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1 JOHDANTO 

1.1  Taustaa 

Maailman digitalisoituminen ottaa jatkuvasti uusia harppauksia eteenpäin, ja jo nyt sen 

vaikutuksien voidaan todeta ulottuneen elämän kaikille osa-alueille aina ihmisten 

arkielämästä elinkeinotoimintaan. Liiketoiminnan näkökulmasta tämä tarkoittaa suurta 

muutosprosessia, jossa uudet teknologiat pyritään valjastamaan osaksi yritysten toimintaa 

siten, että niiden avulla voitaisiin saavuttaa mahdollisimman suuria hyötyjä. Perinteiset 

arvontuottamisprosessit pirstaloituvat, kun uudet, verkostomaiset toimintatavat raivaavat 

tietään niiden tilalle. Jokainen voittoa tavoitteleva yritys haluaa luonnollisestikin 

menestyä, joten uusien digitaalisten toimintatapojen omaksuminen on avainasemassa, 

kun halutaan pysyä mukana vallitsevassa, kovassa kilpailussa. Teollisuudessa on 

käynnissä neljäs vallankumous, Industry 4.0, ja sen vaikutukset koskettavat kaikkia 

suomalaisia teollisuusyrityksiä.  

 

Sieviin ja sen lähiympäristöön on kertynyt ajan myötä suhteellisen suuri kansallinen 

teollisuuskeskittymä, jonka tämänhetkinen suurin toimija on elektroniikan 

sopimusvalmistaja Scanfil Oyj. Vuonna 2015 Sievin kunta ja Scanfil Oyj ideoivat 

aloitteen ns. Sievin Alueellisesta Tuotantopuistosta, jonka kehittämiseen myös Ylivieskan 

seutukunta lähti nopeasti mukaan. Projektin toivottiin vaikuttavan positiivisesti koko 

alueen kilpailukykyyn, siellä toimivien yritysten menestymiseen sekä eri 

organisaatioiden välisiin yhteistöihin. Olemassa olevien prosessien kehittämisen lisäksi 

alueelle haluttiin houkutella hankkeen myötä myös täysin uusia toimijoita. 

 

Hankkeen esisuunnitteluprojekti valmistui kesäkuussa 2016 ja sen rahoitti Pohjois-

Pohjanmaan Ely-keskus. Myöhemmin hankkeen nimeksi muutettiin toiminnan luonnetta 

ja laajuutta paremmin kuvaava ”Digiajan Tuotantopuisto”, jonka toteuttamiseksi Sievin 

Kunta, Ylivieskan seutukunta, ja Centria tutkimus ja kehitys käynnistivät pitkäjänteisen 

kehittämisprosessin. Hankkeelle saatiin myönteinen rahoituspäätös lokakuussa 2018, ja 

sen viralliseksi toteuttamisajaksi määriteltiin 1.5.2018 – 31.3.2020. 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet 

Digiajan Tuotantopuiston tärkeimmiksi päämääriksi asetettiin Sievin ja sen lähialueiden 

tuotannollisten pk-yritysten toimintojen nykyaikaistaminen, kasvattaminen ja 

kansainvälistyminen, sekä ylipäätään alueellisen kokonaistuottavuuden ja kilpailukyvyn 

parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa haluttiin tutkia yritysten, julkisen 

hallinnon (kunnan), sekä korkeakoulujen välisiä yhteistyömuotoja, sekä tunnistaa pk-

yritysten ajankohtaisia, liiketoimintamalleihin ja tuotantoprosesseihin liittyviä haasteita 

ja tarpeita. Jotta yrityksillä olisi paremmat edellytykset pärjätä kiristyvässä, Industry 4.0 

-aikakauden kilpailussa, päätettiin niiden tueksi muodostaa suomalaisista 

korkeakouluista ja eurooppalaisista eri alojen osaajista muodostuva verkosto. 

Tunnistettuihin haasteisiin esitetään ratkaisuehdotuksia, ja parhaimmillaan ne 
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edesauttavat myös uusien start-up -yritysten, ja sitä kautta uusien työpaikkojen 

syntymistä alueelle. 

 

Projekti toteutettiin pääasiassa Centria-ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, sekä 

Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimesta, mutta mukana oli monia muitakin toimijoita, 

kuten esimerkiksi aiemmin mainittu Scanfil Oyj ja tiettyihin teemoihin syventyneitä 

asiantuntijoita. Oleellisimmat toimijat ja heidän roolinsa on esitelty tarkemmin kuvassa 

1. 

 
Kuva 1. Digiajan tuotantopuisto -hankkeen oleellisimmat toimijat ja heidän roolinsa. 

1.3  Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus koostuu muun muassa kirjallisuuskatsauksesta, tutkimusmateriaalien ja -

menetelmien esittelystä, kerätyn aineiston analysoimisesta, sekä pohdinnasta ja 

johtopäätöksistä. Empiirinen tutkimus on jaettu pääasiassa kolmeen seuraavaan osaan: 

 

1. Analyysi mukana olevien tuotannollisten pk-yritysten nykytilasta, joka kertoo 

niiden tämän hetken suurimmat haasteet ja tarpeet liittyen Industry 4.0:aan, 

liiketoimintamalleihin, sekä prosessien kehittämiseen. Kartoitetaan hankkeen 

sidosryhmät ja kerätään tietoa kyseisiä ryhmiä haastattelemalla. 

 

2. Niiden haasteiden tunnistaminen, joihin tämän hankkeen avulla voidaan vastata. 

Mitä on käytännössä tehtävä, jotta haasteet saadaan ratkaistua ja mitkä ovat 

kunkin sidosryhmän vastuualueet ratkaisun tarjoamisessa? 
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3. Kehitysehdotusten luominen, joiden tarkoituksena on auttaa suomalaisia 

tuotannollisia pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa, sekä nyt että 

tulevaisuudessa. Esimerkiksi malli, joka yhdistää start-up -yritykset, olemassa 

olevat teolliset yritykset ja uutta teknologiaa kehittävät yritykset. 

Tutkimukselle määriteltiin yritysten todellisten  tarpeiden perusteella kolme erillistä 

tutkimuskysymystä (TK), jotka ovat listattu alle. Tarjoamalla ratkaisuehdotuksia 

näihin kysymyksiin, hanke pyrkii helpottamaan tuotannollisten pk-yritysten 

jokapäiväisiä toimintoja ja auttamaan heitä täten tehokkuuden, tuottavuuden, sekä 

kilpailukyvyn kasvattamisessa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

TK1: Minkälaisia liiketoimintamalleihin ja tuotantoprosesseihin liittyviä haasteita ja 

tarpeita suomalaisilla teollisilla pk-yrityksillä on Industry 4.0 -aikakaudella? 

 

TK2: Miten tunnistettuihin tarpeisiin voidaan vastata? 

 

TK3: Mitkä ovat yliopistojen, korkeakoulujen ja kuntien roolit em. tarpeisiin 

liittyvien ratkaisujen tarjoamisessa?  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1  Pienet ja keskisuuret yritykset 

Alle 250 työntekijän yrityksiä kutsutaan yleisesti pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi, eli 

lyhyemmin ilmaistuna pk-yrityksiksi (Yrittäjät.fi 2018). Ne ovat erikoistuneet usein 

tiettyjen tuotteiden tai palvelujen tuottamiseen minkä ansiosta ne pystyvät myymään niitä 

isommille toimijoille kohtuulliseen hintaan. Mikäli suuryritykset valmistaisivat kaikki 

tarvitsemansa komponentit alusta asti itse, tulisi se niille huomattavasti kalliimmaksi kuin 

alihankkijoiden käyttäminen, joten tämänkaltainen kumppanuus hyödyttää molempia 

osapuolia. (Singh et al. 2008) 

 

Pk-yritysten yhteiskunnallinen rooli on erityisen tärkeä, sillä esimerkiksi vuonna 2016 

Suomessa oli yhteensä noin 357 000 yritystä, joista jopa 98 % oli pieniä ja keskisuuria, 

ja lisäksi 2000-luvulla Suomeen syntyneet uudet työpaikat ovat olleet pääosin pk-

yritysten ansiota (SVT 2016). Jotta tämänkaltaiset positiiviset vaikutukset voisivat jatkua 

myös tulevaisuudessa, on pk-yritysten kasvattamiseen ja innovatiivisuuteen todella 

panostettava (Yrittäjät.fi 2018).  

 

Verratessa pk-yrityksiä suurempiin toimijoihin, voidaan niiden todeta olevan 

toiminnassaan joustavampia, sillä työntekijöillä on usein mm. enemmän mahdollisuuksia 

vaikuttaa omiin työskentelytapoihinsa (Floyd & McManus 2005), ja lisäksi, mikäli 

markkinoilla tapahtuu jokin radikaali muutos, pystyvät pk-yritykset reagoimaan niihin 

yleensä muita nopeammin ja parantamaan tällä tavalla omaa markkinaetuaan 

(Rymaszewska 2014). Suuryrityksillä on kuitenkin monesti enemmän resursseja, kuten 

esimerkiksi tietotaitoa ja rahaa, käytössään, mikä auttaa niitä uusien teknologioiden ja 

tuotteiden kehittämisessä (Singh 2008). 

 

Joustavuuden lisäksi pk-yritykset erottuvat edukseen myös innovaatioiden 

toteuttamisessa, eli prosesseissa, joissa jokin idea tai keksintö muutetaan asiakkaiden 

tarpeisiin vastaavaksi tuotteeksi tai palveluksi, josta he ovat valmiita myös maksamaan. 

Käytännön toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi laadunvalvontaan, toiminnan 

kustannuksiin, tai tuotehallintaan. (Bala Subrahmanya etc. 2010) Verrattuna 

suuryrityksiin, pk-yritysten organisaatiorakenne on suhteellisen yksinkertainen ja 

liiketoimintaan liittyvät riskit paljon pienempiä, mikä selittää osaltaan niiden parempaa 

kykyä toteuttaa uusia ideoita (Harrison & Watson 1998). On kuitenkin muistettava, että 

pk-toimijoidenkin välillä on eroavaisuuksia, sillä innovaatioiden kehittämis- ja 

toimeenpanomahdollisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi yrityksen toimiala, koko, resurssit, 

sekä itse toimintaympäristö (Bala Subrahmanya etc. 2010). 

2.2  Alueellinen kilpailukyky 

Yksinkertaisimmillaan alueellinen kilpailukyky tarkoittaa menestystä, jonka avulla tietty 

alue kilpailee muita alueita vastaan. Menestyksen mittaamiselle ei ole olemassa vain yhtä 
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ainoaa tapaa, vaan sitä voidaan tarkastella hyvinkin useasta eri näkökulmasta. Ihmisten 

hyvinvoinnin kannalta alue on aina sitä kilpailukykyisempi, mitä enemmän resursseja 

sillä on käytettävissä asukkaidensa elinolojen parantamiseen, mutta tämän näkökulman 

haasteena on se, että se ei huomioi paikallista yritystoimintaa oikeastaan lainkaan. Jotta 

alueellinen kilpailukyky huomioisi asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi myös 

elinkeinoelämän, on Dijkstra ym. (2011) luonut termille uuden määritelmän: 

 

”Alueellinen kilpailukyky tarkoittaa alueen kykyä tarjota asukkaillensa ja siellä toimiville 

yrityksille houkuttelevan ja kestävän ympäristön, jossa elää ja työskennellä.” 

 

Erilaisista määritelmistä huolimatta, päätöksentekijät ovat laatineet menetelmiä 

alueellisen kilpailukyvyn kohottamiseksi, ja kehitysprosessien myötä onkin tunnistettu 

viisi ratkaisevaa tekijää, joilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia alueellisen 

suorituskyvyn parantamiseen: taidot, yritteliäisyys, innovaatiot, kilpailu ja investoinnit. 

(Kitson et al. 2004) 

2.3  Triple Helix 

Innovaatioprosessien visualisoimiseen on kehitetty ns. Triple Helix -malli, joka koostuu 

yliopistojen, elinkeinoelämän, sekä julkisen hallinnon välisistä suhteista ja 

vuorovaikutuksista (Desai 2018). Mallin mukaan jokaisella organisaatiolla on 

innovaatioiden toteuttamiseen liittyvä oma vastuualueensa, ja perinteisesti roolit on jaettu 

siten, että elinkeinoelämä vastaa tuotannosta, julkinen hallinto toiminnan sääntelystä ja 

akatemia, eli yliopistot ja muut tutkimusinstituutit, kehittää uutta tietoa ja teknologioita 

muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi (Etzkowitz & Zhou 2018). 

