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Tämä opinnäytetyö tarkastelee rakennusalalla tapahtuvaa digitalisaatiota toimi-
henkilöiden näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaatiota, joka 
pyrkii muuttamaan organisaation strategiaa, teknologiaa ja markkinoita. Tutki-
muksen tavoitteena oli selvittää, miten erilaisissa rooleissa työskentelevät toimi-
henkilöt kokevat digitalisaation yrityksen sisällä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 
pyrittiin saamaan selvyys, miten digitalisaatio vaikuttaa työhön. 

Teoreettinen viitekehys muodostuu digitalisaation ja muutosjohtamisen teoriasta, 
jotka on kerätty kirjallisuudesta, artikkeleista, verkkojulkaisuista ja tutkimuksista. 
Ensimmäisessä teoriaosuudessa perehdytään syihin, jotka käynnistävät di-
gimuutoksen ja joka siirtää yrityksen perinteisestä digiaikaan. Toisessa teoria-
osuudessa käsitellään muutosjohtamista, itseohjautuvuutta, hiljaisen tiedon jaka-
mista ja tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Tutkimusosan tavoitteena 
oli saada selvyys, millaiset digitalisaation mukana tuomat tekijät vaikuttavat yri-
tyksen toimintaan ja millaisista muutoksista on mahdollisesti kyse.  

Tutkimuksen kohderyhmänä toimi Destiassa työskenteleviä toimihenkilöitä eri tu-
losyksiköistä. Kohderyhmä valikoitui systemaattisella satunnaisotannalla. Kysely 
toteutettiin anonyymisti. Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin kartoittamaan digitali-
saation tuntemusta, jonka tuloksia pyrittiin hyödyntämään sittemmin digitalisaa-
tion painopisteiden valinnassa. Tutkimustulokset saatiin toukokuun 2018 aikana. 
Kyselylomake koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä ja osin avoimista ky-
symyksistä. Kyselyyn vastasi 83 toimihenkilöä 204:sta, ja vastausprosentti oli 
41%.  

Saatujen tuloksien perusteella voidaan sanoa toimihenkilöiden pitävän digitali-
saatiota varsin positiivisena ja tuttuna asiana. Digitalisaatio koettiin parantavan 
työskentelyn tehokkuutta, laatua ja työturvallisuutta. Lähes kaikki pitivät digitali-
saation hyödyntämisen tulevaisuudessa mahdollisuutena ja vain muutama toimi-
henkilö koki tämän mahdollisena uhkana. Moni toimihenkilö koki kilpailuedun 
saavuttamisen rakennusalla tulevaisuudessa mahdolliseksi. Noin puolella vas-
taajista olisi ideoita digitalisaation kehittämiseksi ja yli puolet toimihenkilöistä oli 
jo ollut mukana ideoimassa. Lähes kaikki haluavat olla mukana kehittämässä di-
gitalisaatiota tulevaisuudessa. 

Asiasanat: digitalisaatio, rakennusala, muutosjohtaminen, itseohjautuvuus, hiljai-
nen tieto 
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This thesis examines the digitalization in the construction sector from the officers, 
point of view. The thesis investigates digitalization, which aims to change the 
strategy, technology and marketing of the organization. The objective of the study 
was to clarify how officers with different assignments experience digitalization 
within the company. Quantitative research intended to specify how digitalization 
has influenced the work of officers.  

The theoretical framework consists of theories of digitalization and change man-
agement, which are collected from literature, articles, online publications and re-
searches. The first theory section concentrates on the reasons which start the 
digitalization process in the company. The second part of the theory covers 
change management, self-management, and the sharing of tacit knowledge, fac-
tors affecting the operations of the company. The objective of the research was 
to specify the effects of digitalization in the company.  

The case study was used as a research method. Officers for the target group 
were selected with systematic sampling. The questionnaire was made anony-
mously. The purpose of the survey was to explore digital knowledge in the com-
pany. The results were to be used when selecting the priorities of digitalization. 
The research was completed in May 2018. The questionnaire consisted mainly 
of multiple choice questions and partly of open-ended questions. A total of 83 
responses were received and a response rate was 41%.  

According to the results it can be stated that digitalization is considered as very 
positive and familiar by the officers. It improves efficiency, quality and safety at 
work. The majority saw digitalization as an opportunity in the future and only few 
felt it as a potential threat. Digitalization was considered as a competitive ad-
vantage in building industry in the future. Roughly half of the officers would have 
ideas for developing digitalization and more than half of the officers had already 
been involved in it. Almost everyone is interested in developing digitalization in 
the future. 

Keywords: digitalization, construction industry, change management, self-direc-
tion, tacit knowledge 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihevalinta lähti liikkeelle ehdotetuista aiheista, joista koin heti 

mielenkiintoisimmaksi digitalisaation. Digitalisaatio on erittäin nopealla vauhdilla 

kasvava muutosvoima. Monet työntekijät käyttävät laitteita sekä internettiä työs-

kentelyn tukena. Laitteiden hyödyntäminen ei ole vähentymään päin, päinvastoin. 

Lisäksi itseäni on aina kiehtonut uusin teknologia.  

Destia on tuonut uusia sovelluksia huomattavasti enemmän työntekijöiden käy-

tettäväksi. Sosiaalisen median käyttö on kasvanut yrityksessä ja näkyvyyttä on 

pyritty parantamaan työntekijöiden välityksellä. Destialle digitalisaatio aiheena on 

hyvin ajankohtainen. 

Digitalisaatiota on vasta viime aikoina alettu hyödyntämään voimakkaammin yri-

tyksen toiminnassa. Kirjallisuutta lukiessa, digitalisaation tämän hetkisen kehityk-

sen kuvataan olevan vasta alkutaipaleella. Teknologian kehittyminen on mahdol-

listanut digitalisaation hyödyntämisen yritystoiminnassa. Digitalisaation koko po-

tentiaalia ei kyetä ymmärtämään vielä niin hyvin, että sitä pystyttäisiin hyödyntä-

mään mahdollisimman tehokkaasti. Työskentely erilaisten uusien laitteiden ja oh-

jelmien parissa tulee vielä lisääntymään merkittävästi. Vaikutus ulottuu toimisto-

työläisistä myös työmaalla toimijoihin. Henkilöstön tuleekin olla tietoinen ympä-

rillä tapahtuvasta muutoksesta. 

1.1 Tausta 

Vuosien saatossa organisaatioihin on alkanut kohdistumaan entistä enemmän 

muutospainetta ja tämä on taas johtanut siihen, että organisaatiot joutuvat ole-

maan jatkuvassa muutoksessa kyetäkseen kilpailemaan toimialallaan kannatta-

vasti. Digitalisaatiota voidaan kuvata tämän hetken merkittävimmäksi ilmiöksi. 

Perinteistä organisaation muutosta on alettu kutsumaan kansainvälisesti digitaa-

liseksi transformaatioksi. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 13.) 

Termiä digitalisaatio on alettu käyttämään enemmän viime vuosina, mutta sille ei 

edelleenkään ole virallista tai edes kunnollista määritelmää. Usein sitä kuvataan 

esimerkkien avulla, mutta ei sanota suoraan, mitä se itsessään on. Media voi 
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viitata sillä verkkokaupan vaikutuksista kivijalkakauppaan, uusien teknologioiden 

tuomiin mullistuksiin, teollisen internetin mahdollisuuksiin tai yhteiskunnan ja te-

ollisuuden rakenteiden muutoksiin. (Ilmarinen & Koskela 2015, 22.)  

Digitalisaatio käsitteenä ei välttämättä avaudu ihmisille, vaikka nämä olisivat kos-

ketuksissa siihen työnsä puolesta. Dekaani Pekka Neittaanmäen mukaan 80 pro-

senttia yritysten tuottavuuden kasvusta on tullut viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana, pääsääntöisesti tietoliikenneyhteyksien hyödyntämisestä. (Peltomäki & 

Norppa 2015, 16.)  

Teknologian kehitys on ollut viimeiset parikymmentä vuotta erittäin nopeaa ja tek-

nologian kannalta mullistavaa aikaa. Yritysten menestyksen suurimpina tekijöinä 

ovat entistä enemmän tieto, osaaminen ja näkemykset, kun aiemmin näitä olivat 

pääoma, laitteet ja henkilöstönmäärä. Tämän vuoksi olemmekin jo hyvin pitkälti 

siirtyneet teollisen tietotyön aikaan. Tämä muutos on vaikuttanut hyvin dramaat-

tisesti eri toimialoihin. (De Jong & Van Dijk 2015.)  

Digitaalinen liiketoiminnan tekeminen on elämistä kovan kilpailun ja taloudellisen 

epävarmuuden alla. Yritysten kohdalla, jotka harjoittavat digitaalista liiketoimin-

taa, asetetut vaatimukset ovat yleisesti suuremmat kuin niiden yritysten, jotka 

harjoittavat fyysisten tuotteiden tai jakelukanavien kanssa liiketoimintaa. Asioiden 

tapahtuessa yrityksen tulee reagoida muutoksiin mahdollisimman nopeasti. Toi-

mialojen jatkuvasta muutoksesta oppiminen ja muutoksen sietäminen kasvatta-

vat keskeisesti yritysten käyttöpääomaa. (Ruokonen 2016, 216.) 

1.2 Tavoite ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kohdeorganisaation toimihenkilöt 

kokevat digitalisaation ja miten sen mukanaan tuoma muutos mielletään. Onko 

se lisännyt työskentelyn tehokkuutta ja laatua? Tarkoituksena on löytää keinoja, 

joilla digitalisaatiota voidaan nostaa paremmin esille työyhteisössä. Käsitteen di-

gitalisaatio tuntemus ja sen ymmärtäminen voivat tuoda lisää arvoa yrityksen toi-

minnalle, kun siitä puhutaan ja keskustellaan laajemmin. Tässä opinnäytetyössä 

käsitellään ensisijaisesti digitalisaatiota, jonka lisäksi hallittu muutosjohtaminen 

on iso tekijä, kun puhutaan yrityksen kyvystä muuntautua sen hetkiseen 
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tilanteeseen markkinoilla. Vaaditaan nopeaa reagointikykyä sekä vahvaa osaa-

mista yrityksen kulttuurissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millainen vaikutus digitalisaation tulolla on 

ollut toimihenkilöiden välillä Destian sisällä roolin ja vastuun vaihdellessa. Pää-

tutkimuskysymys on:  

Miten digitalisaatio vaikuttaa työhön? 

Koska digitalisaatio on tutkimuksen keskiössä, tutkimuksessa pyritään selvittä-

mään myös keinoja parantaa ja kehittää edelleen digitalisaation mukana tuomaa 

hyötyä. Tämän takia ensimmäinen alatutkimuskysymys on: 

Miten digitalisaatiota voitaisiin kehittää? 

