


HALLITUKSEN  
DIGITALISAA TIOON  

LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 
MISSÄ pELISSÄ AIOMME OLLA?
Mikä on ambitiotasomme – tavoittelemmeko nykyisen liiketoiminnan tai sen osan 
tehostamista digitalisoinnilla vai koko liiketoiminnan tai toimialan disruptiivista 
uudistamista? Onko meillä selkeä pelikirja, jolla aiomme tässä onnistua – hyök-
käämmekö vai puolustammeko? Millaista vaikutusta tavoittelemme yrityksen ar-
voon digitalisaatiosta? Monia perinteisiä liiketoimintoja arvostetaan kaavalla liike-
vaihto × 0,5, kun taas alustatalouden yrityksillä kerroin voi olla jopa 10.

MIKÄ VOISI TAppAA MEIDÄT? 
Onko yrityksemme kilpailukyky uhanalainen? Tunnistammeko, mistä toimialaam-
me mullistava disruptio tulee – saman alan yrityksiltä, ulkomaisilta teknologiajä-
teiltä vai uusilta pelureilta eri toimialojen risteyskohdissa? Kuka on asiakkaamme 
tulevaisuudessa ja miten tarpeet muuttuvat? Voisimmeko tehdä harjoituksen, 
jossa mietitään, miten meidät saa polvilleen ja oppia siten varautumaan riskeihin 
ja kehittämään asemaamme?

MITÄ ONNISTUMINEN VAATII rESUrSSOINNILTA?
Olemmeko ymmärtäneet, mitä digitalisaatiossa onnistuminen vaatii resurssien 
osalta? Kuinka paljon digitaalisiin kasvuhankkeisiin tulee investoida – riittävätkö 
raha, aika ja ihmiset? Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on resurssien allokoin-
tipäätöksiin? Ovatko kustannus- ja investointibudjetit linjassa tavoiteltavan muu-
toksen laajuuden kanssa? Ovatko nykytoimintaa ylläpitävät ja tehostavat inves-
toinnit sekä uudistumispanostukset oikeassa suhteessa?

MINKÄ rOOLIN OTAMME?
Olemmeko miettineet, millaisen roolin haluamme hallituksena ottaa digitalisaa-
tion tuomassa muutoksessa? Rooleja on monenlaisia: Numerot – katsommeko 
ensisijaisesti toteutuvia numeroita ja annamme johdon näiden puitteissa hoitaa 
asiat? Valvonta – tarkastelemmeko digitalisaatioon liittyviä hankkeita sovituin 
mittarein ja teemme tarvittaessa hankkeiden ohjaukseen, aloittamiseen ja lak-
kauttamiseen liittyvät päätökset? Dialogi – viemmekö asiaa eteenpäin tiiviissä 
dialogissa yrityksen johdon kanssa? Kuskin penkillä – vaaditaanko meiltä hallituk-
sena kuskin paikalla oloa muutoksen onnistumiseksi? 

rIITTÄÄKö OSAAMINEN? 
Millainen on hallituksemme ja sen jäsenten osaaminen digitalisaation suhteen? 
Pystymmekö toteuttamaan omistajien tahtotilan vai tarvitaanko hallituksen ko-
koonpanoon muutoksia? Miten meidän tulisi muuttaa työtapojamme, jotta pys-
tymme hoitamaan valitun tai omistajien meille antaman roolin? Numeroiden tar-
kastelu ja hankkeiden valvonta kuuluvat hallitusten perinteiseen osaamiskenttään, 
mutta laajempi dialogi tai kuskin penkillä oleminen vaatii usein uutta osaamista. 
Kykenemmekö tukemaan ja haastamaan toimivaa johtoa tällä alueella?
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KYSYMYKSET JOHDOLLE: 
ONKO MEILLÄ OIKEA TILANNEKUVA?
Mitkä ovat digitalisaation mahdollisuudet ja uhat oman liiketoimintamme näkö-
kulmasta? Millaista skenaariotyötä olemme tehneet ja mitä pitäisi vielä tehdä – 
onko skenaariotyömme ollut riittävän laadukasta, ymmärrämmekö aidosti erilai-
set tulevaisuudenkuvat ja kykymme menestyä niissä? Mitkä ovat yrityksemme 
kannalta tärkeimmät teknologiat nyt ja tulevaisuudessa? Miten nämä vaikuttavat 
asiakkaidemme käyttäytymiseen? Miten yrityksen asiakkaat on kytketty tuottei-
den, palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen?

