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N e l ikentässä
Boardman selvitti yhdessä Finpron kanssa
tutkimuksella, millaisia valmiuksia suomalaisilla yrityksillä on menestyä digitalisoituvassa
maailmassa. Oheisessa nelikentässä näkyvät
keskeiset tulokset 88 yrityksen edustajan
vastausten perusteella. Heikoimmalla mallilla
on tekemisen tahti - 24/7. Ymmärrykseen
teknologian vaikutuksista tulee kiinnittää
entistä enemmän huomiota. Tutkimustulokset
antavat myös aihetta miettiä, onko turvallisuus ja sen merkitys mielletty yrityksissä
riittävän laajasti.

Boardman kehittää aktiivisen
omistajuuden ja hallitustyöskentelyn

Voit myös tarkastella oman yrityksesi johtamisen kehittämistarpeita oheisen nelikentän
avulla. Mieti asioita oman yrityksesi kannalta ja merkitse listan asiat nelikenttään sen
mukaan, millaiseksi katsot yrityksesi nykytilan
ko. asian osalta ja miten tärkeäksi kyseisen
asian yrityksesi kannalta koet. Aloita kehittäminen nelikentän vasemmasta yläkulmasta –
tärkeistä asioista, jotka ovat rempallaan!

osaamista Suomessa sekä luo ja jakaa
uutta tietoa omistajien, hallituksen
ja johdon yhteistyön ja päätöksenteon
tueksi. Digitalisoituvassa maailmassa
menestyminen vaatii yritysten
päätöksentekoketjulta uudenlaista
otetta ja näkökulmia. Yhtenä Boardman-
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1. Iso Unelma

Muodosta kasvuhakuinen tavoite, iso unelma, jota
kohti kulkea. Unelmat luovat merkitystä työlle ja
sille, miksi yrityksen kanssa kannattaa olla tekemisissä. Unelman muodostaminen ja tavoittelu vaatii
vahvaa näkemystä, rohkeutta ja sinnikkyyttä.

2. Asiakaskokemus

Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen merkitys on
ratkaiseva sekä perinteisissä että digitaalisissa
tuotteissa ja palveluissa. Maailma on visuaalinen. Asiakaslähtöisyys ei riitä, vaan on kyettävä
luomaan vow-efekti ja elämyksiä, joilla saadaan
aikaan nostetta, saadaan tunteet mukaan ja kasvatetaan siten myyntiä.

3. Tiimit ja yksilöt

Tärkeää on fiilikset luominen, yhteinen tekeminen
ja päämäärät. Yksityiskohtaisten tavoitteiden
sijaan tuo esiin laaja konteksti, miksi asioita tehdään. Anna valtaa ja vastuuta tiimeille ja yksilöille,
motivoi yksilöt toimimaan heti ja ottamaan vastuu
asioista. Digitalisoituvassa maailmassa organisaatiot madaltuvat ja tuottavuuserot tiimien
ja yksilöiden välillä moninkertaistuvat. Hanki
lahjakkuuksia ja erilaisuutta, ihmisiä jotka tuovat
energiaa eivätkä syö sitä.

4. Kannustava,
kokeileva kulttuuri

Luo kyseenalaistamiseen kannustava,
muutoshakuinen kulttuuri, jossa ei vain suunnitella
vaan toimitaan. Ota riskejä, tee nopeita kokeiluja,
mutta karsi kannattamattomat hankkeet (fail
fast) ja alisuoriutujat nopeasti. Mahdollisuuksia
hyödynnetään ja niistä opitaan. Tietoa jaetaan ja
se kulkee nopeasti lattiatasolta huipulle, kun ei
tarvitse pelätä tai peitellä, vaan suorituksia ohjaa
tahto onnistua.

5. Arvo syntyy
vuorovaikutuksessa

Eriytyneiden ja rutiininomaisten työtehtävien
sijaan arvo syntyy vuorovaikutuksessa – yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja oikein valittujen kumppaneiden kanssa. Ajattelutapa eroaa
perinteisestä hierarkkisesta johtamistavasta sekä
prosessijohtamisesta, jossa pääpaino on toiminnan vaiheistuksessa ja toimintaohjeistuksissa.
Hyödynnä yhteisöllisiä työvälineitä monikanavaiseen vuorovaikutukseen.

