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Taustaa, miten ekosysteemin 
rakentamiseen päädyttiin



Drawing board
Communicates design
No added value for downstream 
processes
No real data management solution

Convert a traditional analog serial business 
process to fully digital parallel processes

PLM & Digital Twin
Complete real time product and production
performance understanding
Parallel simulation of product, production and 
service
Enabler for superior products, production and 
business performance

PDM & CAD
Communicates design
Some value for downstream
Limited simulation possibilities
No understanding of product 
performance
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Esityksen nimi ja lisätietoja

IoT-Compass Hubin tavoitteet

• Osaajien saaminen, teknologian soveltaminen, 
pk-yritysten kehittämistyön tukeminen

• Vahvistaa alueen ekosysteemiä
• Mentoroida yritysten kehittämistyötä 
• Kehittää Digital Factory Akatemia –toimintamalli
• Aktivoida yrityksiä nopeiden pilottien ja 

benchmarkingin avulla (Digital Twin, 
datan visualisointi, tuotannon simulointi, 
etävalvonta jne)

IoT Hub



IoT Hub
Onnistunut digitaalisen muutos

Ajatusmallien muutos

Osaajat organisaatiossa

Kehittyvä prosessi

Modernit työkalut
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IoT-Compass Hubin ekosysteemi
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DigiMat, digikypsyysmittaus



Digikypsyys-testi toteutetaan yritykselle työpajana
sopiva ryhmäkoko on 4-8 henkilöä + fasilisaattorit

Testaus sisältää 4 vaihetta:

VAIHE 1. TAVOITTEET 
VAIHE 2. ALOITUSVÄITTÄMIEN ARVIOINTI 
VAIHE 3. TASOVÄITTÄMIEN ARVIOINTI 
VAIHE 4. TULOSTEN TARKASTELU 



VAIHE 4. TULOSTEN TARKASTELU

Tavoitetaso
Henkilöstö 70
Johtaminen 80
Myynti ja markkinointi 90
Uudistaminen ja kehittäminen 80
Tuotanto 90
Yhteistyö 70
Tietojärjestelmät 90

55
56
55
54
64
64
52
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Digikypsyys vs. tavoitetaso

Digikypsyys Tavoitetaso


TULOKSET

		DIGIKYPSYYS-ANALYYSI

		Yritys		Jucat Oy

		Vastaaja(t)		Koski, Lintala, Rintala, Yli-Rantala

		Fasilitaattori		J Palomäki, H Reinilä

		Päivämäärä		1/21/19

		Digikypsyys-tulokset

		DIGIKYPSYYS		56		/100

		PERUSVALMIUDET		69		/100

		JATKOKYSELY (MATALA)		0		/100

		JATKOKYSELY (KESKITASO)		69		/100

		JATKOKYSELY (EDISTYNYT)		0		/100





























































		Digikypsyyden nykytaso vs. tavoitetaso



				Digikypsyys				Tavoitetaso

		Henkilöstö		55				70

		Johtaminen		56				80

		Myynti ja markkinointi		55				90

		Uudistaminen ja kehittäminen		54				80

		Tuotanto		64				90

		Yhteistyö		64				70

		Tietojärjestelmät		52				90































		Mitä isompi ero tavoitetasolla ja digikypsyydellä on (tavoitetaso - digikypsyys), sitä korkeampi kehittämistarve ko. digikypsyyden alueella on.



		Perusvalmiudet: väittämät ja arviot



		HENKILÖSTÖ

		Henkilöstön työhyvinvointia johdetaan ja kehitetään tietoisesti						4

		Rekrytointiprosessimme avulla saamme yritykseemme henkilöstöä, jonka osaaminen palvelee nykyisiä ja tulevaisuuden osaamistarpeita						2

		Henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta tekemään työtään						4

		Tunnemme hyvin yrityksemme nykyiset ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet						4

		JOHTAMINEN

		Olemme laatineet strategian, joka kertoo mihin olemme menossa, miksi ja miten						5

		Johdon viestintä ohjaa tekemistämme						4

		Henkilöstön arvostus näkyy käytännön johtamisessa						4

		Päätöksenteko perustuu objektiiviseen tietoon						3

		Johtamisalueet ovat tasapainossa johtamistyössä (esim. ihmiset, teknologia, talous)						3

		Ylimmän johdon ajankäyttö painottuu oikein tulevaisuuden johtamiseen suhteessa nykyhetkeen						3

		Johdon päätökset perustuvat oikeassa suhteessa faktaan ja intuitioon						4

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI

		Tunnistamme hyvin meille merkitykselliset liiketoimintaympäristön (erityisesti asiakkaat, kilpailijat, yhteiskunta) muutokset						4

		Tarjoamme asiakkaille riittävän määrän tietoa toiminnastamme (esim. referenssit, tarjooma)						4

		Hyödynnämme tehokkaasti asiakaspalautetta toimintamme kehittämisessä 						2

		Tiedämme syvällisesti mitä kohdeasiakkaamme arvostavat tuotteissa ja/tai palveluissa						4





		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

		Yrityksemme keskeiset prosessit on kuvattu totuudenmukaisesti						4

		Verkoston (toimittaja- ja asiakaspuolen avainkumppanien) tieto- ja materiaalivirrat tunnetaan 						3

		Yrityksellä on riskinottokykyä ja -halua						4

		Henkilöstömme eri organisaatiotasoilla on kehittämisorientoitunutta						3

		Yrityksemme oppii tehokkaasti onnistumisista ja epäonnistumisista						3

		Uusia ideoita tuotteisiin/palveluihin etsitään systemaattisesti 						3

		Muutosten  suunnitteluun ja toteuttamiseen varataan riittävästi resursseja (aikaa, tietoa, osaamista)						3

		Yhteistyöverkostomme tukee kehittämistyötämme, kun tarve niin vaatii						3

		TUOTANTO

		Tuotannon prosessit ja tehtävät on määritelty ja kuvattu						4

		Tuotantoa kehitetään systemaattisesti laaduntuotto- ja toimituskyvyn sekä kustannustehokkuuden edistämiseksi						4

		Tuotantoteknologian kehittämiselle on laadittu strategiaan pohjautuvat tavoitteet ja kehityssuunnitelma 						4