Tutkimuksen kohteena oleva kohderyhmä joutuu väistämättä käyttämään digita-

lisaation mukana tuomia ohjelmia, laitteita ja sosiaalista mediaa. Toimiala jo it-

sessään velvoittaa tämän, mutta koetaanko se kuitenkin tulevaisuuden uhkana? 

Siksi toinen alatutkimuskysymys kuuluukin seuraavasti: 

Miten toimihenkilöt kokevat digitalisaation? 

Tutkimuksen toteutus ja valittu tutkimusmenetelmä kuvataan pääluvussa viisi 

(Tutkimuksen menetelmät ja toteutus) tarkemmin. Vastauksia esitettyihin tutki-

muskysymyksiin pyrittiin saamaan sähköisen kyselylomakkeen avulla. 

Päätutkimuskysymykseen pyritään saamaan vastaus tutkimuksen aikana. Li-

säksi alatutkimuskysymysten avulla pyritään selvittämään, miten toimihenkilöt 

kokevat muutoksen työssään kokemusten kautta. Tutkimuksen avulla pyritään 

keräämään uutta tietoa ja lisäämään tuntemusta digitalisaatiosta. Saatua tietoa 

voidaan käyttää hyödyksi tulevissa kehityskohteissa. 

Tutkimuksen kohderyhmä rajattiin siten, että kohderyhmäksi valittiin joukko yri-

tyksen toimihenkilöitä. Joukosta löytyy paljon toimihenkilöitä, joilla on erilainen 

vastuu ja rooli Destialla. Näin pyritään saamaan selvyys siihen, kuinka paljon eri-

lainen työnkuva vaikuttaa digitalisaation tuntemukseen. Laajan otannan tarkoi-

tuksena on saada mahdollisimman paljon käsiteltävää tietoa. Opinnäytetyön 
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teorian muodostavat digitalisaatio ja muutosjohtaminen, mutta tämän lisäksi yri-

tyksen hiljaisella tiedolla on suuri vaikutus yrityksen toimintaan. Tietoa jakamalla 

yrityksen sisällä on mahdollista parantaa työn tuottavuutta tai tuoda muuten lisä-

arvoa. 

1.3 Rakenne 

Opinnäytetyön rakenne on jaettu kahdeksaan eri osa-alueeseen, jotka johdatta-

vat lukijan johdonmukaisesti luvusta seuraavaan. Luvussa 1 johdanto kertoo tut-

kittavan aiheen ja mitä opinnäytetyössä tutkitaan. Tämän lisäksi luvussa määri-

tetään tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset, sekä asetetaan pää- ja alatutkimusky-

symykset työlle. Tutkimuskysymyksiin pyritään saamaan vastaus valitulla tutki-

musmenetelmällä, joka tässä tapauksessa on määrällinen eli kvantitatiivinen tut-

kimus. 2 luvussa kerrotaan tutkimuksen kohteena olevan yrityksen historiasta ja 

taustoista. Luku 3 ja 4 käsittelevät digitalisaatiota ja muutosjohtamista. Digitali-

saatio on kuitenkin tutkimuksen pääkohteena ja muutosjohtaminen on osa koko-

naisuutta. Kerätyn teorian avulla pyritään saamaan kokonaisvaltainen käsitys tä-

män hetkisestä digitalisaation kehityksestä. Opinnäytetyön teoreettiseen keski-

öön on nostettu digimuutoksen käynnistäjät, jotka ovat strategia, teknologia, 

markkinat, megatrendit ja viranomaissäätely. Tämän lisäksi keskiössä ovat di-

gimuutoksen tavoitteet, johon lukeutuvat asiakaskokemus, uudet tuotteet ja pal-

velut, kulttuuri, kilpailuetu sekä kannattavuus. Yrityksen toimihenkilöt työskente-

levät ympäri Suomea. Roolit ja vastuut poikkeavat toisistaan toimenkuvan mu-

kaan. Luvussa 5 käydään tutkimusprosessia teorian avulla läpi. Luku 6 esittelee 

tutkimustulokset, jonka jälkeen luvussa 7 tehdään omat johtopäätökset. Luvun 7 

yhteenveto nivoo saadut tulokset yhteen ja niistä muodostuu asetetuille kysymyk-

sille vastaukset.  Luku sisältää myös pohdintaa otannan edustavuudesta. 
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2 DESTIA OY  

2.1 Historia 

Yrityksen historia ulottuu yli 200 vuoden päähän. Tieliikelaitos otti Destia nimen 

käyttöön markkinointinimenään keväällä 2007. Heti 2008 vuoden alusta Desti-

asta tuli valtionomisteinen osakeyhtiö, jonka tarkoitus oli jatkaa Tieliikelaitoksen 

liiketoimintaa. Ahlström Capitals osti Destia Oy:n koko osakekannan vuonna 

2014. (Destia Oy, 2018.) 

Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- 

ja teollisuusympäristön lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Toiminta vaikuttaa 

merkittävästi yhteiskuntaan, ympäristöön ja yhtiön sidosryhmiin. Monet projektit 

vaikuttavat sekä suoraan infrastruktuurin käyttäjien, että sen lähialueen ihmisten 

ja yritysten arkeen. (Destia Oy, 2018.) 

Destian asiakkaisiin lukeutuvat niin teollisuus- ja liikeyritykset kuin kunnat ja kau-

pungit sekä valtion organisaatiot. Toiminta kattaa koko Suomen alueen, joka on 

jaettu neljään alueelliseen toimintayksikköön. Jokainen toimintayksikkö sisältää 

liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön ra-

kentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Valtakunnallisen 

Erikoisrakentamisen tulosyksikön liiketoimintaa ovat ratarakentaminen ja -kun-

nossapito, vaativa pohja- ja insinöörirakentaminen, energiainfra, kalliorakentami-

nen ja kiviaines. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa 

ovat suunnittelu, tiestötietopalvelut sekä kansainvälinen konsultointi. (Destia Oy, 

2018.) 

2.2 Digitalisaatio Destiassa 

Infra- ja rakennusala ovat kokemassa muutosta digitalisaation ja megatrendien 

vuoksi. Nyt jo hyödynnetään uutta teknologiaa, jolla pyritään vastaamaan nope-

alla vauhdilla tapahtuviin muutoksiin. Uusia työkaluja hyödynnetään projektien 

suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Samalla toiminta tehostuu, tuottei-

den laatu ja vuorovaikutus yrityksen sisällä sekä asiakkaiden välillä paranee. Ku-

vasta 1 löytyvät ne osa-alueet, joita Destiassa pyritään kehittämään. 
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Kuva 1. Destian tutkimus ja kehitys -toiminnan osa-alueet. (Destia Oy, Vuosiker-

tomus 2017.) 

Digitalisaatio on Destian keskeisimpiä liiketoiminnan tekijöitä. Elinympäristön ke-

hitykseen vaikuttavat kaupungistuminen, ilmastonmuutos sekä ympäristöön ja 

turvallisuuteen liittyvät vastuullisuuskysymykset. Nämä yhdessä vaikuttavat tuot-

teiden ja palveluiden kehittämiseen. Tiedon keräämisessä apuna käytetään lan-

gatonta tiedonsiirtoa ja älypuhelimia. Saatua tietoa hyödynnetään tuotannon seu-

rannassa, ylläpitotoimenpiteiden suunnittelussa ja dokumentoinnissa, työajan 

seurannassa sekä monipuolisessa raportoinnissa. Destialla on vuosittain käyn-

nissä noin 50 tuotannon kehittämiseen liittyvää projektia.  (Destia Oy, 2018). 

Destia pyrkii kehittämään mallipohjaista rakentamistuotantoa, hoidon prosessin 

digitalisaatiota, silta- ja betonirakentamisen teknologiaa sekä mobiilisovelluksia. 

Lähes jokaiseen urakkaan suunnittelijat tuottavat digitaalisia kolmiulotteisia tie-

väylä- ja maanrakenteiden malleja, jotka langattomasti viedään työmaille esimer-

kiksi kaivinkoneisiin. Vuonna 2017 Destia ansaitsi kunniamaininnan hyödynnet-

tyään kolmiulotteisia rakennemalleja. Tämän lisäksi Vt8 Luostarinkylän kohta – 

hankkeella kehitettiin ja kokeiltiin digitaalista eli sähköisessä muodossa olevaa 

luovutusaineistoa (Destia Oy, Vuosikertomus 2017). 

Digitalisaatiota hyödynnetään maanteiden kunnossapidossa. Teknologian ja toi-

mintamallien avulla kehitetään hoidon laadunvarmistusta ja ohjausta. Tiestön 

kunnosta kerätään kuvatietoa ja sensoridataa, joiden avulla saadaan sen hetki-

nen tieto tiestön kunnosta. Työnjohdon nopean reagoinnin ja toimenpiteet mah-

dollistaa mobiilin palveluportaali. Virtuaalilasien ja järjestelmän avulla on mahdol-

lista tutkia rakennesuunnitelmia. (Destia Oy, Vuosikertomus 2017).  
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3 DIGITALISAATIO 

Luku 3 sisältää digitalisaatioon liittyvää teoriaa ja käsitteitä, jotka muodostavat 

opinnäytetyön viitekehyksen. Luvussa 3.1 kerrotaan digiaikaan siirtymisestä, mi-

ten kaikki saavat alkunsa.  Luku 3.2 sisältää digimuutoksen käynnistäjät, jotka 

ovat strategia, teknologia, markkina, megatrendit ja viranomaissäätely. Luku 3.3 

sisältää digimuutoksen tavoitteet, jotka ovat asiakaskokemus, uudet tuotteet ja 

palvelut, kulttuuri, kilpailuetu sekä kannattavuus. 

3.1  Digiaikaan siirtyminen 

Digitalisaatio ei yksin riitä digitalisaation syntymiseen, tarvitaan digitalisoitumista, 

joka muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten 

ydintoimintaa. Muutosvoimasta puhutaan silloin, kun yritys saa voimansa digita-

lisoitumisesta ja sitä kautta myös teknologiasta. Teknologia itsessään ei aiheuta 

digitalisaatiota vaan sen mahdollisuudet, joita ihmiset pystyvät hyödyntämään. 

