – suu-

ret ovat pieniä edellä – mutta ongelma on 

usein siinä, että yritykset rakentavat uusia 

toimintoja, esimerkiksi verkkokauppaa, 

näköalattomasti vanhojen toimintojen 

päälle.

Johdolta puuttuu liian usein ote digitaalisuu-

desta; ylin johto ei ymmärrä, mikä digitaali-

suuden merkitys on liiketoiminnoille, vaan 

vallalla on vanhakantainen ajattelu siitä, 

että näin on tehty ennenkin. Tämä estää di-

gitaalisuuden tuomien hyötyjen ja mahdol-

lisuuksien saavuttamisen. Kilpailukykyisen 

yrityksen johdolla on taito omaksua uuden-

lainen ajattelutapa: sillä tulee olla selkeitä 

näkemyksiä, rohkeutta ja innovaatiokykyä. 

Johdolla täytyy olla strategista osaamista ja 

tehokkuutta viedä asioita käytäntöön. Kun 

tähän yhdistetään hierarkkisen johtamista-

van murtaminen, läpinäkyvyyden lisääminen 

ja päätöksenteon jakaminen niille asiantunti-

joille, joilla on paras tieto – silloin on mahdol-

lista saavuttaa aitoa kilpailuetua. 
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”Tulevaisuudessa voi menestyä lähes minkälainen yritys tahansa. En 

osaa sanoa onko se pieni vai suuri, teollinen, kaupallinen, julkinen vai 

yksityinen. Kaikilla on mahdollisuus menestyä, mutta se edellyttää sitä, 

että menestyminen tapahtuu ihmisten kautta, ja silloin näihin ihmisiin 

on saatava yrittämisen tuli ja palo. Kun käy erilaisissa yrityksissä, 

näkee hyvin nopeasti, missä yrityksessä on dynamiikka ja draivia, ja 

missä ei. 

Yritysten pitää luoda aidosti kilpailuetua tuottavia malleja. Tapaan 

melko harvoin niitä yritysjohtajia, jotka pystyvät innovatiivisesti 

uudistamaan omaa bisnestään. Innovatiiviset liiketoimintamallit ovat 

kilpailuedun ydin. Johtajalla tulee olla selkeä näkemys tulevaisuudesta 

ja proaktiivisesti luoda omaa tulevaisuutta. Jos ollaan vain reaktiivisia, 

yritykselle jää melko lyhyet aikavälit sopeutua ja reagoida maailman 

muutoksiin. Jos ollaan visionäärisiä ja ketteriä, voidaan ainakin jollain 

tasolla olla itse luomassa tulevaisuuden maailmaa.

 

–  K a r i  Ne i l imo

Kilpailuetutekijät rakentuvat nyt ja tulevai-

suudessa yhä enenevissä määrin aineetto-

mien tuotantotekijöiden varaan. Tänä päi-

vänä on yhä vaikeampaa löytää kilpailuetua 

koneista, työkaluista tai laitteista, sillä lähes 

kaikilla on nykyään mahdollisuus hankkia 

haluamansa laitteet. Sen sijaan aineettomat 

tuotantotavat ja -tekijät, kuten brändi, ihmi-

set, tieto ja hyvä johtaminen, ovat useimmi-

ten niitä vaikeimmin saavutettavia pääomia, 

joiden avulla yritys voi menestyä.  

IDEATALOUDESTA KILPAILUETUA

Y hdellä liiketoimintamallilla ei enää me-

nesty, vaan pitää olla useita malleja ja 

monia, uudentyyppisiä ansaintalogiikoita. 

Kilpailuetu syntyy siitä, että kyetään luomaan 

innovatiivisia, usein juuri palveluihin perus-

tuvia liiketoimintamalleja, jotka tuottavat asi-

akkaalle lisäarvoa. Ideataloudessa menestyvät 

sellaiset organisaatiot, jotka kykenevät luo-

maan olemassa olevasta uutta. Liiketoiminnan 

pitää vastata juuri niihin 

tarpeisiin, joita asiakkaalla 

on. Palvelun tulee täydelli-

sesti vastata haluttua käyt-

tötapaa. Siitä syntyy usein 

onnistunut, kilpailuetua 

tuottava toimintamalli. 

Tällä hetkellä moni toimi-

ala on oman liiketoimin-

nan suhteen murroksen 

keskellä ja yhä useampi 

toimiala laajenee palveluliiketoimintaan. 

Kaikki kilpailukykyyn tai -etuun liittyvät 

asiat eivät kuitenkaan aina ole mitattavis-

sa. Yrityksen kilpailutilannetta parantaa 

oleellisesti, jos se kykenee tarjoamaan asiak-

kaalleen tuotteen tai palvelun käyttöönoton 

yhteydessä elämyksellisen tunteen, jota 

on hyvin vaikea konkreettisesti määrittää, 

mutta joka onnistuessaan on helppo tunnis-

KUVA: Katso takakansi.

”Jos evoluutiossa sopeutuu olosuhteisiin, ei luoda mitään isoa 

uutta. Yritykset, jotka menestyvät, ovat usein isoja yrityksiä, 

joilla on ajallinen suoja, tietynlainen monopoli, jonka avulla 

voidaan tehdä ja seurata omaa linjaa. Pitää olla oma saari, jossa 

voi rauhassa kehittää mutaatioita. Säilyäkseen monen yrityksen 

tuleekin keksiä itsensä uudestaan.

–  M ik a  Pa n t z a r
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taa. Tämä on seikka, joka selkeästi erottaa 

yrityksen kilpailijoistaan.

ROHKEASTI MAAILMALLE

S uomi on pieni markkina-alue: suurivo-

lyymisillä markkinoilla tuotetestauk-

sen ja myynnin skaalauksen mahdollisuudet 

ovat aivan toisenlaiset. Meidän tulee tun-

nistaa tämä ja lähteä rohkeasti suuremmille 

markkinoille. Samalla tulisi miettiä, voiko 

pienestä markkinastamme olla itse asiassa 

meille jotakin hyötyä ja etua. 

Koska markkinat ovat tänä päivänä globaalit, 

ei suomalaistenkaan yritysten tarvitse jumit-

tua oman maan rajojen sisäpuolelle. Tieto-

tekniikka ei tunne eikä tunnista 

valtioiden välisiä rajoja. Valtio-

vallan tulee varmistaa, ettei käy-

tettävissä olevan teknologian 

hyödyntämiselle aseteta suuria 

kansallisia esteitä esimerkiksi 

tietosuojan muodossa.  Monella 

toimialalla Suomen maantie-

teellinen sijainti ja idänkaupan 

nykypäivän ja tulevaisuuden 

mahdollisuudet ovat vielä puut-

teellisesti hyödynnettyjä.  

 

Suomessa on olemassa kaikki 

ainekset, joilla tulevaisuudes-

sa voidaan pärjätä jatkuvasti 

kiristyvässä kilpailussa. Nämä 

omat vahvuudet ja ainekset 

tulisi kyetä yhdistämään, jotta 

markkinoille syntyisi uniikkeja 

ideoita – sellaisia, jotka ovat 

parempia kuin kenelläkään 

muulla. Suomalaisten yritysten 

on jo lähtökohtaisesti opittava 

suunnittelemaan toimintansa 

niin, että markkinana on koko 

maailma. 

Think bigger -ajattelun lisäksi meillä kai-

vataan positiivista, rohkeaa, aktiivista 

ja innovatiivista ajattelua – kykyä nähdä 

mahdollisuuksia, joiden avulla näitä kilpai-

lussa menestymiseen liittyviä asioita voi-

daan synnyttää ja saada aikaan. Ketteryys 

edesauttaa muuntautumiskykyä ja nopea 

reagointi auttaa siinä, ettei juna aja ohitse. 

Lisäksi tarvitaan tuottavuutta, resurssien 

kohdentamista sekä katteen synnyttämis-

tä esimerkiksi oman arvoketjunhallinnan 

ja palveluverkoston avulla. Yksittäisten 

laitteiden tai koneiden kopioiminen on 

vielä kohtuullisen helppoa, mutta todelli-

sen arvon luominen pelkän tekniikan pääl-

le vaatii enemmän työtä.

”Suomalaisilla yrityksillä, erityisesti 

osakeyhtiöissä, on usein raskas byrokratia. Sekä 

yksityisen puolen että julkishallinnon rakenteita 

tulisi muuttaa ja yksinkertaistaa niin, että 

voidaan toimia nopeasti ja ketterästi.

–  M ir j a m i  L a i t i n e n

”Jostain syystä suomalainen kansanluonne on 

valitettavasti usein vähän sellainen, että kun esiin 

nousee uusi idea, se kohtaa, jos nyt ei suoranaista 

muutosvastarintaa, niin ainakin varauksellisuutta 

ja epäröintiä. Tällä tavoin monet hienot 

mahdollisuudet jäävät näkemättä ja käyttämättä. 

Tässä ajassa on tärkeää olla aktiivinen ja avoin 

uusille ideoille.

–  K a r i  Ne i l i mo

”Oikeanlaiset prosessit ovat digitaalisen 
yhteiskunnan peruspilari. Tietokoneiden ja 

tiedon jalostamisen avulla tavallisista ihmisistä 
saadaan äärimmäisen tehokkaita, ja tämä on koko 
digitaalisen yhteiskunnan ja oman kilpailukyvyn 

löytämisen keskeisin tekijä. 
 