		YHTEISTYÖ

		Yhteistyöhön liittyvät tietoriskit  ovat hallinnassa						4

		Yhteistyösuhteissa on panostettu molemminpuolisen luottamuksen syntymiseen ja säilyttämiseen						4

		TIETOJÄRJESTELMIIN SUORAAN LIITTYVÄT VALMIUDET

		IT-infrastruktuurimme palvelee tehokkaasti yrityksemme tavoitteita						3

		Tietojärjestelmämme hyödyntävät toisissa tietojärjestelmissä olevaa tietoa tehokkaasti						3

		Olemme tietoisia tietojärjestelmien käytettävyyden merkityksestä työn tuottavuudelle						3

		Tietojärjestelmissä oleva tieto on luotettavaa						3

		Tietojärjestelmien kehittäminen onnistuu joustavasti liiketoiminnan kehityksen mukana						3

		Meillä on käsitys erityyppisten tietojen arkaluonteisuuden asteesta						3





		Matala kypsyystaso: väittämät ja arviot



		HENKILÖSTÖ

		Olemme arvioineet systemaattisesti digitalisaation vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin						-1

		Digiosaaminen on keskeinen arviointikriteeri rekrytointipäätöksissä						-1

		Yrityksemme hyötyy merkittävästi henkilöstön aloitteellisuudesta digitalisoitumisessa						-1

		Koulutamme henkilöstöä systemaattisesti digiosaamisen lisäämiseksi						-1

		JOHTAMINEN

		Digitalisaation vaikutus liiketoimintaamme on otettu huomioon strategiassamme						-1

		Johto käyttää viestinnässään digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti						-1

		Lähiesimiehet tukevat henkilöstöä digitalisoitumisessa						-1

		Päätöksenteossa digitaalisuuteen suhtaudutaan objektiivisesti						-1

		Digitalisaation vaikutukset osaamisvaatimuksiin ymmärretään						-1

		Yrityksen toimintaa koskevan tiedon saatavuus on tarkoituksenmukaisella tasolla						-1

		Käytössä oleva data osataan jalostaa merkitykselliseksi informaatioksi						-1

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI

		Olemme tietoisia digitalisaation luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista						-1

		Digitaalinen markkinointiviestintämme ottaa huomioon asiakaskohtaiset tarpeet						-1

		Asiakasrajapinnasta saatu informaatio (esim. asiakastarpeet, ongelmat, positiivinen palaute) on laajasti yrityksemme toimintojen hyödynnyttävissä 						-1

		Pystymme luomaan asiakkaille uusia tarpeita digitaalisuuden tukemana						-1

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

		Tehostamme prosessejamme (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) systemaattisesti digitalisoinnin keinoin						-1

		Verkostotasolla tiedonsiirtomenetelmiä on yhdenmukaistettu. 						-1

		Olemme tehneet digitaalisuuteen liittyviä kokeiluja						-1

		Henkilöstömme suhtautuu digitalisoitumiseen myönteisesti						-1

		Epäonnistuneista uudistamis- ja kehittämistoimista vetäydytään nopeasti						-1

		Tuotedokumentaatio on hyvällä tasolla						-1

		Digitalisoitumiseen liittyvät kehittämishankkeet viedään läpi tehokkaasti						-1

		Kumppaniverkostomme tukee meitä digitalisaatiossa						-1

		TUOTANTO

		Tuotannon tietojärjestelmät edistävät tuotannon ohjattavuutta						-1

		Tuotannon suorituskyvystä saadaan automaattisesti merkityksellistä tietoa digitaalisessa muodossa						-1

		Tuotantomme on automatisoitu tarkoituksenmukaisesti						-1

		YHTEISTYÖ

		Yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu pelisäännöistä (esim. määritelty toimintatavat, yhteydenpitovälineet eri tilanteissa ja tiedon jakamisen periaatteet)						-1

		Avointa tiedonvaihtoa yhteistyökumppaneiden kanssa tuetaan yhteisillä tietojärjestelmillä						-1

		TIETOJÄRJESTELMIIN SUORAAN LIITTYVÄT VALMIUDET

		Käytössämme olevat IT-laitteet edistävät päivittäistä työskentelyä						-1

		Tarvittava tieto on saatavilla tietojärjestelmistä						-1

		Tietojärjestelmämme ovat vain harvoin poissa käytöstä						-1

		Tietojärjestelmistä saatava tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä						-1

		Tietojärjestelmien muutostöissä käytössämme on tarvittava asiantuntemus						-1

		Tietoturvallisuus on yhtenä arviointikriteerinä tietojärjestelmien investointipäätöksissä						-1





		Keskimääräinen kypsyystaso: väittämät ja arviot



		HENKILÖSTÖ

		Tuemme henkilöstöä aktiivisesti poistaaksemme digitalisaation kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin						4

		Rekrytoidessamme pystymme kattavasti arvioimaan rekrytoitavien digiosaamista						3

		Yrityksemme hyötyy merkittävästi henkilöstön aloitteellisuudesta digitalisoitumisessa						3

		Koulutamme henkilöstöä systemaattisesti digiosaamisen lisäämiseksi						3

		JOHTAMINEN

		Digitalisaation vaikutus liiketoimintaamme on otettu huomioon strategiassamme						3

		Johdon ja henkilöstön välisessä dialogissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti digitaalisia välineitä 						4

		Lähiesimiehet tukevat henkilöstöä digitalisoitumisessa						3

		Digitalisoitumisella saavutettavat hyödyt on arvioitu systemaattisesti						3

		Digitalisaation vaikutukset osaamisvaatimuksiin ymmärretään						3

		Informaatio kohdistetaan yrityksessä oikeille henkilöille ja vältetään turhan tiedon jakamista						3

		Käytössä oleva data osataan jalostaa merkitykselliseksi informaatioksi						3

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI

		Yrityksemme hyödyntää digitalisaation luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia						3

		Olemme aktiivisessa digitaalisessa vuorovaikutuksessa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa						4

		Asiakasrajapinnasta saatu informaatio (esim. asiakastarpeet, ongelmat, positiivinen palaute) on laajasti yrityksemme toimintojen hyödynnyttävissä 						3