Muutosta voidaan tarkkailla yhteiskunnan tasolla sekä myös yksittäisten yritys-

ten. Jotta digitalisaatiota ymmärrettäisiin, voidaan se jakaa mikro- ja makrotasoi-

hin. Mikrotasolla voidaan tarkastella yritystä ja pohtia sitä, miten digitaalisuus voi 

muuttaa strategioita, ansainnan mekanismeja, tuotteita, palveluita, toimintamal-

leja sekä osaamista. Makrotasolla voidaan tarkastella kokonaista yhteiskuntaa, 

talouden rakenteita ja ihmisten käyttäytymismalleja. Mikro- sekä makrotaso ovat 

yhteydessä toinen toisiinsa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 23.) 

Useimpien yrityksien strategia sosiaalisessa mediassa alkaa hahmottua vähitel-

len ja tätä voidaankin pitää siirtymävaiheena yritykselle. Yrityksen tulee laatia sel-

keät suuntaviivat ja antaa kaikille työntekijöille valtuudet toimia brändin viestin-

viejinä niin halutessaan. Pakottamalla ei saada mitään hyvää aikaan, eikä tulok-

siakaan ole odotettavissa. (Isokangas & Vassinen 2010, 65.) 

Digitaalinen liiketoiminnan tekeminen on elämistä kovan kilpailun ja taloudellisen 

sekä tuotekehityksellisen epävarmuuden alla. Asiat tapahtuvat nopeammin, joten 

asioiden täytyy tapahtua yrityksessä nopeasti. Tämä sen vuoksi, koska digitaali-

sen liiketoiminnan ”kellotaajuus” on merkittävästi suurempi kuin fyysisten ja pe-

rinteisempien liiketoimintojen. Yritysten kohdalla, jotka harjoittavat digitaalista 
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liiketoimintaa, asetetut vaatimukset ovat yleisesti suuremmat kuin niiden yritys-

ten, jotka harjoittavat fyysisten tuotteiden tai jakelukanavien kanssa liiketoimin-

taa. Toimialojen jatkuvasta muutoksesta oppiminen ja muutoksen sietäminen 

kasvattavat keskeisesti yritysten käyttöpääomaa. (Ruokonen 2016, 216.)  

Käsitteenä digitalisaatio termiä ei ole vielä määritelty ja tällä hetkellä sitä tarkas-

tellaan artikkeleissa myynnin, markkinoinnin ja sosiaalisen median kautta. Näkö-

kulmia on monia ja se voi rajoittua pelkästään teknologiaan, joka sisältää pilvipal-

velun ja mobiiliapplikaation tai sitten tietohallinnon. Kirjassa Digimuutos.fi, 10 

huippujohtajan tarina muutosjohtamisesta digitalisaatio on määritetty seuraavalla 

tavalla. Digimuutos poikkeaa yritysten välillä ja se ei ole pelkästään siirtymä te-

hokkaampaan teknologian hyödyntämiseen, vaan organisaatiot joutuvat koke-

maan transformaation eli muuntautumaan myös sisäisesti. Yritys niin sanotusti 

luo nahkansa uudelleen. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 13–14.) Kuvassa 2 

esitetään syyt, jotka mahdollistavat organisaatiomuutoksen ja tavoitteet, johon 

pyritään muutoksen avulla. 

 

Kuva 2. Organisaation matka perinteisestä digitaaliseksi. (Savolainen & Lehmus-

koski 2017, 14.)  
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Ennusteiden mukaan työvoimalta odotetaan yhä korkeampaa koulutustasoa. Uh-

kakuvina nähdään työttömyyden kasvu ja kasvavat yhteiskunnalliset erot. Tarve 

elinikäisestä oppimisesta kasvaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.)  

Jokaisen työntekijän kohdalla ei pidä vain katsoa mitä hän saa aikaan nyt, vaan 

myös mitä muuta hän voisi saada aikaan. Hyvällä johtamisella ihmiset pysyvät 

motivoituneina ja tiedostamalla sen, että motivoitunut asiantuntija voi olla monta 

kertaa tehokkaampi kuin epämotivoitunut. (Sydänmaalakka 2015, 54.)   

Tehokkaasti oppivan organisaation kulttuuriin liittyy vahvasti avoin ja luottamuk-

sellinen ilmapiiri. Ilmapiiri voidaan kokea innostavana tai ahdistavana. Kulttuuri, 

jossa työn tuloksia arvostetaan ja jossa tyyli- ja status eroja ei korosteta liiaksi, 

tutkimukset ovat osoittaneet niiden olevan joustavampia ympäristön muutoksille. 

(Viitala 2004, 63.) 

Tekoäly ei kykene korvaamaan ihmistä kovinkaan nopealla aikataululla. Vaadi-

taan paljon kehitystä kommunikoinnin, tunteiden, luovuuden, kulttuurin ja toimin-

nan ymmärtämisen saralla. Tekoälyn soveltaminen on hankalaa, kun käyttö edel-

lyttää laajaa yleistietoa tai taustatietojen soveltamista. (Brynjolfsson & Mitchell 

2017.) 

3.2 Digimuutoksen käynnistäjät 

Käynnistäjät, jotka haastavat yrityksen muuttumaan perinteisestä organisaatiosta 

digitaaliseksi, on kategorioitu viiteen eri ryhmään. Tähän kuuluvat strategia, tek-

nologia, markkina, megatrendit ja viranomaissäätely. Jo yksittäinen käynnistäjä 

voi saada aikaan muutoksen. Myös useampi käynnistäjä voi vaikuttaa samaan 

aikaan yrityksen toimintaan. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 14.)  

Strategia 

Strategia on ensimmäinen muutoksen käynnistäjistä. Tähän yritys pystyy itse eni-

ten ja helpoiten vaikuttamaan. Strategiaa päivittämällä voidaan laukaista koko 

organisaatioon vaikuttava muutos. Myös organisaatiossa voidaan joutua teke-

mään muutoksia, jotta olemassa olevan strategian vaihtaminen uuteen onnistuisi. 

Viime vuosina monet yritykset ja organisaatiot ovat lisänneet strategiaansa 
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digitalisaation, ja tämä on johtanut muutoksiin yrityksessä. (Savolainen & Leh-

muskoski 2017, 15.)  

Keskeinen merkittävä tekijä on henkilöstöstrategian osa-alue. Osaamista ja työ-

voimaa verrataan yrityksen nykytilanteeseen ja laaditaan suunnitelma voimava-

rojen turvaamiseksi. On varmistuttava, että henkilöstön määrä ja osaaminen 

mahdollistavat kehityksen. (Viitala 2004, 52–53.) 

Miten saadaan motivoitua suuri joukko ihmisiä muutokseen? Yhtenä keinona on 

käytetty ihmisille mahdollisuutta päästä työkiertoon, eli kohtaamaan uusia haas-

teita ja tekemään mielekkäämpiä töitä. Kukaan ei pysty kertomaan mihin digitali-

saatio yritystä kuljettaa, mutta se antaa suuntaviivat, minne kulkea. On tärkeää 

ottaa mukaan kolme tärkeää elementtiä. Ensimmäinen elementti on asiakasko-

kemus, eli pyritään täyttämään asiakkaan toiveet parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toinen elementti liittyy digitaalisuuteen, eli kaikkea mitä yritys pyrkii kehittämään, 

niin se tehdään digitaalisesti, jos mahdollista. Skaalautuvuus on kolmas ele-

mentti, jossa kaikki tuotteet, palvelut ja järjestelmät toimivat ja kommunikoivat 

keskenään. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 146–147.)  

Vain harva idea tai ratkaisu on ainutlaatuinen syntyessään. Useimmiten ainutlaa-

tuisiltakin tuntuvista tuotteista löytyy elementtejä aikaisemmista ratkaisuista. Ole-

massa olevia ideoita ja tuotteita yhdistelemällä, voi syntyä jotakin uutta ja tarkoi-

tuksenmukaista. (Nando & Poutanen 2017, 32–33.)    

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö, työyhteisö, kulttuuri, pää-

määrä ja tavoitteet vaikuttavat organisaation strategiaan. Toiminta-ajatus ja stra-

tegiat määrittävät organisaatiossa luovuuden kriteerit. Panostaessa tuotekehityk-

seen johdon on arvioitava, kuinka paljon investoinnit (varat ja aika) tuottavat ide-

oita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. (Nando & Poutanen 2017, 44.)    

Strategiaprosessi, jolla yritykset arvioivat strategiaansa on useimmiten liian hidas 

ja jäykkä, tämä tapahtuu noin 1-3 vuoden välein. Digitalisaation johtaminen tar-

vitsee toimeenpanosuunnitelman, jota arvioidaan, tarkennetaan ja täydennetään 

2-4 kertaa vuodessa. Siten yrityksen suuntaa pystytään muuttamaan tarvittaessa 

joustavasti ja hallitusti. Onnistumisen ratkaisevat toteutus ja toimeenpano, 
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suunnitelma antaa niille edellytykset. Tavoite on saada aikaan tuloksia ja uudis-

tua jatkuvasti. Yritys tarvitsee jatkuvasti parempia keinoja saavuttaa tavoitteensa. 

(Ilmarinen & Koskela 2015, 248.)   

Ketterässä strategiaprosessissa vältetään turhan materiaalin tuottaminen ja ja-

kaminen. Digitalisaatio tarjoaa yhä enemmän tarkempaa tietoa yrityksille, mutta 

vain murto-osa tästä on strategisen päätöksen kannalta olennaista tietoa. (Hä-

mäläinen, Maula & Suominen 2016, 191.) 

Teknologia 

Teknologia on toinen muutoksen käynnistäjistä. Teknologia mahdollistaa uusien 

liiketoimintamallien syntymisen. Samalla se antaa mahdollisuuden kasvattaa, 

laajentaa ja muuttaa yrityksen sen hetkistä liiketoimintaa. Yritys päättääkin mil-

laista teknologiaa hyödynnetään ja kuinka paljon panostetaan uuden teknologian 

kehittämiseen. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 15.) 

Tietotekniikan mukana tullut automaatio on vähentänyt teollisuuden työntekijöi-

den määrää. Koneet tekevät aiemmin ihmisten tekemän raskaan työn. Työn 

luonne on muuttunut olennaisesti materiaalin käsittelystä tiedonkäsittelyksi. 

Työntekijöiden ja johtajien tärkeiksi taidoiksi ovatkin muodostuneet analysoida 

asioita, perustella niitä ja esittää ne kirjallisesti ja suullisesti. (Viitala 2004, 47.)   

McKinseyn (2017) raportin mukaan noin puolet toiminnoista nykyteknologialla 

olisi mahdollista automatisoida, mutta vain 5% olisi kokonaisista ammateista täy-

sin automatisoitavissa. Ammateista 60% sisältää automatisoitavissa olevia toi-

mintoja.  

