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DigiLeap –hanke    1.1.2018 – 30.11.2019

• DigiLeap –hankkeessa (EAKR) kehitetään ratkaisuja kysymykseen: 
– Kuinka PK-yritykset voivat varautuvat digimuutokseen? Miten 

PK-yritykset voivat tehdä digimuutoksen systemaattisesti?

DigiLeap -hankkeessa tuotetaan:
1. DigiLeap- malli, joka tukee yritystä 

digimuutoksen tekemisessä. 
2. Yrityshaastattelujen ja -kyselyiden

kautta lisätään tietoisuutta digitalisaatiosta
ja ratkaisuista. 

3. Yritysten digisparraus mallien 
validoimiseksi

4. Seminaarit ja muut tapahtumat.
5. Hankkeen tulokset kootaan avoimeen 

ilmaiseksi käytössä olevaan 
Digitalisaation tukipalveluun (web-
palvelu).

Hankkeen rahoittajat: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Ii / Iin 
Micropolis Oy, Kuusamo / Naturpolis Oy, Oulu / BusinessOulu, PipeLife
Oy, Raahe / Raahen seudun yrityspalvelut, VTT, Oulun Yliopisto.

https://www.apuadigiin.fi/

https://www.apuadigiin.fi/


Digitalisaation tavoitteiden kohdistuminen 
yrityksessä

• Sisäinen tehokkuus:
– Yrityksen sisäisen toiminnan tehostaminen. 

Esimerkiksi uudet ICT ratkaisut sisäisten 
prosessien tehostamiseksi. 

• Ulkoiset mahdollisuudet:
– Uudet palvelut asiakkaille, uudella tavalla 

olemassa olevat palvelut, sähköiset kanavat 
asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, …

• Disruptiivinen muutos:
– Mahdollisesti uudistetaan kokonaan toimialaa 

digiteknologiaa hyödyntämällä. 
– Yritystasolla löydetään kokonaan uudenlainen 

business yritykselle / uusi rooli arvoverkostossa.

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., Teppola, S. Tackling the Digitalisation
Challenge: How to Benefit from Digitalisation in Practice, International Journal of 
Information Systems and Project Management (IJISPM), Vol. 5, No. 1, 
2017. http://www.sciencesphere.org/ijispm/archive/ijispm-050104.pdf

http://www.sciencesphere.org/ijispm/archive/ijispm-050104.pdf


Digitalisaatiokysely 2018 & 2019 2019: 55 yritysvastausta
2018: 70 yritysvastausta

Mitä kehitystoimenpiteitä tullaan toteuttamaan:
• Kehitetään uusia liiketoimintamalleja kokonaan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ajatellen
• Tehostetaan internet näkyvyyttä
• Laajennetaan tai parannetaan nykyisiä palveluja tai 

tuotteita digitalisaation ratkaisuja hyödyntämällä

Suurimmat haasteet digitalisaation hyödyntämiselle yrityksissä?
• Meillä ei ole aikaa tutustua ja perehtyä digitalisaation

mahdollisuuksiin
• Ei ole ymmärrystä mitä digiteknologiat voisivat tarjota 

yrityksemme liiketoimintaan
• Digipanostuksen takaisinmaksu on epäselvä
• Puute osaavista henkilöistä

Kyselyyn vastasi pääosin 
pieniä tai mikroyrityksiä

Suurin osa vastanneista tulee 0-2 
vuoden jänteellä panostamaan 
digitalisaatioon. 



DigiLeap –
Hallittu digiloikka

Digihaastattelut

Digisparraus

apuadigiin.fi
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DigiLeap-malli

Digi-infot Digitutkimukset

~ 40 yritystä: 
~20 VTT malli 
~20 Yliopiston malli

~ 15 yritystä



ApuaDigiin –sivusto: https://www.apuadigiin.fi/

Sähköinen tukipalvelu PK-yrityksille, jonka
avulla yritys voi lähteä kehittämään
digitalisaatiota itselleen systemaattisesti:

• mahdollistamaan kasvun uuden
liiketoiminnan kautta

• tehostamaan toimintoja oma
lähtötilanne huomioiden.

Soveltuu myös sähköiseksi palveluksi
kuntien/kaupunkien yrityskehitysorganisaa-
tioille digiviestintään / -sparraamiseen.



Testattu työkaluja / menetelmiä eri 
toimialan ja kokoluokan yrityksille:
- Keskisuuria yrityksiä
- Pieniä yrityksiä
- Mikroyrityksiä
- Muutamia yksinyrittäjiä

Toimialoja esimerkiksi:
- Kaupanala
- Valmistava teollisuus
- Kiinteistövälitys
- Kuljetus
- Majoitus/ravintola-ala
- …

Digitilanteen kartoitus

Esimerkki työkaluista ja 

niiden soveltamisesta



Digitilanteen kartoitus (digihaastattelu)

POSITIOINTI

Missä olen digissä, 
mitä voisi kehittää?