		Pystymme luomaan asiakkaille uusia tarpeita digitaalisuuden tukemana						3

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

		Prosessien (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) laatua ja joustavuutta edistetään digitalisoinnin keinoin						3

		Verkoston tila tunnetaan myös muutostilanteissa						3

		Olemme tehneet digitaalisuuteen liittyviä kokeiluja						4

		Henkilöstömme on digitalisoitumisen keskeinen ajuri						4

		Epäonnistuneista uudistamis- ja kehittämistoimista vetäydytään nopeasti						4

		Tuotedokumentaatio on hyvällä tasolla						4

		Digitalisoitumiseen liittyvät kehittämishankkeet viedään läpi tehokkaasti						3

		Kumppaniverkostomme auttaa meitä digitalisoitumisessa aktiivisesti						3

		TUOTANTO

		Tuotannon tilasta (mm. kuormitukset) on aina reaaliaikainen digitaalinen tieto käytettävissä						4

		Tuotannosta kerättävää tietoa hyödynnetään systemaattisessa kehittämistyössä						4

		Tuotantomme on automatisoitu tarkoituksenmukaisesti						4

		YHTEISTYÖ

		Yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu pelisäännöistä (esim. määritelty toimintatavat, yhteydenpitovälineet eri tilanteissa ja tiedon jakamisen periaatteet)						4

		Digitaalisilla alustoilla tapahtuva tiedonvaihto yhteistyökumppaneiden kanssa on aktiivista						4

		TIETOJÄRJESTELMIIN SUORAAN LIITTYVÄT VALMIUDET

		IT-infrastruktuurin suunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet						3

		Tarvittava tieto on saatavilla tietojärjestelmistä						4

		Emme ole saaneet henkilöstöltä negatiivista palautetta tietojärjestelmiemme käytettävyydestä						4

		Tietojärjestelmien informaatiota hyödynnetään systemaattisesti johtamisessa						4

		Tietojärjestelmien muutostöissä käytössämme on tarvittava asiantuntemus						3

		Tietoturvallisuus on yhtenä arviointikriteerinä tietojärjestelmien investointipäätöksissä						4

		Edistynyt kypsyystaso: väittämät ja arviot



		HENKILÖSTÖ

		Tuemme henkilöstöä aktiivisesti poistaaksemme digitalisaation kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin						-1

		Rekrytoidessamme pystymme kattavasti arvioimaan rekrytoitavien digiosaamista						-1

		Henkilöstöä osallistetaan systemaattisesti yrityksen digitaalisuuteen liittyvään kehittämistyöhön						-1

		Liiketoiminnan digitalisaation myötä muokkaamme työnkuvia uudelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa						-1

		JOHTAMINEN

		Digitalisaatiolla on keskeinen rooli strategiassamme						-1

		Johdon ja henkilöstön välisessä dialogissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti digitaalisia välineitä 						-1

		Digitalisoitumista tuetaan yksilölähtöisellä johtamisella						-1

		Digitalisoitumisella saavutettavat hyödyt on arvioitu systemaattisesti						-1

		Digitaalisen teknologian merkitys kilpailukyvyn osatekijänä ymmärretään syvällisesti						-1

		Informaatio kohdistetaan yrityksessä oikeille henkilöille ja vältetään turhan tiedon jakamista						-1

		Johtopäätöksiä tehdään analyyttisesti ja ne perustuvat saatavilla olevaan informaatioon 						-1

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI

		Yrityksemme hyödyntää digitalisaation luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia						-1

		Olemme aktiivisessa digitaalisessa vuorovaikutuksessa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa						-1

		Digitaaliset alustat tukevat toimintojen välistä vuorovaikutusta asiakaspalautteen hyödyntämisessä						-1

		Pystymme luomaan uusia markkinoita digitaalisuuden tukemana						-1

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

		Prosessien (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) laatua ja joustavuutta edistetään digitalisoinnin keinoin						-1

		Verkoston tila tunnetaan myös muutostilanteissa						-1

		Teemme aktiivista T&K-yhteistyötä yritysten ja/tai tutkimusorganisaatioiden kanssa digitaalisuuden alueella						-1

		Henkilöstömme on digitalisoitumisen keskeinen ajuri						-1

		Onnistumiset (sis. "onnenkantamoiset") hyödynnetään laajamittaisesti ja pitkäjänteisesti						-1

		Tuotteen elinkaaren eri vaiheiden tuottopotentiaali tunnetaan						-1

		Opimme systemaattisesti digitalisoitumiseen liittyvistä kehittämishankkeistamme						-1

		Kumppaniverkostomme auttaa meitä digitalisoitumisessa aktiivisesti						-1

		TUOTANTO

		Tuotannon tilasta (mm. kuormitukset) on aina reaaliaikainen digitaalinen tieto käytettävissä						-1

		Tuotannosta kerättävää tietoa hyödynnetään systemaattisessa kehittämistyössä						-1

		Tuotantomme uudistaminen (rekonfiguroinnit) pystytään toteuttamaan ketterästi						-1

		YHTEISTYÖ

		Toimittaja-/verkostosuhteissa vuorovaikutusvälineet ja toimintatavat on määritelty tavoiteltavan yhteistyön tason mukaan.						-1

		Digitaalisilla alustoilla tapahtuva tiedonvaihto yhteistyökumppaneiden kanssa on aktiivista						-1

		TIETOJÄRJESTELMIIN SUORAAN LIITTYVÄT VALMIUDET

		IT-infrastruktuurin suunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet						-1

		Tietojärjestelmissä olevan tiedon päivittäminen onnistuu haluttua järjestelmää käyttäen						-1

		Emme ole saaneet henkilöstöltä negatiivista palautetta tietojärjestelmiemme käytettävyydestä						-1

		Tietojärjestelmien informaatiota hyödynnetään systemaattisesti johtamisessa						-1

		Tietojärjestelmien muokattavuus ja skaalattavuus on otettu huomioon tietojärjestelmähankinnoissa						-1

		Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta seurataan säännöllisesti						-1









Sivu &P	


DIGIKYPSYYS



DIGIKYPSYYS	PERUSVALMIUDET	55.529299464742465	69.409723302255813	





Digikypsyys vs. tavoitetaso



Digikypsyys	Henkilöstö	Johtaminen	Myynti ja markkinointi	Uudistaminen ja kehittäminen	Tuotanto	Yhteistyö	Tietojärjestelmät	54.501950195019504	56.001885902875998	54.501950195019504	53.502100210020998	64.002400240024002	64.002400240024002	52.002200220022004	Tavoitetaso	Henkilöstö	Johtaminen	Myynti ja markkinointi	Uudistaminen ja kehittäminen	Tuotanto	Yhteistyö	Tietojärjestelmät	70	80	90	80	90	70	90	









Tavoitetasot

		DIGIKYPSYYDEN TAVOITETASO		(0-10)						Arvioidaan tavoitetasot digikypsyyden eri alueille. Asteikko on 0-10. 