MITEN DIGI NÄKYY YrITYKSEN STrATEGIASSA? 
Onko digitaalisuus saatu tarkoituksenmukaiseksi ja kiinteäksi osaksi yrityksen 
koko strategiaa? Miten tuotamme arvoa asiakkaille nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä 
ovat onnistumisen kannalta keskeiset strategiset hankkeet? Onko johdolla hal-
linnassa sellainen strategisten hankkeiden kokonaisuus, jonka avulla kilpailukyky 
kehittyy – veivataanko vanhaa puuroa vai keitetäänkö uutta? Ovatko hankkeet ja 
niille asetetut mittarit ja tavoitteet yhdenmukaisia asetetun ambitiotason kanssa? 

TUKEEKO KULTTUUrIMME HALUTTUA MUUTOSTA?
Tukevatko kulttuurimme ja toimintatapamme digitalisaation edellyttämää uudis-
tumista, ja mitä niille tulisi tehdä? Ovatko epävarmuuden sietokykymme, vies-
tintätaitomme sekä muutosjohtamisvalmiutemme riittävät? Miten varmistamme, 
että organisaatiokulttuuri kehittyy suuntaan, joka edistää strategian toteutumis-
ta? Onko kulttuurissamme strategian toteuttamista hidastavia piirteitä, ja mitä 
niille voidaan tehdä? Osaammeko toimia avoimesti yhteistyössä ja vuorovaiku-
tuksessa sekä sisäisesti että ulkoisesti?

ONKO MEILLÄ TArVITTAVA OSAAMINEN JA KYVYKKYYDET?
Miten organisoidumme sekä hankimme ja säilytämme oikeanlaista osaamista, jot-
ta onnistumme saavuttamaan asetetun ambitiotason? Mitä voimme toteuttaa itse, 
mitä meidän on ostettava tai kopioitava ulkopuolelta? Miten vältämme teknologi-
oihin ja toimittajiin liittyvät riskit – kuka hallitsee ekosysteemiä jossa toimimme? 
Ovatko toimintatapamme nopeita ja ketteriä? Onko meillä digitalisaation edellyt-
tämä kyky innovointiin ja innovaatioiden skaalaamiseen? Onko johtoryhmässäm-
me tarpeeksi laaja-alaista osaamista digitaalisuuden ymmärtämiseen? Entä millä 
tolalla on muun henkilöstön digiosaaminen? Ketkä ovat digitalisaatiota edistävät 
avainhenkilöt ja heidän roolinsa, keitä muita tiimiin vielä tarvitaan?

MITEN DIGI VAIKUTTAA MAINEESEEMME? 
Miten yritys profiloidaan toimialansa edelläkävijäksi ulkopuolisten sidosryhmien 
silmissä? Osaammeko huolehtia maineestamme sekä asiakkaidemme suuntaan 
että työntekijämarkkinoille? Ymmärrämmekö, miten mainevaikutukset leviävät 
nykyisin hyvässä ja pahassa? Miten hyödynnämme sosiaalista mediaa ja uusia 
viestintätapoja maineemme rakentamisessa? Mitkä ovat keskeiset riskitekijämme 
ja mitä riskejä digitaaliset toimintatavat tuovat maineen kannalta? Onko meillä 
suunnitelma ja vastuut, joiden mukaisesti toimimme mahdollisessa kriisiviestin-
tätilanteessa?



1. Artificial intelligence (AI) / tekoäly, koneäly, machine 
learning / koneoppiminen, data-analytiikka, algorit-
mit: Yritystoiminnassa kertyy entistä enemmän erilaista 
mielenkiintoista dataa. Nykyiset algoritmit ja tietoko-
neiden laskentatehon kasvu mahdollistavat sen, että 
tietokoneita voi ihmisälyä jäljittelemällä opettaa teke-
mään älykkäitä johtopäätöksiä ja suosituksia yrityksen 
ja sen asiakkaiden hyödyksi.