On hyödyllistä pohtia, millainen maailma olisi, jos 
se olisi kokonaan digitaalinen, ja sitten asemoida 

oma yrityksensä siihen kenttään. Kilpailu ja 
teknologinen murros pakottavat muutokseen, ja 

lopuksi tehottomat yritykset kuolevat markkinoilta 
toimialasta riippumatta. 

Digitaalisuuden ja tietotekniikan hyödyntäminen on 
halpaa, eikä sen tarvitse olla toimialasidonnaista. 

Analogisten prosessien muuttaminen digitaaliseksi 
pistää pohtimaan myös sitä, miten ihmisen käy. 

Korvaako kone ihmisen tietotyössä, niin kuin 
kävi teollisessa työssä? Meidän pitää kyetä 

hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet ja 
luoda toimintatavat, jotka ovat tehokkaita. Jos 
Suomi kykenee olemaan työn automatisoinnin 

ja tiedon hyödyntämisen eturintamassa samalla 
tavalla kuin sähkön hyödyntämisessä aikoinaan, 

tulemme me pärjäämään kaikilla niillä aloilla, 
olivatpa ne teollisia tai ei.

 

–  M a tt i  Poh j ola
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Digitaalisessa 

 liiketoiminnassa ollaan 

tekemisissä ennen 

kaikkea aineettomien 

tuotantotekijöiden kanssa, 

ja tämä korostaa johtamista 

menestystekijänä. Kyseessä 

on merkittävä muutos 

verrattuna siihen, kuinka 

suomalaisia yrityksiä on viime 

vuosikymmenet johdettu.

HYVÄ JOHTAMINEN 
ON DIGITAALIAJAN 

MENESTYSTEKIJÄ

N
äkijä, kokeilunhaluinen, 

asiakaskeskeinen, demo-

kraattinen, innovaattori, 

kommunikointikykyinen, 

kansainvälinen, markkinointihenkinen, 

riskinottaja, innostaja… Vaatimukset di-

giajan johtajalle ovat moninaiset. Osalta 

johtajista, varsinkin nuoremmalta suku-

polvelta, ominaisuudet löytyvät jo luon-

nostaan, mutta moni johtaja joutuu päi-

vittämään johtamisoppinsa uudelleen. 

Digiaika ajaa perinteisen johtajan ohi no-

peammin kuin osaamme odottaakaan.

Yritys, joka haluaa menestyä digitaalisessa 

toimintaympäristössä, tarvitsee johtajan, 

joka hallitsee uudet johtamismallit – niis-

sä korostuvat aineettomat tuotantotavat 

ja -tekijät, eli brändi, ihmiset, tieto ja hyvä 

johtaminen. Ennen johdettiin hierarkkisesti 

tuotantoa, nyt tulee johtaa osaamista ja tie-

toa, ja tämä vaatii erilaista johtamistapaa.

JOHTAJA ON UTELIAS VISIONÄÄRI

P erinteinen johtaminen ei enää toimi 

digitaalisessa maailmassa. Suomessa 

on korostettu liikaa talousosaamista ja toi-

mialakokemusta. Tulevaisuuden menestys 

rakentuu toisenlaisten tekijöiden varaan.  

Nyt tulee osata kehittää bisnestä ja tuote-

kehitystä sekä innovoida ja visioida uusia 

mahdollisuuksia. Jatkossa menestystä pitää 

katsoa myös taseen ulkopuolisten tekijöiden 

kautta.  

”Meillä Suomessa yritysjohto on  

keskitasoa, johtamisosaamista pitäisi 

ehdottomasti parantaa. 

–  M ir j a mi  L a i t in e n

”Jos johtajat haluavat olla kilpailukykyisiä 

digitaalisessa toimintaympäristössä, 

heidän on muutettava johtamistapojaan 

digitaalisuutta tukeviksi.

–  O s s i  L ind ro o s

”Digitaalisessa maailmassa menestyvät 

yritykset, joiden johtaminen rakentuu 

kahdelle fundamentille:  

näkemyksellisyydelle ja rohkeudelle.

–  K a r i  Ne i l imo
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Talouden osaamisen ja ymmärtämisen rinnal-

la tulee olla tietoa ja näkemystä siitä, missä 

ollaan ja mihin ollaan menossa. Tarvitaan ky-

kyä nähdä ja ennustaa asioita. Johtajan tulee 

olla rohkea visionääri, mutta tavalla, johon 

emme ole aikaisemmin tottuneet. Hänen pi-

tää ymmärtää toimintaympäristön muutokset 

ja hahmottaa digitaalisuuden tarjoamat mur-

roskohdat liiketoiminnalle tai parhaimmillaan 

luoda niitä itse.

”Liiketoimintajohdon tulee luoda tavoitteet 

muille organisaation osa-alueille, esimerkiksi 

tietohallintoon. Muiden osa-alueiden tehtävä 

on sitten toteuttaa näitä tavoitteita.

 

–  M ir j a mi  L a i t in e n

Digiajan johtaja on laajasti lukenut ja sivis-

tynyt sekä utelias ja luova persoona. Hänen 

on pystyttävä etsimään ratkaisuja avoimin 

mielin niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. 

Johdon tulee suhtautua digitaaliseen tek-

nologiaan avoimesti ja kokeilevasti. Johdon 

on itse toimittava esikuvana ja käytettävä 

digitaalisia työkaluja ja palveluja. Omien pal-

velujen lisäksi johtajan täytyy käyttää myös 

kilpailijoiden palveluja. Vain siten voi aidosti 

ymmärtää ja analysoida kilpailutilannetta. 

JOHTAJA ON ROHKEA 
RISKINOTTAJA 

T ulevaisuuden johtaminen perustuu 

luovuudelle ja kokeilunhalulle, ei in-

sinöörilogiikalle. Tulokset syntyvät rohkeu-

desta ottaa riskejä.  Johtajalla pitää olla lupa 

kokeilla, mutta myös lupa erehtyä.

Aikaisemmin johtajalta arvostettiin pitkää ko-

kemusta ja kykyä tehdä liiketoimintapäätök-

siä. Uuden ajan johtajan tulee rohkeasti kehit-

tää innovatiivisia liiketoimintamalleja. Tämä 

muuttaa tulevaisuuden johtajien rekrytointia 

ja rekrytointivaatimuksia. Tähän saakka yri-

tysjohdon valintakriteereinä ovat olleet muun 

muassa toimialatuntemus ja päätöksenteko-

kyky. Nämä ovat varmasti jatkossakin tärkeitä 

piirteitä, mutta nyt vaaditaan innovatiivisia ja 

aktiivisia yritysjohtajia, ei vanhoja pönäköitä 

vuorineuvoksia, vaan aidosti uutta kilpailue-

tua luovia keulahahmoja. 

Digitaalisuus ja globalisaatio käyvät käsi kä-

dessä, eikä kilpailija enää tule vain omasta 

maasta tai edes samalta mantereelta, vaan 

se voi tulla mistä tahansa. Johtajan on olta-

va kansainvälisesti suuntautunut ja hänen 

kotikenttänsä tulee olla globaalit markkinat. 

Kansainvälistyminen, kasvu ja riskien otta-

minen ovat välttämättömiä edellytyksiä, jos 

haluaa menestyä digitaalisessa liiketoimin-

nassa. Mutta suomalainen arastelee edelleen. 

Ongelmamme on ollut se, että yrityksemme 

ovat fokusoineet toimintansa kotimarkkinoi-

hin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat kotimai-

set verkkokauppamme, joista moni taistelee 

nyt olemassaolostaan ulkomaisten kilpailijoi-

den puristuksessa. Liiketoimintamallit pitää 

lähtökohtaisesti rakentaa globaalit markki-

nat mielessä ja asiakkaan voi olettaa tulevan 

yhtä hyvin Tokiosta kuin Kajaanistakin.

”Johtajan tulisi tarkastella ja seurata ympä-

röivää maailmaa koko ajan saatavilla olevien 

tietojen valossa. Pelkästään oman yrityksen 

ja sen aseman tarkkailu ei riitä.

 

–  M i r j a m i  L a i t i n e n

Kiristyneen kansainvälisen kilpailun vuoksi 

johtajan on oltava koko ajan hereillä. Kysy-

mys, missä liiketoiminnassa olemme muka-

KUVA: Ari Hallami
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tiedolla ja muodostaa näkemyksiä ja arvioita 

tulevasta. Hänen ei enää tarvitse tukeutua 

vain historiatietoon tai esimerkiksi kuukau-

sittain tehtäviin raportteihin. Ennakoivan 

analytiikan rooli korostuu digitaalisessa lii-

ketoiminnassa, jossa asiakas on liiketoimin-

tamallin keskiössä. Asiakkaan käyttäytymi-

sen ja tarpeiden ennakoinnista tulee johtajan 

keskeinen fokusalue. Tiedon analysoinnissa 

ja hyödyntämisessä johtajan on tukeuduttava 

organisaation niihin osiin, joissa asiakkaan 

tuntemus on parasta. Siksi päätöksentekoa 

pitää pystyä delegoimaan asiakasrajapintaan.  

”Johtajan on osattava rakentaa siltoja eri 

kulttuurien ja toimialojen välille tutusta 

poikkeavalla tavalla. Big data tarjoaa tähän 

uudenlaisia mahdollisuuksia.

 

–  M i k a  Pa n t z a r

Z-SUKUPOLVI MURTAA JOHTAJAN 
AUKTORITEETTIASEMAN

T yöelämään on astumassa digitaali-

seen yhteiskuntaan syntynyt uusi 

Z-sukupolvi, joka uskoo vahvasti itseensä. 