Toisin kuin SKI-menetelmässä, tavoitetasojen ei tarvitse muodostaa mitään tiettyä summaa, eli skaala 0-10 on vapaasti käytettävissä jokaisessa kohdassa. Tässä kohtaa tärkeää on tietoisuus siitä, missä digitaalisuudella on merkittävintä liiketoiminnallista arvoa. Tärkeyttä arvioitaessa vastaajan olisi hyvä olla tietoinen yrityksen (strategisista) tavoitteista ja nähdä digitaalisuus keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


		Henkilöstö		7

		Johtaminen		8

		Myynti ja markkinointi		9

		Uudistaminen ja kehittäminen		8

		Tuotanto		9

		Yhteistyö		7

		Tietojärjestelmät		9

		Numeroarvojen selitykset:		0 = Ei tavoitteita tämän alueen digikypsyydessä

				5 = Digikypsyyden tavoitetaso kohtalainen

				10 = Digikypsyyden tavoitetaso erittäin korkea





Perusvalmiudet

												Kypsyys				69		/100		Tarkistus		34		/34

														0		0		4		45		64		5				YHT		118.0000001

												0		0		0		2		15		16		1		0		YHT		34.001

		ALKUKYSELY		TAGS								VÄITTÄMÄ KUVAA YRITYKSEMME NYKYTILAA																		TAGS

														Ei lainkaan										Täysin

				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto		Ei relev.		0		1		2		3		4		5		EOS				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto

		HENKILÖSTÖ																																														Vastaaja arvioi asteikolla 0-5, kuinka hyvin väittämät kuvaavat yrityksen nykytilaa. Vaihtoehtoina ovat myös EOS (En Osaa Sanoa) ja Ei relev. (väittämä ei ole yrityksen näkökulmasta oleellinen). Vastauksena merkitään numero 1 oikeaan sarakkeeseen.

Tärkeää korostaa, että tässä ei arvioida väittämien merkitystä yrityksessä vaan sitä, miten hyvin väittämä pitää paikkansa yrityksessä. EOS tai Ei relev. vaihtoehdot eivät vaikuta tuloksiin, joten niiden käyttöön voi jossain tilanteissa jopa rohkaista. Mikäli vastaajia on useampia, toimitaan kuten SKI-menetelmässä, eli vastaajat tekevät omat arvionsa paperille ja fasilitaattorin avulla niistä muodostetaan konsensus-näkemys Exceliin. Mikäli arvioidaan tarpeelliseksi, erityisesti henkilöstöön ja johtamiseen liittyvien väittämien pohjalta voidaan laatia henkilöstökysely. Tällöin ko. kohdista saadaan laajempi objektiivisempi näkemys


		Henkilöstön työhyvinvointia johdetaan ja kehitetään tietoisesti

Martti Kettunen: Martti Kettunen:
Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Rekrytointiprosessimme avulla saamme yritykseemme henkilöstöä, jonka osaaminen palvelee nykyisiä ja tulevaisuuden osaamistarpeita		1		1		1		1								1										2		2		2		2		2		2						2

		Henkilöstö on motivoitunutta ja sitoutunutta tekemään työtään		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Tunnemme hyvin yrityksemme nykyiset ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		JOHTAMINEN																																				14		20		70

		Olemme laatineet strategian, joka kertoo mihin olemme menossa, miksi ja miten		1		1		1		1														1				5		5		5		5		5		5						5

		Johdon viestintä ohjaa tekemistämme		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Henkilöstön arvostus näkyy käytännön johtamisessa		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Päätöksenteko perustuu objektiiviseen tietoon

Matti Majuri: Matti Majuri:
Päätöksenteossa hyödynnetään faktapohjaista tietoa ja se perustuu vähäisesti henkilökohtaisiin näkemyksiin. Objektiivinen päätöksenteko on perusteltua.
		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Johtamisalueet ovat tasapainossa johtamistyössä (esim. ihmiset, teknologia, talous)		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Ylimmän johdon ajankäyttö painottuu oikein tulevaisuuden johtamiseen suhteessa nykyhetkeen		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Johdon päätökset perustuvat oikeassa suhteessa faktaan ja intuitioon		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI																																				26		35		74.2857142857

		Tunnistamme hyvin meille merkitykselliset liiketoimintaympäristön (erityisesti asiakkaat, kilpailijat, yhteiskunta) muutokset		2		1		1		1												1						4		8		4		4		4		4						4

		Tarjoamme asiakkaille riittävän määrän tietoa toiminnastamme (esim. referenssit, tarjooma)		2																		1						4		8		0		0		0		4						4

		Hyödynnämme tehokkaasti asiakaspalautetta toimintamme kehittämisessä 		2		2		1		1								1										2		4		4		2		2		2						2

		Tiedämme syvällisesti mitä asiakkaamme arvostavat tuotteissa ja/tai palveluissa		2		2		1		1												1						4		8		8		4		4		4						4

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN																																				14		20		70

		Yrityksemme keskeiset prosessit on kuvattu totuudenmukaisesti		1		1		2		2												1						4		4		4		8		8		4						4

		Verkoston (toimittaja- ja asiakaspuolen avainkumppanien) tieto- ja materiaalivirrat tunnetaan 		1		1		2		2										1								3		3		3		6		6		3						3

		Yrityksellä on riskinottokykyä ja -halua		1		2		1		1												1						4		4		8		4		4		4						4

		Henkilöstömme eri organisaatiotasoilla on kehittämisorientoitunutta		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Yrityksemme oppii tehokkaasti onnistumisista ja epäonnistumisista		1		2		1		1										1								3		3		6		3		3		3						3