 

Malli pohjautuu ajatukseen, että rajat yksityisen ja julkisen sektorin, tieteen ja 

teknologian, sekä yliopistojen ja teollisuuden välillä haalenevat ajan myötä, minkä 

ansiosta eri organisaatiot voivat hoitaa omien tehtäviensä lisäksi osittain myös toistensa 

vastuualueita. Eräs esimerkki tämänkaltaisesta rajojen haalenemisesta on tilanne, jossa 

yliopistot tukevat elinkeinoelämää erilaisten yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöiden 

avulla. Perinteisesti yliopistot on mielletty vain innovaatioprosesseja tukeviksi tekijöiksi, 

mutta Triple Helixin myötä ne ovat nousseet samaan asemaan julkisen hallinnon ja 

elinkeinoelämän kanssa. (Pique & Etzkowitz 2018) 

    

Triple Helix auttaa eri käyttäjäryhmiäryhmiä, kuten esimerkiksi opiskelijoita, tutkijoita, 

yrittäjiä ja poliittisia päättäjiä hahmottamaan yliopistojen, elinkeinoelämän ja hallinnon 

innovatiivisia rooleja, varsinkin kun kyseessä on uuden innovatiivisen alueen luominen 

ja kehittäminen (Etzkowitz & Zhou 2018). Mallin avulla julkisella hallinnolla on 

paremmat edellytykset tunnistaa teollisuudessa ja taloudessa vallitsevia trendejä ja 

havaita niihin liittyviä mahdollisia porsaanreikiä, ja yleisesti ottaen organisaatioiden 

väliset yhteistyöt helpottavat alueellisen ja taloudellisen kasvun suunnittelua. 

Teollisuusyritykset tarvitsevat käyttöönsä uusinta tietoa ja investointeja, sillä tehokas 

tiedon ja teknologian integroiminen auttaa niitä nostamaan omaa sisäistä 
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teknologiaosaamistaan, sekä synnyttämään uutta sivutoimintaa, eli niin sanottuja spin-

offeja. (Desai 2018) 

2.4  Liiketoimintaekosysteemit ja arvoverkot 

Yritykset ovat tulleet entistä riippuvaisemmiksi toisistaan ja kilpailua käydäänkin 

nykyään useiden organisaatioiden ja yksilöiden muodostamien yhteistyöverkostojen, eli 

niin sanottujen liiketoimintaekosysteemien välillä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). 

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme on tarpeita uudenlaiselle elinkeino- ja 

innovaatiopolitiikalle ja siihen pyritään vastaamaan mm. ekosysteeminäkökulmalla, joka 

korostaa julkishallinnon roolia yritysten yhteistyökumppanina ja uusien markkinoiden 

rakentajana. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon välisen yhteistyön odotetaan luovan 

paremmat edellytykset uusien liiketoimintaekosysteemien luomiselle, ja sitä kautta myös 

talouden kasvattamiselle. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) 

   

Jokainen ekosysteemin mukanaolija vaikuttaa omalla toiminnallaan koko systeemin 

hyvinvointiin, eli kaikilla osapuolilla on siis oma, kokonaisuuden kannalta tärkeä 

vastuualueensa ja mikäli joku niistä lähtee yhtäkkiä verkostosta pois, voi siitä seurata 

kaikkia jäljelle jääneitä toimijoita koskeva epätasapainotila (Valkokari 2015). 

Liiketoimintaekosysteemin osallisia voivat olla esimerkiksi tuotteen tai palvelun 

loppukäyttäjät, asiakkaat, kehittäjät, tutkimusorganisaatiot, etujärjestöt, olemassa olevat 

yritykset, startup-yritykset tai sijoittajat. Kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan lisäämään 

valmistettavan tuotteen tai palvelun arvoa (Ahvonen 2016) ja ekosysteemissä toimiminen 

auttaa kutakin heistä saavuttamaan parempaa kilpailuetua. (Adner 2012). Erityisesti 

startup-yritykset tarvitsevat kasvunsa tueksi useita eri sidosryhmiä 

liiketoimintaekosysteemeissä (Majava et al. 2017). 

 

Tavanomaisesti tuotteen tai palvelun lisäarvon tuottamisen on ajateltu tapahtuvan niin 

sanotuissa arvoketjuissa, jossa eri toimijat lisäävät arvoa peräkkäisessä järjestyksessä, 

kukin omalla vuorollaan. Tämänkaltainen ketjumalli ei ole kuitenkaan ainoa oikea tapa 

luoda lisäarvoa, vaan sitä voidaan tehdä myös enemmän verkostomaisesti. Arvoverkolla 

tarkoitetaan useista organisaatioista muodostuvaa verkostoa, jonka yhteisenä päämääränä 

on tuotteen tai palvelun arvon lisääminen ja tuottavuuden parantaminen jokaisessa sen eri 

vaiheessa. Pelkkä tuotteen työstäminen ja siirtäminen eteenpäin seuraavalle toimijalle 

eivät riitä, vaan mukana on oltava myös yritysten välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. 

Kaikki mukana olevat yritykset ovat kokonaisuuden kannalta merkittäviä, sillä kukin 

niistä on valittu mukaan niiden ainutlaatuisten ja asiakasarvon luomisen kannalta 

oleellisten kykyjen perusteella. (Maula & Peltoniemi 2005) 

2.5  Liiketoimintamallit 

Mitä enemmän tietoa yrityksellä on omista toiminnoistaan, sitä helpompi niitä on kehittää 

eteenpäin. Liiketoimintamallit ovat jäsenneltyjä liiketoiminnan johtamistyökaluja, joilla 

on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia niitä hyödyntävien yritysten menestykseen.  

about:blank
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Malli koostuu yrityksen toiminnan keskeisistä menestystekijöistä ja niiden välisistä 

riippuvuussuhteista, ja sen tärkein tehtävä on demonstroida, miten asiakasarvoa luodaan 

ja kuinka liiketoiminnalla ansaitaan rahaa. (Teece 2017) Jotta mallia voidaan pitää 

tarpeeksi tehokkaana, on sen tarjottava vastauksia ainakin seuraavaan kolmeen 

kysymykseen (Joyce & Paquin 2016): 

 

1. Miten asiakasarvon kannalta tärkeimmät liiketoiminnan menestystekijät ja -

toiminnot on integroitu toisiinsa? 

2. Miten edellä mainitut tekijät ja toiminnot ovat yhdistetty sekä organisaation 

sisällä, koko toimitusketjun tasolla, että sidosryhmäverkostossa? 

3. Miten yritys tuottaa arvoa tai voittoa kyseisten integraatioiden avulla? 

Jotta liiketoimintamalleja voitaisiin ymmärtää mahdollisimman tehokkaasti ja 

suoraviivaisesti, on niiden tarkastelemiseen kehitetty visuaalinen työkalu, niin sanottu 

”business model canvas”. Se kiteyttää liiketoimintamallin sisällön selkeän ja 

strukturoidun taulukon muodossa, ja auttaa yrityksiä ymmärtämään omaa 

liiketoimintaansa paremmin, tunnistamaan mitä halutun arvon saavuttaminen vaatii, ja 

miten sen avulla voidaan ansaita rahaa. Sen lisäksi että canvas on oiva työkalu yrityksen 

oman toiminnan tarkastelemiseen, sitä voidaan käyttää myös kilpailijoiden 

toimintatapojen analysoimiseen. Aivan canvasin ytimestä löytyy asiakaslupaus, jonka 

ympärille hahmotellaan lupauksen täyttämisen kannalta tärkeimmät toiminnot, 

sidosryhmät ja resurssit, ja toisaalta, mitä jakelukanavia pitkin arvo viedään eteenpäin, 

mihin segmentteihin asiakkaat on jaoteltu ja miten suhteita kuhunkin asiakasryhmään 

ylläpidetään. (Osterwalder et al. 2011) 

2.6  Industry 4.0 

Industry 4.0, eli Teollisuuden neljäs vallankumous, on termi, jota käytetään kuvaamaan 

esineiden internetiin pohjautuvien teknologioiden (Internet of Things), CPS-systeemien 

(Cyber-Physical Systems), pilvilaskennan (Cloud Computing) ja big data -analyysien 

muodostamaa kokonaisuutta. Teollisten tuotantomenetelmien suuret mullistukset ovat 

jaettu kautta aikojen niin sanottuihin teollisiin vallankumouksiin, joista kolme 

ensimmäistä olivat höyrykoneiden teollinen hyödyntäminen, sähköenergian käyttäminen 

teollisuudessa sekä tuotantomenetelmien digitalisoituminen. Industry 4.0 on siis jatkoa 

aiemmille vallankumouksille, sillä siihen kuuluvia menetelmiä hyödynnetään koko ajan 

entistä enemmän erilaisissa tuotantoprosesseissa, ja niiden merkitys yritysten 

tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta on huomattava. (Lasi et al. 2014) 

2.7  Internet of Things (IoT) 

Esineiden internet, eli Internet of Things (IoT), tarkoittaa jokapäiväisten esineiden, kuten 

esimerkiksi laitteiden, materiaalien, tai tietojärjestelmien yhdistämistä toisiinsa internetiä 

ja ns. sulautettuja systeemejä hyödyntäen (Xia et al. 2012). Jokainen yhdistettävä esine 

sisältää sulautetun sensorin, jonka ansiosta kohteista pystyään keräämään monenlaisia 
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tietoja liittyen esimerkiksi niiden valaistukseen, lämpötilaan, paineeseen, värinään, 

ilmavirtoihin, kosteuteen, paineeseen tai liikkeeseen. Sensorit eivät vain havainnoi 

ympäristöään, vaan yhdessä IoT-alustan kanssa ne pystyvät muuttamaan keräämänsä 

tiedon digitaaliseksi dataksi, analysoimaan sitä ja osallistumaan täten tiettyjen 

toimintojen, tai tai jopa kokonaisten tuotantoprosessien älykkääseen ohjaamiseen. (Turel 

& Akis 2019) 

2.8  CPS ja älykkäät tehtaat 

Kyber-fyysiset systeemit, eli ”Cyber-Physical Systems” (CPS), ovat järjestelmiä, jotka 

yhdistävät sekä digitaalisen, että fyysisen ympäristön keskenään hyödyntämällä muun 

muassa aiemmin mainittuja sulautettuja teknologioita (Reinhart 2017, Bauernhansl et al. 

2016). CPS mittaa, koordinoi, sekä kontrolloi toisiinsa yhdistettyjä fyysisiä objekteja, 

muuttaa keräämänsä teknisen tiedon reaaliaikaisiksi tehtäviksi, ja osallistuu tällä tavoin 

prosessien reaaliaikaiseen ohjaamiseen (Geisberger & Broy 2012). 

 

Yksiä CPS-systeemien yleisimmistä sovelluskohteista ovat niin sanotut älykkäät tehtaat 

(engl. Smart Factory), joilla tarkoitetaan ihmisten ja tuotantolaitteiden kanssa 

kommunikoivia tuotantolaitoksia. CPS:n kehittyneiden kommunikointitaitojen ansiosta 

älytehdas pystyy antamaan koneilleen ja työntekijöilleen ohjeita ja neuvoja liittyen heidän 

suorittamiinsa työtehtäviin (Lucke ym. 2008), ja Bahetin & Gillin (2011) mukaan CPS ja 

sen sisältämä kombinaatio viestinnällisiä, laskennallisia ja kontrolloivia ominaisuuksia 

on jo niin edistyksellinen, että sen voidaan ajatella olevan yksi tulevaisuuden 

teknologiakehityksen tärkeimmistä mahdollistajista.  Jotta systeemiä voidaan pitää 

tietoisena ympäristöstään, on sen kyettävä vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin 

(Lucke et al. 2008): 

 

1. Miten tarkasteltava kohde tunnistetaan? 

2. Missä tarkasteltava kohde sijaitsee fyysisesti? 

3. Mikä on tarkasteltavan kohteen tämänhetkinen status? 

Kohteiden paikantaminen tehtaan sisällä on hyödyllistä erityisesti silloin, kun kyseessä 

ovat tuotannon materiaalit ja työkalut, sillä kun tiedetään missä mikäkin tavara sijaitsee, 

voidaan valmistuksen hukka-aikaa saada lyhennettyä. Virtuaalinen tunnistaminen ja 

fyysisen sijainnin paikantaminen voivat tapahtua esimerkiksi tagien, sensoreiden tai 

viivakoodien avulla, ja toimintaa tehostaa myös tieto tuotteen/erän statuksesta, kuten 

esimerkiksi valmiusasteesta, mahdollisista virheistä, tai testituloksista. (Lucke ym. 2008) 

2.9  Pilvilaskenta 

Pilvilaskennalla viitataan internetiä hyödyntävään teknologiaan, jonka myötä asiakkailla 

on mahdollisuus hankkia itselleen pääsy sellaisiin laitteistoihin, ohjelmiin, tai dataan 

liittyviin resursseihin, jotka ovat heidän toimintojensa suorittamisen kannalta tarpeellisia. 