Työntekijöinä nämä nuoret kaipaavat mah-

dollisuuksia toteuttaa itseään, ja mielikuvis-

sa he ovat usein itsekkäitä, vaikka kyse on 

vahvasti itsenäisyydestä. Tulevaisuudessa 

auktoriteettien kammo organisaatioissa 

katoaa tai ainakin vähenee. Digitaalisten 

mahdollisuuksien parissa kasvaneilla ei ole 

samanlaista herran pelkoa kuin aikaisem-

milla sukupolvilla. Nuori digiajan työntekijä 

on oman työnsä paras asiantuntija, jonka 

osaamisesta kilpailee myös moni muu taho. 

Hän tuntee ja tietää arvonsa ja hän myös an-

taa sen kuulua. Tämä vaatii työnantajilta ja 

erityisesti johtamiselta muutoksia.

na, on hyvä kysyä itseltään säännöllisesti ja 

toimintaa tulee johtaa tiukasti sen mukai-

sesti. Organisaatioon pitää istuttaa sense of 

urgency -tyyppinen ajattelutapa. Ajatus siitä, 

että oma toimiala voi muuttua minä päivänä 

tahansa, on oltava jatkuvasti mielessä. Vaa-

ditaan rohkeutta liikahtaa aikaisemmin kuin 

myöhemmin.

”Kansainvälistyminen, kasvaminen, riski-

notto ja uusille markkinoille meneminen on 

ollut Suomessa vaatimatonta. Meillä on va-

litettavan paljon tämäntyyppistä ajattelua, 

suomalaisilta johtajilta puuttuu tietynlainen 

riskinottokyky.

 

–  K a r i  Ne i l imo

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN 
JOHTAMISESSA ON VASTA 
ALKUTEKIJÖISSÄÄN

T iedolla johtamisen merkitys lisääntyy 

rajusti. Johtamisesta tulee informaatiosi-

donnainen ammatti. Digitaalisessa liiketoimin-

nassa syntyy jatkuvasti valtavat määrät tietoa 

– big dataa. Suurin osa yrityksistä on edelleen 

datan keräysvaiheessa, mutta kerättyä dataa 

tulisi myös analysoida, ymmärtää ja käyttää 

tehokkaasti. Kyky tulkita tietoa on yrityksissä 

vasta alkutekijöissään. Oikein käytettynä ja tul-

kittuna big data tarjoaa mahdollisuuden uuden 

liiketoiminnan ja innovaatioiden synnyttämi-

seen. Johtaminen kuitenkin vaikeutuu datan 

määrän kasvaessa. Johtajan on jatkossa kyettä-

vä käsittelemään suuria tietomassoja, ja löytä-

mään datan takana piilevät syy-seuraus-suhteet 

sekä antamaan niille uusia merkityksiä. 

Ennakoivasta analytiikasta tulee digijohtajan 

paras kaveri. Sen ansiosta johtaja voi leikkiä 

Työntekijä ei enää sitoudu yritykseen elin-

ajaksi, vaan sykli on lyhentynyt ja side 

haurastunut. Nuori sukupolvi on aina 

pystynyt vaikuttamaan asioihin, pieniin-

kin, vain napin painalluksella, ja heille ja-

kamisen kulttuuri on jo geeneissä. Tämä 

ei tarkoita ainoastaan asioiden jakamista 

digitaalisissa kanavissa, vaan he vaati-

vat sitä myös oikeassa elämässä. Samalla 

muuttuvat myös työn tekemisen tavat: 

mitä työnteko on, mihin aikaan ja kenen 

kanssa työtä tehdään, vaatiiko se läsnäoloa 

ja miten yhteyttä pidetään organisaation 

muihin jäseniin. Organisaatioiden jäykät 

siilorakenteet rikkoutuvat, mikä mahdol-

listaa joustavamman yhdessä tekemisen. 

Muutos auktoriteettien arvostamisessa 

vaatii yritysten johdolta, että työntekijöil-

le uskalletaan antaa enemmän vastuuta 

ja vapautta. Nuori sukupolvi haluaa teh-

dä omaa työtään koskevia päätöksiä sekä 

osallistua yrityksen päätöksentekoon ja 

kehittämiseen.

Johtajan tehtävä tulevaisuudessa on auttaa 

ihmisiä oppimaan ja itsenäisiä tiimejä teke-

mään työtä paremmin. Johtaja ei ole enää 

ylin auktoriteetti tai osaaja, vaan puittei-

den antaja ja sparraaja. Vanhan maailman 

hierarkkinen johtaminen, jossa organisaa-

tiolle esitellään pienessä piirissä valmiiksi 

valmistellut asiat, ei enää toimi. Tarvitaan 

aitoa tasa-arvoisuutta ja läpinäkyvyyttä 

sekä avointa kommunikaatiota ja jakamisen 

kulttuuria. Usein halukkuus jakaa on ikäpol-

vikysymys – nuorelle polvelle nimenomaan 

jaettu tieto on valtaa.

JOHTAJA ON LÄSNÄ JA VIESTII

J ohtajuuteen liittyy primus interpares 

-käsite: johtaja on ensimmäinen vertais-

tensa joukossa. Hänen tulee johtaa omalla 

esimerkillään ja olla aidosti läsnä joko fyy-

sisesti tai virtuaalisesti riippuen yrityksen 

rakenteesta. On elintärkeää, että johtaja 

tunnetaan, ja että hän viestii ymmärrettä-

västi ja uskottavasti. 

Koska digitaalinen liiketoiminta vaatii joh-

tajalta visioilla johtamista, johtamisesta 

tulee entistä vahvemmin viestintäammatti. 

Johtajan täytyy omalla viestinnällään tukea 

avoimen yrityskulttuurin kehittymistä, sillä 

innovaatiot syntyvät vapaassa ja tasa-arvoi-

sessa ilmapiirissä.

 

Digimaailmassa päätöksenteko on pitkälti 

reaaliaikaista ja siksi johtaja ei voi keskittää 

päätöksentekoa itselleen. Delegoinnin mer-

kitys kasvaa. Päätöksenteko on delegoitava 

sinne, missä tietokin on eli organisaation 

eri tasoille. Myös delegointi edellyttää hyviä 

viestintätaitoja.  

Hyvä johtaminen on aidosti menestystekijä 

digitaalisessa liiketoimintaympäristössä ja 

siksi myös johtamisen kehittäminen on me-

nestystekijä. Suomalainen johtaja kehittää 

mielellään liiketoimintaprosesseja, logistiik-

kaa tai vaikka teknologiaa, mutta ei itseään. 

Uusi aika vaatii johtajaa katsomaan peiliin ja 

arvioimaan rehellisesti omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa johtajana. 

DIGITAALISUUS  AIDOSTI  
OSAKSI STRATEGIAA JA 
ORGANISAATIOTA

D igitaalisuus muuttaa myös orga-

nisaation rakenteita, prosesseja ja 

tapaa suunnitella strategioita.  Digitaali-

suutta ei tule käsitellä irrallisena, tietotek-

niikan synnyttämänä tukiprosessina, vaan 

sen tulee olla aidosti yrityksen strategian 

keskiössä. Fyysinen ja digitaalinen maail-

ma ovat niin lähellä toisiaan, ettei niitä voi 

enää erotella. 
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”Liiketoiminnoista vastaavien johtajien vel-

vollisuus on tuoda digitaalisuus osaksi koko 

yrityksen prosesseja ja jokapäiväistä työtä.

 

–  M a r j a-L ee n a  Tuomola

Digitaalisessa liiketoimintaympäristössä, 

jossa kilpailu on globaalia ja asiakas ar-

mottomampi yritystä kohtaan, laadukkaan 

liiketoimintastrategian merkitys korostuu. 

Yritys joutuu määrittelemään entistä tar-

kemmin, missä bisneksessä se on mukana 

ja millä tavalla. Strategiaa joudutaan varioi-

maan monipuolisemmin, tuoteportfoliota 

uudistamaan ja liiketoimintamalleja muut-

tamaan.

Asiakkaan ja asiakastiedon on oltava digi-

taalisen liiketoimintastrategian ytimessä. 

Asiakaskohderyhmät on tunnistettava entis-

tä paremmin ja asiakkaisiin liittyvän tiedon 

hyödyntäminen on oltava pitkälle vietyä.  

Myös asiakkaiden segmentoinnin on oltava 

tarkempaa. Esimerkiksi jos myyt asiakkaille, 

joille hinta on tärkein, kannattaa tietenkin 

olla hintajohtaja. Digitaalisessa ympäristössä 

Porterin perinteiset kilpailuetutekijät pitää 

olla kristallinkirkkaina. 

”Moni yritys kehittää nyt itselleen 

digistrategiaa. Tämä on lähtökohtaisesti 

virhe, mikäli digitaalista liiketoimintaa 

kehitetään erillään muusta 

liiketoiminnasta. Nyt tehtävissä 

liiketoimintastrategioissa tulisi korostaa 

monikanavaisuutta, mutta myös 

yhdenmukaisuutta.

–  M a rk o  S a a r in e n

”Digitaalisuus tulee ottaa osaksi organi-

saation jokaista prosessia ja liiketoiminta-

funktiota. Jatkossa ei suunnitella erillistä 

digistrategiaa, vaan se on kiinteä osa liiketoi-

mintastrategiaa.