		Uusia ideoita tuotteisiin/palveluihin etsitään systemaattisesti 		1		2		1		1										1								3		3		6		3		3		3						3

		Muutosten  suunnitteluun ja toteuttamiseen varataan riittävästi resursseja (aikaa, tietoa, osaamista)		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Yhteistyöverkostomme tukee kehittämistyötämme, kun tarve niin vaatii		1		1		1		2										1								3		3		3		3		6		3						3

		TUOTANTO																																				26		40		65

		Tuotannon prosessit ja tehtävät on määritelty ja kuvattu		1		1		2		1												1						4		4		4		8		4		4						4

		Tuotantoa kehitetään systemaattisesti laaduntuotto- ja toimituskyvyn sekä kustannustehokkuuden edistämiseksi				1		2		1												1						4		0		4		8		4		4						4

		Tuotantoteknologian kehittämiselle on laadittu strategiaan pohjautuvat tavoitteet ja kehityssuunnitelma 				1		2		1												1						4		0		4		8		4		4						4

		YHTEISTYÖ																																				12		15		80

		Yhteistyöhön liittyvät tietoriskit  ovat hallinnassa		2		1		1		2												1						4		8		4		4		8		4						4

		Yhteistyösuhteissa on panostettu molemminpuolisen luottamuksen syntymiseen ja säilyttämiseen		2		1		1		2												1						4		8		4		4		8		4						4

		TIETOJÄRJESTELMIIN SUORAAN LIITTYVÄT VALMIUDET																																				8		10		80

		IT-infrastruktuurimme palvelee tehokkaasti yrityksemme tavoitteita

Martti Kettunen: Martti Kettunen:
IT -yhteydet, - alustat/ järjestelmät/ohjelmat ja -laitteistot		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Tietojärjestelmämme hyödyntävät toisissa tietojärjestelmissä olevaa tietoa tehokkaasti		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Olemme tietoisia tietojärjestelmien käytettävyyden merkityksestä työn tuottavuudelle		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Tietojärjestelmissä oleva tieto on luotettavaa

Matti Majuri: Matti Majuri:
Tieto on kerätty siten, että väärää tietoa ei ole tai sitä on vain vähän. Tieto kuvaa sitä, mitä sen on tarkoitus kuvata.		

Matti Majuri: Matti Majuri:
Päätöksenteossa hyödynnetään faktapohjaista tietoa ja se perustuu vähäisesti henkilökohtaisiin näkemyksiin. Objektiivinen päätöksenteko on perusteltua.
		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Tietojärjestelmien kehittäminen onnistuu joustavasti liiketoiminnan kehityksen mukana		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Meillä on käsitys erityyppisten tietojen arkaluonteisuuden asteesta		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

																														132		130		133		132		18		30		60







































































































































































































































































































































































Matala (0-50)

		MATALA (0-50)										Kypsyys				0		/100		Tarkistus		0		/34

														0		0		0		0		0		0				YHT		0.0000001

												0		0		0		0		0		0		0		0		YHT		0.001

		TASO 1		TAGS								VÄITTÄMÄ KUVAA YRITYKSEMME NYKYTILAA																		TAGS

														Ei lainkaan										Täysin

				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto		Ei relev.		0		1		2		3		4		5		EOS				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto

		HENKILÖSTÖ																																														Vastaaja arvioi asteikolla 0-5, kuinka hyvin väittämät kuvaavat yrityksen nykytilaa. Vaihtoehtoina ovat myös EOS (En Osaa Sanoa) ja Ei relev. (väittämä ei ole yrityksen näkökulmasta oleellinen). Vastauksena merkitään numero 1 oikeaan sarakkeeseen.

Tärkeää korostaa, että tässä ei arvioida väittämien merkitystä yrityksessä vaan sitä, miten hyvin väittämä pitää paikkansa yrityksessä. EOS tai Ei relev. vaihtoehdot eivät vaikuta tuloksiin, joten niiden käyttöön voi jossain tilanteissa jopa rohkaista. Mikäli vastaajia on useampia, toimitaan kuten SKI-menetelmässä, eli vastaajat tekevät omat arvionsa paperille ja fasilitaattorin avulla niistä muodostetaan konsensus-näkemys Exceliin. Mikäli arvioidaan tarpeelliseksi, erityisesti henkilöstöön ja johtamiseen liittyvien väittämien pohjalta voidaan laatia henkilöstökysely. Tällöin ko. kohdista saadaan laajempi objektiivisempi näkemys



		Olemme arvioineet systemaattisesti digitalisaation vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digiosaaminen on keskeinen arviointikriteeri rekrytointipäätöksissä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Yrityksemme hyötyy merkittävästi henkilöstön aloitteellisuudesta digitalisoitumisessa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Koulutamme henkilöstöä systemaattisesti digiosaamisen lisäämiseksi		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		JOHTAMINEN																																				0		20		0

		Digitalisaation vaikutus liiketoimintaamme on otettu huomioon strategiassamme		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Johto käyttää viestinnässään digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Lähiesimiehet tukevat henkilöstöä digitalisoitumisessa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Päätöksenteossa digitaalisuuteen suhtaudutaan objektiivisesti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitalisaation vaikutukset osaamisvaatimuksiin ymmärretään		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Yrityksen toimintaa koskevan tiedon saatavuus on tarkoituksenmukaisella tasolla		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Käytössä oleva data osataan jalostaa merkitykselliseksi informaatioksi		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI																																				0		35		0

		Olemme tietoisia digitalisaation luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista		2		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitaalinen markkinointiviestintämme ottaa huomioon asiakaskohtaiset tarpeet		2																								0		0		0		0		0		0						-1

		Asiakasrajapinnasta saatu informaatio (esim. asiakastarpeet, ongelmat, positiivinen palaute) on laajasti yrityksemme toimintojen hyödynnyttävissä 		2		2		2		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Pystymme luomaan asiakkaille uusia tarpeita digitaalisuuden tukemana

Matti Majuri: Matti Majuri:
Asiakkaat eivät välttämättä ole tunnistaneet kaikkia tarpeitaan. Palvelun/tuotteen tarjoaja voi kuitenkin tunnistaa tarpeen ja saada myös (potentiaaliset) asiakkaat tunnistamaan ko. tarpeen. Digitaalisuus voi tässä liittyä tarpeen tyydyttämiseen digitaalisin keinoin tai esim. markkinointiviestintään.
		2		2		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN																																				0		20		0