Kaikki tarjotut palvelut sijaitsevat niin sanotussa pilviympäristössä, joka myös omistaa ja 
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hallinnoi jokaista niistä. Käyttäjien kannalta tämänkaltainen toimintatapa tekee asioista 

yksinkertaisia, sillä palvelut, kuten ohjelmistot ja sovellukset, toimivat sillä periaatteella, 

että niitä voidaan hyödyntää internet-ympäristössä ilman, että niitä tarvitsee ladata 

käyttäjien omille laitteille. Tällä tavoin voidaan välttyä omien koneiden liialta 

kuormittumiselta ja hoitaa tehtäviä millä tahansa internetiin yhdistetyllä laitteella, 

ajankohdasta ja paikasta riippumatta. (Wang et al. 2010) 

 

Pilvipalveluista käytetään useita vaihtelevia nimityksiä, mutta yksi kenties tunnetuin 

niistä on ”Software as a Service”, eli SaaS (Armbrust et al. 2010). Kyseiset palvelut ovat 

tuoneet mukanaan monia hyötyjä, jonka lisäksi ne ovat muuttaneet myös yritysten 

käytänteitä liittyen toimintaa tukevien ohjelmistojen tai laitteiden hankkimiseen ja 

tuotteiden hinnoitteluun. Oleellisimmat pilvipalveluiden aikaansaamat uudistukset ovat 

lueteltu alla (Armbrust et al. 2010):   

 

1. Koska pilvilaskenta on saatavilla nopeasti, yritysten ei tarvitse suunnitella 

hankintojaan ajallisesti kovin paljoa etukäteen.  

2. Yritykset voivat aloittaa pilvilaskennan hyödyntämisen ensin maltillisesti ja kasvattaa 

sitä vähitellen kysynnän ja tilanteiden mukaan. 

3. Pilvilaskennasta maksamisen, sekä palveluista luopumisen voi suorittaa tarvittaessa 

lyhyelläkin aikavälillä, joka tarkoittaa sitä, että tarpeettomista resursseista on 

mahdollista päästä nopeastikin eroon. 

2.10  Big data 

Big data on ajankohtainen puheenaihe varsinkin teollisuuden parissa, ja käytännössä kyse 

on jatkuvasti kasvavien datamäärien keräämistä, varastoimista, jakamista, analysoimista, 

sekä esittämistä. Vuodesta 2012 asti uutta dataa on luotu päivittäin noin 2.5 eksatavua, ja 

määrän on arveltu tuplaantuvan joka neljäskymmenes kuukausi. Toisin sanottuna, 

internetissä liikkuu joka ikisen sekunnin aikana yhtä paljon dataa kuin mitä oli ylipäätään 

olemassa 20 vuotta sitten. (McAfee & Brynjolfsson 2012)  

    

Big data on ulottunut teollisuuden lisäksi monille muillekin tieteenaloille, mikä on 

kasvattanut uusien analysointi- ja laskentaohjelmien kysyntää. Ennen big datan murrosta, 

tiedot olivat rakenteeltaan sekalaisia ja vaikeasti hallittavia, mutta kasvaneen kysynnän 

myötä uusien työkalujen kehittämiseen on panostettu koko ajan enemmän ja enemmän, 

ja nykyään niiden kirjo onkin jo paljon suurempi kuin aiemmin. (McAfee & Brynjolfsson 

2012)    

         

Big datan keskeisiä haasteita ovat muun muassa suurten datamäärien tehokas 

analysoiminen ja tulevaisuuden kannalta hyödyllisten tietojen aikaansaaminen. Monissa 

tapauksissa tuloksia pitäisi saada reaaliajassa, tai edes lähellä sitä, sillä kapasiteettisyiden 

johdosta kaiken datan varastoiminen ja säilyttäminen myöhempää käyttöä varten on 

yksinkertaisesti mahdotonta. Tilannetta ei helpota myöskään se, että erilaisten datojen 

keräämiseen on käytetty usein toisistaan poikkeavia menetelmiä, minkä johdosta jotkin 
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arvot saattavat olla virheellisiä, tai puuttua jopa kokonaan. Jotta tämänkaltaiset ongelmat 

voitaisiin minimoida, tulisi dataa käsitellessä pystyä tunnistamaan riippuvuussuhteet eri 

metodien, lähteiden ja ympäristöjen välillä. (Wu et al. 2014) 

2.11  Muut Industry 4.0:aan liittyvät teknologiat ja tietojärjestelmät 

2.11.1  Simulaatiot 

Kun puhutaan yrityksen prosesseihin tai markkinoihin liittyvistä kehitysprosesseista, on 

niihin kuluvat ajalliset ja rahalliset resurssit tavoitteena saada yleensä niin pieniksi kuin 

mahdollista, mikä onnistuu mm. testaamalla ja analysoimalla uusia menetelmiä ennen 

kuin niihin investoidaan huomattavia summia rahaa. Jotta yritykset voisivat säästää aikaa 

ja olla ikään kuin askeleen edellä muita, on muuttuvia olosuhteita, kuten esimerkiksi 

asiakkaiden uusia tarpeita, pyrittävä pelkästään niihin reagoimisen sijaan myös 

ennustamaan. (Klingstam & Gullander 1999) 

   

Markkinoiden ja prosessien käyttäytymisen ennustamiseen on kehitetty useita 

simulointityökaluja, joiden on havaittu tehostavan samalla koko yrityksen toimintaa. 

Perinteisesti simulaatioita on hyödynnetty pääasiassa tuotannon ja logistiikan 

optimointiongelmissa, sekä yrityksen strategisessa ja toiminnallisessa suunnittelussa. 

(Uhlemann et al. 2017) Simulaatioihin perustuvien optimointien ansiosta yrityksillä on 

mm. aiempaa paremmat mahdollisuudet madaltaa operatiivisia kustannuksiaan, lyhentää 

kehitystyöhön kuluvaa aikaa, sekä parantaa tuotteidensa laatua (Rodic 2017). 

  

Uusia menetelmiä on kehitetty koko ajan eteenpäin, ja ne ovatkin muuttuneet täysin 

analyyttisistä ja optimointiin keskittyneistä työkaluista enemmänkin erillisten systeemien 

ja päätöksentekoa tukevien toimintojen integraatioiksi. Nykypäivän simulointityökalut 

kykenevät hyödyntämään toiminnassaan laajoja, liiketoiminnan muuttujia sisältäviä 

tietokantoja, sekä ilmaisemaan aikaansaamiansa tuloksia käyttäjäystävällisessä 

muodossa. (Rodic 2017) 

2.11.2  Digital Twin 

Tuotannonohjaukseen osallistuvat, älykkäät järjestelmät tarvitsevat toimiakseen 

reaaliaikaista tietoa senhetkisistä prosesseista ja tuotantolaitteiden ja fyysisen ympäristön 

välisistä vuorovaikutuksista, ja malleja, joista nämä kyseiset tiedot ilmenevät, kutsutaan 

ns. digitaalisiksi kaksosiksi (engl. Digital Twin). (Rosen et al. 2015) Digital Twin 

pohjautuu teknologiaan, joka yhdistää todellisen ja virtuaalisen maailman, sillä se mittaa 

ja analysoi fyysisen ympäristön ominaisuuksia ja hyödyntää niitä sitten virtuaalisessa 

ympäristössä suorittamissaan simulaatioissa. Sen sijaan, että dataa siirrettäisiin vain 

fyysisestä objektista virtuaaliseen ympäristöön, sitä virtaa molempiin suuntiin, eli 

ympäristöt ovat täysin integroituja keskenään. Mikäli fyysisessä kohteessa tapahtuu jokin 
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muutos, ovat sen vaikutukset täten havaittavissa myös virtuaalisessa maailmassa, ja 

päinvastoin. (Fuller et al. 2019) 

      

Koska kaikki kerätty data on peräisin fyysisen ympäristön todellisesta kohteesta, saadaan 

tietoja analysoimalla ja simuloimalla aikaan realistinen, mitattavaa kohdetta muistuttava 

digitaalinen kopio, eli Digital Twin. Tarkastelemalla kopion käyttäytymistä tiettyjen 

parametrien muuttuessa, saadaan samalla tietoa myös todellisesta kohteesta, minkä 

ansiosta menetelmä soveltuu erinomaisesti erilaisten tuotteiden tai prosessien 

suorituskykyjen tai muiden ominaisuuksien tutkimiseen. (Tao et al. 2018) 

2.11.3  ERP 

Toiminnanohjausjärjestelmä (engl. Enterprise Resource Planning, ERP) on 

liiketoiminnan ydinprosessien hallintaan kehitetty työkalu, joka muodostaa eräänlaisen 

organisaation tietokannan, johon on liitetty kaikki ne toiminnan osa-alueet, joita sen 

avulla halutaan hallita (Syahid et al. 2017). Yleisimpiä esimerkkejä kyseisistä osa-alueista 

ovat mm. rahoitus, osto, tuotanto, henkilöstöhallinto, sekä myynti ja markkinointi (Lin et 

al. 2011), ja koska ERP kerää tietoja useilta eri osastoilta, tekee se organisaation 

kokonaisvaltaisesta hallitsemisesta helpompaa ja täten myös tehokkaampaa (Lynne 

Markus et al. 2000). 

2.11.4  CRM 

CRM-järjestelmä, eli asiakassuhteiden hallintajärjestelmä (engl. Customer Relationship 

Management System) on liiketoiminnallinen työkalu, jonka avulla hallitaan kaikkia 

yrityksen suhteita ja vuorovaikutuksia asiakkaiden kanssa. Organisaatiot haluavat 

tyypillisesti lojaaleja ja sitoutuneita asiakkaita, joten suhteiden luomisen lisäksi niitä on 

myös ylläpidettävä. (Zablah et al. 2004) CRM-järjestelmää voidaan hyödyntää mm. 

asiakkaiden segmentoinnissa, tuottavien asiakassuhteiden ylläpitämisessä, 

tuottamattomien asiakkuuksien hallinnassa, sekä yrityksen tarjoamien tuotteiden tai 

palvelujen kustomoinnissa, ja erilaiset CRM:t voidaan jakaa pääasiassa kolmeen eri 

tyyppiin, joita ovat strateginen, operatiivinen ja analyyttinen CRM (Foss et al. 2008). 
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3 HANKKEEN TOIMINTAMALLI JA TULOKSET 

3.1  Pajakonsepti 

Digiajan tuotantopuisto hanke toteutettiin niin sanotun pajakonseptin avulla, joka 

tarkoittaa sitä, että jokaiselle toteuttajaorganisaatiolle oli jaettu niiden 

erikoisosaamiseensa liittyvät vastuualueet, joita kutsuttiin osaamispajoiksi. Pajatoiminta 

on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, että 

myös korkeakoulujen ja kuntien välillä ja sen tarkoituksena on tehostaa eri osapuolten 

välistä kommunikointia ja yhdistää niiden spesifejä taitoja aiempaa enemmän keskenään. 

Suomalaisten instituutioiden lisäksi pajatoiminnalla haluttiin lisätä yhteistyötä myös 

eurooppalaisten osaajien kanssa. 