–  O s s i  L i n d ro o s

VOITTAVA YHDISTELMÄ SYNTYY 
IHMISEN LUOVUUDESTA JA 
KONEEN TEHOKKUUDESTA

O lipa toimiala ja työtehtävä mikä tahan-

sa, ei digitaalitekniikka yksin muuta 

mitään. Tulevaisuudessa organisaatioissa 

tehdään työnjakoa ihmisen ja tietokoneen 

kesken ja tämän organisoinnissa on johdolla 

suuri rooli.  Ihminen on hyvä löytämään on-

gelmia, kone hakemaan vaihtoehtoja niiden 

ratkaisemiseksi. Voittava organisaatio osaa 

hyödyntää ihmisen osaamista ja luovuutta 

koneen rutiinien hallintaan ja luoda proses-

sin, joka on tehokas.  Näitä oikeita yhdistel-

miä etsitään nyt markkinoilla. 

Tulevaisuudessa moni johtaja pohtii kriittises-

ti, voitaisiinko tietyt työtehtävät automatisoi-

da vai ei. Suomessa erityisesti vähittäiskaupan 

ja median rakenteelliset muutokset tulevat 

heijastumaan vahvasti organisaatiorakentei-

siin ja työntekijöihin. Arvoketjun muutosten 

seurauksena moni työpaikka katoaa pysyväs-

ti. Automatisointi ei kuitenkaan tarkoita vain 

työpaikkojen katoamista, vaan se voi tuottaa 

myös merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi Yhdys-

valloissa oikeustapauksia analysoiva, juristin 

työtä simuloiva ohjelmisto on osoittanut, että 

noin 40 prosentissa vanhoista tapauksista 

päätökset olisivat olleet parempia, mikäli niis-

sä olisi käytetty ennakkotapauksia ja arkistoja 

analysoivaa digiteknologiaa.

Toisaalta digitalisaatio ja sen 

tuoma muutos luovat mark-

kinoille täysin uudenlaisia 

työtehtäviä ja ammatteja. 

”Suurissa yrityksissä tehtävästä työstä ehkä 

noin 70 prosenttia on tietotyötä ja siten digi-

toitavissa. Nyt ollaan vasta puolivälissä mat-

kalla digitaaliseen liiketoimintaan. Vuonna 

2020 yritysten kaikki analogiset prosessit on 

ideaalitilanteessa korvattu digitaalisilla.

 –  M a tt i  Poh j ola

Organisaatioissa tapahtuva muutos edellyt-

tää sitä, että myös työntekijät suhtautuvat 

omaan työnkuvaansa joustavammin, otta-

vat palautetta paremmin vastaan ja hakevat 

apua herkemmin. Asenne-

muutosta vaaditaan siis joh-

don lisäksi myös työnteki-

jöiltä. Organisaatioita pitää 

muuttaa siten, että päätäntävalta annetaan 

niille, joilla on tietoa. Kannustejärjestelmiä 

tulee muuttaa siten, että hyvistä päätöksistä 

myös palkitaan. 

Täysi digitaalisuus on vielä utopiaa tämän 

päivän organisaatioissa, sillä digitaalisuuden 

kokonaisvaltaista haastetta ei ole vielä kyetty 

ratkaisemaan täysimittaisesti. Kokonaisuutta 

ei nähdä tarpeeksi kirkkaasti tai sitä ei ym-

märretä. Organisaatioiden tulee olla ketteriä 

ja kokeilla rohkeasti uutta. Tämä edellyttää 

kykyä sietää ja sallia epäonnistumisia, mikä ei 

aina ole ollut yritysmaailmamme suurin vah-

vuus. Vallankumousta ei tehdä yhdessä yössä. 

Jostain on kuitenkin syytä aloittaa.

VUOSITUHANNEN 

SEKSIKKÄIN 

AMMATTI 

ON NYT DATA 

SCIENTIST. 

– M a rk o  S a a r in e n
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Digitalisaatio muuttaa sitä, millaisia olemme kuluttajina 

ja kansalaisina, ja miten näemme oman roolimme 

yhteiskunnassa. Valtasuhteet muuttuvat. Kuluttajien ja 

yksilöiden valta kasvaa, eivätkä yritykset tai yhteiskunnalliset 

toimijat voi enää sivuuttaa sitä. Toimintoja on muokattava 

loppukäyttäjää tyydyttävällä tavalla. Digitaalisuuden myötä 

myös kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet 

kasvavat. Se muuttaa koko yhteiskunnan rakenteita ja 

yhteiskunnallista keskustelua. Tämän päivän digi sapiens 

hyödyntää saatavilla olevaa tietoa, jakaa asioita aktiivisesti 

sekä kuluttaa ja tekee asioita monikanavaisesti omista 

perustarpeidensa ja motivaationsa pohjalta.  

DIGITAALISUUS 
SYNNYTTÄÄ DIGI 
SAPIENSIN

K
U

VA
: K

at
so

 ta
ka

ka
ns

i.
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D
igitaalisen yhteiskunnan aja-

tellaan usein olevan huippu-

yksilöiden yhteiskunta, jossa 

panokset laitetaan yliopis-

tokoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämi-

seen. Digitaalisen teknologian hienoin piirre 

on kuitenkin se, että se lisää kaikkien tuotta-

vuutta, ei ainoastaan lahjakkaiden ihmisten. 

 

”Tavallinen Matti Meikäläinen, jolla on 

käytössään tietotekniikka ja hyvä prosessi, 

voittaa todistetusti huippuyksilön  

esimerkiksi shakinpeluussa.

–  M a tt i  Poh j ola

LEIKKISYYS JA LUOVUUS 
EDISTÄVÄT DIGITAALISTA 
KEHITYSTÄ 

I hmisen luovuus kukoistaa ja kehittyy par-

haiten uteliaisuuden ja leikkisyyden kaut-

ta. Tämä pätee myös digitaalisen teknologian 

kehitykseen ja käyttöön niin yksilöiden kuin 

yritystenkin keskuudessa. Usein futuristisissa 

hankkeissa liioitellaan ihmisen ja hänen peruso-

minaisuuksiensa muutosta tulevaisuudessa. 

”Ihmisen perustarpeet, kuten vaikkapa rakkau-

den tarve, sosiaaliset ja fysiologiset tarpeet tai 

leikkisyys, eivät muutu koskaan. Ihminen nyt ja 

tulevaisuudessa ei motivoidu ulkopuolisen pakot-

tamana. Tämä johtaa vain muutosvastarintaan, 

mikä hidastaa kehitystä ja pahimmillaan estää 

sen. Sähköistä palvelua, esimerkiksi verkko-

kauppaa, ei käytetä siksi, että kansantalous sitä 

vaatii. Yksilö motivoituu parhaiten perustarpei-

densa täyttymisen ja saamansa hyödyn kautta. 

–  M ik a  Pa n t z a r

Ihmiset ovat tottuneet helppokäyttöisiin digi-

taalisiin palveluihin, kuten Googleen ja Face-

bookiin.Olemme  kuluttajia myös työpaikoil-

la, ja siksi samaa helppoutta ja ominaisuuksia 

vaaditaan myös työtehtävissä tai muussa 

asioinnissa käytettäviltä välineiltä ja järjes-

telmiltä. Sähköisten palveluiden tuleekin olla 

sellaisia,  että ne motivoivat ihmistä käyttä-

mään niitä. Käytettävyys on oleellisen tärkeä 

tekijä, sillä yksilöt tekevät jatkossakin heitä 

itseään hyödyttäviä ja motivoivia valintoja.  

”Digitaalisten palveluiden muotoilussa leikki-

syys ja käyttäjäystävällisyys ovat avainase-

massa. Olemme vasta helppokäyttöisten 

käyttöliittymien suunnittelun alkumetreillä. 

Uudenlaiset innovaatiot, kuten esimerkiksi 

sormen tai käden heilautuksella toimivat 

fyysiset käyttöliittymät tai pelillistäminen, 

ovat hyviä askelia kohti ihmisen luontaista 

leikkisyyttä ja siten myös palveluiden miele-

kästä käytettävyyttä.

–  M ik a  Pa n t z a r

KULUTTAJAN VALTA KASVAA 

K uluttajista on saatavilla tietoa enemmän 

kuin koskaan, mutta siitä huolimatta 

heidän käyttäytymistään on entistä vaikeampi 

ennustaa. Kuluttajat tulevat pirstaloitumaan 

tulevaisuudessa pienempiin ryhmiin ja asia-

kaskunnat sirpaloituvat entisestään.

Digitaalisuus muuttaa kuluttajien käyttäy-

tymismalleja. Kärsivällisyys digitaalisessa 

ympäristössä heikkenee, minkä vuoksi pal-

veluilta vaaditaan yhä enemmän. Digitaali-

nen kulttuuri on jakamisen kulttuuri, jonka 

voima perustuu yksinkertaiseen ajatukseen 

siitä, että jos jokainen antaa vähän, kaikki 

saavat paljon.

KUVA: Ari Hallami

Digitaalisten 
palveluiden 
muotoilussa 
leikkisyys ja 

käyttäjäystävällisyys 
ovat avainasemassa.