Mitkä ovat uhat ja 
mahdollisuudet digissä?

Kehitysideani /-
aktiviteettini luokiteltuna

Yritys vastaa 
Digikypsyys 

työkaluun

VTT tekee analyysin

Yrityshaastattelu

VTT tekee 
yhteenvedon 

yritykselle

Priorisointi 
ja valinta

Digitilanteen kartoitus !
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Digitaalisen kypsyyden malli tiiviisti

9

Ilmainen itsearviointityökalu näyttää
organisaation nykytilanteen ja 
kehitystarpeet digitalisaatioon
liittyen.

Mikä on organisaationi digikypsyys?
Verrattuna muihin?
Verrattuna referenssiryhmään?

TM

Testaa digikypsyytesi:
https://digimaturity.vtt.fi
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https://digimaturity.vtt.fi/


PK-yritysten digitalisaatiohaastattelut & 
sparraus – terveisiä yrityksiltä Digihaastattelut Digisparraus

”DigiLeap-hankkeessa käytetty systemaattinen ja jäsentelevä lähestymistapa omien digi-innovaatioiden
edistämisessä on ollut hyödyllinen. Sparrauksen aikana digikokonaisuus on selkiytynyt, oma ymmärrys
mahdollisuuksista lisääntynyt ja kehitettävät digitaaliset palveluideat ovat konkretisoituneet.
Sparrauksen tuloksena on syntynyt dokumentoitu, jäsennelty, kehitettävien digipalvelujen kuvaus.”

Riikka Pesämaa, Toimitusjohtaja, Pikku-Riikka, Liminka

”Johtavana lisenssivapaiden ohjelmistorobotiikkatuotteiden ja palvelujen 
kehittäjänä yrityksemme sai Digitilanteen haastattelusta erinomaisen kuvan 
omista digitalisaation vahvuusalueistamme sekä kehittämistä vaativista 
toiminnoista.”

Heikki Anttila, Liiketoiminnanjohtaja, 
Botlabs Oy, Oulu

”DigiLeap-hanke antoi meille hyvä lähtötilanteen katsauksen digitalisaation tilastamme. Digimalli
antaa moniulotteiseen digitalisaation ilmiöön yksinkertaisen ja ymmärrettävän mallin miten
arvioida yrityksen tilaa ja suunnata kehitystä.”
Marko Heikkinen, Chief Information and Marketing Officer, Pipelife Finland 
Oy, Oulu



Poimintoja havainnoista …

Pienissä enintään muutaman henkilön yrityksissä yrittäjän ajankäyttö 
on haastavaa – kaikkeen ei ehdi revetä. Haastattelujemme ja 
digisparrauksen pohjalta vaikuttaisi, että erityisesti mikroyritykset 
tarvitsevat tukea digimahdollisuuksien tunnistamiseen, ratkaisujen 
ideointiin ja digikehityksen jäsentämiseen. 

Markkinointiin liittyvät kehitysaktiviteetit. Digikanavat 
markkinointiin, asiakasreferenssit digimuodossa. ”Pienikin 
yritys voi näkyä yhtä hyvin ja laajalti kuin isot yritykset 
digitalisaatiota hyödyntäen”.

Erityisesti keskisuurissa yrityksissä toiminnan 
automatisaatio ja integraatiot lisääntyvät. Kuten 
ohjelmistorobotiikan (RPA) hyödyntäminen tehtävien 
automatisoinnissa. 

Hyvän IT/digi kumppanin löytäminen tärkeää. Ei kuitenkaan 
poista speksauksen tärkeyttä. On hyvä ymmärtää toimiala ja 
asiakkaansa, jotta voidaan tilata laadukas IT-ratkaisu.



Alakko nää digiä – kokemuksia digitalisaation polulta 
– torstaina 31.10 klo 8.30-11.30 Oulun yliopisto, L10

https://www.vtt.fi/medialle/tapahtumat/alakko-nää-digiä-kokemuksia-digitalisaation-polulta

Tilaisuus on maksuton.



apuadigiin -sivuston hyödyntäminen käynnistynyt

• Hankkeessa mukana olevat seudulliset 
toimijat Pohjois-Pohjanmaalla ottavat 
palvelupaletteihinsa mukaan:
– BusinessOulu / oulu
– Micropolis / Ii
– Naturpolis / Kuusamo
– Raahen seudun yrityspalvelut

• Kainuun Etu / Kainuun digitie: soveltanut 
apuadigiin –palvelun työkaluja omissa 
yrityshaastatteluissa / työpajoissa / 
kyselyissä. Yhteistyötä jatketaan.  



Kysymyksiä ?

Alakko nää digiä – kokemuksia digitalisaation polulta 
– torstaina 31.10 klo 8.30-11.30 Oulun yliopisto, L10
https://www.vtt.fi/medialle/tapahtumat/alakko-nää-digiä-kokemuksia-digitalisaation-polulta

Ilmoittaudu mukaan !

https://www.apuadigiin.fi/