6. 24/7

Digitaalisessa maailmassa liiketoiminta pyörii kellon ympäri aikaan ja paikkaan katsomatta. Yrityksen on oltava tavoitettavissa ja asiakkaalle läsnä
24/7. Aika ja ajoitus ovat ratkaisevia ja aikaikkunat
lyhyitä. Päätökset on tehtävä nopeasti. Sähköinen
liiketoiminta tuottaa jatkuvasti valtavat määrät
dataa, hyödynnä sitä.

7. Liiketoimintamallien muutokset

Ole selvillä, mitä muutoksia digitalisoituva
maailma tuo hinnoitteluun, jakeluun ja arvoketjuihin. Usein kyse ei ole vain yksittäisistä muutoksista, vaan laajemmin koko liiketoimintamallin
muutostarpeesta. Markkinoiden ja toimialojen
muutokset ovat nopeita ja skaalautuvat nopeasti.
Jos puolustat vanhaa, joku muu menee edellesi.
Mieti ennen kaikkea, millä mallilla tulevaisuudessa
pärjätään. Hyödynnä kertyvää tietoa (mm. big
data) näkemyksen muodostamiseksi ja trendien
tunnistamiseksi.

8. Teknologia muuttaa maailmaa

Digitaaliset ja fyysiset tuotteet, palvelut ja palvelualustat konvergoituvat. Mieti, miten fyysinen
ja digitaalinen maailma yhdistetään parhaalla
mahdollisella tavalla. Usein tarjoama elää kohdemarkkinan mukaan, parhaiten skaalautuvissa
tuotteissa sama tarjoama voi toimia globaalisti.
Kopioi parhaat ideat ja paranna niitä. Kyse ei ole
innovaatioyksikön kehitysajatuksista, vaan laajemmasta ymmärryksestä, jota yrityksessä on syytä
olla myös hallitustasolla.

9. Turvallisuus

Turvallisuus tulee esiin monesta näkökulmasta.
Tieto on yrityksen voimavara, jota tulee sekä jakaa
että suojata. Henkilötasolla yksityisyyden suoja
ja monet muut tekijät asettavat rajoja. Varmista
yksilötasolla, että jokainen tietää mitä turvallisuudella yrityksessäsi tarkoitetaan. Huolehdi, että
turvallisuus on tarkoituksenmukaisesti hoidettu ja
jatkuvasti kunnossa, mutta älä käytä sitä tekosyynä uudistusten tekemättä jättämiselle.

E si m e r kke j ä
t o i m i a l o itt a i n
Finanssi

Finanssialalla on verkkopankin jälkeen odotettu uusia läpimurtoja digitalisoitumisen suhteen.
Danske Bank on onnistunut toteuttamaan innovatiivisen Mobile Pay -palvelun, jolla rahan tai laskun
lähettäminen onnistuu pelkän matkapuhelinnumeron avulla. Palvelu tarjoaa poikkeavan asiakaskokemuksen ja rikkoo perinteisessä pankkibisneksessä
yleisiä toimintatapoja (palvelun käyttö on maksutonta ja se on avoinna kaikkien pankkien käyttäjille).
Uusista yrityksistä Holvi yhdistää verkkomyynnin,
laskutuksen, budjetoinnin sekä maksut yhdelle
käyttötilille. Muuttunut regulaatio avasi mahdollisuuden liiketoimintamallin muutokseen. Asiakkaina
ovat usein alipalvellut pk-yritykset ja yhdistykset.
Kyseessä on mobiili Internet-ajan tuote, jonka
menestystekijöitä ovat asiakaskokemus, hinnoittelu
sekä turvallisuus.

Metsä

Metsätaloudessa digitalisoituminen on muuttanut lopputuotteiden kysynnän lisäksi koko
arvoketjua puun keruusta jalostukseen. Ponssen
metsäkoneet katkovat puun rungot jo metsässä
käyttötarkoituksensa mukaisiin mittoihin. Samalla
tietojärjestelmät ilmoittavat aina loppuasiakkaalle
asti millaista puuta ja kuinka paljon metsästä on
saapumassa. Kaikki langattomasti, jopa reaaliaikaisena. Ponsse kehittää tuotteitaan ja palveluitaan poikkeuksetta asiakkailta saatujen toiveiden
perusteella seuraten tarkasti, mitä uudistustarpeita toimiala metsäkoneille ja koneyrittäjille asettaa.

Energia

........................................................................................

