
Askelmerkit tulevaisuuteen



Digitalisaation todelliset vaikutukset realisoituvat vasta sen 
diffuusio- eli soveltamisvaiheessa, jossa sitä hyödynnetään 
vahvasti ja kokonaisvaltaisesti. Murrosvaiheen kilpailukyky 
rakentuu osaamispohjasta, toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä 
sekä muuntautumiskyvystä.


Perinteisten toimintatapojen rajat rikkova muutos on riski 
vakiintuneille organisaatioille. Toisaalta ennakoiva lähestymistapa 
luo uudenlaisia mahdollisuuksia työympäristön, laadun ja 
liiketoiminnan parantamiselle.


Tilaisuuteen tarttuminen edellyttää oikea-aikaista voittavien 
digitaalisten menetelmien ja sovellusten käyttöönottoa. Tämä 
edellyttää organisaatioilta panostusta tutkimukseen, kehitykseen ja 
koulutukseen. Tulevaisuuden voittajat valikoituvat tämän päivän 
eturintamasta.



Tulevaisuus on tiedossa



• Digitalisaation diffuusio- eli soveltamisvaihe on kolmas teollinen 
vallankumous: kasvu perustuu digitalisaation vahvaan hyödyntämiseen


• Uusi kasvuteoria: tieto on tuotannontekijä ja kasvu perustuu tiedon 
kumulaatioon taloudellisessa ekosysteemissä tai klusterissa


• Tiedolla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa inhimillistä 
osaamista, koulutusta, prosesseja ja ohjelmistoja


• Tiedon kumulaatio - ja näin ollen kasvu - kiihtyy digitalisaation 
vauhdittamana prosessi-innovaatioilla, vahvoilla komplementarisuuksilla, 
uusilla liiketoimintamalleilla ja vähittäisellä kehittämisellä


• Muutoksen eturintama luo tulevaisuuden toimintatavat ja teollisen 
vallankumouksen voittajat hallitsevat tulevaisuudessa tietoa ja markkinaa


• Tieto on siis nostettava täysin uudelle tasolle sisäisesti organisaatiossa ja 
ulkoisesti komplementaarisilla kumppanuuksilla



Uuden kasvuteorian tuotantofunktio


Y = F(L,C,H)

L abour		 C apital		 H uman Knowledge



Mahdollisuus parantaa



• Digitalisaation avulla tapahtuva tuottavuuden parantaminen lisää työn 
mielekkyyttä ja luovan työn osuutta


• Vahva digitalisaation hyödyntäminen helpottaa johtamista sekä 
resurssien ja aikataulujen hallintaa


• Lisääntyneellä osaamisella ja ajalla voidaan parantaa tiimien 
itseohjautuvuutta ja ketteryyttä


• Resurssien parantunut fokusointi mahdollistaa luonnollisesti myös 
arkkitehtuurin laadun parantamisen


• Riskit madaltuvat virheiden vähentyessä ja tiedonsiirron parantuessa 
arvoketjun rajapinnoilla


• Koko arvoketjun osaamispohjan ja prosessien kehittäminen mahdollistaa 
liiketoiminta-arvon kasvattamisen lisäämättä työvoimaa tai pääomaa



Miten selviytyä voittajana?



• Organisaation sisäistä osaamispohjaa ja prosesseja on parannettava 
voimakkaasti lisäämällä sisäistä kehitystyötä ja koulutusta


• Koko arvoketjun osaaminen ja prosessit on nostettava uudelle tasolle 
yhteistyössä komplementaaristen kumppaneiden kanssa


• Taloudellisen klusterin suhteellinen merkitys on nostettava uudelle tasolle 
käynnistämällä toimalarajat ylittäviä kehitysprojekteja


• Paikka muutoksen eturintamassa varmistetaan osallistumalla 
uraauurtavaan kehitysyhteistyöhön ja klusteritason standardointiin


• Muutosjohtamisen oikea suunta varmistetaan kehittämällä relevantteja 
mittareita päätöksenteon pohjaksi


• Luonnollisia kehityskohteita ovat turhien rutiinien automatisoiminen, 
laskentatehon lisääminen sekä tiedon saatavuuden ja valmiiden mallien 
parantaminen
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Tieto vähentää tuskaa!


