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Tausta ja tavoitteet

• Digitalisaatio vaikuttaa prosesseihin, työtapoihin ja liiketoimintaympäristöön; se 

vaatii uutta ajattelutapaa. Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation

ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin oman liiketoiminnan osalta 

markkinoilla.

• Hankkeen tavoitteena on: 

– Lisää ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen 

käytännön edistämisestä yrityksissä sekä 

auttaa uuden liiketoiminnan syntymisessä. 

– Julkisena tuloksena hankkeessa syntyy 

julkinen DigiLeap –malli ja Digitalisaation

tukipalvelu, jotka auttavat laajempaa 

yrityskenttää digimuutoksessa.

– Tavoitteena on myös tuottaa tutkimukseen 

perustuvaa, julkista tietoa digitalisaatiosta

digiymmärryksen lisäämiseksi 

yrityskentällä, jolla on koulutuksellista ja 

viestinnällistä merkitystä sekä myönteistä 

vaikutusta asennemuutokseen.

1 Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J. & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization

challenge: how to benefit from digitalization in practice, International Journal of Information

Systems and Project Management, Vol. 5, No. 1, 2017, s. 63–77.
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Digitalisaatiokysely: kevät 2018 –
Digiratkaisujen hyödyntäminen tulevaisuudessa

• Valtaosa vastaajista (61) arvioi, että digiratkaisujen hyödyntäminen näkyy yrityksen 

toiminnassa lähivuosina.

• Näistä suurin osa (48) arvioi, että digiratkaisuihin panostamisen aikajänne tulee 

olemaan 0-2v.

• Samansuuntainen tulos myös Pohjois-Pohjanmaan osalta.

Digitutkimukset

https://www.vttresearch.com/SiteAssets/digital-transformation/DigiLeap%20-%20Digitalisaatiokyselyn%20yhteenveto%202018.pdf

https://www.vttresearch.com/SiteAssets/digital-transformation/DigiLeap - Digitalisaatiokyselyn yhteenveto 2018.pdf


Digitalisaatiokysely: kevät 2018 –
Toimenpiteet, joita tullaan toteuttamaan

• Kehitetään uusia liiketoimintamalleja kokonaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ajatellen (35)

• Tehostetaan internet näkyvyyttä (34)

• Laajennetaan tai parannetaan nykyisiä palveluja tai 

tuotteita digitalisaation ratkaisuja hyödyntämällä (32)

• Pohjois-Pohjanmaan vastaajien keskuudessa vastaavat 

kolme toimenpidettä nousivat esille, mutta näistä 

tärkeimmäksi internet näkyvyyden tehostaminen.

Digitutkimukset



Digitalisaatiokysely: kevät 2018 –
Mitkä ovat suurimmat haasteet digitalisaation hyödyntämiselle

• Kaikki vastaajat (N=70):

– Ei ole ymmärrystä mitä digiteknologiat voisivat tarjota yrityksemme 

liiketoimintaan (27)

– Meillä ei ole aikaa tutustua ja perehtyä digitalisaation mahdollisuuksiin (25)

– Meillä on puute osaavista henkilöistä digitalisaatioon liittyen (25)

• Pohjois-Pohjanmaan osalta (N=43):

– Ei ole ymmärrystä mitä digiteknologiat voisivat tarjota yrityksemme 

liiketoimintaan (18)

– Meillä ei ole aikaa tutustua ja perehtyä digitalisaation mahdollisuuksiin (17)

– Asiakkaamme eivät ole tarpeeksi kypsiä digitalisaation ja uusien 

teknologioiden mahdollisuuksille (14)

Digitutkimukset



DigiLeap –hanke    1.1.2018 – 30.6.2019

 DigiLeap –hankkeessa (EAKR) kehitetään ratkaisuja kysymykseen: 

– Kuinka yritykset voivat varautuvat digimuutokseen? Miten yritykset voivat 

tehdä digimuutoksen systemaattisesti?

 DigiLeap -hankkeessa tuotetaan:

DigiLeap- malli, joka tukee yritystä 

digimuutoksen tekemisessä. 