Robotti muuttaa tiedon fyysiseen muotoon tai muuntaa fyysistä maailmaa digi-

taaliseen muotoon. Robotit toimivat joko täysin autonomisesti, ihmisen valvonnan 

alla ja osittain tai täysin ihmisen käskyttämänä. Tehtävät, joita robotit suorittavat, 

ovat yksinkertaisia, likaisia ja vaarallisia ihmiselle tai ne vaativat tarkkuutta, johon 

ihmiset eivät kykenisi. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 53.) 

Tämän hetken suurimpia kehitystrendejä on virtuaalitodellisuus.  Teknologian 

avulla voidaan luoda kuvitteellinen maailma, jossa käyttäjä sulkee ulkomaailman 
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pois ja lisätty todellisuus yhdistää todelliset ja virtuaaliset objektit toisiinsa todel-

lisessa ympäristössä.  Virtuaalitodellisuus mahdollistaisi palveluiden markkinoin-

nin tehokkaasti ja kokemuksellisesti. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 58–

59.) 

Ongelmia voi muodostua uuden työkalun ja uuden prosessin yhdistämisessä, 

kun uutta työkalua yritetään sovittaa vanhaan työhön. Ihmiset vertaavat uutta tie-

tojärjestelmää nykyiseen käyttötapaan ja raportoivat ongelmista, joita uuden pro-

sessin yhteydessä ei tulisi. (Myllymäki 2017, 42.) 

Keskeneräisillä työkaluilla työskentely ei ole kannustavaa, elleivät työkalut vai-

kuta lupaavilta ja ihminen koe kehittämiseen osallistumisen aitona mahdollisuu-

tena. Tietojärjestelmien täytyy toimia koulutuksen yhteydessä, koska ihmisten on 

hyvin vaikeaa kuvitella puuttuvia käyttöliittymän nappuloita ja toimintoja. Tällai-

nen toiminta aiheuttaa muutosvastarintaa enemmän kuin tahtoa. (Myllymäki 

2017, 93.) 

Kaikkien ei tarvitse kuitenkaan olla teknologian edelläkävijöitä. Digitaalisessa 

muutoksessa 5% on teknologiaa ja 95% on muutoksen johtamista ja toimintata-

pojen uudistamista. On tärkeää, että yritys kuitenkin panostaa teknologiakokei-

luihin ja tietojärjestelmänkehitykseen. Etsimällä parhaat liikekumppanit ja tieto-

hallinto-osaajat saadaan lisää teknologiasta kilpailukykyä ja samalla luodaan toi-

mintatapojen muutokselle vaadittavat edellytykset. (Savolainen & Lehmuskoski 

2017, 164.) Erittäin paljon kehitystä tapahtuu seuraavilla digitalisaatioon liittyvillä 

alueilla, kuten teollinen internet, puettavat teknologiat, 3d-printtaus, pienoisheli-

kopterit logistiikassa (drone) ja robotiikka. (Ilmarinen & Koskela 2015, 168.)  

Markkina 

Markkinat ovat kolmas muutoksen käynnistäjä. Tällä tarkoitetaan laajasti yrityk-

sen tai organisaation toimintaympäristöä, johon kuuluvat nykyiset kilpailijat sekä 

asiakkaat ja tulevaisuuden murros. Kun puhutaan yrityksen kirittäjistä, niin niitä 

ovat markkinoiden avautuminen ja kiristyminen. Myös kuluttajat vaikuttavat käy-

töksellään markkinoihin, joka tällä tavoin nopeuttaa organisaatiomuutosta. 
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Perinteisten yritysten tulee muuttaa strategiaansa, kun asiakkaat valitsevat par-

haat tuotteet ja palvelut markkinoilta. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 15.)  

Moni yritys saattaa huomaamattaan omistaa suuren määrän vuosien saatossa 

kerättyä tietoa asiakkaistaan tai muusta oleellisesta, eikä ole osannut hyödyntää 

sitä liiketoiminnassa, markkinoinnissa tai tuotekehittelyssä.  Tällaista tietoa kut-

sutaan big data -nimellä. Big dataa käytetään keskeisten päätösten tukena ja sen 

avulla muutetaan tapaa johtaa yrityksiä. Analysoimalla dataa voidaan tehostaa 

yrityksen liiketoimintaa. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 50.) 

Mitä suuremmat markkinat ovat, niin sitä nopeampi muutostahti on markkinoilla. 

Lineaarisesti kehittyvät yritykset eivät tahdo pysyä perässä. Organisaation tulisi-

kin pyrkiä muutoksiin, juuri sillä hetkellä, kun markkinoilla tapahtuu. Näin saavu-

tetaan hyvät mahdollisuudet pärjätä kehityksen vauhdissa mukana. (Savolainen 

& Lehmuskoski 2017, 189.)  

Yritysten tapa mainostaa ja markkinoida tuotteita ja palveluita on muuttunut digi-

talisaation myötä. Tähän on vaikuttanut asiakaskäyttäytymisen muutos sekä 

mahdollisuus mitata ja kohdentaa mainontaa eri kanaviin. Kokonaiskuvan saami-

nen markkinoinnin tilasta on hankala saada, koska tietoja on saatavilla vain mak-

setusta mainonnasta. Kuitenkin kehitystrendinä on selkeästi markkinoinnin ja 

mainonnan siirtyminen yhä enemmän digitaalisiin kanaviin. (Ilmarinen & Koskela 

2015, 44.)  

Yhä tärkeämmäksi yrityksille on muodostunut omat mediat, kuten digitaaliset pal-

velut, uutiskirjeet ja yhteisöt. Kyseessä voivat olla verkkopalvelut ja mobiilisovel-

lukset, jotka ovat yleensä rahallisesti panostettuna pienempiä kuin kaupallisen 

median kulut. Sosiaalisessa mediassa yritykset voivat saada osakseen huomiota 

ja herättää keskustelua, tätä kutsutaankin ansaituksi huomioksi ja tämä johtuu 

digitalisaation tuomasta murroksesta. Keskustelut voivat sisältää mitä tahansa, 

esimerkiksi mitä yritys on tehnyt tai jättänyt tekemättä.  Tällaista huomiota ei voi 

rahalla ostaa, mutta yritykset pyrkivät hyödyntämään tätä markkinointiviestin-

tänsä vahvistamiseksi. Pyritään synnyttämään keskustelunaiheita kuvilla ja vide-

oilla, joita asiakkaat voivat sitten kommentoida tai jakaa eteenpäin muille kulutta-

jille.  Useimmiten ansaitulla medialla tavoitetaan kohderyhmät paremmin, kuin 
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perinteisellä mainonnalla. Haastavana voidaan pitää sitä, etteivät yritykset pysty 

ohjaamaan keskustelun suuntaa tai sävyä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 46–47.) 

Suomen siirtyminen mainonnan ja markkinoinnin osalta digitaalisiin kanaviin on 

ollut monia muita maita hitaampaa. Suomen kehitys seuraa muiden Pohjoismai-

den ja läntisen Euroopan kehitystä. Suomalaisyritysten panostus vuodessa kas-

vaa noin 10 prosenttia. Kaikista nopeinta vauhtia kasvaa mobiilimainonta (48,3%) 

ja Facebook-mainonta (33,9%). (Ilmarinen & Koskela. 2015, s. 44). 

Megatrendit 

Megatrendit ovat neljäs muutoksen käynnistäjä. Megatrendit koskettavat lähes 

kaikkia toimialoja ja yrityksien on hyvin vaikea tähän vaikuttaa. Yritykset voivat 

hyötyä sopeutumalla kehittyvään tilanteeseen toimikentän laajetessa, koska 

maantieteellisiä tai fyysisiä esteitä ei ole rajoittamassa toiminta- tai markkina-alu-

etta. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 15–16.)  

Digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly ja automatisaatio vaikuttavat lähes kaikkiin toi-

mialoihin. Etenkin voimakasta keskustelua on herättänyt töiden ja työpaikkojen 

katoaminen ja mahdollisuudet uudenlaiseen työnteon tapoihin. Uusi teknologia 

mahdollistaa uudenlaisten työpaikkojen syntyyn. Kuitenkaan työn tulevaisuu-

desta ei ole täyttä selkoa.  Voi olla, että uusien taitojen omaksumisen ja vanhojen 

työntekijöiden eläköitymisen myötä työmarkkinat asettuvat aloilleen. Yksi ske-

naario on, että työtä tehdään erilaisia määriä ja eri tavalla, mutta voimakkaasti 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa tai virtuaalisesti globaaleissa tiimeissä. Toi-

sessa skenaariossa syntyy eriarvoisuutta, jossa eliitti tekee erittäin tuottavaa 

työtä ja pieni eliitti kasaa pääomat itselleen teknologian ja alustojen omistuksen 

kanssa. Tekoäly korvaa ihmistyön. (Sitra, 2017.) 

On hyvin todennäköistä, että teknologia mahdollistaa joko eriarvoistuvan tai erin-

omaisen tulevaisuuden. Riippuen siitä, millaisen yhteiskunnan rakennamme. Te-

ollinen aika loi työväenluokan. Onko tulevaisuudessa kyseessä digitaalisten apu-

jen kanssa kevyemmin tekevä vai syrjään työnnetty luokka. On myös mahdollista 

molempien luokkien synty. Uuden oppimisesta pitäisi tulla tapa jokaiselle ihmi-

selle tulevaisuudessa.  Tuottavuus on toiminut nykyisenä mittarina työlle, ehkä 
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tulevaisuudessa mitataan kykyä oppia uutta ja hyödyntää teknologiaa. (Sitra, 

2017.)  

Digitaalisuuden ansiosta paikallisuus ei ole niin iso välttämättömyys. Palvelujen 

tilaaminen, ostaminen ja käyttäminen ovat yhtä helppoa sekä edullista, riippu-

matta siitä, onko kyseessä verkkokauppa tai missä palveluntarjoaja sijaitsee. Kil-

pailu kiristyy markkinoiden laajentuessa verkkokauppojen ansiosta. (Ilmarinen & 

Koskela 2015, 68.) 

Kilpailevat yritykset, jotka toimivat digiajan pelisäännöillä, toimintalogiikalla ja lii-

ketoimintamallilla tekevät perinteisien, hitaiden, jäykkien ja uudistumiskyvyttö-

mien yritysten elämästä vaikeaa. Kilpailijat voivat ilmestyä toisesta maasta ja eri 

toimialalta hyvin nopeasti. Markkinoiden murros on suuri uhka, mutta samalla 

myös mahdollisuus. Markkinoiden laajentuminen tarjoaa mahdollisuuden kas-

vulle, uusien asiakkaiden hankkimiselle. (Ilmarinen & Koskela 2015, 69.)  