Energiasektorilla edistykselliset yritykset ovat
hyödyntäneet digitalisoitumista uusien tehokkaiden toimintamallien rakentamiseen. ZenRobotics
myy uudenlaisella liiketoimintamallilla säästöä ja
on tuonut perinteiselle toimialalle (jätteenkäsittely) mittavissa määrissä tekoälyä, digitaalisia palveluita ja analytiikkaa. Asiakkaan ymmärtäminen
on avainasemassa menestyksen osalta. Jokainen
prosessi on omanlaisensa ja niiden ominaispiirteet
on pakko ymmärtää. ZenRobotics korostaa lahjakasta tiimiä, jolla on tavoitteena synnyttää automatisoidun kierrätyksen vallankumous. Eniram
puolestaan toimittaa energianhallintasovelluksia
ja data-analyysipalveluita merenkulkualalle. Yli
250 suurinta laivaa ympäri maailmaa käyttää
Eniramin järjestelmiä säästääkseen polttoainetta
ja siten haitallisia päästöjä. Vuonna 2013 Eniramin
asiakkaat säästivät yhteensä 35 000 tonnia polttoainetta ja 35 miljoonaa dollaria.

........................................................................................

Teollinen tuotanto

10. Läpinäkyvyys

Digitaalinen maailma paljastaa epäkohdat. Sidosryhmien odotukset johdon viestinnän avoimuudesta ja vuorovaikutuksesta digitaalisissa kanavissa kasvavat. Ole reilu, tasapuolinen ja rehellinen.
Puutu epäkohtiin nopeasti, ei parhain päin selitellen vaan korjaamalla ja avoimella viestinnällä.
Mainevaikutukset leviävät nopeasti.
Kirjoita tähän oma näkemyksesi siitä, minkä asian
on edellä mainittujen lisäksi ainakin oltava kunnossa digitalisoituvassa maailmassa?
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

Teollisuus on tuotantolinjan osalta jo pitkään ollut
etulinjassa digitalisoitumisen hyödyntämisessä.
KONE on esimerkki perinteisestä yrityksestä, jossa
digitalisoituminen vaikuttaa vahvasti koko yrityksen
laajuisesti. Framery puolestaan valmistaa ja myy
edistyksellisiä puhelinkoppeja sekä muita äänieristäviä tilaratkaisuita. Yhtiön suunnittelu ja valmistus

toimivat kokonaisuudessaan Suomessa. Design ja
brändi ovat merkittävässä roolissa. Framery hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia markkinoinnissa
ja jakelussa asiakkailleen Yhdysvalloista Azerbaidzhaniin. Kempin unelmana on johtaa hitsausta kuin
formula 1 -auton kilpailukykyä. Anturit mittaavat dataa, data siirtyy verkon yli pilveen, data murskataan
ja analysoidaan. Sen perusteella tehdään päätökset
ja toiminnan ohjaus. Uusi tapa toimia on syntynyt
vahvan vastustuksen kautta. Muutos on edellyttänyt
johtajuutta ja ylimmän johdon täyden sitoutumisen.
Vertaaminen Nokian kohtaloon juuttua laitebisnekseen helpotti muutoksen läpivientiä Kempissä.

Palvelut ja kauppa

Uudet liiketoimintakonseptit ovat vallanneet alaa
palveluissa ja kaupassa, joissa perinteiset toimijat ovat usein pyrkineet ensisijaisesti suojaamaan omaa markkina-asemaansa. Esimerkiksi
Dealdashin liikeidea eli senttihuutokauppa ei
sinänsä ole uusi ja yhtiö toimii äärikilpaillulla alalla. Nöyristelemätön ja pedantti asenne tekemiseen
ovat saaneet yrityksen erinomaiseen kasvuun
USAn markkinoilla. Yhtiön äärimmilleen viety
analytiikka ratkoo, millaisesta palvelusta asiakkaat
pitävät ja uusia palveluita tuodaan testattavaksi
jatkuvasti. Asiakas on aidosti ykkönen - kukin
työntekijä toimitusjohtajasta lähtien soittaa
oikealle asiakkaalle viikoittain tavoitteena löytää
keinoja palvelun parantamiseen. Uber-taksit ja
Airbnb ovat olleet nopeita ja rohkeita toimialojen rakenteiden kyseenalaistamisessa. Keskeinen
oivallus on jakamistalous sekä siihen perustuvat
uudet liiketoimintamallit ja aiempaa parempi
asiakaskokemus.