– Mika Pantzar
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FIILIS, NOPEUS JA PALVELU 
SAAVAT OSTAMAAN

E lämme elämyskulttuurissa, jossa kaik-

ki hakevat elämyksiä, inspiraatioita 

sekä hyvää fiilistä. Asiakkaat edellyttävät 

verkkokaupasta palvelua ja kokemusta, jota 

aikaisemmin on saanut vain fyysisestä maail-

masta. Tuotteilta ja palveluilta vaaditaan yh-

tenäistä käyttäjäkokemusta kaikissa käytössä 

olevissa kanavissa. Kuluttaja myös saattaa 

vaihtaa käyttämäänsä kanavaa koska tahansa 

toiseen, hänelle paremmin sopivaan. Käytet-

ty alusta tai palvelu voi muuttua, mutta ihmi-

sen tarve oman identiteetin rakentamiseen ja 

yhteydenpitoon ei häviä.

Kuluttaja tekee ostopäätöksen yhä useammin 

verkossa ja älypuhelimella. Verkko-ostaminen 

on tehty niin helpoksi, että tuotteen hypistele-

minen ennen ostopäätöstä ei ole enää tärkeää. 

Uusi sukupolvi on tottunut siihen, että kaikki 

on helposti vain yhden klikkauksen päässä ja 

yritykset joutuvat aidosti kilpailemaan kulut-

tajista tarjoamalla parasta mahdollista palve-

lua. Nykysukupolvella ei ole kielimuuria, joten 

jos kotimainen toimija ei pysty tarjoamaan 

haluttua palvelua tai tuotetta, on se helppo 

saada ulkomailta. Valintaan vaikuttaa hinnan 

lisäksi usein myös se, kuka toimittaa tuotteen 

nopeimmin. Tämä lisää yritysten kilpailua ku-

luttajista merkittävästi. Jos yritys onnistuu 

tehokkaasti kohdistamaan viestintää ja suosi-

tuksia, jotka huomioivat esimerkiksi kulutta-

jan profiilin, kiinnostuksen kohteet, aiemman 

ostokäyttäytymisen ja toiminnan verkkopal-

velussa, voidaan hänelle tarjota aidosti hyö-

dyllistä sisältöä, joka koetaan itse asiassa pal-

veluna eikä myyntinä.

KULUTTAMINEN MUUTTUU 
VIIDESSÄ VUODESSA

S aksalainen autovalmistaja ilmoitti hil-

jattain, että automaattiohjauksella 

Brändien vaikuttavuus ja voima asiakkai-

den suhteen ovat vähentyneet. Digitaali-

sessa ympäristössä korostuvat erilaisten 

yhteisöjen ja verkostojen sekä joukkoista-

misen voima. Tänä päivänä meistä kaikis-

ta on tullut eräänlaisia sisällöntuottajia ja 

toimintaamme leimaa jatkuva jakaminen; 

sisältöjä tuotetaan blogeihin, Twitteriin, 

Facebookiin, Instagramiin, Pinterestiin ja 

niin edelleen. Digitaalisissa kanavissa hyvä 

sisältö on kuningas ja se myy. 

Moni yritys onkin ottanut kuluttajat mu-

kaan sisällöntuotantoon sekä tuote- ja pal-

velukehitykseen. Tavoitteena on kuulostel-

la trendejä, havainnoida hiljaisia signaaleja 

sekä kalastella mielipiteitä ja ideoita. Asi-

akkaiden tuottamien sisältöjen keskeinen 

vahvuus on siinä, että kuluttajat luotta-

vat toistensa kokemuksiin, mielipiteisiin 

ja näkemyksiin enemmän kuin yritysten 

omaan mainontaan ja markkinointiheh-

kutukseen. Kuluttajien tuottamia sisältö-

jä käytetäänkin yhä useammin yrityksen 

markkinointiin, tuotekehitykseen ja asiak-

kaiden palvelemiseen.

”Nykyajassa näkyy niin sanottu 

inhimillinen totuus; esimerkiksi 

uutinen saa ihan uusia tulkintoja 

siitä, mikä on uutinen ja eri ihmiset 

ymmärtävät sen eri tavalla. Toisille  

uutinen on virallista, toimitettua,  

nuorille uutinen on yhä useammin  

Youtubessa tai Twitter-viesti.  

Uutinen ja sisällöt värittyvät  

persoonan mukaan ja se haastaa  

paitsi median, myös muiden  

toimialojen liiketoimintamallit. 

– K a r i  Ne i l imo

varustettu Mercedes Benz on valmis sarja-

tuotantoon kuuden vuoden kuluttua. Yleis-

tymässä on tapa, jossa yhä useampi kuluttaja 

ei tulevaisuudessa enää osta autoa tai muuta 

hyödykettä omakseen, vaan sen käytöstä 

maksetaan kuukausipohjainen käyttömaksu.  

Auton huoltohälytykset menevät automaat-

tisesti korjaamolle, autovero veloitetaan au-

tomaattisesti pankkitililtä ja kolarin sattues-

sa auto hälyttää hätäkutsun automaattisesti. 

Vakuutukset personoidaan kuluttajille edul-

lisesti, sillä hakukonejätit tietävät ihmisestä 

kaiken oleellisen vakuutusturvan kannalta. 

Myös tapa, jolla ostamme ruokaa, on erilai-

nen viiden vuoden päästä.

”Tulevaisuudessa automarkettien tilalle 

voivat tulla julkisen liikenteen solmukohdissa 

sijaitsevat showroom-henkiset minimarketit, 

joissa kuluttaja voi tarkastella tuotteita, 

mutta tilata ne pikakuljetuksella 

keskusvarastosta kotiinsa. Tai tuotteet 

tilataan kotimatkalla mobiilisti siten, 

että kauppakassi ehtii kotiovelle ennen 

kuluttajaa. Mahdollisuudet ovat rajattomat 

ja muutos, joka on tapahtunut esimerkiksi 

vaatebisneksessä, tulee näkymään myös 

elintarvikkeiden kohdalla.

– I lon a  H i i la

”Arvion mukaan vuoteen 2016 

  mennessä Euroopassa myydyistä 
henki- ja vahinkovakuutuksista  

25 prosenttia tullaan myymään 

verkossa ja mahdollisesti suurimmat 

toimijat alalla tulevat olemaan Google 

ja Amazon valtavine tietovarantoineen.

– M a rk o  S a a r in e n

Vaikka monet tuotteet ja palvelut ovat 

tulevaisuudessa tarjolla digitaalisina, on 

myös perinteisen vaihtoehdon kuluttajia 

aina olemassa. Painettu kirja tai lehti ei 

katoa kokonaan ja ruokakauppoja löytyy 

jatkossa myös kivijalasta. On kuitenkin 

mahdollista, että perinteistä vaihtoehtoa 

suosivista tulee marginaaliryhmä. Tule-

vaisuudessa he ovat kultakorttiasiakkaita, 

jotka haluavat palvelua ja ovat myös val-

miita maksamaan siitä. 

”Voi olla, että kun päivät paahdetaan 

verkossa, halutaan vapaa-ajalla jotakin 

oikeaa ja konkreettista.

– M ir j a mi  L a i t in e n

KULUTTAJA EDELLYTTÄÄ 
VUOROPUHELUA

K un tietotekniikka oli kallista, vain suu-

rilla yrityksillä oli siihen varaa. Nyt kun 

tietotekniikka on halpaa, myös kotitalouksil-

la on mahdollisuus hankkia ja käyttää digi-

taalisia palveluita, kuten vaikkapa sähköistä 

kauppaa. Kuluttajien vaikutusvalta kasvaa 

tiedon ja teknologian tuomien mahdollisuuk-

sien myötä.

ITSE KULUTAN SISÄLTÖJÄ JUURI  

SIINÄ PAIKASSA JA SILLÄ  

LAITTEELLA KUIN HALUAN. EN  

JUURIKAAN KÄY KAUPOISSA,  

VAAN ASIOIN VERKKOKAUPOISSA.

– O s s i  L ind ro o s
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Kuluttajat ymmärtävät heillä olevan vallan voi-

man digitaalisessa kulttuurissa – niin hyvässä kuin 

pahassa. Erilaisia ilmapallokohuja syntyy jatkos-

sakin. Tähän yritysten on vain sopeuduttava. On 

tärkeää tunnistaa, että tulevaisuudessa kuluttajan 

ja yritysten välinen vuorovaikutus on keskeisessä 

roolissa. Kuluttajat edellyttävät yhä vahvempaa 

dialogia, jossa myös he viestivät yrityksille, eikä 

vain toisin päin. 

TEKNOLOGIA YHDISTÄÄ, EI VAIN ERISTÄ

M onesti erilaisista digitaalisista palveluista 

ja erityisesti sosiaalisesta mediasta pu-

huttaessa ollaan huolissaan ihmisen syrjäytymi-

sestä oikeasta elämästä ja yhteisöistä. Pelätään, 

että ihmiset eivät enää puhu toisilleen tai kyläile 

toistensa luona, kun yhteydenpito hoituu Face-

bookin tai muun digitaalisen palvelun kautta. On 

kuitenkin muistettava, että sosiaalinen media ja 

mahdollisuus tuottaa sisältöä vapaasti omasta nä-

kökulmasta erilaisten kanavien kautta ovat tarjon-

neet oljenkorren monelle, jolle ilmaisu muuten on 

haastavaa. Teknologia myös yhdistää ihmiset yli 

rajojen. Digitaalisten palveluiden avulla voi purkaa 

pahaa oloa ja hakea vertaistukea, vaikkapa toiselta 

puolelta maapalloa. Helppo kommunikaatiomah-

dollisuus tarjoaa yhteydenpidon sellaisiinkin ihmi-

siin, joita muuten olisi vaikea tavata tai tavoittaa.