Viranomaissäätely 

Viides muutoksen käynnistäjä on paikallinen ja kansainvälinen viranomaissään-

tely. Lait ja asetukset voivat rajoittaa kilpailua. Suomessa valmistellaan liikenne-

kaarta, jonka tarkoituksena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja 

automatisaation käyttöönottoa, mikä mahdollistaa myös perinteisten organisaa-

tioiden uuden ansainta ja toimintamallin. Proaktiivisella eli ennakoivalla toiminta-

tavalla organisaatiot ja yritykset voivat vaikuttaa viranomaissäätelyyn ja tällä ta-

voin mahdollistaa ja luoda edellytykset organisatoriselle muutokselle. (Savolai-

nen & Lehmuskoski 2017, 16.)  

Euroopassa lainsäädännöt ovat paikallisia eri maiden välillä. Vaikka yhtenäistä-

minen on jo pitkällä EU-alueella, niin digitaalinen maailma on globaali. Tämä tu-

lee jatkossa vaikeuttamaan asioita, koska aina ei ole selvyyttä minkä maan lain-

säädännön mukaan tulisi toimia. Tämän takia sisämarkkinoilla pyritään poista-

maan esteet digitaaliselta liiketoiminnalta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 68.)  

Infrastruktuuri ja verotuksen muutokset vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin 

rakentamisessa. Suomessa esimerkiksi verotuksen kotitaloudenvähennys 
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vaikuttaa remontointi ja kunnossapitopalveluiden kysyntään positiivisesti. (Hämä-

läinen, Maula & Suominen 2016, 213.) 

Työlainsäädännön uudistamisen tarvetta ovat lisänneet yrittäjyyden yleistyminen. 

Huippukoulutetut osaajat toimivat itsenäisinä työntekijöinä voidakseen päättää 

vapaasti mihin hankkeeseen osallistuvat. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016, 

217.) 

Valtio vastaa alan säätelystä, kun keskeinen toimija rakennetussa ympäristössä 

ovat kunnat. On mahdollista, että syntyy säädöksiä, jotka eivät sovi yhteen jär-

jestelmien kanssa. On tärkeää ymmärtää sähköisestä tiedontuotannon maail-

masta, jotta muutoksia järjestelmiin osataan rakentaa oikeassa vaiheessa. Yh-

teistyön ja keskustelujen avulla säädökset eivät luo hidasteita tiedonkululle.   

(Kira-digi 2018.) 

Tietosuoja-asetukset vaikuttavat yritystoimintaan. Yrityksen vastuulla on tiedon 

virheettömyys ja oikeellisuus rekisterin ylläpidossa. Virheet ja puutteet vaikuttavat 

laskutukseen, tuotteiden toimitukseen ja pahimmillaan niistä koituu sanktioita ja 

kanteita. Laki vaatii annettujen tietojen ajan tasaisuuden ja virheettömyyden. 

(Ala-Varvi 2017.) 

3.3 Digimuutoksen tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa organisaatio perinteisestä digitaaliseksi. Tavoitteet on 

kategorioitu neljään eri ryhmään, joita ovat asiakaskokemus, uudet tuotteet ja 

palvelut, kulttuuri, kilpailuetu ja kannattavuus. Nämä kategoriat luovat myös toi-

sille organisaatioille muutospainetta ja tarpeen kehittyä. Onnistuneet muutokset 

ruokkivat toinen toisiaan. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 16.)  

Asiakaskokemus 

Perinteisille organisaatioille tärkeimpiä digimuutoksen tavoitteita on asiakaskoke-

mus. Jotta muutos onnistuisi, niin se vaatii merkittävää muutosta johtamisessa ja 

ajattelussa kaikilla organisaatiotasoilla. Yrityksille asiakkaiden tyydyttävän asia-

kaskokemuksen luominen on elinehto. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 16–

17.) 
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Liiketoiminnan kannalta on tärkeää olla siellä, missä myös asiakkaat ovat. Nyky-

ään asiakkaat odottavat, että yrityksellä on tarjota verkkopalvelu, jossa asioiden 

hoito koetaan mukavaksi. Lisäksi hyötynäkökannasta verkkokanavat voivat olla 

kustannustehokkaampia kuluiltaan kuin pääoman käytöltäkin. Verkkokanavat 

vaativat vähemmän henkilötyötä kuin kiinteistöt. Hyötysuhde paranee yleensä 

volyymien eli määrien kasvaessa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 72–73.)  

Yrityksen kannattaa kuunnella asiakkaitaan. Sosiaalisen median tykkäämiset, ja-

kamiset, palautteet ja keskustelut voi käydä helposti manuaalisesti läpi. Automa-

tisoituna kerättyä informaatiota voidaan käyttää tehokkaasti hyödyksi asia-

kasanalytiikassa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 209.)  

Asiakkaista on tullut hyvin hintatietoisia. Palveluntarjoajien tulee olla tavoitetta-

vissa kellon ympäri. Hintojen vertailusta on tullut hyvin helppoa ja asiakkaat 

useimmiten ostavat sen edullisimman tuotteen. Yritykset joutuvatkin miettimään, 

mikä toisi lisäarvoa tai -hyötyä, josta asiakas olisi valmis maksamaan. Tuotteen- 

ja palvelun laadun, aikataulun, asiakaspalvelun ja verkkopalvelun täytyy toimia 

moitteetta, sillä tänä päivänä asiakkailla on mistä valita vaihtoehtoja. (Ilmarinen 

& Koskela 2015, 54.)   

Asiakas sanelee nykyisin, miten, missä ja milloin hän asioi.  Digitaalinen maailma 

tarjoaa asiakkaille paljon enemmän mahdollisuuksia kuin aiemmin.  Vaihtoehdot 

eivät välttämättä löydy kilpailijoiden joukoista, vaan ne voivat tulla esimerkiksi ul-

komailta. (Ilmarinen & Koskela 2015, 53.)  

Digitaalisena aikana syntyneitä kutsutaan diginatiiviseksi sukupolveksi. He odot-

tavat palveluntarjoajiltaan uudenlaista vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä, elämyk-

sellisyyttä sekä asioinnin helppoutta. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 184.)   

Suurin panostuksen kohde on mobiilikanavat, joka on saavuttanut suuren suo-

sion asiakkaiden keskuudessa. Yrityksen tuleekin tarjota samanlainen käyttöko-

kemus kaikilla alustoilla kanavasta riippumatta. Mobiilikanavan täytyy vastata ku-

luttajien odotuksia, jotta markkinoilla voidaan alkaa erottautumaan kilpailijoista. 

(Savolainen & Lehmuskoski 2017, 86.)   
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Digitalisaatio tarjoaa asiakkaalle uudenlaisen roolin. Asiakkaat voivat toimia pal-

velun tuottajina ja asiakaspalvelijoina auttamalla muita asiakkaita antamalla neu-

voja ja opastusta. Asiakkaat voivat jakaa kokemuksia, antaa suosituksia toisille 

asiakkaille yrityksestä. Asiakkaat kokevat yritysten oman mainonnan vähemmän 

luotettaviksi. Asiakkaiden muuttunut rooli on noussut tärkeäksi metodiksi tuote 

sekä palvelukehityksessä. Asiakkaat voivat myös toimia tuotteiden arvostelijoina 

tai jopa vahingoittajina. Se voi olla perusteltua kritiikkiä tai tarkoituksenmukaista 

mustamaalausta. Digitaalinen maailma on moniääninen ja sen takia epämielui-

saa keskustelua on mahdotonta sensuroida tai tukahduttaa. Avoimuus, läpinäky-

vyys ja luotettavuus kaikessa toiminnassa ovat parhaita keinoja minimoida nega-

tiivista keskustelua. (Ilmarinen & Koskela 2015, 179–180.)  

Onnistunut asiakaskokemus näkyy yrityksen tuloksessa, kun taas huono koke-

mus aiheuttaa kustannuksia ja vähentää kysyntää. Asiakkaiden hyvät ja huonot 

kokemukset leviävät tehokkaasti myös muille asiakkaille. (Hämäläinen, Maula & 

Suominen 2016, 121.) 

Uudet tuotteet ja palvelut 

Asiakaskokemuksen lisäksi perinteisten organisaatioiden tavoitteet vaihtelevat 

merkittävästi. Digimuutoksen avulla pyritään synnyttämään uusia tuotteita ja pal-

veluita, tai vähintään digitalisoimaan olemassa oleva tarjoama.  On tärkeää muis-

taa, että teknologia ja esimerkiksi uudet applikaatiot eivät ole digimuutoksen it-

seisarvo, vaan ennen kaikkea mahdollinen seuraus ja organisatorisen muutok-

sen mahdollistaja. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 17.)  

Vain harva idea tai ratkaisu on ainutlaatuinen syntyessään. Useimmiten ainutlaa-

tuisiltakin tuntuvista tuotteista löytyy elementtejä aikaisemmista ratkaisuista. Ole-

massa olevia ideoita ja tuotteita yhdistelemällä, voi syntyä jotakin uutta ja tarkoi-

tuksenmukaista. (Nando & Poutanen 2017, 32–33.)    

Innovaatiokulttuurin ruokkiminen on digitaalisen organisaation perustehtävä. Sa-

malla tulee varmistaa, että ihmisillä myös johtoportaassa on aikaa tutkia toimin-

taympäristöä ja ymmärtää muutosta. Laita eri tavalla ajattelevia ihmisiä yhteen 

kaikilla organisaation tasoilla. Hae uusia ideoita vahvasti myös oman 
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organisaation ulkopuolelta ja luo malli, jolla valitut ideat jalostetaan nopeasti kon-

septiksi. Tekemällä innovaatiotyöstä systemaattista siitä tulee nopeasti uusi py-

syvä osa ihmisten arkea. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 181.)  Tehokkuuden 

ja innovatiivisuuden yhdistämiset vaativat erilaisia tapoja johtaa, suunnitella, or-

ganisoida tai arvioida liiketoimintaa, tämä on todella haastavaa yrityksille.  Suurin 

osa nykyisistä strategiatyökaluista tukevat tehokkuusajattelua. (Hämäläinen, 

Maula & Suominen 2016, 86.) 