2. palvelumuotoilu / service design, UX/CX, käyttäjä-
kokemus / user experience, validointi: Digipalvelui-
den välisessä kisassa palveluiden helppokäyttöisyys on 
kriittisen tärkeä asia, sillä digipalvelun käyttöliittymä voi 
samalla olla yrityksen brändi, maine ja ylipäätään kaik-
ki, mitä asiakas yrityksestä näkee. Helppokäyttöisyyttä 
luodaan keräämällä asiakaspalautetta intensiivisesti ja 
testaamalla omia palvelun käyttöön ja toimintaan liitty-
viä oletuksia asiakkailla.   

3. Blockchain / lohkoketju, bitcoin, kryptovaluutat: In-
ternet-teknologia ja avoin lähdekoodi mahdollistavat 
digitaalisten hyödykkeiden jatkuvan jäljittämisen ja 
transaktioiden jatkuvan digitaalisen julkisen varmen-
tamisen. Tämän ansiosta voidaan luoda digitaalisia va-
luuttoja, joiden koko tapahtumahistoria on kirjattuna ja 
joka säilytetään julkisessa hajautetussa tietokannassa. 
Sama toimintamalli voi yleistyä yritystoiminnassa laa-
jemminkin esimerkiksi sopimusten, identiteettien, han-
kintaketjujen ja tekijänoikeuksien hallinnassa.

4. Augmented reality (Ar) / lisätty todellisuus, virtu-
al reality (Vr) / virtuaalitodellisuus: Digiteknologian 
avulla sisältöjä voi kehittää entistä monipuolisemmiksi 
ja näyttävämmiksi elämyksiksi. Virtuaali- ja lisätty to-
dellisuus voivat auttaa esimerkiksi havainnollistamaan 
ja simuloimaan asioita, parantamaan työturvallisuutta, 
kouluttamaan ihmisiä tai kertomaan uudenlaisia digi-
taalisia tarinoita.

5. Alustatalous / platform economy, customer data plat-
form, ekosysteemi: Digikilpailussa harva yritys pärjää 
täysin yksin. Yleensä voittamiseen tarvitaan kumppa-
neita, jotka auttavat yritystä luomaan laajempia digi-
kokonaisuuksia asiakkaille. Esimerkkinä Applen iTunes, 
jossa Apple tarjoaa alustan, johon lukuisat toimijat tuo-
vat lisäarvoa ja siten luovat ekosysteemin. 
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6. Monikanavainen johtaminen, growth hacking, medial-
listuminen ilmiönä, ilmiömarkkinointi, vaikuttajamark-
kinointi, hakukoneoptimointi, SEO, SEM: Kaupankäyn-
ti verkossa lisääntyy, ja verkossa tehtävää kauppaa voi 
kasvattaa erilaisten dataa hyödyntävien markkinointi- 
ja myyntikeinojen avulla. Monikanavaisuus tarkoittaa 
verkon ja kivijalan toimintojen sitomista saumattomaksi 
kokonaisuudeksi, jotta asiakas saa aina tasalaatuisen 
hyvän palvelun kanavasta riippumatta. 

7. Ketterät työskentelytavat, lean, agile, scrum, kanban, 
sprint: Kun ennen IT-kehityshankkeet olivat pitkiä ja 
raskaita ja osuivat harvoin täysin maaliinsa, nykyisin 
suositaan lyhyitä ja iteratiivisia hankkeita, joissa asiakas 
on aina läsnä ja tulosta syntyy pienissä paloissa, mutta 
entistä lyhyemmissä sykleissä. Tämän työskentelytavan 
apuna käytetään erilaisia täsmällisiä rooleja, rituaaleja, 
työkaluja ja metodologioita, ja samalla läpinäkyvyys 
projektien etenemiseen paranee. 