		Tehostamme prosessejamme (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) systemaattisesti digitalisoinnin keinoin		2		2		2		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Verkostotasolla tiedonsiirtomenetelmiä on yhdenmukaistettu. 		1		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Olemme tehneet digitaalisuuteen liittyviä kokeiluja		1		2		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Henkilöstömme suhtautuu digitalisoitumiseen myönteisesti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Epäonnistuneista uudistamis- ja kehittämistoimista vetäydytään nopeasti		1		2		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotedokumentaatio on hyvällä tasolla		1		2		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitalisoitumiseen liittyvät kehittämishankkeet viedään läpi tehokkaasti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Kumppaniverkostomme tukee meitä digitalisaatiossa		1		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		TUOTANTO																																				0		40		0

		Tuotannon tietojärjestelmät edistävät tuotannon ohjattavuutta		1		1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotannon suorituskyvystä saadaan automaattisesti merkityksellistä tietoa digitaalisessa muodossa				1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotantomme on automatisoitu tarkoituksenmukaisesti				1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		YHTEISTYÖ																																				0		15		0

		Yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu pelisäännöistä (esim. määritelty toimintatavat, yhteydenpitovälineet eri tilanteissa ja tiedon jakamisen periaatteet)		2		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Avointa tiedonvaihtoa yhteistyökumppaneiden kanssa tuetaan yhteisillä tietojärjestelmillä		2		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		TIETOJÄRJESTELMIIN LIITTYVÄT VALMIUDET																																				0		10		0

		Käytössämme olevat IT-laitteet edistävät päivittäistä työskentelyä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tarvittava tieto on saatavilla tietojärjestelmistä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmämme ovat vain harvoin poissa käytöstä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmistä saatava tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmien muutostöissä käytössämme on tarvittava asiantuntemus		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietoturvallisuus on yhtenä arviointikriteerinä tietojärjestelmien investointipäätöksissä		2		2		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

																														0		0		0		0		0		30		0







































































































































































































































































































































































Keski (51-70)

		KESKITASO (51-70)										Kypsyys				69		/100		Tarkistus		34		/34

														0		0		0		54		64		0				YHT		118.0000001

												0		0		0		0		18		16		0		0		YHT		34.001

		TASO 2		TAGS								VÄITTÄMÄ KUVAA YRITYKSEMME NYKYTILAA																		TAGS

														Ei lainkaan										Täysin

				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto		Ei relev.		0		1		2		3		4		5		EOS				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto

		HENKILÖSTÖ																																														Vastaaja arvioi asteikolla 0-5, kuinka hyvin väittämät kuvaavat yrityksen nykytilaa. Vaihtoehtoina ovat myös EOS (En Osaa Sanoa) ja Ei relev. (väittämä ei ole yrityksen näkökulmasta oleellinen). Vastauksena merkitään numero 1 oikeaan sarakkeeseen.

Tärkeää korostaa, että tässä ei arvioida väittämien merkitystä yrityksessä vaan sitä, miten hyvin väittämä pitää paikkansa yrityksessä. EOS tai Ei relev. vaihtoehdot eivät vaikuta tuloksiin, joten niiden käyttöön voi jossain tilanteissa jopa rohkaista. Mikäli vastaajia on useampia, toimitaan kuten SKI-menetelmässä, eli vastaajat tekevät omat arvionsa paperille ja fasilitaattorin avulla niistä muodostetaan konsensus-näkemys Exceliin. Mikäli arvioidaan tarpeelliseksi, erityisesti henkilöstöön ja johtamiseen liittyvien väittämien pohjalta voidaan laatia henkilöstökysely. Tällöin ko. kohdista saadaan laajempi objektiivisempi näkemys



		Tuemme henkilöstöä aktiivisesti poistaaksemme digitalisaation kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Rekrytoidessamme pystymme kattavasti arvioimaan rekrytoitavien digiosaamista		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Yrityksemme hyötyy merkittävästi henkilöstön aloitteellisuudesta digitalisoitumisessa		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Koulutamme henkilöstöä systemaattisesti digiosaamisen lisäämiseksi		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		JOHTAMINEN																																				13		20		65

		Digitalisaation vaikutus liiketoimintaamme on otettu huomioon strategiassamme		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Johdon ja henkilöstön välisessä dialogissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti digitaalisia välineitä 		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Lähiesimiehet tukevat henkilöstöä digitalisoitumisessa		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Digitalisoitumisella saavutettavat hyödyt on arvioitu systemaattisesti		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Digitalisaation vaikutukset osaamisvaatimuksiin ymmärretään		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Informaatio kohdistetaan yrityksessä oikeille henkilöille ja vältetään turhan tiedon jakamista		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Käytössä oleva data osataan jalostaa merkitykselliseksi informaatioksi		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI																																				22		35		62.8571428571

		Yrityksemme hyödyntää digitalisaation luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia		2		1		1		1										1								3		6		3		3		3		3						3

		Olemme aktiivisessa digitaalisessa vuorovaikutuksessa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa		2		2																1						4		8		8		0		0		4						4

		Asiakasrajapinnasta saatu informaatio (esim. asiakastarpeet, ongelmat, positiivinen palaute) on laajasti yrityksemme toimintojen hyödynnyttävissä 		2		2		1		1										1								3		6		6		3		3		3						3

		Pystymme luomaan asiakkaille uusia tarpeita digitaalisuuden tukemana

Matti Majuri: Matti Majuri:
Asiakkaat eivät välttämättä ole tunnistaneet kaikkia tarpeitaan. Palvelun/tuotteen tarjoaja voi kuitenkin tunnistaa tarpeen ja saada myös (potentiaaliset) asiakkaat tunnistamaan ko. tarpeen. Digitaalisuus voi tässä liittyä tarpeen tyydyttämiseen digitaalisin keinoin tai esim. markkinointiviestintään.
		2		1														1								3		6		3		0		0		3						3

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN																																				13		20		65

		Prosessien (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) laatua ja joustavuutta edistetään digitalisoinnin keinoin		1		1		2		2										1								3		3		3		6		6		3						3