Yrityksille paperi tarkoittaa työtä ja kustannuksia. Tulostus- ja postikulut ovat yri-

tyksille yleensä ulkoisia kustannuksia, minkä takia niitä on helppo seurata. Sen 

sijaan muut paperin käsittelyn haitat ovat usein piilossa ja vaikeimmin todennet-

tavissa. Siksi paperittomuuteen tähtääviä investointeja esimerkiksi sähköiseen 

asiakirjahallintaan, laskutukseen, viestintään ja sopimiseen sekä erilaisiin pape-

ria tuottaviin tietojärjestelmiin voi olla vaikea perustella. Paperi on kuitenkin este 

todelliselle automaatiolle ja itsepalvelulle. Se myös estää reaaliaikaisen toimin-

nan. Siksi paperin määrän vähentäminen on jokaisen digitaalisuuteen tähtäävän 

yrityksen tärkeimpiä tavoitteita. Tehokkuuden lisäksi paperittomuus avaa mah-

dollisuuksia myös uudenlaisille digitaalisille palveluille. Esimerkkinä tällaisista 

palveluista ovat erilaiset arkisto- ja taltiopalvelut, joista asiakas löytää helposti 

omat sopimuksensa, tilauksensa, ostoskuittinsa, tositteensa ja muutosasiakir-

jansa. Asiakas säästyy paperin käsittelyltä ja arkistoinnilta, minkä takia paperitto-

muus tarkoittaa asiakkaalle parempaa palvelua. Yrityksille uudet palvelut tarjoa-

vat mahdollisuuden vahvistaa suhdetta asiakkaisiin ja erottua kilpailijoista. (Ilma-

rinen & Koskela 2015, 123.)  

Digitaaliset palvelut perustuvat avoimuuteen, kun palvelut ja rajapinnat ovat saa-

tavilla avoimen internetin kautta. Palvelujen liiketoimintakriittisyys sekä tietojär-

jestelmien ja ohjelmistojen monimutkaisuus on lisännyt haavoittuvuutta. Tietover-

koissa kulkee suuret määrät informaatiota digitaalisessa muodossa samanaikai-

sesti, kun datan arvo on kasvanut. Maksaminen ja muu rahaliikenne on pitkälle 

digitalisoitunut. Myös yhä useampia koneita ja laitteita ohjataan ja hallinnoidaan 

digitaalisesti etäyhteyden avulla. Digitalisuuden myötä myös rikollisuus on saanut 

uusia muotoja. Kyberrikollisuuden ja nettipetosten volyymiksi arvioidaan maail-

manlaajuisesti satoja miljardeja dollareita vuosittain, ja esimerkiksi Suomessa 
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alle puolet tapauksista onnistutaan selvittämään. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

224–225.)  

Kulttuuri 

Digimuutoksesta puhuttaessa yleensä tavoitellaan kulttuurillista muutosta, jossa 

ihmisten käytöstä ja ajattelua pyritään muokkaamaan. Yritykset pyrkivät hyödyn-

tämään tarjolla olevia kehitettyjä ohjelmia, lisäksi halutaan nopeuttaa päätöksen-

tekoa ja siirtyä prosessikeskeisestä asiakaskeskeiseen ajattelutapaan. (Savolai-

nen & Lehmuskoski 2017, 17.)  

Johdon merkitys kulttuurin uudistamisessa on hyvin merkittävä. Johtajien tehtä-

vänä onkin nostaa esille ne asiat, joita he arvostavat ja puhua niistä. Esimerkillä 

kulttuuria vahvistetaan tai murretaan. (Viitala 2004, 60.) 

Merkityksellisen päämäärän tulee viestiä ihmisille organisaatiossa vallitsevia ar-

voja tunteisiin vetoavalla tavalla. Ihmisten on koettava olevansa tarpeellisia pää-

määrän saavuttamiseksi. Tarpeellisuus luo merkityksellisyyttä ihmisten toimiin ja 

sisältöön. (Juuti & Luoma 2009, 168.) 

Uusien toimintatapojen jalkauttaminen organisaatiossa tapahtuu tyypillisesti uu-

sien palveluiden kehitysyksiköstä käsin. Rakentaminen ja kokeilut ovat nykyisin 

nopeampia toteuttaa kuin aiemmin, hidastava tekijä on ihmisten pelko epäonnis-

tumisesta. Johtajan tehtäviin kuuluukin rakentaa kokeilujen ja kehittämisen kult-

tuuri. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 54.) 

Luovuutta edistävä kulttuuri ei tuomitse hyviä tai huonoja tuloksia onnistumisena 

tai epäonnistumisena, vaan osaa ottaa sen kokemuksena, jota voidaan hyödyn-

tää seuraavissa suunnittelua vaativissa toimenpiteissä. (Viitala 2004, 63.) 

Digiajan organisaatiokulttuurin peruspilari on johtajan ja työntekijöiden välinen 

luottamus. Luottamus vaikuttaa tehokkuuteen, luovuuteen ja tyytyväisyyteen. 

Luottamusta tulisikin rakentaa henkilökohtaisella tasolla antamalla vastuuta ja va-

pautta. Luottamus tulevaan on tärkeää, mutta myös perustan tulee olla kunnossa, 

jotta ihmiset erilaisissa rooleissa pystyvät samaistumaan. (Savolainen & Lehmus-

koski 2017, 160.)  
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Lähivuodet ovat mahdollisesti työuran haastavimpia johtajille, mutta tarjoaa sa-

malla mielenkiintoisia muutosjohtamisen tehtäviä. Työntekijät odottavat vapauk-

sia valita, milloin ja missä he tekevät työnsä. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia 

yrityskulttuurissa. Meneillään oleva muutos haastaa yritysjohtajia. (Savolainen & 

Lehmuskoski 2017, 184–185.) 

Moniin itseohjautuviin tiimeihin on otettu mukaan erilaisissa työsuhteissa olevia 

työntekijöitä, palkattomia työharjoittelijoita, konsultteja, freelancereita ja vuokra-

työntekijöitä, koska välttämättä oma osaaminen ei riitä tai osaamisen uudistumi-

nen ei tapahdu riittävän nopeasti. Kun jokaisella tiimissä tai projektissa olevalla 

on erilaiset lähtökohdat, niin yrityskulttuurin merkitys kasvaa.  Yrityskulttuuri ker-

too sen, kuinka toimitaan suhteessa saman tiimin jäseniin, muihin tiimeihin, asi-

akkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Optimaalinen yrityskulttuuri tukee organisaa-

tion strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Yrityskulttuurin kehit-

täminen on hyvin haasteellista. Lähtökohtaisesti tulisi tunnistaa nykyinen kulttuuri 

ja miettiä että onko se sellainen, millaiseksi ylin johto sitä kuvaa, ja tukeeko se 

sen hetkistä strategian toteutumista. (Sitra, 2017.)  

Lukuisia ongelmia syntyy, kun yksilöt ja ryhmät ovat joko haluttomia tai vastaha-

koisia tekemään yhteistyötä ja jakamaan ajatuksia. Ainakin se hidastaa viestintää 

ja päätöksentekoa ja pahimmassa tapauksessa johtaa hankkeiden hylkäämiseen 

edistymisen puutteen vuoksi. Usein ero yrityksien välillä ei johdu tieteellisestä ky-

vystä tai kaupallisesta tietämyksestä, vaan pelkästään yrityksen sisäisestä ky-

vystä jakaa tietoa ja tuntemusta. (Trott 2012, 94.) 

Kilpailuetu ja kannattavuus 

Digimuutoksella haetaan useimmiten kilpailuetua kannattavuuden lisäksi. Yrityk-

set, jotka eivät ole uudistaneet strategiaansa, ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa 

kilpailuetu ja liiketoiminnan kannattavuus ovat menetetty. Muuntautumalla vas-

taamaan tämän päivän liiketoimintamallia pyritään saamaan menetetty kilpailuetu 

takaisin ja parantamaan sitä kautta kannattavuutta. (Savolainen & Lehmuskoski 

2017, 17.)  



26 
 

Keskenään kilpailevat yritykset ovat yhä tasaväkisempiä ja kehittymiskykyisem-

piä. Ylivoimaista kilpailuetua on hyvin vaikeaa saavuttaa ja vielä vaikeampaa pi-

tää. Kaikki turhat kustannukset ja viiveet on karsittava toiminnasta pois. On hyvä 

muistaa, ettei yritys toimi yksinään asiakkaiden ympäröimänä vaan on myös mui-

takin.  (Viitala 2004, 45.) 

Skanskan kehityspäällikkö Miro Ristimäki toteaa Rakennuslehdessä, että digitaa-

lisuudessa on oltava mukana tai tippuu kilpailevien yritysten joukosta pois koko-

naan. Trendit tulevat ja menevät, mutta tähän pitää osallistua rohkeasti. Raken-

nusalaan verrattuna muilla nopeasti muuttuvilla aloilla suositaan avointa dataa. 

(Rakennuslehti 2017.) 

Oikeanlaisilla liikekumppaneilla on keskeinen rooli onnistumisen kannalta. Ensin 

täytyy järjestää oman yrityksen asiat oikealla tavalla, eli ymmärtää, kuinka yritys 

tulee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tämän jälkeen hankitaan oikeat 

kumppanit ympärille. On helpompi ulkoistaa joitain toimintoja kuin rakentaa kaikki 

toimimaan oman yrityksen sisällä. Tämä nopeuttaa myös reagointia muuttuvassa 

ympäristössä. On tärkeää kyetä hankkimaan nopeasti oikeanlaista osaamista yri-

tyksen tarpeisiin. Haasteena on monitoimijaympäristön ja kumppaniverkoston 

johtaminen ja hallinta.  Se ei ole sama asia kuin johtaa yrityksen sisäisiä resurs-

seja. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 48–49.)  

Yritys pystyy digitalisaation ansiosta vaikuttamaan liiketoimintaan vauhdittamalla 

kasvuaan, karsimaan kuluja, parantamaan toimintansa laatua ja tarjoamaan pa-

rempaa asiakaskokemusta. Seuraavassa kuvassa (kuva 3) on esitelty keinoja 

liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaation avulla. Keinojen yhteyteen on kuvattu 

mekanismit kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn luomiseksi. (Ilmarinen & 

Koskela. 2015, s. 31). 



27 
 

 

Kuva 3. Digitalisaation keinot liiketoiminnan uudistamisessa. (mukaillen Ilmarinen 

& Koskela 2015, 31.)  

Uusi ansainta digitaalisilla palveluilla ja liiketoimintamalleilla, ostamisen helppous 

ja vaivattomuus sekä ostamista tukeva sisältö ja palvelut ovat vain hyviä 

esimerkkejä uusista mahdollisuuksista, joita hyödyntää.  Kannattavuus ja 

kilpailukyky syntyvät esimerkiksi automaatiosta, itsepalvelusta, paperin 

tulostamisen, käsittelyn ja postittamisen vähenemisestä sekä 

toimitilakustannusten alenemisesta. Digitalisaation avulla yritykset pystyvät 

nopeuttamaan pääoman käyttöä lisäämällä pääoman kiertoa sekä minimoimalla 

pääoman tarvetta. Pääoman tarpeen minimoimisen keinoja ovat varastojen 

optimointi datan, analytiikan ja kysyntäennusteiden avulla, tietojärjestelmiin 

sitoutuneen pääoman vapauttaminen palvelupohjaisten  hankintamallien avulla 

sekä sähköisen laskutuksen mahdollistama laskutusfrekvenssin kasvattaminen 

eli tiiviimpi laskuttaminen. Nykyaikaiset liiketoimintamallit perustuvat yleensä 

hyvin tehokkaaseen pääoman käyttöön. (Ilmarinen & Koskela 2015, 32–33.)  