KANSALAINEN VAATII VAIHTOEHTOJA

S uomalaiset ovat hyödyntäneet digitaali-

teknologiaa arjessaan jo vuosikymmeniä. 

90-luvulla meistä kaikista tuli eräänlaisia kou-

lutettuja pankkitoimihenkilöitä, kun verkko-

pankki muutti tavan, jolla raha siirtyy maksa-

jalta saajalle. Sähköinen veroilmoitus ja -kortti 

ovat vähentäneet harmaiden hiusten määrää 

poistamalla tavalliselta palkansaajalta vuosit-

taisen paperisodan. Tulevaisuudessa tarjolle tu-

lee entistä enemmän digitaalisia tapoja hoitaa 

arkisia asioita. Yksilöä ei kuitenkaan voi pakot-

taa muuttumaan digitaaliseksi kansalaiseksi, 

vaihtoehto on oltava aina tarjolla.

”Digitaalisuus ei saa pakottaa 

ihmisiä joustamaan omassa 

elämässään. Ihmisillä tulee 

säilyä oikeus myös muihin 

kuin digitaalisiin palveluihin. 

Työpaikka voi olla eri asia, 

mutta ei ole oikeudenmukaista 

tai toivottavaa, että kansalaisen 

palvelut ovat saatavissa vain 

digitaalisina. Vaihtoehto pitää 

olla tarjolla. Ja totuus on, 

että joidenkin ihmisen osalta 

digitaalisuus muuttaa heidän 

elämäänsä ja kompetenssia, 

mutta isoa osaa koko asia ei 

kiinnosta lainkaan.

 

–  M i k a  Pa n t z a r

 

MIETIN, ETTÄ ELÄMMEKÖ YHTÄ 

RADIKAALIA VALLANKUMOUSTA 

KUIN 1920-LUVULLA, JA ITSE 

USKON, ETTÄ YRITYKSET EIVÄT 

OLE VIELÄ LÄHELLÄKÄÄN SITÄ 

VALLANKUMOUSTA, MIKÄ ON 

TULOSSA, MUTTA IHMISET 

JA YKSILÖT ALKAVAT OLLA. 

DIGITALISAATIO MUUTTAA OMAA 

ROOLIAMME YHTEISKUNNASSA, JA 

TIETYT RYHMÄT OVAT JO ALKANEET 

KYSEENALAISTAA TEHTYJÄ 

PÄÄTÖKSIÄ JA SE ON ISO JUTTU.

– I lon a  H i i la
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TIETO DEMOKRATISOI 
YHTEISKUNNAN

Y ksilön rooli yhteiskunnassa muuttuu 

digitalisaation myötä. Tulevaisuudes-

sa yhteiskunnalta vaaditaan yhä enemmän 

tietoa ja avoimuutta, eikä instituutioilla ole 

enää samanlaista asemaa kuin aiemmin. Yh-

teiskunnan auktoriteetit murtuvat lisäänty-

neen tiedon myötä ja tieto tulee tekemään 

yhteiskunnastamme demokraattisemman. 

Tieto on kaikille saatavilla tässä ja nyt ja 

se mahdollistaa tiedon jatkuvan hyödyn-

tämisen ihmisten arkipäivän toiminnassa 

ajasta tai paikasta riippumatta. Yksilö tekee 

jatkossakin valintansa itse, eikä häntä voi 

pakottaa muuttumaan, mutta instituutioita 

ja rakenteita voi ja pitää muuttaa, jotta ta-

pahtuu kehitystä.

Aikaisemmin päättäjät ovat voineet reagoida 

kansan tai median tiedonjanoon toteamalla, 

että keskeneräisiä asioita ei ole tapana kom-

mentoida. Tätä vastausta eivät kysyjät enää 

tulevaisuudessa hyväksy. Digitaalisessa yh-

teiskunnassa ideoita kerätään joukkoistamal-

la, suodattamalla ja sparraamalla. Kesken-

eräisyys ei ole ongelma, tärkeintä ihmisille 

on olla mukana muutoksessa. Digitalisaatio 

mahdollistaa aidosti sen, että kansalaiset voi-

vat vaikuttaa asioihin; epäkoh-

dat voidaan tuoda julkisuuteen 

ja niistä voidaan keskustella. 

Median asema vallan vahtikoira-

na heikkenee, mutta julkisuus-

kimmokkeita tulee nousemaan 

myös tavallisilta kansalaisilta. 

Osa kansalaisista tulee jatkossa-

kin olemaan aktiivisia asioiden 

alullepanijoita, mutta nyt myös 

pelkkä osallistuminen on entistä 

helpompaa ja se lisää ihmisten 

osallistumishalua. Kansalaisi-

na kuulumme yhä useampiin 

ryhmiin ja pirstaloidumme yhä 

useampiin joukkoihin. 

Vaikuttamisesta kiinnostunei-

den määrä kasvaa entisestään 

ja myös pienillä teoilla voi olla 

mukana keskustelussa.  Vaikka 

merkittävä osa ihmisistä pysyy 

verkon aikakaudella passiivi-

sessa roolissa, digitaalisten 

palveluiden avulla vaikuttajat 

tulevat löytämään toisensa hel-

pommin myös maiden rajojen 

ulkopuolelta. Tämä tulee voi-

mistamaan erilaisten kansalais- ja vaikut-

tajaryhmien voimakkuutta ja painoarvoa.

DIGITEKNOLOGIA MULLISTAA 
TERVEYDENHUOLLON

Y ksi merkittävimmistä teknologian 

mahdollistamista muutoksista ta-

pahtuu terveydenhuollossa. Digitalisaatio 

muuttaa tavan, jolla hoidamme itseämme. 

Tulevaisuudessa jokaisen vaivan kanssa ei 

tarvitse mennä vastaanotolle, vaan erilaisten 

digitaalisten apuvälineiden avulla omahoi-

tajaan tai -lääkäriin voidaan olla yhteydessä 

suoraan kotoa käsin. Erilaiset käyttöliittymät 

pienenevät ja halpenevat sekä niiden käyttö 

VILLEIMPIEN VISIOIDEN MUKAAN 

TERVEYDENHUOLLOSSA 

LÄÄKÄRIEN ASIANTUNTEMUSTA 

SIIRTYY KULUTTAJALLE, JOKA 

JATKOSSA OPPII ANALYSOIMAAN 

OMAA ELÄMÄÄNSÄ JA 

TERVEYDENTILAANSA LIITTYVÄÄ 

HENKILÖKOHTAISTA SMALL DATAA 

JA VERTAISVERKKOJEN BIG 

DATAA. KULUTTAJALLE VAIN PITÄÄ 

TARJOTA OIKEAT JÄRJESTELMÄT 

TIEDON HYÖDYNTÄMISEEN. 

DATALUKUTAIDOSTA TULEE UUSI 

LUKUTAIDON MUOTO.

– M ik a  Pa n t z a r

helpottuu. Mikrosirun avulla jopa sydän-

kohtauksen ennakointi tulee mahdolliseksi 

etähoidossa. Jo nyt on saatavilla luotettavia 

ja helppokäyttöisiä laitteita ja mittareita, 

joiden avulla voidaan suorittaa verenpaine-, 

sokeri- tai muita rutiinimittauksia kotoa kä-

sin. Yhteys ammattilaisiin hoituu sähköisillä 

keskustelualustoilla, videoyhteydellä tai vain 

välittämällä itse tuotettua tietoa terveyden-

huollon järjestelmiin. Koneet valvovat tietoa 

ja järjestelmä hälyttää, mikäli jokin asia on 

pielessä. Terveydenhuollossa useiden asian-

tuntijoiden osaamisen ja tietojärjestelmät 

yhdistävän digiteknologian on todettu eh-

käisevän kuolemia merkittävästi.

KUVA: Katso takakansi.
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Suomessa monet sähköisen asioinnin palvelut ovat jääneet 

jälkeen nykyajan tarpeista ja kulutustottumuksista. Maamme 

on pudonnut julkisten palveluiden digitalisoinnin keskikastiin 

ja tämä on asia, joka tulisi korjata mahdollisimman pikaisesti. 

Tällä hetkellä Suomen julkishallinto on sirpaloitunut ja se 

vaikeuttaa sujuvaa yhteistoimintaa. Monimutkaiset rakenteet 

ja hajautunut päätöksenteko estävät tehokkaan eri tahojen 

välisen yhteisen tekemisen. 

V
altion ja kuntien tulisi kyetä 

tarjoamaan sujuvat sähköiset 

palvelut niin kansalaisille kuin 

yrityksillekin. Kansalliset digi-

taaliset ratkaisut ja palvelut ovat koko Suomen 

etu. Yhteiset järjestelmät 

ja yhteinen infrastruktuuri 

auttavat koko yhteiskun-

taamme tehostamaan toi-

mintaansa ja hyödyntämään 

niitä mahdollisuuksia, joita 

digitaalisuus meille tarjoaa.  

Yhteiskunta tarvitsee nyt 

visionääristä kokonaisnä-

kemystä ja keskitetympää 

päätöksentekoa kansallisten 

ICT-ratkaisujen kehittämi-

seen. Uusiutumiskyky on 

oleellisen tärkeää. 