ICT

ICT-ala on muuttunut huomattavasti jättien
hallitsemista järeistä IT-ratkaisuista ketteriin
digitalouden yrityksiin. Vincitin kasvun taustalla
ovat olleet unelmat. Strategiadokumenttien sijaan
laadittiin henkilökohtaiset, tiimi- ja yritystason
unelmat. Henkilöstön toiveista tiivistyi yritystason
unelma => olla huippuammattilaisia, joita muut
yrittävät jäljitellä ja jonka asiakkaaksi haluavat
kaikki. Oleellista on, että muutokset eivät aiheuta
organisaatiossa pelkoa, vaan lähinnä uteliaisuutta. Organisaation haasteena on säilyttää
luottamuskulttuuri ja avoimuus sekä välttää
korporatisoitumista. Myös 3StepIT:n kasvun ja
menestyksen taustalla ovat tiimit ja yksilöt. Henkilöstö on keskiössä, sitten asiakkaat ja sitten osakkeenomistajat. Nopea ja ketterä kulttuuri auttaa
pärjäämään suuria kilpailijoita vastaan. Elinkaaren
hallinta on ollut alusta lähtien liiketoimintamallina
ja yhtiö on oppinut paljon mm. mukauttamisesta
maan tavoille. Kasvuhakuisia kokeiluja on tehty
myös markkina-alueiden suhteen.

Viihde

Viihdeteollisuudessa monet yritykset ovat rakentaneet uskomattomia kasvutarinoita digitalisaa-

tion menestystekijöihin perustuen. Supercellin
menestyksen perustana vaikeasti ennustettavassa kuluttajavetoisessa hittibisneksessä ovat
olleet iso unelma, tiimit ja yksilöt sekä kannustava, kokeileva kulttuuri. Yhtiö uskoo, että
parhaat ihmiset tekevät parhaat pelit, jolloin
tärkein asia on 1) rekrytoida parhaat tekijät ja
2) huolehtia, että ympäristö (kulttuuri) on näille tekijöille paras mahdollinen. Myös Netflixin
yrityskulttuurissa itseohjautuvuus on arvossaan, eikä alisuoriutumista tai keskimääräisyyttä siedetä. Yrityskulttuureissa luotetaan yksilön
päätöksentekokykyyn ja vaalitaan ihmisten
hyvinvointia, mutta hankkiudutaan nopeasti eroon huonosti menestyvistä hankkeista,
alisuoriutujista tai huonosti kulttuuriin sopeutuvista työntekijöistä. Redbull puolestaan on
laajentunut energiajuomista viihdejätiksi, joka
tuottaa jatkuvasti uutta ja luovaa materiaalia eri kanavissa (printti, TV, verkko, mobiili,
musiikki, pelit ja elokuvat) yhtiön kohdesegmentille. Ainutlaatuinen markkinointikonsepti
toimii omana mediayhtiönään 24/7 ja tukee
energiajuomabrandia.

Terveys ja hyvinvointi

Yksityisellä sektorilla on lukuisia digitalisaatioon pohjautuvia health care –sektorin
yrityksiä, joiden kansainvälisen kasvun mahdollisuudet vaikuttavat hyviltä. Esimerkiksi
Planmecan tuotteita viedään yli 120 maahan.
Planmeca hyödyntää simulointia ja leuan
3D-tulostusta hammashoidon koulutuksessa.
Tuloksena on myös koulutusvientiä. Tuotevalikoima hyödyntää vahvasti digitaalisuutta mukaan lukien digitaaliset hammashoitokoneet,
monipuoliset 2D- ja 3D-röntgenlaitteet, CAD/
CAM-tuotteet sekä niitä tukevat ohjelmistoratkaisut. Myös Pihlajalinna pyrkii ratkaisemaan
terveydenhuollon haasteita SOTE-kustannuksia
alentavalla toimintamallilla ja toiminnanohjausjärjestelmällä sekä mm. työterveyshuollon
online-raportointi- ja toiminnanohjausohjelmistolla.

Julkinen sektori

Myös julkisella sektorilla kohdataan pitkälti
samoja haasteita sekä johtamisen että digitaalisten palveluiden osalta kuin yrityksissä.
Esimerkiksi Verohallinnossa sähköinen asiointi
on vakiintunut normaalikäytännöksi. Koneille
annetaan se työ, josta koneista on paras hyöty.
Paperi- ja sähköisistä lomakkeista on siirrytty
kohti yhteiskäyttöisiä verkkopalveluita keskittyen asiakkaan itsepalvelun mahdollistamiseen
ja yhteiskäyttöisiin tietoihin eri järjestelmissä.
Edistyshalu on kunnioitettavaa, koska toimijalla
on alallaan monopoli eikä asiakaskatoa tarvitse
pelätä. Reittiopas on julkisen liikenteen digitaalinen palvelu, joka noussut yhdeksi Suomen
arvostetuimmista verkkobrändeistä.