Automaatiosta saatavat edut ovat selviö. Automaatio tehostaa työn tuottavuutta, 

joka näkyy henkilöstökulujen säästönä ja suuremman asiakaskunnan 

palvelemisella. Näin vapautuu henkilöstöä  muiden monimutkaisten, 

henkilöstötyötä vaativien töiden tekemiseen. Automaatio moninkertaistaa 

nopeuden, jolloin jonoja tai aikataulusta myöhästymisiä ei pääse syntymään. 

Nopeudella on mahdollista saada kilpailuetua, mutta tulevaisuudessa tämä tulee 

olemaan monella toimialalla ”uusi normaali”. Automaatio vähentää virheitä ja 

Kasvata liikevaihtoa tai 
hidasta sen laskua tai tasoita 

sen vaihtelua

Alenna kustannuksia tai 
hillitse niiden kasvua

Tehostan pääoman käyttöä Transformoi liiketoimintaa

KASVU & KANNATTAVUUS & KILPAILUKYKY

1. SIIRRÄ DIGITAALISIIN KANAVIIN

2. VIRTAVIIVAISTA & DIGITALISOI PROSESSIT

3. LUO UUSIA LIIKETOIMINTA- & PALVELUMALLEJA

4. SYVENNÄ SUHDETTA ASIAKKAISIIN
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laatuvaihteluja. Toimintaa pystytään optimoimaan taustalla toimivan älykkyyden 

ja informaation avulla eri tavalla ja nopeudella, kuin mihin ihminen kykenisi. 

Automaatio auttaa myös mittaamisessa, jossa datan kerääminen mahdollistaa 

läpimenoaikojen tarkan mittaamisen reaaliajassa. (Ilmarinen & Koskela 2015, 

126.)  

Digitalisaatio rakennusalalla 

Rakennusala on kokenut isoja muutoksia digitalisaation voimakkaan vaikutuksen 

takia. Yritysten täytyy päivittää strategiaansa useammin, jotta ne pystyvät 

vastaamaan ja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua. Enää 

ei riitä, että tavoitteet on asetettu useiden vuosien päähän, vaan tarvitaan 

markkinoiden jatkuvaa seuraamista ja nopeaa reagointia. Vaaditaan panostusta 

uuden teknologian ja ohjelmistojen kehittämiseen ja investointeihin kilpailuedun 

saavuttamiseksi. Kilpailusta tekee mielenkiintoisen se, että yritysten vahvuudet 

voivat vaihdella projektin läpiviennistä aina johonkin yksittäiseen automaation 

mukanaan tuomaan kilpailuetuun. Useimmiten tieto kulkeutuu nopeastikin 

toiseen yritykseen ja etumatka kurotaan kiinni.  

Rakennusalalla on pitkät perinteet ja totuttuja toimintatapoja, jotka on hyväksi 

todettuja. Teknologia ja järjestelmät pyrkivät muuttamaan näitä vanhoillisia 

toimintatapoja. Onkin pitkälti kiinni kulttuurista, kuinka joustavasti uudet 

järjestelmät kyetään ottamaan käyttöön ja hyödyntämään. Tähän pystytään 

vaikuttamaan henkilöstön koulutuksella ja hankkimalla osaamista muilta aloilta. 

Esimerkiksi IT-alalla työskentelevät kykenevät luomaan uutta ohjelmistoa, mutta 

tähän tarvitaan myös rakennusalan ammattilaisia joilla on näkemys siitä, millaisia 

näiden laitteiden ja ohjelmien tulisi olla.    

Sosiaalisen median mukaan tulo mainontaan on noussut oleelliseksi tekijäksi 

rakennusalalla. Usein kuulee ihmisten puhuvan jostain tutusta rakennusfirmasta 

joko kehuen tai haukkuen. Tällä on suuri merkitys yritykselle. Onnistuneet urakat 

ovat usein esillä uutisissa ja some kanavissa. Julkaistuissa artikkeleissa 

haastatellaan työnjohtoa tai kysellään ihmisten mielipiteita työn toteuttamisesta.  
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4 MUUTOSJOHTAMINEN 

Luvussa 4.1 käsitellään yrityksen johtamista vanhasta perinteisestä yrityksestä 

nykyaikaan.  Luku 4.2 sisältää teoriaa muutosvoimasta, itseohjautuvuudesta ja 

hiljaisen tiedon jakamisesta. Yrityksen kulttuuri ja historia vaikuttavat kykyyn 

muuttaa strategiaa ja kykyyn ottaa vastaan uusia haasteita digitaalisena aikana.  

4.1 Organisaatiomuutoksen johtaminen perinteisestä digitaaliaikaan 

Johtajien on jatkuvasti tarkkailtava toimintaympäristön muutoksia. Tarvitaan no-

peaa reagointikykyä. Organisaation muutosvauhdin tulee vastata toimintakentän 

kiihtyvää muutostahtia. Tärkein tehtävä tehtäessä muutosta on huolehtia, että 

kaikki organisaatioon kuuluvat ihmiset ja sidosryhmät ymmärtävät ja sitoutuvat 

muutokseen (Savolainen & Lehmuskoski, 2017, 18). 

Sydänmaalakka (2015) kuvaa älykästä julkista organisaatiota strategisesti johde-

tuksi, avoimeksi systemaattiseksi verkostoksi, jonka toiminta perustuu asiakas-

lähtöisyyteen, kumppanuuteen ja ihmiskeskeiseen organisaatiokulttuuriin. (Sy-

dänmaalakka 2015, 64.) 

 Seuraavassa kuvassa (kuva 4) on esitetty tavat, joilla yritys voi ottaa seuraavat 

askeleet muuttaakseen toimintaansa digitaaliaikaan. 

 

Kuva 4. Askeleita organisaation digimuutoksen johtamiseen. (mukaillen Savolai-

nen & Lehmuskoski 2017, 225.)  

 

Yhteinen näkemys Organisoituminen Kyvykkyydet Asiakaskokemus
Digitaaliset 

liiketoimintamallit

Kirkasta miksi organisaation 
pitäisi muuttua.

Nimeä henkilö johtoryhmästä 
tai palkkaa Chief Digital 
Officer.

Luo prosessit, joilla seuraat 
ympäristön ja teknologioiden 
muutoksia.

Määrittele asiakaspolku ja 
tunnista kehityskohteet.

Etsi aktiivisesti uusia 
digitaalisia 
liiketoimintamalleja.

Määrittele yhteinen visio ja 
kommunikoi matka.

Pystytä erillinen 
kehityslaboratorio tai jalkauta 
muutos suoraan 
organisaatioon.

Ota käyttöön ketterät 
kehitysmenetelmät ja joustava 
budjetointi.

Hyödynnä analytiikkaa ja 
segmentointia 
asiakaskokemuksen 
parantamiseksi.

Luo digitaalisia lisäpalveluita 
päätuotteen rinnalle.

Sitouta avainhenkilöt ja johda 
muutosta omalla esimerkillä.

Nopeuta päätöksentekoa 
digitaalisilla työkaluilla ja 
vähentämällä päätöspisteitä.

Hyödynnä 
kumppaniverkostoja.

Rakenna prosessit, joilla 
kuuntelet asiakkaitasi ja 
johdat kehitystä.

Hyödynnä digitaalisten 
tuotteiden ja palveluiden 
skaalautuvuus.
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Teknologian sijaan pääasiat ovat ihmiset, asenteet ja toimintatavat, joita johde-

taan digimuutoksessa. Johtajien täytyy nähdä kehitys positiivisena asiana, jota 

muutos tarjoaa yritykselle esimerkiksi teknologian kehittämisen osalta (Savolai-

nen & Lehmuskoski, 2017, 19). 

On tärkeää osata kuunnella enemmän, siedettävä riskejä ja hallittava monimut-

kaisuuksia. Asiat pitää pystyä tekemään yksinkertaisemmin. Tärkein tehtävä on 

jakaa palautetta ja lisätä työntekijöiden ymmärrystä siitä, miten tehdyt päätökset 

johtavat kohti asetettua tavoitetta. Johdon tulisi kertoa myös ne asiat, joissa pi-

täisi pystyä parantamaan. Pitää pystyä vaatimaan tuloksia, mutta samalla nähdä 

vaikutusmekanismit laajemmin kuin mitä aiemmin (Ilmarinen & Koskela 2015, 

235–236). 

Tutkimusyhtiö Gartner on tutkinut ja todennut, että jopa 51 prosenttia suomalai-

sista yrittäjäpäättäjistä näkee digitalisaation vaikutuksen olevan olematon tai vä-

häinen. Tämä osoittaa, ettei digimurroksen nopeutta ja laajuutta ymmärretä vielä 

kunnolla. Monia digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei kyetä vielä hyödyn-

tämään tai niitä ei edes tunnisteta. Hyödyt ymmärretään kulujen alenemisena uu-

den liiketoiminnan synnyttämisen sijaan. (Hämäläinen, Maula & Suominen, 2016, 

s. 23). 

4.2 Muutosvoima 

Toisista organisaatioista muutosvoimaa löytyy enemmän kuin toisista.  Siihen 

vaikuttavat organisaation kulttuuri ja historia. On yrityksiä, joissa johto on ottanut 

vauhdilla uusia asioita käyttöönsä ennakkoluulottomasti ja siten onnistunut selät-

tämään vaikean taloudellisen kriisin. Tähän auttaa henkilöstön kova usko omiin 

kykyihin selviytyä uusista haasteista. Toiset organisaatiot ovat taas eläneet jo pi-

demmän aikaa stabiilissa ympäristössä eivätkä he ole kohdanneet muutoksia. 

Toiset ovat joutuneet jatkuvasti kehittämään toimintaansa, kun taas toiset ovat 

joutuneet selviämään eteenpäin kriisien pakottamana. (Valpola 2004, 31.)  
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Muutoksen neljä huonetta 

Kuvassa 5 on esitetty neljä eri huonetta kuvaamaan sitä tilannetta, jossa organi-

saatio voi huonekerrallaan sijaita. Huoneesta toiseen voi liikkua vain järjestyk-

sessä. 

 

 

Kuva 5. Muutoksen neljä huonetta. (Valpola 2004, 37.)  