KANSALLINEN  
PALVELUVÄYLÄ

V altiovarainministe-

riössä suunnitellaan 

tällä hetkellä kansallisen 

palveluväylän käyttöönot-

toa. Tavoitteena on, että 

tieto olisi mahdollisimman 

laajasti ja helposti yritys-

ten, julkisten palveluiden 

sekä kansalaisten käytet-

tävissä. Samalla halutaan 

myös varmistaa nykyistä 

paremmin asiakaspalvelui-

den ja palveluprosessien 

kehittäminen. Tällä het-

kellä julkisten ja yksityisten organisaatioiden 

välinen tiedonvälitys ja -vaihto perustuvat 

moninaisiin tiettyjä tehtäviä varten raken-

nettuihin ratkaisuihin. Organisaatiot tekevät 

usein päällekkäisiä ratkaisuja, ja tästä syystä 

samoja tietoja on tallennettu useihin toisis-

taan riippumattomiin rekistereihin. Palve-

luväylän avulla voidaan välttää eri rekiste-

reiden päällekkäisyyksiä, sillä yhtenäinen 

väylä ja standardoidut ja avoimet rajapinnat 

mahdollistavat tiedon käytön alkuperäisestä 

datan varastointipaikasta. 

Toimiva palveluväylä vaa-

tii sen, että jokainen or-

ganisaatio ylläpitää omia 

järjestelmiään ja huolehtii 

tiedon saatavuudesta sekä 

saatavuuteen liittyvistä ra-

joituksista. Virossa vastaa-

va väylä on ollut käytössä 

jo vuodesta 2001 alkaen 

ja sen kautta on saatavilla 

noin 2 000 eri palvelua. 

Kansallisen palveluväy-

län ja sujuvien, ketterän 

toiminnan mahdollista-

vien toimintojen raken-

tamiseen tarvitaan laajaa 

yhteistyötä julkisen hal-

linnon sekä yksityisten 

yritysten puolelta. Julkis-

hallinnossa tulisi yhdessä 

tehdä kaikkia osapuolia 

palvelevia digitaalisia rat-

kaisuja, ei vain omaa orga-

nisaatiota hyödyttäviä eril-

lisratkaisuja. Myös julkisen 

puolen palvelutuotannon 

tulee elää ja olla läsnä kan-

salaisten arjessa.

 

Sähköisten palveluiden tehokas tuottaminen 

ja käyttö edellyttävät tietokantojen ja helppo-

käyttöisten palveluiden lisäksi myös kansalais-

ten sähköistä tunnistamista. Kansalaisille oma 

suojattu henkilövarmenne mahdollistaa omien 

tietojen tarkistamisen ja päivittämisen sekä eri-

laisten digitaalisten palveluiden käytön.

YHTEISKUNTAMME 
TARVITSEE 

YHTEISTYÖTÄ 
SEKÄ VAHVAA 
NÄKEMYSTÄ

–  TEKNOLOGIA ON TÄRKEÄ,  
MUTTA YKSISTÄÄN SE EI RIITÄ

SUOMI ON NOSTETTAVA 

PIKAISESTI TAKAISIN 

JOHTAVIEN 

TIETOYHTEISKUNTIEN 

JOUKKOON. JULKINEN 

VALTA INFORMAATION 

KÄYTTÄJÄNÄ ON 

AVAINASEMASSA. 

JULKISELLA 

SEKTORILLA ON 

MIETITTÄVÄ TIEDON 

HINNOITTELU; 

VEROVAROIN LUOTU 

TIETO TULISI OLLA 

ILMAISEKSI SAATAVILLA 

JATKOKÄYTTÖÄ 

VARTEN.

– M a tt i  Poh j ola
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”Suurimmat esteet eri toimialojen rajat 

ylittävälle toiminnalle ja liiketoiminnalle 

ovat eri ammattikuntien ja instituutioiden 

monopolit. Digitaalisuus tulee murskaamaan 

vakiintuneen eliitin rakenteelliselle tiedolle 

perustuneen auktoriteettiaseman.

–  M ik a  Pa n t z a r

”Sähköisten palveluiden uudistamisessa ja 

kehittämisessä on kyettävä aikaisempaa 

paremmin huomioimaan asiakkaan kokonais-

palvelutarve. Parhaimmillaan digitaalisuus 

auttaa siinä, että arjesta katoaa turha 

byrokratia ja luukutus. Ratkaisevaa ei ole 

palveluiden määrä, vaan niiden laatu. Palve-

lu on sitä parempaa, mitä vähemmän siihen 

on tarvetta. 

–  M ir j a mi  L a i t in e n

säännöt siitä, kenellä on oikeus käyttää mi-

täkin tietovarantoja ja mihin tarkoitukseen.

TIETOYHTEISKUNTA VAATII 
SUJUVIA PROSESSEJA SEKÄ 
AUTOMAATIOTA

P rosessien ja informaation käsittelyn 

automatisointi ratkaisisi julkishal-

linnossa monta ongelmaa: se parantaisi 

palvelua sekä nostaisi tuottavuutta ja te-

hokkuutta, ja toisi siten merkittäviä kus-

tannussäästöjä. Erityisesti suurivolyymis-

ten tehtävien ja prosessien automatisointi 

ja digitalisoiminen voivat tuoda merkittä-

viä etuja. 

Tällä hetkellä saatavilla olevaa tietoa ei käy-

tetä tehokkaasti. Henkilötyötä käytetään 

tehtäviin ja prosesseihin, jotka voitaisiin au-

tomatisoida. Tämä päivänä lähes kaikki eri 

organisaatioiden tiedot ja transaktiot jo liik-

kuvat digitaalisessa muodossa. Tämä mah-

dollistaisi tehokkaan automatisoinnin sekä 

tietojen hyödyntämisen reaaliaikaisesti. 

Automatisoinnin puute näkyy selkeästi jul-

kisen puolen lisäksi myös yksityisellä sek-

torilla. Yritysten tukitoiminnot, kuten hen-

kilöstöhallintoa, markkinointia, myyntiä ja 

logistiikkaa tulisi automatisoida mahdolli-

simman pitkälle, mutta näin ei ole juurikaan 

tehty. Tämä aiheuttaa tehottomuusketjuja 

jo automatisoitujen ja ei-automatisoitujen 

toimintojen välille.  Erilaisten arvioiden mu-

kaan suurissa yrityksissä noin 70 prosenttia 

työstä on tietotyötä ja siten digitoitavissa.

Hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin 

kuuluu myös rakenteinen raportointi, joka 

mahdollistaisi tarvittavien tietojen siirron 

suoraan toisiin järjestelmiin. Rakenteisessa 

raportoinnissa tietoja voidaan hyödyntää 

esimerkiksi tulorekisterissä palkanmaksu-

Viimeaikaiset tietovuodot ja urkinnat ovat 

lisänneet epäluuloja verkossa liikuteltavan 

tiedon salassa pysymistä kohtaan. Varauksia 

syntyy helposti heti, kun kansalaiselle tulee 

tunne, että isoveli valvoo tai päättäjä kuvitte-

lee kansalaisen näin tuntevan. Todellisuudes-

sa ihmiset itse tuottavat ja jättävät itsestään 

enemmän digitaalisia jälkiä, kuin mitä val-

vomalla ikinä pyrittäisiin keräämään. Oman 

identiteetin hajautumista digitaalisiin verk-

koihin ei vielä täysin ymmärretä, eikä sitä 

osata hallinnoida. Monen palvelun kehitystä 

jarruttaa suomalaisessa kulttuurissa kyte-

vä liika negatiivisuus tietosuojaan liittyviä 

asioita kohtaan.  Tietovuotojen estämiseksi 

turvalliset teknologiset ratkaisut ovat avain-

asemassa. Lisäksi meillä täytyy olla selkeät 

kohtaisesti niin, että tarvittavat tiedot siir-

tyisivät suoraan yrityksen omista rekiste-

reistä tarvittaviin järjestelmiin, esimerkiksi 

eläkeyhtiöille, verotukseen ja niin edelleen. 

Tiedon käyttäjät, kuten erilaiset viranomais-

tahot voivat automatisoida rakenteisten ra-

porttien tiedot ja saada ne käyttöönsä ilman 

erillistä pyyntöä. Myös kansalaisten tulisi 

päästä käsiksi suoraan omiin tietoihinsa, oli-

pa kyseessä sitten palkanmaksu, opintotuki, 

työttömyyskorvaus tai vaikkapa verotie-

dot. Tämä käytäntö helpottaisi oleellisesti 

erilaisten rekisteritietojen, kuten tilinpää-

töstietojen tehokasta hyödyntämistä – nyt 

tiedot kulkevat pääsääntöisesti kankeassa 

PDF-muodossa, jonka hyödyntäminen on 

raskasta ja vaivalloista. Rakenteiset raportit 

mahdollistaisivat tietojen tehokkaamman ja 

monipuolisemman hyödyntämisen isossa yh-

teiskunnallisessa mittakaavassa. 

 

”Julkisella sektorilla on eniten kirittävää; 

tietotekniikkaa kyllä käytetään paljon, 

mutta prosessien digitointi on kesken. 

 

–  M a tt i  Poh j ola

DIGITAALISUUS HAASTAA 
OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN

Y hteiskunnan digitalisoituminen aiheut-

taa muutospaineita myös opetukselle, 

koulutukselle ja tutkimukselle. Julkinen valta 

ei ole vielä herännyt digitalisaation mahdol-

lisuuksiin opetustoiminnassa ja opiskelussa; 

tällä hetkellä sen hyödyntäminen tai hyödyn-

tämättä jättäminen ovat opettajien käsissä. Di-

gitalisaation tarjoamat hyödyt tulisi varmistaa 

tasapuolisesti kaikkien käytettäviksi ja digitaa-

liteknologian opetukseen tulisi panostaa jo pe-

ruskoulussa. Tällä hetkellä kouluissa on tietok-
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niikkaa ja melko hyvä infrastruktuuri, mutta 

digitaalisia opetussisältöjä ei juuri ole vielä saa-

tavilla. Opetuksessa on oleellisen tärkeää esi-

merkiksi päästä käsiksi suuriin tietokantoihin.