 

Pajat oli jaettu Oulun yliopistolle, Centria-ammattikorkeakoululle ja Sievin 

Teollisuuspuisto Oy:lle, ja niiden tarkoituksena oli liittää Centria-ammattikorkeakoulun 

tuotantoteknologiset taidot yhteen Oulun yliopiston liiketoiminnallisen osaamisen 

kanssa. Kuten kuvasta 2 nähdään, Oulun yliopisto vastasi business-, innovaatio-, ja 

kilpailuetupajasta, joihin kuuluivat muun muassa uusien liiketoimintamallien luominen, 

pk-yritysten innovaatiokehittäminen, sekä kilpailuedun lisääminen. Centria-

ammattikorkeakoulu keskittyi puolestaan tulevaisuuden tuotantoteknologioiden 

kokeilumenetelmiin, simulointeihin ja virtuaalituotannon kehittämiseen. Sievin 

Teollisuuspuisto Oy:n roolina oli toimia rajapintana pajojen ja yritysten välillä, luoden 

samalla uudenlaisia yritysten aktivoimiseen ja yhteistyömallien kehittämiseen tähtääviä 

palveluprosesseja. 

 

Kuva 2. Projektiin osallistuvien organisaatioiden vastuualueet pajakonseptin avulla 

esitettynä. 
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Hankkeen ytimen muodosti niin sanottu kolmikantatiimi, joka koostui startup-yrityksistä, 

tuotantoteknologiayrityksistä, sekä teollisuusyrityksistä, ja yksi hankkeen tavoitteista 

olikin parantaa niiden välistä yhteistyötä ja luoda sellainen toimintaympäristö, joka 

mahdollistaisi kyseisen yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen 

palkattiin mukaan aktivaattori, joka vastasi kolmikantatiimin välisen yhteistyön ja 

erilaisten projektien vetämisestä sen toteutuksen aikana. Kun toisistaan poikkeavat, 

erikokoiset yritykset tukevat, kannustavat ja aktivoivat toisiaan, johtaa se parhaassa 

tapauksessa kaikkien osapuolten kasvuun, kansainvälistymiseen, sekä uusien 

liiketoimintojen syntymiseen. Tuotantoteknologiayritysten mukanaolon tarkoituksena oli 

luoda start-upeille ja teollisuusyrityksille entistä paremmat edellytykset omaksua uusia 

tuotantomenetelmiä ja selviytyä Industry 4.0-henkisessä kilpailussa. 

3.2  Tapahtumat 

Hankkeeseen kuuluivat olennaisena osana useat eri tapahtumat, jotka tukivat hankkeen 

etenemistä kohti sen tavoitteita. Hankkeen koordinointi tapahtui pääasiassa säännöllisin 

väliajoin pidettävissä hankepalavereissa, joissa käytiin läpi muun muassa projektin 

senhetkisiä tilanteita ja tulevia tehtäviä, sekä tehtiin toimintaa koskevia päätöksiä. 

Palavereita järjestettiin sekä Oulussa, Sievissä, että Ylivieskassa. Hankkeen aikana 

järjestetyt avoimet tapahtumat on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Digiajan tuotantopuisto -hankkeen järjestämät ja tukemat avoimet 

tapahtumat. 
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Hankkeen omat tapahtumat järjestettiin aina pääasiassa sen organisaation toimesta, 

kenelle kyseisen aihealueen työpajakin kuului. Tapahtumat oli tarkoitettu kaikille 

käsiteltävistä aiheista kiinnostuneille yrityksille, ja niistä tiedotettiin sähköpostien ja 

julisteiden muodossa hyvissä ajoin etukäteen.  Alta löytyy valokuvia Kasvu Invitation -

työpajasta (kuva 3), Kasvu Open -karnivaalista (kuvat 4 ja 5), sekä kilpailukyky-

teemapäivästä (kuvat 6 ja 7). 

 

 
Kuva 3. Liiketoimintamallit ja mentorointi työpajan osallistujat saivat paljon tietoa 

liiketoimintamalleista ja niiden hyödyntämisestä. 

 

 
Kuva 4. Hankkeen toteuttajat mentoroivat Kasvu Open- karnevaaliin osallistuneita 

yrityksiä tuotekehitykseen ja tuotantoon liittyvissä asioissa.  
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Kuva 5. Kasvu Open -karnevaalissa valittiin paras kasvuyritys, joka myös palkittiin. 

 

 
Kuva 6. Ylivieskassa järjestetty kilpailukyky-teemapäivä alkoi yhteisellä auditorio-

osuudella.  

 

 
Kuva 7. Kilpailukyky-teemapäivän osallistujille kerrottiin muun muassa leanin 

hyödyntämisestä myyntityössä. 
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3.3  Datan kerääminen 

Digiajan tuotantopuisto hankkeen aikana tehdyn tarvekartoitustutkimuksen kohderyhmän 

muodostivat Sievin ja Ylivieskan ja niiden lähiseutujen teolliset pk-yritykset, Sievin 

Teollisuuspuisto Oy, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti –instituutti, sekä Centria-

ammattikorkeakoulu. Mahdollisimman monipuolisten vastausten saamiseksi 

kohderyhmän yritykset pyrittiin valitsemaan siten, että mukaan valittiin eri alalla toimivia 

yrityksiä. Tarvekartoitus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa tutkittiin 

kohderyhmän haasteita ja tarpeita liittyen liiketoimintamalleihin ja tuotantoprosesseihin, 

ottaen huomioon vallitsevan Industry 4.0 murroksen ja siihen liittyvät haasteet. 

Tutkimusaineistoa kerättiin seuraavin menetelmin: 

 

1. Digiajan Tuotantopuisto –hankkeen sisäiset materiaalit 

• Hankehakemus 

• Palaverien pöytäkirjat ja seurantaraportit 

• Muut hankkeen omasta Teams-ympäristöstä löytyvät materiaalit 

 

2. Yleisesti saatavilla olevat materiaalit kohdeyrityksistä ja –organisaatioista: 

• Organisaatioiden omat verkkosivut 

• Yritysten taloustietoja, henkilöstömääriä, ja muuta toimintaa koskevaa       

informaatiota tarjoavat sivustot (esim. Finder.fi) 

• Organisaatioiden itse toimittamat lisämateriaalit, esim. opinnäytetyö tai 

kurssityö 

 

3. Kohderyhmälle suoritetut puolistrukturoidut haastattelut 

 

Jotta yritysten ajankohtaiset haasteet ja tarpeet pystyttiin selvittämään, oli ensin 

päätettävä menetelmät, joita hyödyntämällä tietoja kerättäisiin. Tietojen haluttiin olevan 

mahdollisimman objektiivisia ja vertailukelpoisia keskenään, joten tutkimusmetodiksi 

valittiin puolistrukturoidut haastattelut, jotka tarkoittavat käytännössä sitä, että kaikille 

haastateltaville yrityksille esitetään samat, ennakkoon määritellyt kysymykset, joita 

voidaan tarvittaessa täydentää haastattelun aikana. Identtiset kysymykset tuottavat 

todennäköisesti keskenään samanrakenteisia vastauksia, mikä helpottaa mahdollisten 

trendien havaitsemista vastausten joukosta. Hankkeen tavoitteena oli haastatella Sievin, 

Ylivieskan, sekä niiden lähialueiden tuotannollisten pk-yritysten lisäksi myös Sievin 

Teollisuuspuiston edustajia ja alueen suurinta yksittäistä yritystä, Scanfil Oyj:tä. 

Potentiaalisista yrityksistä, sekä niiden sijainneista ja yhteystiedoista laadittiin Excel-

taulukko, joka helpotti haastatteluiden ajankohtien sopimista ja yleistä kirjanpitoa. 

Haastatteluihin osallistuiyhteensä 5 teollista pk-yritystä ja Oulun yliopiston Kerttu 

Saalasti -instituutti, joiden lisäksi haastatteluja suoritettiin myös hankkeessa mukana 

olleille organisaatioille, eli Scanfilille, Sievin Teollisuuspuistolle ja Centria 

ammattikorkeakoululle. Yritysten toimialat ja koot on esitelty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Tietoja haastateltujen yritysten toimialoista, kokoluokista ja haastateltujen 

rooleista. 

 
 

Haastattelukysymyksiä laadittiin yhteensä 15 kappaletta ja ne jaettiin projektin teeman 

mukaisesti kolmeen eri kategoriaan, eli liiketoimintamalleihin, Industry 4.0:aan ja 

prosessien kehittämiseen. Koska Industry 4.0 -menetelmien käyttöönotto on yksi 

liiketoiminnan kasvattamisen keskeisistä menestystekijöistä, yrityksiltä kysyttiin suoraan 

kasvuun liittyvien haasteiden ja tarpeiden sijaan enemmänkin niiden nykyisistä 

tuotantomenetelmistä ja valmiuksista ottaa moderneja digitaalisia työkaluja käyttöönsä. 

Laadittujen kysymysten soveltuvuutta tämänkaltaiseen tutkimukseen testattiin 

lokakuussa 2019 Jyväskylässä järjestetyllä Kasvu Open -festivaalilla, jossa oli paikalla 

useita suomalaisia pk-yrittäjiä. Haastattelukysymyksiä käytiin läpi kahden eri 

yritysedustajan kanssa päätyen siihen tulokseen, että kysymykset ovat sopivia tähän 

tarkoitukseen.  Haastattelukysymykset löytyvät raportin liiteosiosta. 

 

Haastattelut järjestettiin pääasiassa yritysten toimitiloissa ja jokaiseen tapaamiseen oli 

varattu noin tunti aikaa. Välineet, joita haastatteluissa käytettiin, olivat tulostettu 

kysymyslomake, kynä, sekä puhelin, jonka avulla oli mahdollista äänittää keskusteluita. 

Kysymykset esitettiin jokaisella tapaamisella aina samassa järjestyksessä, ja vastauksista 

tehtiin muistiinpanoja keskustelun ohessa. Varsinaisten haastattelujen jälkeen yritysten 

antamat vastaukset kirjoitettiin aina puhtaaksi ja tallennettiin tietokoneelle Word-

dokumenttien muodossa, mikä helpotti niiden varastoimista ja tallessa pysymistä. Word-

tiedostot sisälsivät siis yksityiskohtaiset selostukset kunkin yrityksen antamista 

vastauksista, mutta jotta eri yritysten näkökulmien vertaileminen olisi helpompaa, kaikki 

vastaukset koottiin lisäksi vielä yhteiseen Excel-taulukkoon, hieman 

yksinkertaisemmassa muodossa. Kysymykset olivat taulukossa omilta riveiltään, ja niihin 

annetut vastaukset löytyivät samalta riviltä omista sarakkeistaan. Sähköisessä muodossa 

olevaan tietoon oli helppo palata jälkeenpäin, mikä helpotti analyysien tekemistä. 
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3.4  Haastattelujen tulokset 

3.4.1  Liiketoimintamallit 

Koska liiketoimintamallit liitetään yhteen yritysten menestymisen kanssa, hankkeessa 

haluttiin paneutua kohdeyritysten tapoihin hyödyntää niitä. Haastateltavilta kysyttiin 

heidän yrityksensä tavoista mallintaa omia toimintojaan esimerkiksi business model 

canvasia, tai jotain muuta dokumentointitapaa hyödyntäen, ja kävikin ilmi, että vain 

neljällä kuudesta yrityksestä oli jonkinlainen dokumentointitapa käytössään. Vaikka 

kaikilla yrityksillä ei ollutkaan tapana laatia liiketoimintaansa mallintavia dokumentteja, 

se ei tarkoittanut sitä, etteivätkö he olisivat olleet tietoisia tärkeimmistä 

menestystekijöistään ja ottaneet niitä huomioon, sillä kaikki haastateltavat yritykset 

tiesivät varsin hyvin omaan toimintaansa vaikuttavat tekijät ja niiden väliset suhteet. 

Jotkut yrityksistä käyttivät strategioidensa suunnittelun apuna mm. 

skenaariotyöskentelyä ja vuosittaisia strategiakierroksia. 

 

Ne, jotka olivat dokumentoineet liiketoimintamallinsa, päivittivät niitä yleensä vuosittain. 