		Verkoston tila tunnetaan myös muutostilanteissa		1		1		2		2										1								3		3		3		6		6		3						3

		Olemme tehneet digitaalisuuteen liittyviä kokeiluja		1		2		1		1												1						4		4		8		4		4		4						4

		Henkilöstömme on digitalisoitumisen keskeinen ajuri

Matti Majuri: Matti Majuri:
Henkilöstö tunnistaa digitaalisen teknologian hyödyntämismahdollisuuksia ja tekee ratkaisuehdotuksia. Tämän vastakohtana on muutosvastarinta digitalisoitumista kohtaan, jossa kaikki muutokset ovat lähtöisin johdolta tai esim. IT-yksiköstä.		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Epäonnistuneista uudistamis- ja kehittämistoimista vetäydytään nopeasti		1		2		1		1												1						4		4		8		4		4		4						4

		Tuotedokumentaatio on hyvällä tasolla		1		2		1		1												1						4		4		8		4		4		4						4

		Digitalisoitumiseen liittyvät kehittämishankkeet viedään läpi tehokkaasti		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Kumppaniverkostomme auttaa meitä digitalisoitumisessa aktiivisesti		1		1		1		2										1								3		3		3		3		6		3						3

		TUOTANTO																																				28		40		70

		Tuotannon tilasta (mm. kuormitukset) on aina reaaliaikainen digitaalinen tieto käytettävissä		1		1		2		1												1						4		4		4		8		4		4						4

		Tuotannosta kerättävää tietoa hyödynnetään systemaattisessa kehittämistyössä		1		1		2		1												1						4		4		4		8		4		4						4

		Tuotantomme on automatisoitu tarkoituksenmukaisesti				1		2		1												1						4		0		4		8		4		4						4

		YHTEISTYÖ																																				12		15		80

		Yhteistyökumppaneiden kanssa on sovittu pelisäännöistä (esim. määritelty toimintatavat, yhteydenpitovälineet eri tilanteissa ja tiedon jakamisen periaatteet)		2		1		1		2												1						4		8		4		4		8		4						4

		Digitaalisilla alustoilla tapahtuva tiedonvaihto yhteistyökumppaneiden kanssa on aktiivista		2		1		1		2												1						4		8		4		4		8		4						4

		TIETOJÄRJESTELMIIN LIITTYVÄT VALMIUDET																																				8		10		80

		IT-infrastruktuurin suunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Tarvittava tieto on saatavilla tietojärjestelmistä		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Emme ole saaneet henkilöstöltä negatiivista palautetta tietojärjestelmiemme käytettävyydestä		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Tietojärjestelmien informaatiota hyödynnetään systemaattisesti johtamisessa		1		1		1		1												1						4		4		4		4		4		4						4

		Tietojärjestelmien muutostöissä käytössämme on tarvittava asiantuntemus		1		1		1		1										1								3		3		3		3		3		3						3

		Tietoturvallisuus on yhtenä arviointikriteerinä tietojärjestelmien investointipäätöksissä		2		2		1		2												1						4		8		8		4		8		4						4

																														139		141		129		132		22		30		73.3333333333







































































































































































































































































































































































Edistynyt (71-100)

		EDISTYNYT (71-100)										Kypsyys				0		/100		Tarkistus		0		/34

														0		0		0		0		0		0				YHT		0.0000001

												0		0		0		0		0		0		0		0		YHT		0.001

				TAGS								VÄITTÄMÄ KUVAA YRITYKSEMME NYKYTILAA																		TAGS

														Ei lainkaan										Täysin

		TASO 3		Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto		Ei relev.		0		1		2		3		4		5		EOS				Myynti ja markkin.		Tuotekehitys		Tuotanto		Toimittajaverkosto

		HENKILÖSTÖ																																														Vastaaja arvioi asteikolla 0-5, kuinka hyvin väittämät kuvaavat yrityksen nykytilaa. Vaihtoehtoina ovat myös EOS (En Osaa Sanoa) ja Ei relev. (väittämä ei ole yrityksen näkökulmasta oleellinen). Vastauksena merkitään numero 1 oikeaan sarakkeeseen.

Tärkeää korostaa, että tässä ei arvioida väittämien merkitystä yrityksessä vaan sitä, miten hyvin väittämä pitää paikkansa yrityksessä. EOS tai Ei relev. vaihtoehdot eivät vaikuta tuloksiin, joten niiden käyttöön voi jossain tilanteissa jopa rohkaista. Mikäli vastaajia on useampia, toimitaan kuten SKI-menetelmässä, eli vastaajat tekevät omat arvionsa paperille ja fasilitaattorin avulla niistä muodostetaan konsensus-näkemys Exceliin. Mikäli arvioidaan tarpeelliseksi, erityisesti henkilöstöön ja johtamiseen liittyvien väittämien pohjalta voidaan laatia henkilöstökysely. Tällöin ko. kohdista saadaan laajempi objektiivisempi näkemys



		Tuemme henkilöstöä aktiivisesti poistaaksemme digitalisaation kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Rekrytoidessamme pystymme kattavasti arvioimaan rekrytoitavien digiosaamista		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Henkilöstöä osallistetaan systemaattisesti yrityksen digitaalisuuteen liittyvään kehittämistyöhön		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Liiketoiminnan digitalisaation myötä muokkaamme työnkuvia uudelleen yhteistyössä henkilöstön kanssa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		JOHTAMINEN																																				0		20		0

		Digitalisaatiolla on keskeinen rooli strategiassamme		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Johdon ja henkilöstön välisessä dialogissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti digitaalisia välineitä 		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitalisoitumista tuetaan yksilölähtöisellä johtamisella

Matti Majuri: Matti Majuri:
Johtamisessa otetaan huomioon henkilökohtaiset eroavaisuudet, esim. sopeutumisnopeus vaihtelee henkilöittäin muutostilanteissa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitalisoitumisella saavutettavat hyödyt on arvioitu systemaattisesti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitaalisen teknologian merkitys kilpailukyvyn osatekijänä ymmärretään syvällisesti		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Informaatio kohdistetaan yrityksessä oikeille henkilöille ja vältetään turhan tiedon jakamista		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Johtopäätöksiä tehdään analyyttisesti ja ne perustuvat saatavilla olevaan informaatioon 		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		MYYNTI- JA MARKKINOINTI																																				0		35		0