8. Disruptio, legacy, radical innovation, uudistuminen: 
Digiaikaan kuuluvat yllätyksellisyys, kilpailijoiden no-
peat liikkeet sekä toimialarajojen hämärtyminen. Mo-
nen yrityksen tontille voi tulla uudenlaista kilpailua esi-
merkiksi ulkomailta, viereiseltä toimialalta, arvoketjun 
eri kohdasta tai startup-yrityksiltä. Hengissä säilyminen 
vaatii oman liiketoiminnan jatkuvaa kriittistä tarkaste-
lua, riskeihin varautumista sekä liiketoiminnan uudista-
mista vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita.

9. ApI (application programming interface) / ohjelmoin-
tirajapinta, open source / avoin lähdekoodi: Kun ennen 
ohjelmistot olivat monoliittimaisia, raskaita ja hitaasti 
muutettavissa olevia, tänä päivänä suositaan valmiina 
tarjolla olevia ohjelmistokomponentteja sekä ohjelmis-
tojen liittymäpintoja, joiden kautta eri ohjelmistot pys-
tyvät toimimaan keskenään nopeammin ja tehokkaam-
min. Näin asiakkaille tarjottavia digiratkaisuja voi saada 
aikaan entistä helpommin.

10. robotiikka, IoT (Internet of Things), dronet, 3D-tulos-
tus: Digi ei ole pelkästään ohjelmistoja, vaan myös lait-
teilla on monesti tärkeä rooli kokonaisuudessa. Konk-
reettisia esineitä voidaan tulostaa, ostoksia lennättää 
asiakkaille minikoptereilla, laitteiden dataa kerätä ja 
hyödyntää liiketoiminnan optimointiin. Lisäksi auto-
maatiota hyödyntämällä voi saada aikaan laitteita, jotka 
toimivat robotin tavoin hyvin itsenäisesti.



Menestyminen digitalisoituvassa maailmassa vaatii yritysten joh-
tamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja nä-
kökulmia. Boardmanin Digifoorumissa on kartoitettu teemoja ja 
asioita, jotka omistajien, hallituksen ja ylimmän johdon tulisi ym-
märtää digitalisaatiosta.

Tähän julkaisuun on koottu Hallituksen kymmenen hyvää kysymys-
tä digitalisaatiosta, joita jokaisen tulisi käsitellä yrityksen koos-
ta, toimialasta tai markkinasta riippumatta. Kysymykset on jaettu 
kahteen osaan, joista ensimmäinen sisältää hallituksen itselleen ja 
toiminnalleen asettamat kysymykset ja toinen hallituksen keskei-
simmät digitalisaatioon liittyvät kysymykset yritysjohdolle. Kysy-
mysten on tarkoitus toimia eräänlaisena muistilistana, jotta keskei-
simmät näkökulmat tulisivat käsitellyiksi joka yhtiössä. Julkaisuun 
on lisäksi koostettu digitalisaatioon liittyvää keskeistä termistöä, 
joihin valistuneiden hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon olisi 
hyvä perehtyä.

BOARDMAN on omistajien, hallituksen jäsenten ja johdon osaa-
mista ja yhteistyötä kehittävä osaamisverkosto. Digitalisoituvassa 
maailmassa menestyminen vaatii yritysten päätöksentekoketjulta 
uudenlaista otetta ja näkökulmia. Yhtenä Boardman-osaamisver-
koston kehittämishankkeena kokosimme asiantuntijoista, yritys-
johtajista ja yrittäjistä koostuvan ryhmän, joka tarkasteli digitalisoi-
tuvan maailman keskeisiä kysymyksiä ja niiden vaikutusta yritysten 
päätöksentekoon ja johtamiseen. www.boardman.fi 

FUTURICE on kansainvälinen nopean kasvun asiantuntijayritys, 
joka toteuttaa digitaalisia palveluita asiakkailleen, ratkaisee näi-
den liiketoimintaongelmia teknologian, designin ja datan keinoin 
sekä kehittää samalla yritysten kulttuuria ja toimintamalleja di-
gitalisaation ja innovaatioiden mahdollistamiseksi. Vuonna 2000 
perustetulla Futuricella on tällä hetkellä 500 osaajaa Berliinissä, 
Tukholmassa, Oslossa, Münchenissä, Lontoossa, Tampereella ja 
Helsingissä. www.futurice.com 
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