Suuret linjat saatettiin suunnitella esimerkiksi joka viides vuosi, mutta lyhyemmän 

aikavälin tarkkoja tavoitteita taas useammin. Jotkut haastateltavista yrityksistä olivat 

luonteeltaan sellaisia, että niiden oli jopa mahdotonta suunnitella toimintaansa kauas 

tulevaisuuteen, sillä kysyntä saattoi vaihdella niin paljon eri sesongeista ja yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta riippuen. Eräs haastateltava kertoi, että vaikka menneisyyden 

kysynnän vaihtelut eivät välttämättä vastaakaan samojen sesonkien tulevia kysyntöjä, 

voidaan niitä silti hyödyntää jossain määrin tarjonnan suunnittelemisessa. 

 

Kun yrityksiltä kysyttiin heidän toimintansa menestystekijöistä, kuten esimerkiksi 

tärkeimmistä asiakkaista, jakelukanavista ja merkittävimmistä resursseista ja 

prosesseista, saatiin aikaan laaja kirjo erilaisia vastauksia. Jokainen yritys oli jakanut 

asiakkaansa erillisiin segmentteihin, ja kotimaan markkinoiden lisäksi joillakin yrityksillä 

oli toimintaa myös ulkomailla, kuten muissa pohjoismaissa tai USA:ssa. Liittyen 

asiakkuuksien käytännön hallitsemiseen, saatujen vastausten joukossa oli jonkin verran 

samankaltaisuuksia, ja yleisimmät yritysten menettelytavat on lueteltu alla: 

 

• Avainasiakaspäälliköt 

• Kokonaisvaltainen asiakaspalvelu 

• Myynti ja markkinointi 

• Henkilökohtaiset asiakastapaamiset 

• Sähköpostit, puhelut, videotapaamiset 

• Verkkosivut 

• Tapahtumat 

• Jälleenmyyjät 

• Työntekijöiden maantieteellinen sijaitseminen lähellä asiakkaita 
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Kaikista keinoista ehdottomasti useimmin mainittuja olivat avainasiakaspäälliköiden 

hyödyntäminen ja myynti- ja markkinointitoimet, joita suoritettiin mm. tavanomaisten 

sähköpostien, puheluiden ja sosiaalisen median lisäksi henkilökohtaisten 

asiakastapaamisten välityksellä. 

 

Koska liiketoimintamalliin kuuluu olennaisena osana aineellisten ja aineettomien 

resurssien erittely, yrityksiä pyydettiin kertomaan niistä heidän omien liiketoimintojensa 

näkökulmasta. Vastausten perusteella oli selvää, että yritysten kaikista tärkein aineeton 

resurssi oli motivoitunut ja osaava henkilökunta, mutta aineellisten resurssien tapauksessa 

vastausten väillä oli enemmän vaihtelua. Resursseja, joita yritykset nostivat esiin, olivat 

mm. korkealaatuiset materiaalit ja komponentit, laadukkaat työkalut, ohjelmistot, 

tuotantolaitteet ja digitaaliset/automaattiset ratkaisut. 

 

Liiketoiminnan kustannusrakenteesta keskusteltaessa yrityksiltä kysyttiin heidän 

rahallisesti kalleimmista toiminnoistaan. Haastateltavien vastaukset olivat keskenään 

hyvinkin samankaltaisia, sillä poikkeuksetta jokainen heistä mainitsi kalleimpien 

resurssiensa joukossa materiaalikustannukset, sekä korkeat henkilöstökulut. Lähes 

jokainen yritys mainitsi, että koska heidän tuotantoprosessinsa olivat niin pitkälle 

kustomoituja, niihin tarvittavien käytännön taitojen opettaminen kouluissa oli miltei 

mahdotonta, eli taidot voi periaatteessa oppia vain käytännön tekemisen kautta. Ammatti- 

ja ammattikorkeakouluopinnot sisältävät käytännön työharjoitteluja, mutta alueen 

ongelmiksi koettiin pitkät välimatkat ja julkisen liikenteen puutteellisuus. Lisäksi, vaikka 

ammattitaitoista työvoimaa olisikin tarjolla, riippuu heidän palkkaamisensa pitkälti 

yrityksen taloudellisista resursseista. 

 

Automaation toivottiin helpottavan tilannetta, sillä korvaamalla manuaaliset, 

rutiininomaiset työvaiheet roboteilla, voidaan henkilöstöä vapauttaa muihin tehtäviin. 

Näiden seikkojen lisäksi muutama henkilö otti puheeksi myös Suomen korkean 

verotuksen, tuotannon energiakustannukset, ja koneiden käytön aiheuttaman kulumisen. 

Liiketoiminnallisten yksityiskohtien jälkeen yrityksillä oli mahdollisuus kertoa 

toimialansa yleisimmistä haasteista ja tarpeista, ja yleisimmät vastaukset ja niiden 

mainintojen määrät on kerätty kuvaan 8 kukin omalle rivilleen. 
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Kuva 8.  Yritysten toimialojen yleisimmät haasteet 

3.4.2  Tuotantoprosessit 

Yritysten Industry 4.0 -valmiuksia ja haasteita tutkittiin mm. kysymällä, miten paljon ne 

hyödynsivät toiminnassaan langatonta tiedon keräämistä, siirtoa, sekä analysointia, ja 

vastausten perusteella suurimmassa osaa yrityksistä ainakin osa, tai jopa kaikki 

tuotantolaitteet keräsivät tietoa ja siirsivät sitä langattomasti esimerkiksi 

toiminnanohjausjärjestelmään, eli ERP:iin. Kerätyt tiedot liittyivät useimmiten joko 

tuotteiden laatuun, työstöaikoihin, toistomääriin, tehokkuuteen, energiankulutukseen, 

laitteiden vikatiloihin tai varastotoimintoihin. 

 

Yrityksille esitettiin kysymyksiä liittyen myös heidän tehtaidensa älykkäisiin 

ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi reaaliaikaisen tiedon saamiseen, tuotteiden 

yksilölliseen tunnistamiseen, tai niiden fyysisten sijaintien selvittämiseen. Viisi kuudesta 

yrityksestä kertoi, että he pystyvät selvittämään tietyn tuotteen tai erän reaaliaikaisen 

valmiusasteen katsomalla ERP:istä, missä vaiheessa se on menossa tuotannossa. Yleisin 

menetelmä siirtää kyseiset tiedot järjestelmään vaikutti olevan se, että aina kun jokin 

tuotteen työvaihe valmistuu, kyseisestä vaiheesta vastuussa oleva työntekijä tekee siitä 

merkinnän ERP:iin, jolloin kuka tahansa pääsyoikeudellinen henkilö voi nähdä tuotteen 

senhetkisen statuksen. 

 

Yleisimpiä kohdeyritysten virtuaalisia tunnistusmenetelmiä olivat tuotekohtaiset ID-

numerot, tägit, tarrat, viivakoodit ja RF-koodit, ja puhuttaessa toiminnan 

automatisoimisesta ja simuloimisesta, jokainen yritys vaikutti olevan kiinnostunut 

kehittämään omia menetelmiään kyseisillä osa-alueilla. Modernien teknologioiden 

käyttöönoton haasteiksi ilmenivät kuitenkin investointien korkeat hinnat ja henkilöstöjen 

liian alhaiset tietotasot aiheista. 
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3.4.3  Tietojärjestelmät 

Kuudesta haastateltavasta yrityksestä viidellä oli ERP-järjestelmä käytössään, ja ne 

hyödynsivät niitä mm. tuotantosuunnitelmien laatimisessa, hankintojen tekemisessä ja 

kontrolloimisessa, sekä materiaalien hallinnassa. ERP:in hyödyntämättä jättämistä 

perusteltiin sillä, että yrityksen toiminta oli niin pientä, ettei toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttämiselle ollut tunnistettu mitään tarvetta. CRM-järjestelmä, eli 

asiakassuhteidenhallintasysteemi, ei ollut yritysten keskuudessa yhtä suosittu kuin ERP, 

sillä sitä käyttivät vain puolet haastateltavista. Tämänkin järjestelmän poissaoloa 

perusteltiin tärkeiden asiakkaiden pienellä lukumäärällä ja sillä, että tarvittavat tehtävät 

olivat yksikertaisia hoitaa ilman järjestelmääkin. Ne, jotka ERP:iä tai CRM:ää käyttivät, 

kertoivat tietojen päivittämisen olevan melko tehokasta, sillä mikäli jokin tieto sijaitsi 

monessa eri paikassa järjestelmän sisällä, muuttamalla yhtä arvoa myös muut vastaavat 

arvot päivittyivät. 

 

Tehokkuudestaan huolimatta, yritykset olivat tunnistaneet muutamia tietojärjestelmiin 

liittyviä haasteita, kuten esimerkiksi erillisten järjestelmien keskustelemisen ja tietojen 

välittämisen keskenään. Järjestelmien käyttö ei ollut aina niin automaattista ja sujuvaa 

kuin voisi toivoa, sillä eräs haastateltava esimerkiksi kertoi, että saadakseen tarvitsemansa 

tiedot raporttien muodossa ulos järjestelmästä, hänen pitää työstää niitä ensin 

manuaalisesti Excelissä. Toinen haastateltava puolestaan mainitsi, että vaikka yrityksen 

työntekijät tietävät, miten eräs laskentaprosessi voitaisiin suorittaa automaattisesti ja 

tehokkaammin, laskut tehdään silti yhä kynällä ja paperilla. Järjestelmiä hankittaessa 

niiden testaaminen jää harmillisen usein yritysten vastuulle, ja mikäli yrityksellä on 

useasta erillisestä järjestelmästä koostuva kokonaisuus, on yhtä järjestelmää 

päivitettäessä varmistettava, etteivät muutokset vaikuta negatiivisesti muiden 

järjestelmien toimintaan. Testaus on jo nyt todella tarkkaa ja aikaa vievää, eivätkä 

toimintojen globalisoituminen ja erilliset aikavyöhykkeet näytä ainakaan helpottavan 

tilannetta.  

 

Suurin osa haastateltavista yrityksistä toimi alihankkijana joillekin toisille toimijoille, ja 

riskien minimoimiseksi osa heistä palveli keskenään eri aloilla toimivia asiakkaita. Jos 

jokin asiakasfirma menestyi tavallista huonommin, oli alihankkijalla silti loput, eri alojen 

yritykset jäljellä. Alihankkijatoimintaan kerrottiin liittyvän tiedonvälityksellisiä haasteita, 

sillä jotkut suuryritykset yhdistivät toiminnan tehostamiseksi alihankkijansa osaksi omia 

tietojärjestelmiään, mutta alihankkijoiden alihankkijat jäivät tyypillisesti kyseisten 

järjestelmien ulkopuolelle, eivätkä päässeet täten käsiksi samoihin tietoihin kuin muut. 

3.4.4  Julkisten organisaatioiden roolit 

Yritysten lisäksi Digiajan tuotantopuisto hankkeessa tutkittiin myös Centria-

ammattikorkeakolun, Sievin Teollisuuspuiston, sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti 

Instituutin näkemyksiä hankkeen teemoihin liittyen. Centria kertoi tekevänsä paljon 

yhteistyötä alueen tuotannollisten yritysten kanssa, ja sen suorittama tutkimus ja kehitys 
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liittyivät pääasiassa robotiikkaan, virtuaalitodellisuuteen, simulaatioihin, sekä 

kommunikointiratkaisuihin, jotka ovat kaikki oleellisia Industry 4.0 osa-alueita. Centrian 

Ylivieskan kampusta on muutettu viime vuosina enemmän monimuoto-opiskelun 

suuntaan, mikä on näkynyt mm. kasvaneissa hakijamäärissä. Haastateltavan mukaan 

tilanne viestii siitä, että ihmiset arvostavat nykyään entistä enemmän toiminnan 

joustavuutta ja mahdollisuuksia suorittaa opintoja työelämän rinnalla. 

 

Sievin Teollisuuspuisto on 100-prosenttisesti Sievin kunnan omistama yritys, jonka 

tarjotaan kuuluvat erilaiset elinkeinopalvelut, kuten esimerkiksi alueen työllisyyden 

kehittäminen, uusien yritysten perustamisen tukeminen, sekä yrityksille tarkoitettujen 

toimitilojen järjestäminen. Kun haastateltavilta kysyttiin, miten hyvin heidän tarjoamansa 

palvelut vastaavat alueen kysyntää, kävi ilmi, että koska kaikki toiminnot ovat kunnan 

rahoittamia, Teollisuuspuisto ei voi itsessään vaikuttaa kovinkaan paljoa palvelujensa 

valikoimaan. Houkutellessaan uusia toimijoita alueelle, Teollisuuspuisto markkinoi 

Sieviä innokkaasti, mutta silti rehellisesti, sillä vaihtuvuuden minimoimiseksi alueelle 

halutaan sellaisia yrityksiä, joilla on myös realistisia mahdollisuuksia pärjätä siellä. 