		Yrityksemme hyödyntää digitalisaation luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia		2		2		2		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Olemme aktiivisessa digitaalisessa vuorovaikutuksessa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa		2		1																						0		0		0		0		0		0						-1

		Digitaaliset alustat tukevat toimintojen välistä vuorovaikutusta asiakaspalautteen hyödyntämisessä		2		2		2		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Pystymme luomaan uusia markkinoita digitaalisuuden tukemana		2		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		UUDISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN																																				0		20		0

		Prosessien (erityisesti tiedon siirto ja hallinta) laatua ja joustavuutta edistetään digitalisoinnin keinoin		2		2		2		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Verkoston tila tunnetaan myös muutostilanteissa		1		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Teemme aktiivista T&K-yhteistyötä yritysten ja/tai tutkimusorganisaatioiden kanssa digitaalisuuden alueella		1		2		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Henkilöstömme on digitalisoitumisen keskeinen ajuri

Matti Majuri: Matti Majuri:
Henkilöstö tunnistaa digitaalisen teknologian hyödyntämismahdollisuuksia ja tekee ratkaisuehdotuksia. Tämän vastakohtana on muutosvastarinta digitalisoitumista kohtaan, jossa kaikki muutokset ovat lähtöisin johdolta tai esim. IT-yksiköstä.		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Onnistumiset (sis. "onnenkantamoiset") hyödynnetään laajamittaisesti ja pitkäjänteisesti		2		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotteen elinkaaren eri vaiheiden tuottopotentiaali tunnetaan		2		2		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Opimme systemaattisesti digitalisoitumiseen liittyvistä kehittämishankkeistamme		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Kumppaniverkostomme auttaa meitä digitalisoitumisessa aktiivisesti		1		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		TUOTANTO																																				0		40		0

		Tuotannon tilasta (mm. kuormitukset) on aina reaaliaikainen digitaalinen tieto käytettävissä		1		1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotannosta kerättävää tietoa hyödynnetään systemaattisessa kehittämistyössä				1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tuotantomme uudistaminen (rekonfikuroinnit) pystytään toteuttamaan ketterästi

Matti Majuri: Matti Majuri:
Käytännössä tarkoittaa, että tilat ja teknologiat eivät merkittävästi rajoita tuotannon uudistamista. Esim laite- ja ohjelmistoinvestointeja voidaan tehdä siten, että kaikkea vanhaa ei tarvitse hävittää		

Matti Majuri: Matti Majuri:
Henkilöstö tunnistaa digitaalisen teknologian hyödyntämismahdollisuuksia ja tekee ratkaisuehdotuksia. Tämän vastakohtana on muutosvastarinta digitalisoitumista kohtaan, jossa kaikki muutokset ovat lähtöisin johdolta tai esim. IT-yksiköstä.		

Matti Majuri: Matti Majuri:
Johtamisessa otetaan huomioon henkilökohtaiset eroavaisuudet, esim. sopeutumisnopeus vaihtelee henkilöittäin muutostilanteissa				1		2		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		YHTEISTYÖ																																				0		15		0

		Toimittaja-/verkostosuhteissa vuorovaikutusvälineet ja toimintatavat on määritelty tavoiteltavan yhteistyön tason mukaan.		1		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		Digitaalisilla alustoilla tapahtuva tiedonvaihto yhteistyökumppaneiden kanssa on aktiivista		2		1		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

		TIETOJÄRJESTELMIIN LIITTYVÄT VALMIUDET																										0						0				0		10		0

		IT-infrastruktuurin suunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmissä olevan tiedon päivittäminen onnistuu haluttua järjestelmää käyttäen		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Emme ole saaneet henkilöstöltä negatiivista palautetta tietojärjestelmiemme käytettävyydestä		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmien informaatiota hyödynnetään systemaattisesti johtamisessa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmien muokattavuus ja skaalattavuus on otettu huomioon tietojärjestelmähankinnoissa		1		1		1		1																		0		0		0		0		0		0						-1

		Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta seurataan säännöllisesti		2		2		1		2																		0		0		0		0		0		0						-1

																														0		0		0		0		0		30		0







































































































































































































































































































































































ekstra

		edistyneen skaala: 35-100

		Matala skaala: 0-50

		keskitaso skaala:25-72,5

								(0 - 100)

		Digikypsyys, tuotekehitys (laaja)						64

		Digikypsyys, tuotanto (laaja)						56

		Digikypsyys, Myynti ja markkinointi (laaja)						56

		Digikypsyys, toimittajaverkostossa(laaja)						56

		Mukana tulokset sekä perusvalmiusväittämistä että tasoväittämistä
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InnoCAPE, kompetenssikartta



Esityksen nimi ja lisätietoja



Edih, palvelupolku





SeAMK auttaa mielellään simulaatiomalleissa ja 
datan keruussa!
• Useita teollisuuden 

digitalisointi-caseja
vuodessa

• Esim. tuotannon 
mallinnukset niin tarkasti, 
että hyödynnämme yritysten 
aitoa dataa ERP- tai MES-
järjestelmistä  Tuotannon 
digitaalinen kaksonen



Suutarin lapsella on kengät

• SeAMKin Enterprise Digital Twin
(EDIT) -hankkeessa mallinnettiin mm. 
konetekniikan laboratorio aina 
verkkokaupasta mekaanisiin laitteisiin 
asti

• Digitaalista kaksosta hyödynnetään 
yhdessä tekoälyn kanssa tuotteen ja 
tuotannon eri osa-alueiden optimointiin

• Tavoitteena on innostaa pk-yrityksiä 
digitalisoimaan prosessejaan ja 
soveltamaan tekoälyä 
optimointiongelmien ratkaisuun



2. Test before invest ja koulutusmahdollisuudet

• Uusien investointien kokeilu, 
hyväksyttäminen ja käyttöönotto 
virtuaalisesti

• Virtuaalitodellisuus-teknologian 
iskun paikka

• Tästä lukuisia hyviä esimerkkejä jo 
alueen teollisuudessa!

• Myös asiakkaiden ja työntekijöiden 
koulutus mahdollistuu

• SeAMKissa Mobiili AR/VR hanke 
edistää tätä tarvetta
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