Nyt opettajilla ei juurikaan ole digival-

miuksia, joten myös niiden opetus on 

usein puutteellista. Tulevaisuudessa tar-

vitaan työelämän digitaitoja ja siksi esi-

merkiksi jo lukiossa voitaisiin käydä läpi 

digitaalisia liiketoimintamalleja ja niiden 

perusteita. Tähän saakka suomalaiset op-

pilaat ovat pärjänneet PISA-tutkimuksissa 

siksi, että he osaavat ratkaista ongelmia. 

Nyt tulokset ovat laskussa ja myös maail-

ma on menossa yhä vahvemmin suuntaan, 

jossa tietokoneet ja teknologia ratkaisevat 

ongelmia. Meidän tuleekin huolehtia, että 

opettajilla on valmiuksia opettaa tulevai-

suudessa tarvittavia taitoja, jotta suoma-

lainen peruskoulu ja lukio pärjäävät jatkos-

sakin kansainvälisissä vertailuissa.

VALTIOVALTA SÄHKÖISTEN 
PALVELUIDEN 
SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI

V altiovallan tulisi toimia digitaalisten 

palveluiden kehittämisessä ja hyö-

dyntämisessä suunnannäyttäjänä; omien 

palveluiden tulisi toimia esimerkkeinä ja 

niitä tulee jatkuvasti kehittää. Julkishal-

linto painii säästöpaineissa, joita voitai-

siin helpottaa digitalisuuden mukanaan 

tuomien mahdollisuuksien hyödyntämi-

sellä sekä yhteisillä palveluilla. Sähköinen 

asiointi pankissa tai verottajan kanssa 

voidaan nostaa malliesimerkeiksi siitä, 

miten palveluja voidaan tuottaa. Esimer-

kiksi sähköisestä äänestyksestä on puhut-

tu pitkään, mutta toteutusta ei ole saatu 

aikaiseksi, vaikka teknologisia rajoitteita 

siihen ei ole. Usein kyse on ajatusmallin 

muutoksesta sekä aitojen hyötyjen tunnis-

tamisesta.

DIGITAALISEN 

YHTEISKUNNAN 

AIKAKÄSITYS ON 

ERILAINEN KUIN 

OFFLINE-MAAILMAN. 

MEIDÄN PITÄÄ 

MIETTIÄ, ONKO 

TARVETTA MUUTTAA 

JULKISEN PUOLEN 

PALVELURAKENNETTA 

ESIMERKIKSI 

VIRASTOPUOLELLA, 

JOKA TÄLLÄ 

HETKELLÄ ON 

MITOITETTU 

PÄÄSÄÄNTÖISESTI 

8-16 VÄLILLE.

– M a r j a - L e e n a  Tu omola

PITÄISI KANNUSTAA SIIHEN, 

ETTÄ EI VAIN OSATA KÄYTTÄÄ 

DIGITAALISIA OHJELMIA JA 

RATKAISUJA, VAAN MYÖS  

LUODA NIITÄ.

– I lon a  H i i la 

JULKISET ORGANISAATIOT 

TULISI PAKOTTAA SÄHKÖISTEN 

PALVELUIDEN TARJOAJIKSI.

– O s s i  L ind ro o s

SUOMESSA ON IHMEELLINEN 

HARHA, ETTÄ DIGITALOUS 

JA MAAILMA ON HUIPPUJEN 

YHTEISKUNTA. SE EI 

OLE NIIN. SE ON IHAN 

TAVALLISTEN PULLIAISTEN 

YHTEISKUNTA JA MEISTÄ 

TAVALLISISTA IHMISISTÄ SAA 

TIETOKONEIDEN AVULLA 

SUPERTEHOKKAITA,  

JOS KÄYTÖSSÄ ON  

OIKEANLAISET PROSESSIT. 

TÄMÄN YMMÄRTÄMINEN 

ON DIGITAALISEN 

YHTEISKUNNAN  

KESKEISIN TEKIJÄ. 

– M a tt i  Poh j ola
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T
oimiva ja tehokas yhteiskun-

ta, infrastruktuuri, koulutus, 

laadukas tutkimus ja turvalli-

suus yhdessä mahdollistavat 

menestyvät yritykset ja palvelut tulevaisuu-

den maailmassa. Vaikka moni asia hoituu yh-

teiskunnassamme jo nyt sähköisesti, on meil-

lä vielä paljon tehtävää toimivan digitaalisen 

yhteiskunnan synnyttämiseksi. Digitaalisuus 

luo tuottavuutta ja sen mahdollistama tuot-

tavuuden kasvu on moninkertainen analogi-

seen, manuaaliseen yhteiskuntaan verrattu-

na. Tuotteet ja palvelut tehdään kertaalleen, 

ja näin ollen suoritteiden määrää voidaan 

lisätä määrättömästi. Tietotyö tulee auto-

matisoida; ihmisen ja koneen yhdistelmä on 

voittamaton. Ihminen tekee tulevaisuuden 

yhteiskunnassa toisenlaista työtä: sellaista 

lisäarvoa tuottavaa, johon koneäly ei kykene. 

Tulevaisuudessa voittava organisaatio on sel-

lainen, joka osaa yhdistää ihmisen, tietotek-

niikan sekä prosessit oikein.

Digitaalitekniikka yksin ei kuitenkaan muuta 

mitään, tarvitaan perustavanlaatuinen toi-

mintatapojen muutos. Digitaalisuuden avulla 

tietoa voidaan entistä paremmin hankkia, 

jakaa ja käyttää niin asiakkaista, yhteistyö-

kumppaneista, kilpailijoista kuin kansalai-

sistakin. Organisaatioita pitää muuttaa niin, 

että päätäntävalta annetaan niille, joilla on 

tietoa. 

LOPPU
SANAT



5 8

Digitaalisuus itsessään lisää omatoimisuutta 

ja mahdollistaa tuottavuuden kasvun sekä 

palveluntarjoajan että kansalaisen puolella. 

Muutos tulee vaatimaan meiltä kaikilta sitä, 

että asioita pitää tehdä enemmän itse. Esi-

merkiksi terveydenhuollossa tuottavuutta 

voidaan parantaa huomattavasti, kun hoi-

damme itse itseämme.

Yhteiskunnan sähköistyminen lisää hyvin-

vointia sekä kestävää kehitystä ja taloutta. 

Kun yksi kappale riittää kaikille, säästyy 

luonnonvaroja. Digitaalisuus on positiivinen 

mahdollisuus myös ekologisesta näkökul-

masta katsottuna. Digitaalisuus vaikuttaa 

osto- ja kulutuskäyttäytymiseemme – mo-

nissa asioissa omistusoikeudesta luovutaan 

ja kulutuksessa siirrytään käyttöoikeuksiin. 

Tekijänoikeudet ovat tietoyhteiskunnassa 

asia, joka vaatii ratkaisua.  

Tosiasia on, että digitaaliteknologia mah-

dollistaa valtavan tietomäärän keräämisen 

kansalaisista ja kuluttajista. Merkittävää on 

se, miten tätä usein henkilökohtaista, mutta 

saatavilla olevaa tietoa varastoidaan, käy-

tetään ja jaetaan. Tietoa on tarjolla jo nyt 

paljon, mutta sitä hyödynnetään vielä vähän 

ja tehottomasti. Valtavan tietomäärän muut-

taminen geneeriseksi, eri toimijoille hyö-

dylliseksi tutkimustiedoksi, loisi valtavasti 

mahdollisuuksia myös tavallista kansalaista 

hyödyttävien palveluiden kehitykselle. 

Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia toi-

mintoja sekä uusia palvelumalleja, jotka pe-

rustuvat tiedon hyödyntämiseen ja jalostami-

seen. On hieno asia, että Suomessa on avattu 

tietovarantoja julkiseen käyttöön. Palveluyh-

teiskunnassa kaikkien toimijoiden tulee olla 

proaktiivisia. Tulevaisuudessa vuorovaikutus 

on keskeisessä roolissa. Yritykset ja organi-

saatiot eivät viestitä vain asiakkaille, vaan 

asiakkaat viestivät myös niille. Valtiovallan ja 

yhteiskunnan osalta digitalisaatio tulee näh-

dä myös muuna kuin pelkkänä teknologisena 

kehityksenä; se on myös kommunikaation ja 

palvelun kehitystä. Ihmiset täytyy opettaa 

etsimään, kuluttamaan ja luomaan tietoa, ja 

yritysten täytyy opetella tiedolla johtamista 

ja tiedon hyödyntämistä. Uhkakuvien sijaan 

olisi uskallettava kääntää katse tulevaisuu-

teen ja mahdollisuuksiin. Meille ei saa syntyä 

digitaalista kuilua kansalaisten eikä organi-

saatioiden digitaitoihin. Muutoin digitali-

saation ja modernin sähköisen yhteiskunnan 

tuomat mahdollisuudet sekä demokratisoivat 

vaikutukset jäävät saavuttamatta.

Lue lisää ryhmän näkemyksiä osoitteessa 

www.solita.fi/think-tank
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