Toimiva työympäristö motivoi yrityksiä jäämään alueelle, ja mitä suurempi määrä siellä 

on sitoutuneita, kasvavia yrityksiä, sitä todennäköisemmin alueelle syntyy myös uusia 

työpaikkoja.  

 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin (KSI) tärkeimpänä missiona on kokemukseen 

perustuvan, mikroyrityksiin ja niiden toimintaympäristöihin liittyvän tiedon tarjoaminen, 

ja yleisesti ottaen kaikki toiminnot liittyvät jollain lailla mikroyritysten toiminnalliseen 

erinomaisuuteen. KSI työskentelee mikroyritysten lisäksi tiiviissä yhteistyössä myös 

alueellisten kehitysyhtiöiden kanssa, ja kun jossain yrityksessä ilmenee ajankohtainen 

kehitystarve, on KSI:n tehtävänä sen ratkaisemisen sijaan sopivien auttavien tahojen 

löytäminen, ja niiden yritysten luo ohjaaminen. Kehitystarpeet liittyvät haastateltavan 

mukaan useimmiten yritysten kustannustehokkuuteen, ketteryyteen, automaatioon tai 

digitalisaatioon, ja prosessien kehittämisen lisäksi apua tarjotaan myös mm. strategiseen 

johtamiseen, tietojärjestelmiin, valmistettaviin tuotteisiin tai palveluihin, henkilöstön 

hallintaan, sekä myyntiin ja markkinointiin. 
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4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1  Kohdeyritysten haasteet ja tarpeet 

Yritysten rahallisesti kalleimmiksi resursseiksi paljastuivat poikkeuksetta raaka-aineet ja 

kallis työvoima, ja toimintojen yleisiksi haasteiksi pula osaavasta työvoimasta, kiristyvä 

kansainvälinen kilpailu ja modernien teknologisten investointien, kuten automaation ja 

simulointien, korkeat hinnat. Uusien menetelmien omaksuminen vaatii aikaa, rahaa ja 

taitoja, joita kohdeyrityksillä ei tuntunut olevan nykyään tarpeeksi. Yritykset eivät olleet 

aina myöskään varmoja, toimivatko he uusimpien käytäntöjen ja tutkimusten mukaan, 

joten tarvetta eri organisaatioiden välisille tukeville yhteistöille löytyi. Omien toimintojen 

oikeellisuuden varmistamisen lisäksi haastateltavat toivoivat, että erilaisista yritysten ja 

oppilaitosten välisistä yhteistyömuodoista ja -käytänteistä olisi enemmän tietoa 

saatavilla. 

 

Tietojärjestelmien osalta haasteiksi muodostuivat erillisten järjestelmien keskusteleminen 

keskenään, liika määrä manuaalisia ja aikaa vieviä työvaiheita, sekä järjestelmien 

testaamisen hitaus. Koska joissakin yrityksissä ihmiset tiesivät, millä digitaalisilla 

menetelmillä manuaalisia vaiheita voitaisiin korvata, mutta tekivät silti kyseiset toiminnot 

käsin, viestii se joko resurssien, kuten rahan tai osaamisen, tai kehittämismotivaation 

puutteesta. 

 

Sievissä ja sen lähialueilla on ollut ennenkin erilaisia kehityshankkeita, mutta niiden 

ongelmaksi on koettu hankkeiden suhteellisen lyhyet kestot ja epäjatkuvuudet. Parempia 

ja pidemmälle kantavia tuloksia voitaisiin saada haastateltavien mukaan aikaan, jos 

toteutettuihin hankkeisiin ikään kuin palattaisiin seuraavien hankkeiden myötä, ja 

kehitystyötä jatkettaisiin siitä, mihin viimeksi on jääty. Yhteisiä hankkeita, ja oikeastaan 

kaikkien haastateltavien organisaatioiden toimintaa hidastavat niiden rahoitukselliset 

haasteet, sillä rahaa ei tunnu riittävän kaikkien tarvittavien kehitystöiden toteuttamiseen, 

ainakaan samaan aikaan. 

 

Kaikkien hankkeeseen osallistuneiden yritysten ja muiden organisaatioiden kokemat 

haasteet ja tukitarpeet on koottu yhteen taulukossa 3.Organisaatiot on lajiteltu kolmeen 

Triple Helix -mallin mukaiseen kategoriaan, joita ovat ”Kunta”, ”Teollisuus” ja 

”Tutkimus- ja koulutusinstituutti”. Taulukosta löytyy jokaisen kategorian suurimmat 

haasteet ja tarpeet, heidän toivomansa kehitystoimet, sekä haastateltujen ihmisten 

lukumäärä. 
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Taulukko 3. Yhteenveto hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden haasteista ja 

tukitarpeista. 

 

4.2  Kohdeyritysten tarpeisiin vastaaminen 

 

Kuten Pique et al (2018) kirjoittivat, yritysten mukanaolo alueellisessa Triple Helix -

verkostossa mahdollistaa osittain päällekkäisten toimintojen suorittamisen eri 

organisaatioiden kesken, joka voisi tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi kunnan ja 

alueellisten tutkimus- ja koulutuslaitosten suorittamia pk-yritysten menestymistä tukevia 

toimenpiteitä. Suurin osa haastateltujen yritysten haasteista ja tarpeista liittyivät jollain 

lailla joko niiden teknologisiin tieto- ja taitotasoihin tai eri organisaatioiden välisiin 

yhteistöihin, joten konkreettisia tukitoimia voisivat olla esimerkiksi uusimpien tietojen 

tehokkaampi levittäminen suurilta yrityksiltä ja oppilaitoksilta pk-toimijoille. Tietojen ja 

tutkimustuloksien kerääminen yliopistoilta olisi järkevää ja luonnollista siitäkin syystä, 

että muun muassa sitä varten ne ovat ylipäätään olemassa. Pique et al. (2018) mainitsi 

tutkimus- ja koulutuslaitosten konkreettisiksi, Triple Helix- mallin mukaisiksi 

toimenpiteiksi yrityskiihdyttämöt ja -hautomot, jotka voisivat soveltua tähänkin 

tilanteeseen, sillä haastattelujen mukaan alueella toteutetaan jo nyt erilaisia 

kehityshankkeita, joihin edellä mainitut toiminnot voisivat olla luonnollinen lisä. DAPP-

hankkeen erilaiset teemapäivät ja työpajat ovat saaneet alueen toimijoilta positiivista 

palautetta ja vastaavanlaisia tilaisuuksia toivottiin pidettävän myös jatkossa. 
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Yliopistojen innovatiivinen rooli on koettu tavanomaisesti vähemmän tärkeäksi kuin 

julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän roolit (Pique et al. 2018), mutta tämän hankkeen 

myötä on käynyt kuitenkin selväksi, että tehottomilla tiedonjakamismenetelmillä ja 

elinkeinoelämän ja tutkimus- ja oppilaitosten välisten yhteistöiden puutteilla on tapana 

johtaa moniin toiminnallisiin haasteisiin, varsinkin yritysten näkökulmasta. Yliopistojen 

innovatiivisuuden puolesta puhuu myös Desai (2018), sillä hänen mukaansa tehokkaita 

tiedon ja teknologian integraatioita hyödyntämällä yritykset saavat paremmat 

edellytykset modernien teknologioiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen ja mahdollisesti 

myös uusien liiketoimintojen kehittämiseen. 

 

Triple Helix -mallin mukaan elinkeinoelämän pääasiallinen tehtävä on huolehtia 

tuotteiden ja palvelujen tuottamisesta (Etzkowitz & Zhou 2018) ja mikä tulee isoihin 

teollisuuden yrityksiin, niillä on yleensä pk-toimijoita enemmän resursseja, kuten rahaa 

ja tietämystä, käytettävissään, minkä vuoksi niillä pitäisi olla ainakin jonkinlaisia 

mahdollisuuksia auttaa myös pk-yrityksiä eteenpäin. Tässä tapauksessa tämänkaltainen 

yritysten välinen yhteistyö voisi olla suurten yritysten pienemmille tarjoamaa tukea ja 

konsultointia liittyen mm. tuotantomenetelmien nykyaikaistamiseen, automatisaatioon, 

simulointimenetelmiin tai yhteistöiden toteuttamiseen, joita pk-toimijat pystyisivät 

hyödyntämään omien toimintojensa kehittämisessä ja kasvattamisessa. Mikäli kasvua 

saataisiin aikaan niin paljon, että pk-yritysten tulisi alkaa käyttää omia alihankkijoitaan, 

antaisivat he kyseiset pestit mitä todennäköisimmin niille yrityksille, jotka tukivat heitä 

aivan alussa. Vaikka tämänkaltainen toiminta edellyttäisikin suuria yrityksiä poistumaan 

omalta vastuualueeltaan ja työskentelemään osittain pk-yritysten hyväksi, hyötyisivät he  

pitkän aikavälin tuloksista itsekin, sillä metodin myötä he ikään kuin kasvattaisivat 

itselleen uusia asiakkaita. Kyseinen metodi sopii erityisesti sopimusvalmistustoimintaan, 

josta sen ideakin on lähtenyt alun perin liikkeelle. 

 

Tavanomaisten elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisten yhteistyömuotojen, kuten 

opinnäytetöiden ja työharjoittelujen, rinnalle tulisi kehittää aivan uudenlaisia menetelmiä, 

jotka palvelisivat sekä yritysten että opiskelijoiden ja tutkijoiden nykyisiä tarpeita. Eräs 

jonkin verran yleistynyt yhteistyömuoto on yritysten osallistuminen oppilaitosten 

kursseille, tarkoittaen esimerkiksi sitä, että opiskelijat ratkaisevat kurssityönsä myötä 

jonkin todellisen ja ajankohtaisen yritysongelman. Tällä tavoin opiskelijat saavat hyvää 

kokemusta oikeista työelämän haasteista, ja yritykset puolestaan kaipaamiaan 

ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä toiminnoistaan, vieläpä ilmaiseksi. Parhaassa 

tapauksessa tämänkaltainen yhteistyö voi johtaa toiminnan optimoimisen lisäksi myös 

aivan uusiin liiketoimintaideoihin. 

 

Jotta oikeanlaisen osaamisen löytäminen ja saavuttaminen olisi yrityksille nykyistä 

helpompaa, tulisi niiden ja oppilaitosten hyödyntää toiminnassaan suurin piirtein 

samanlaisia tiedonjakamismenetelmiä. Eri organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten 

välisten yhteistöiden aloittamista voitaisiin tehostaa esimerkiksi pelkästään opiskelijoille, 

tutkijoille ja alle 250 henkilön yrityksille suunnatun sovelluksen avulla, johon he 

pystyisivät itse kukin laatimaan ilmoituksia avoimista työpaikoista, 

yhteistyökumppaneita kaipaavista projekteista tai työtä vailla olevista tekijöistä. Sovellus 
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voisi tiettyjä algoritmeja hyödyntäen ehdottaa yrityksille sopivia työntekijöitä ja 

vastaavasti työnhakijoille potentiaalisia työpaikkoja ja syy, miksi mukaan otettaisiin vain 

pk-yritykset, olisi nimenomaan vain ja ainoastaan niiden tunnettuuden lisääminen ja 

brändien parantaminen. Sovelluksen lisäksi oppilaitoksilla voisi olla jonkinlaisia verkosta 

löytyviä tietopaketteja siitä, mitä hankkeita heille on lähiaikoina tulossa, minkälaisia 

käytännön yhteistöitä yritysten kanssa on toteutettu aiemmin ja mitä tuloksia niillä on 

saatu aikaan. Paketista voisi löytyä myös yritysedustajien nimellisiä tai anonyymejä 

haastatteluita, joissa he kertoisivat, mitä yhteistyöt ovat heidän osaltaan vaatineet ja 

ovatko he olleet niihin tyytyväisiä. Tietopakettiin olisi ensiarvoisen tärkeää listata ylös 

aivan kaikki toteutetut yhteistyömuodot, jotta yritysten kynnys kysyä 

epätavanomaistenkin tapojen toteuttamisesta olisi mahdollisimman alhainen. 