Yrityshaastattelujen ja -kyselyiden

kautta lisätään tietoisuutta digitalisaatiosta

ja ratkaisuista. 

Yritysten digisparraus mallien 

validoimiseksi

Seminaarit, julkaisut, opinnäytetyöt ja 

muut tapahtumat.

Hankkeen tulokset kootaan avoimeen 

ilmaiseksi käytössä olevaan 

Digitalisaation tukipalveluun (web-

palvelu).

Hankkeen rahoittajat: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Ii / Iin 

Micropolis Oy, Kuusamo / Naturpolis Oy, Oulu / BusinessOulu, PipeLife

Oy, Raahe / Raahen seudun yrityspalvelut, VTT, Oulun Yliopisto.

http://smacc.fi/projektit/digileap/

https://www.vttresearch.com/SiteAssets/digital-transformation/DigiLeap_02.pdf

DigiLeap-malli

http://smacc.fi/projektit/digileap/
https://www.vttresearch.com/SiteAssets/digital-transformation/DigiLeap_02.pdf


Avoin digitalisaation tukipalvelu web-

sivustona. Avoimesti hyödynnettävissä 

yrityksille => tulossa marraskuussa !
Digiapu
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Apua ja tukea PK-yrityksen digimuutokseen?



PK-yritysten digitalisaatiohaastattelut & 

sparraus

• 20 yritystä haastateltu Pohjois-Pohjanmaalla, joista 

kuuden kanssa on edetty sparraukseen. 

• Yrityksiä etsitään edelleen digihaastatteluun. Tulkaa 

rohkeasti juttelemaan !

• Yritys saa haastattelun tuloksena kartoituksen omasta 

digitilanteestaan ja kehityskohteista.

• Yrityksiä valitaan edelleen digisparraukseen, jossa 

yritystä tuetaan digimuutoksessa ja testataan 

digimuutoksen menetelmiä.

Digihaastattelut Digisparraus



PK-yritysten digitalisaatiohaastattelut & 

sparraus – terveisiä yrityksiltä Digihaastattelut Digisparraus

”DigiLeap-hankkeessa käytetty systemaattinen ja jäsentelevä lähestymistapa omien digi-innovaatioiden

edistämisessä on ollut hyödyllinen. Sparrauksen aikana digikokonaisuus on selkiytynyt, oma ymmärrys

mahdollisuuksista lisääntynyt ja kehitettävät digitaaliset palveluideat ovat konkretisoituneet.

Sparrauksen tuloksena on syntynyt dokumentoitu, jäsennelty, kehitettävien digipalvelujen kuvaus.”

Riikka Pesämaa, Toimitusjohtaja, Pikku-Riikka, Liminka

”Digitilanteen haastattelun avulla ohjelmistorobotiikan start-up

yrityksenä saimme jäsentyneen kuvan omista 

digitalisaation vahvuusalueistamme sekä kehittämistä 

vaativista toiminnoista.”

Heikki Anttila, Liiketoiminnanjohtaja, Botlabs Oy,

Oulu

”DigiLeap-hanke antoi meille hyvä lähtötilanteen katsauksen digitalisaation tilastamme. Digimalli

antaa moniulotteiseen digitalisaation ilmiöön yksinkertaisen ja ymmärrettävän mallin miten

arvioida yrityksen tilaa ja suunnata kehitystä.”

Marko Heikkinen, Chief Information and Marketing Officer, Pipelife Finland 

Oy, Oulu
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Kysymyksiä 

Ota rohkeasti yhteyttä:

Jukka Kääriäinen

DigiLeap -projektipäällikkö, 

erikoistutkija, FT

Teknologian tutkimuskeskus VTT

PL1100, 90571 Oulu

E-mail: Jukka.Kaariainen@vtt.fi

p. 040 760 9529

Timo Koivumäki

Professori

Martti Ahtisaari instituutti

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

PL 4600, 90014 Oulun yliopisto

E-mail: Timo.Koivumaki@oulu.fi

p. 0294 482 925
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