 

Vaikka ERP- ja CRM-järjestelmät tuovatkin yleensä mukanaan monenlaisia, yritysten 

toimintaa tehostavia vaikutuksia, on tärkeää muistaa, että erikokoisten yritysten tarpeet 

kyseisiä järjestelmiä kohtaan voivat vaihdella paljonkin. Varsinkin pienten yritysten 

tapauksissa päätökset uusien järjestelmien hankkimisesta tulisi harkita aina 

tapauskohtaisesti, sillä suhteellisten pienten asiakasmäärien ja toimintojen vuoksi niillä 

ei ole juuri koskaan tarvetta yhtä raskaille ja laajoille systeemeille ja tietokannoille kuin 

suurilla yrityksillä. Pk-toimijat arvostavat kaiken lisäksi skaalautuvuutta, ketteryyttä ja 

kustannustehokkuutta, jotka voivat jopa kärsiä, mikäli käyttöön otetaan sellaisia 

työkaluja, joille ei ole oikeasti tarvetta. 

 

Monet yritykset kertoivat, että he paneutuvat toimintojensa tärkeimpiin 

menestystekijöihin ja niiden välisiin suhteisiin yleensä strategiasuunnitteluidensa 

yhteydessä, jonka vuoksi dokumentoitujen liiketoimintamallien, kuten business model 

canvasin, käyttö voitaisiin ottaa vähitellen osaksi noita kyseisiä tapaamisia. Yritykset 

voisivat esimerkiksi täyttää ja päivittää mallejaan aina strategian päivittämisen 

yhteydessä ja seurata liiketoimintojensa menestystä vertailemalla saatuja tuloksia 

canvaseissa oleviin tavoitteisiin. Yritykset olivat yhtä mieltä siitä, että käytetyillä 

komponenteilla ja raaka-aineilla on suuri merkitys valmistettavien tuotteiden laadun ja 

kestävyyden kannalta, joten niihin käytettiin täten myös paljon rahaa. Vaikka monet 

haastateltavat kokivatkin, että korkeille materiaalikustannuksille ei ole paljoa tehtävissä, 

tulisi yritysten silti tutkia, voisiko mitään heidän käyttämistään materiaaleista korvata 

edullisimmilla vaihtoehdoilla siten, etteivät valmistettavat tuotteet kuitenkaan kärsisi. 

Muita keinoja materiaalikustannusten alentamiseen ovat esimerkiksi hylkytavaran, eli 

scrapin, minimoiminen ja hintaneuvottelujen käyminen toimittajien kanssa. Myös tavaran 

varastoiminen aiheuttaa yrityksille kustannuksia, joten tilauksia tehdessä kannattaa niiden 

vastaanotto sopia siten, että ne saapuvat tehtaille vasta silloin kun niitä todella tarvitaan. 
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4.3  Yliopistojen, korkeakoulujen ja kuntien roolit ratkaisujen 

tarjoamisessa 

 

Koska Triple Helix -verkostossa toimiminen pohjautuu pitkälti muiden osapuolten 

ymmärtämiseen ja tukemiseen, tulisi pk-toimijoiden pyrkiä tuen vastaanottamisen lisäksi 

tarjoamaan sitä vastavuoroisesti myös muille. Ne voisivat esimerkiksi osallistua aiempaa 

enemmän yhteisiin, alueella järjestettyihin kehityshankkeisiin ja niiden tapahtumiin, sillä 

se helpottaisi tutkimus- ja koulutuslaitosten suorittamaa tutkimustyötä ja lisäisi uuden 

tiedon luomisprosessien tehokkuutta ja luotettavuutta, koska tutkimuksissa päästäisiin 

syventymään oikeiden yritysten toimintatapoihin. Organisaatioiden väliset yhteistyöt 

vaativat onnistuakseen vaivannäköä jokaiselta niihin osallistuvalta taholta, joten asioiden 

eteenpäin viemistä ei voi jättää vain yhden toimijan tehtäväksi. 

 

Koska haastateltavat pk-yritykset toivoivat saavansa enemmän tietoa niiden ja 

oppilaitosten välisistä yhteistyömahdollisuuksista, tulisi oppilaitosten panostaa entistä 

enemmän ulkoisten tiedottamismuotojensa kehittämiseen, mutta toisaalta, yritysten tulisi 

ottaa itsekin selvää sellaisista tulevaisuuden projekteista, joissa he haluaisivat olla 

mahdollisesti mukana tai kysyä yhteistyömahdollisuuksista suoraa sellaisilta tahoilta, 

joiden kanssa he haluaisivat niitä toteuttaa. 

 

Aiemmin mainitun työnhakusovelluksen toimivuudesta voisi vastata tietty tiimi joltain 

alueelliselta oppilaitokselta, kuten yliopistolta tai ammattikorkeakoululta, ellei toimintaa 

ulkoistettaisi jollekin täysin ulkopuoliselle toimijalle. Yritysten ja oppilaitosten välisistä 

yhteistyömuodoista informoivien tietopakettien päivittäminen voisi olla puolestaan 

kunkin oppilaitoksen omalla vastuulla, sillä jokainen niistä tietää omat toimintatapansa ja 

saavutetut tulokset kaikista parhaiten. Tiedon saatavuuden parantamisen lisäksi kaikkia 

yhteistyötahoja tulisi kannustaa myös henkilökohtaiseen kanssakäymiseen keskenään, 

sillä verkostoitumisen myötä oppilaitosten olisi helpompi levittää tietoisuutta uusien 

tiedotuskanaviensa olemassaolosta ja ohjata tällä tavoin yrityksiä myös käyttämään niitä. 

Oppilaitokset voisivat muistuttaa pk-toimijoita saatavilla olevista 

yhteistyömahdollisuuksista aina silloin tällöin esimerkiksi sähköpostien tai 

tavanomaisten paperiesitteiden muodossa. 

 

Kuntien tarjoamat elinkeinopalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä alueellisen kilpailukyvyn 

osatekijöitä, joten niihin tulee panostaa myös jatkossakin. Kuntien vastuiden 

määrittelyssä voitaisiin hyödyntää aiemmin tässä raportissa mainittua 

ekosysteeminäkökulmaa, jonka mukaan julkishallinnon roolin tulisi olla enemmän 

yritysten yhteistyökumppani ja uusien markkinoiden rakentaja. Tässä tapauksessa kunnat 

ja valtio voisivat tukea erilaisia yritysyhteistöitä esimerkiksi saattamalla isoja 

teknologiayrityksiä yhteen pienempien toimijoiden kanssa ja luomalla heille yhteistöiden 

kannalta parhaat mahdolliset toimintaympäristöt. 
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5 YHTEENVETO 

Tässä osiossa käydään läpi hankkeen oleellisimmat tulokset ja vastataan alussa 

määriteltyihin kolmeen tutkimuskysymykseen. Saatuja tuloksia arvioidaan muun muassa 

niiden luotettavuuden ja merkittävyyden näkökulmista ja lopuksi käydään läpi 

mahdollisia tulevaisuuden tutkimusaiheita. 

5.1 Keskeiset tutkimustulokset 

Digiajan Tuotantopuisto -hankkeen tavoitteena oli syventyä Sievin ja Ylivieskan ja niiden 

lähialueiden teollisten pk-yritysten ajankohtaisiin, liiketoimintamalleihin ja prosessien 

kehittämiseen liittyviin haasteisiin ja tarpeisiin, sekä esittää niihin sopivia 

ratkaisuehdotuksia. Tutkimuksessa oli yhteensä kolme tutkimuskysymystä, joihin on 

vastattu alla. 

 

TK1: Minkälaisia liiketoimintamalleihin ja tuotantoprosesseihin liittyviä haasteita 

ja tarpeita suomalaisilla teollisilla pk-yrityksillä on Industry 4.0 -aikakaudella? 

 

Sievin ja Ylivieskan, sekä niiden lähialueiden teollisia pk-yrityksiä tutkimalla voidaan 

todeta, että suomalaisten teollisten pk-yritysten suurimmat Industry 4.0-aikakaudella 

vallitsevat haasteet ja tarpeet liittyvät pääasiassa eri organisaatioiden välisten yhteistöiden 

epätehokkuuteen, modernien teknologioiden hyödyntämiseen tai osaavan työvoiman ja 

rahallisten resurssien saatavuuteen. Yritykset ovat yleisesti ottaen hyvinkin kiinnostuneita 

uusiin teknologioihin ja toimintatapoihin investoimisesta, mutta rahallisten resurssien 

vähäisyyden vuoksi kyseisiä toimia on usein vaikea toteuttaa. Yritysten työntekijöiltään 

vaatimat osaamiset ovat monesti niin spesifejä, että koulussa opettamisen sijaan niitä 

tulisi harjoitella pikemminkin käytännön tekemisen, kuten esimerkiksi 

harjoittelujaksojen ja työsuhteiden kautta, mutta teollisuuden alhaisen vetovoiman, 

mahdollisten pitkien välimatkojen, sekä resurssien vähäisyyden vuoksi niitäkään ei voida 

aina toteuttaa. 

 

TK2: Miten tunnistettuihin tarpeisiin voidaan vastata? 

 

Pk-yritysten ja muiden toimijoiden välisiä yhteistöitä voitaisiin tehostaa selkeyttämällä 

kunkin organisaation rooleja ja vastuita, sekä viemällä aluetta entistä enemmän Triple 

Helix -mallin mukaiseen suuntaan. Koska sekä tutkimus- ja oppilaitoksilla, että myös 

suurilla teknologiayrityksillä on hallussaan teoreettista ja käytännön tietämystä 

moderneista teknologioista, tulisi pk-yritysten pyrkiä hyödyntämään niitä omien 

taitojensa kehittämisessä. Suuret yritykset voisivat tarjota pienemmille toimijoille heidän 

tarvitsemaansa tukea ja konsultaatiota, ja siitä seuraavan mahdollisen kasvun ja 

alihankkijoiden käyttöönoton myötä suuret toimijat saisivat auttamistaan yrityksistä mitä 

todennäköisimmin uusia asiakkaita itselleen, ainakin sopimusvalmistajien tapauksessa. 
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Pk-yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten välisiä yhteistöitä ja keskinäistä 

kommunikointia voitaisiin parantaa tarjoamalla yrityksille tarkkaa tietoa aiemmin 

toteutetuista yhteistöistä ja niiden myötä saavutetuista tuloksista. Tiedotuskanavina 

voisivat toimia kunkin oppilaitoksen itse ylläpitämät informatiiviset nettisivut tai 

pelkästään opiskelijoille, tutkijoille ja alle 250 työntekijän yrityksille suunnattu sovellus, 

jonka tarkoituksena olisi auttaa heitä löytämään toisensa aiempaa paremmin. 

Yhteistöiden myötä yritykset saisivat ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä 

toimintatavoistaan ilman huolia uusien työntekijöiden palkkaamisesta, mikä helpottaisi 

kalliiseen työvoimaan liittyviä haasteita, ainakin osittain. Henkilöstökulujen lisäksi 

yrityksille aiheutui suhteellisen paljon kustannuksia tuotannon raaka-aineista, joita 

voidaan yrittää pienentää korvaamalla kalliita materiaaleja halvemmilla, jos mahdollista, 

minimoimalla tuotannossa syntyvän hylkytavaran määrä tai käymällä hintaneuvotteluja 

toimittajien kanssa. Kaikki ratkaisuehdotukset eivät sovellu välttämättä sellaisinaan joka 

paikkaan, vaan niitä tulee aina kustomoida ja harkita kyseessä olevan yrityksen ja sen 

tarpeiden mukaan. 

 

 

TK3: Mitkä ovat yliopistojen, korkeakoulujen ja kuntien roolit em. tarpeisiin 

liittyvien ratkaisujen tarjoamisessa? 

 

Kuntien ja tutkimus- ja oppilaitosten tulisi noudattaa entistä selkeämmin Triple Helix -

mallin mukaista työnjakoa, mikä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että tutkimus- ja 

oppilaitokset panostaisivat nykyistäkin enemmän ajankohtaisista asioistaan ja tulevista 

yhteistyömahdollisuuksistaan tiedottamiseen, jotta sana saataisiin kulkeutumaan myös 

potentiaalisten yhteistyöyritysten korviin. Kaikkea vastuuta ei voida kuitenkaan jättää 

oppilaitosten harteille, vaan yritysten ja kuntien tulisi tulla heitä puolitiehen vastaan ja 

ottaa omatoimisesti selvää sellaisista projekteista ja yhteistöistä, joihin he haluaisivat 

lähteä mahdollisesti mukaan. Aiemmin mainitun työnhakusovelluksen toimivuudesta 

vastaaminen tulisi olla jonkin tietyn alueellisen yliopisto- tai ammattikorkeakoulutiimin 

vastuulla, ellei toimintaa ulkoistettaisi jollekin täysin ulkopuoliselle taholle, mutta 

informatiivisten verkkosivujen ylläpitäminen ja päivittäminen voisivat olla sen sijaan 

jokaisen oppilaitoksen omalla vastuulla. 

 

Kuntien tarjoamat elinkeinopalvelut ovat tärkeässä roolissa alueellisen kilpailukyvyn 

ylläpitämisessä, joten niiden kehittämiseen tulisi panostaa myös tulevaisuudessa. 

Palveluiden tuottamisen lisäksi kuntien rooli pk-yritysten tarpeisiin vastaamisessa voisi 

olla myös erilaisten yritysyhteistöiden tukeminen, tarkoittaen esimerkiksi kuntien 

mukanaoloa kyseisten yhteistöiden suunnittelemisessa, toteuttamisessa sekä erillisten 

yritysten yhteen saattamisessa. Kuntien, ja loppupeleissä koko valtion, roolia voitaisiin 

viedä myös entistä ekosysteemimäisempään suuntaan muun muassa niiden ja 

elinkeinonharjoittajien välisiä vuorovaikutuksia kehittämällä ja yhdessä toteutettujen 

hankkeiden lukumäärää kasvattamalla. 
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5.2 Tulosten arviointi 

Tässä osiossa syvennytään suoritetun tutkimuksen ja sen myötä saatujen tulosten 

arvioimiseen niiden sisäisen ja ulkoisen validiteetin, reliabiliteetin ja objektiivisuuden 

näkökulmista. Validiteetti kertoo, kuinka hyvin käytetyt tutkimusmetodit sopivat 

tutkittavan ilmiön tarkastelemiseen ja reliabiliteetti ilmaisee puolestaan sen, kuinka 

luotettava ja toistettavissa oleva koko tutkimus on, eli voidaanko saatuihin tuloksiin 

todella luottaa. (Hiltunen 2009) Tutkimuksen objektiivisuuden kartoittamisella pyritään 

taas selvittämään, ovatko tuloksiin vaikuttaneet jotkin tutkijan omat ennakkoasenteet tai 

mielipiteet. (Denzin 2009). 

 

Koska työn kirjallisuuskatsaus ja empiiriset havainnot ovat pitkälti linjassa keskenään, 

esimerkiksi yliopistojen innovaatiorooleja tarkasteltaessa, tutkimuksen sisäisen 

validiteetin voidaan todeta olevan riittävä. Sisäistä validiteettia nostaa lisäksi se, että 

valitut tutkimuskysymykset, datan analysointimenetelmät ja käytännön 

ratkaisuehdotukset pohjautuivat sekä kirjallisuuteen, että myös yritysten todellisiin 

tarpeisiin, mutta koska esitettyjä ratkaisuehdotuksia ei pystytty tämän tutkimuksen 

puitteissa testaamaan, validiteetti ei ole kuitenkaan aivan paras mahdollinen. 

 

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti on hyvä, sillä sen tulokset ovat sovellettavissa 

periaatteessa minkä tahansa kokoiseen pk-yritykseen, toimialasta riippumatta. 

Teollisuusyritysten lisäksi tehokas tiedonjakaminen, organisaatioiden väliset yhteistyöt ja 

optimoidut prosessit kiinnostavat varmasti myös muita toimijoita, joten tulosten 

hyödynnettävyyden voidaan todeta olevan korkeampi kuin oli alun perin tarkoituskaan. 

 

Koska haastateltavilta yrityksiltä ja muilta organisaatioilta kysyttiin kysymyksiä suoraa 

ennakkoon laaditusta listasta, myös tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä. Kaikki 

haastattelut noudattivat keskenään samaa rakennetta ja niistä jokaisesta tehtiin omat 

dokumenttinsa. Reliabiliteetti olisi ollut vieläkin parempi, jos jokainen haastattelu olisi 

litteroitu sanasta sanaan ylös, mutta hyvien muistiinpanojen vuoksi se koettiin tässä 

tapauksessa tarpeettomaksi. Tutkimuksen objektiivisuuden takaamiseksi, kysymykset 

kysyttiin jokaiselta haastateltavalta samassa järjestyksessä ilman tietoista keskustelun 

ohjaamista tiettyyn suuntaan, joten mikäli sama tutkimus toistettaisiin myöhemmin 

jonkun toisen henkilön toimesta, olisivat siinä saadut tulokset todennäköisesti melko 

samanlaisia. 

 

Koska tutkimuksessa keskityttiin kohdeyritysten haasteisiin ja tarpeisiin pääasiassa 

Industry 4.0 -näkökulmasta, saadut tulokset eivät juurikaan huomioi muita toimintaa 

vaikeuttavia tekijöitä tai kehityskohteita. Vaikka yritysten antamat haastatteluvastaukset 

sisälsivätkin keskenään paljon samoja asioita, on kuitenkin muistettava, että niihin 

kaikkiin ei voida vastata välttämättä samoin menetelmin, vaan ratkaisut on harkittava 

loppupeleissä aina tilanne- ja yrityskohtaisesti. Havaitut yhtäläisyydet viestivät kuitenkin 

siitä, että pk-yritykset painivat pitkälti samankaltaisten ongelmien kanssa, joten karkean 

tason yhteisten ratkaisuehdotusten esittäminen oli silti mahdollista. 
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5.3 Tulevaisuuden tutkimusmahdollisuudet 

Koska ehdotettujen ratkaisujen toimivuutta ja käytännöllisyyttä ei päästy tämän hankkeen 

puitteissa tutkimaan, olisi niihin hyvä paneutua mahdollisten tulevaisuuden tutkimusten 

myötä. Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla esimerkiksi ratkaisuehdotusten ja niiden 

käyttöönoton pitkän aikavälin vaikutukset yritysten menestymiseen, kasvuun ja 

kansainvälistymiseen. Maantieteellisen rajauksen vuoksi tämän tutkimuksen tulokset 

eivät päde välttämättä sellaisinaan muihin Suomen maakuntiin, joten niissä voitaisiin 

suorittaa omat, samankaltaiset haasteiden ja tarpeiden kartoitukset, joiden jälkeen pk-

yrityksiä ja niiden nykytiloja voitaisiin vertailla eri maanosien kesken. Koko maan 

kattava kartoitus helpottaisi myös alueellisten eroavaisuuksien, kuten esimerkiksi 

koulutusmahdollisuuksien, liikenneyhteyksien ja elinkeinopalvelujen tasoerojen 

tunnistamista.  

 

Digiajan Tuotantopuiston rinnalla on parhaillaan käynnissä hanke nimeltään ”Reboot IoT 

Factory”, joka on kahdeksasta teollisuuslaitoksesta ja neljästä tutkimusorganisaatiosta 

muodostuva digitaalisten innovaatioiden kehittämisen ekosysteemi, joka pyrkii 

tunnistamaan valmistavan teollisuuden suuria haasteita ja vastaamaan niihin pk-yritysten 

osaamista hyödyntävien ratkaisuaihioiden avulla. Koska Reboot käsittelee melko 

samankaltaisia aiheita kuin DAPP, voitaisiin sen menetelmiä, saatuja tuloksia ja luotuja 

ratkaisuehdotuksia hyödyntää mahdollisesti myös Digiajan Tuotantopuiston pk-yritysten 

kehittämisessä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

Haastateltava 

Nimi: 

Yrityksen nimi ja työntekijöiden määrä: 

Toimiala: 

Kauanko olet työskennellyt toimialalla ja kyseisessä yrityksessä: 

Sähköposti, jos haluat tutkimusraporttimme myöhemmin itsellesi: 

 

Liiketoimintamallit 

1. Mitä ovat yrityksenne päätuotteet/palvelut? 

 

2. Mitkä ovat tärkeimmät asiakkaanne/markkinasegmentit? 

• Oletteko jakaneet asiakkaitanne tiettyihin segmentteihin? 

• Miten hoidatte asiakkuuksia ja asiakassuhteita? 

• Millaisia kanavia käytätte asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja tuotteiden/palveluiden toimittamiseen? 

 

3. Onko arvolupauksenne määritelty ja ratkaiseeko se jonkin asiakkaan ongelman? 

4. Mistä yrityksen isoimmat kustannukset muodostuvat? (henkilöstö, koneet, laitteet…?) 

5. Mitkä ovat keskeiset sidosryhmänne/yhteistyökumppaninne? 

• Teettekö yhteistyötä muiden alueen yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa? 

• Entä ei-alueelliset? 

 

6. Oletteko laatineet yrityksellenne liiketoimintamallia, eli business modelia? 

• Tiedättekö, mitkä aineettomat ja aineelliset resurssit ovat kaikista tärkeimpiä lisäarvon tuottamisessa? 

 

7. Mitkä ovat mielestäsi yrityksenne suurimmat tarpeet ja haasteet liittyen 

liiketoimintamalleihin? Entä toimialanne?  

• Minkälaista tukea haluaisitte yliopistoilta ja korkeakouluilta? 

 

Industry 4.0 

8. Ovatko tuotantolaitteenne yhdistetty toisiinsa tiedonsiirtoa hyödyntäen? 

• Mitä tietoja laitteista kerätään ja miten ne siirretään eteenpäin? 

• Onko toiminta automaattista vai onko mukana manuaalisia vaiheita? 

• Ilmoittavatko koneet/järjestelmät, mikäli tuotannossa on meneillään jokin ongelmatilanne, tai muu 

erikoishavainto? Tarjoavatko ne siihen ratkaisuehdotuksen? 

 

9. Pystytäänkö prosesseista saamaan reaaliaikaista tietoa? Esim. tietyn yksittäisen 

tuotteen tai erän valmiusaste tai fyysinen sijainti tehtaalla? 

• Miten tunnistatte samankaltaiset valmistettavat tuotteet yksilöinä toisistaan? 

• Käytättekö virtuaalisia tunnistusmenetelmiä? Esim. sensorit, tagit, lukulaitteet, viivakoodit? 

 

10. Kehitättekö toimintaanne ja tuotteitanne (virtuaalisia) simulaatioita hyödyntäen? 

• Missä vaiheissa tuotteen elinkaarta? 

• Ennustatteko simulaatioiden avulla tulevaisuuden tilanteita, esim. kysyntää? 

• Käytättekö toiminnassanne hyödyksi robotiikkaa? 
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11. Sisältääkö toimintanne mielestäsi rutiininomaisia vaiheita, jotka hoituisivat paremmin 

automatiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä? 

12. Mitkä ovat yrityksenne suurimmat tarpeet ja haasteet liittyen tuotantoprosessien 

kehittämiseen?  

• Minkälaista tukea haluaisitte yliopistoilta ja korkeakouluilta? 

 

Tietojärjestelmät 

13. Ohjaatteko toimintaanne joidenkin sähköisten järjestelmien tai dokumenttien avulla?  

• Esim. tuotannon ohjaus, materiaalien hankinta, varaston arvo yms. 

• Onko teillä sähköistä asiakassuhteiden hallintaan suunniteltua työkalua? 

• Onko työntekijöillä mahdollisuus ilmoittaa huomaamistaan kehityskohteista jonkin standardoidun 

työkalun avulla? 

 

14. Löytyykö sama tieto monesta eri paikasta?  

• Jos tietoa muuttaa yhteen paikkaan, päivittyykö se automaattisesti myös toiseen? 

 

15. Mitkä ovat yrityksenne suurimmat tarpeet ja haasteet liittyen tietojärjestelmiin? 

• Minkälaista tukea haluaisitte yliopistoilta ja korkeakouluilta? 