Liiallinen tyytyväisyys voi olla kohtalokasta kehityksen kannalta. Ylpeys omasta 

asemasta ja toimintatavoista voi johtaa siihen, ettei nähdä keinoja kehittää omaa 

toimintaa. Tosiasioiden arviointi ja yhteisiin päätöksiin sitoutunut toiminta voivat 

jäädä taka-alalle organisaation valtapelin ja politikoinnin takia. Tuudittaudutaan 

hyvänolon tunteeseen ja tällöin ei organisaatiolla ole todellista kuvaa todellisesta 

menestyksestä tai kilpailukyvystä. Organisaatio hakee mieltymysten mukaisia 

ratkaisuja ja ajatellaan muutaman uuden asiantuntijan ratkaisevan kaikki mah-

dolliset ongelmat. Organisaation ihmiset voivat väsyä jatkuviin uusiin hankkeisiin 

ja tämän myötä ihmiset alkavat elämään epätietoisuudessa. Tuloksia odotetaan 
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liian nopeasti eikä malteta odottaa, kunnes ne ovat nähtävillä. (Valpola 2004, 37–

38.)  

Itseohjautuvuus 

Motivaatio toimii ihmisen omatoimisuuden takeena. Itseohjautuvuudella ihminen 

kykenee toimiaan ilman ohjausta ja kontrollia. Ihmisellä tulee olla päämäärä ja 

halu kulkea kohti tavoitetta ilman pakottamisen tarvetta. Päämäärän saavuttami-

seen tarvitaan osaamista ilman muilta saatua tukea. Teknisten taitojen lisäksi tar-

vitaan ajanhallinnan, tehtävien asetannan, resurssien hallinnan ja priorisoinnin 

kaltaisten taitojen hallintaa, jotka ovat usein esimiehelle sisällytettyjä tehtäviä. 

(Martela & Jarenko 2017, 12–13.) 

Sisäisesti motivoituneet oppivat enemmän ja tällä on olennainen merkitys nope-

asti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämällä halu ja oppiminen saadaan 

aikaan tulosta. Ne työntekijät, jotka tekivät tulosta, ovat 16-27% tuottavampia ja 

32% sitoutuneempia työpaikkaansa. (Martela & Jarenko 2017, 34.) 

Itseorganisoitumisessa valmiit rakenteet on minimoitu. Työntekijät kykenevät 

omatoimiseen uudelleen organisoitumiseen, johon ei tarvitse esimiehen lupaa. 

Ihmiset luovat tiimejä tarpeen mukaan, niiden työtovereiden kanssa, jotka ovat 

sillä hetkellä parhaat mahdolliset. Ylhäältä organisoituneet luovat rakenteen, 

jossa ihmisillä on huomattavasti vähemmän liikkumavaraa. Täysin kontrol-

loidussa organisaatiossa työntekijät toimivat aina käskyjen mukaan. Vapaudet 

vaihtelevat eri organisaatioiden välillä. Keskelle sijoittuvat ne organisaatiot, joiden 

tiimissä työskentelevät jäsenet keskenään sopivat toimista ja järjestelyistä. Tii-

mejä ohjataan kuitenkin asetettujen tulostavoitteiden ja virkavaltaisten henkilöi-

den avulla. (Martela & Jarenko 2017, 12–13.) 

Itseohjautuvilla työryhmillä on tietyillä toimialoilla pitkät perinteet. Esimerkiksi ra-

kennusalalla on pitkään toiminut työryhmiä, kuten kirvesmies- ja asennusporu-

koita, laudoittajia ja raudoittajia jne. Ryhmien tehtävien laajuus vaihtelee tehtävän 

mukaan. (Sarala & Sarala 2010, 167.) 

Työtehtävät määräävät työn sisällön, josta työntekijän tulee suoriutua. Tavoit-

teena on huomioida työntekijän erilaiset taidot ja osaaminen näistä suoriutuessa. 
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Monipuolisuus voi vaihdella suuresti. Joissain työtehtävissä se voi olla yhden ja 

saman työvaiheen toistamista. Vaihtelevuuden puuttuessa henkilön taidot eivät 

pääse käyttöön. Työn ollessa monipuolista edellytetään monipuolista tiedon ja 

osaamisen käyttöä. Tämä mahdollistaa uuden oppimisen ja kehittymisen työs-

sään. (Sarala & Sarala 2010, 82.) 

Tietoverkkopohjainen vuorovaikutus määrittää paikallisen fyysisen vuorovaiku-

tuksen sijaan, nykyisen kilpailukykyisen organisaation. Enää ei vaadita fyysistä 

paikalla oloa. Kilpaileminen muita yrityksiä vastaan ei välttämättä ole yhtä hedel-

mällistä, vaan vaihtoehtona on yhteistyöverkostojen jatkuva dynaaminen, ketterä 

muodostuminen ja uusiutuminen. Keskenään toisiaan tarvitsevat organisaatiot 

muodostavat eläviä ryhmiä digitaalisessa verkossa. (Martela & Jarenko 2017, 

122.) 

Itseohjautuvuuden edetessä pidemmälle, johtajuutta on kyettävä jakamaan hen-

kilöiden kesken. Ylimmät johtotehtävät on mahdollista kierrättää ja johtajuutta ja-

kaa useamman henkilön välillä. Uutta organisaatiota rakennettaessa on helpompi 

tehdä tarvittavat rekrytoinnit ja ideoida strategia. Saavutetusta asemasta ja 

eduista voi olla vaikeaa luopua. Kulttuurin ja toimintatapojen juurruttua muutok-

sen tekeminen on huomattavasti hankalampaa. Nämä asiat pitää ottaa yhä uu-

delleen esille keskusteltaessa ristiriitaisista ohjeistuksista. Edellytys tälle on avoin 

ja rehellinen keskustelu. Johtajan kuuluu kuitenkin toimia työntekijöidensä tu-

kena, itseohjautuvuudesta huolimatta. Johtajan tehtävänä on toiminnan ohjaus 

epäsuorasti ja välillä suorasti. (Martela & Jarenko 2017, 314–315.) 

Hiljainen tieto 

Puhuttaessa hiljaisesta tiedosta tai pitkän aikavälin kilpailuedusta ei ole mitään 

hyötyä, jos tiedon luominen ei ole sisällytetty strategiaan. (Krogh, Ichijo & Nonaka 

2000, 69.) 

Salmelan viittauksen (Koivunen 1997.) mukaan ihmisten välisestä tiedosta vain 

noin 10% välittyy eteenpäin sanojen avulla, kun 70% siitä välittyy sanattoman 

kehonkielen avulla. Suurin osaamispotentiaali tietovaltaisessa organisaatiossa 
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sijaitsee hiljaisen tiedon osa-alueella. Hiljaisen tiedon avulla organisaatiolla olisi 

suurin mahdollisuus saavuttaa lisäarvoa. (Salmela 2015, 19.) 

Ikääntyneiden ihmisten vahvuus on kokemuksen mukana karttunut käytännölli-

nen tieto. (Julkunen 2003; Paloniemi 2004.) Useat yritykset ovat tiedostaneet 

henkilöstön ikääntymisen seurauksena tilanteen, jossa vaarana on sisällöllisen 

tiedon ”valuminen ulos yrityksestä”. Ikääntyvät ihmiset näyttäytyvätkin työelämän 

voimavarana ja käyttämättömänä resurssina.  (Toom, Onnismaa & Kajanto 2008, 

255.) 

Vanhaa tietoa ei välttämättä nähdä tarpeellisena ja käyttökelpoisena. Olemassa 

on myös negatiivista hiljaista tietoa. Tällaista tietoa voi olla huonot toimintatavat 

sekä negatiiviset asenteet. Erityisesti rakennusalalla hiljaisen tiedon jakamisen 

esteenä pidetään sitä, että tietoa pantataan ja salataan toisilta. Yksilöillä ja ryh-

missä tietoa panttaamalla voidaan säilyttää etulyöntiasemakilpailussa työtehtä-

vistä. Tietoa voidaan käyttää vallan välineenä ja vahvistaa omaa asemaa työyh-

teisössä. (Toom, Onnismaa & Kajanto 2008, 269.) 

Kokeneet työntekijät joutuvat kokemattomien tavoin omaksumaan uutta tietoa 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden tiedon relevanssia (merkityksellisyys) 

kyetään arvioimaan paremmin, kun työntekijältä löytyy kokemuksen mukana tuo-

tua hiljaista tietoa. Työuralla kertynyt kokemus ja myllerrykset auttavat arvioi-

maan uudistusten riskejä ja etuja. Kokemuksesta täytyy ottaa opiksi ja osata so-

veltaa uudessa tilanteessa. (Toom, Onnismaa & Kajanto 2008, 272.) 

Yksi hiljaisen tiedon jakamisen myönteisistä tuloksista on, että osallistujat pääse-

vät yhteisymmärrykseen tavoitteistaan. Toinen myönteinen tulos on se, että kä-

sitteiden luomisen sijasta hiljaisen tiedon jakaminen mahdollistaa syvemmän ym-

märryksen saatavilla olevasta teknologiasta ja sen potentiaalista. (Krogh, Ichijo 

& Nonaka 2000, 222.) 

Tekniikka uusiutuu nopeasti IT-alalla. Uusi tekniikka saa vanhat järjestelmät ja 

opit näyttämään ennemminkin taakkana kuin arvokkaana. Hiljaiselle tiedolle, ko-

kemukselle ja perimätiedolle jää varsin vähän sijaa. Osaamista ei ehditä järjestää 

ohjeisiin, menetelmiin, standardeihin ja vakiintuneisiin käytäntöihin, kun tulee jo 
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uusi tekniikka, jonka kuvitellaan ratkaisevan kaikki. Asiat halutaan tehdä uudella 

tavalla ja samalla erehdytään omalla tavalla. (Salmela 2015, 64.) 

Yleinen tapa ajatella on ”Mitä emme näe, sitä ei ole”. Hiljainen tieto jätetään sään-

nönmukaisesti pois prosessien sujuvuutta arvioidessa. Organisaatiot ulkoistavat 

toimintojaan laskelmiin perustuen, joissa talon tapojen, henkilöiden ja käytettävän 

tekniikan pitkäaikaiselle osaamiselle sekä kokemukselle ei lasketa arvoa. Suuri 

haaste on löytää uutta tuottavuutta IT-toiminnalle, sen jäädessä polkemaan pai-

koilleen viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaikki resurssit on suunnattu laite- 

ja käyttöjärjestelmähankintoihin sekä perusjärjestelmien loputtomaan uusimi-

seen. IT ei ole riittävästi yritysten todellisessa kehittämis- ja investointitoimin-

nassa. Organisaatiolle, joka pyrkii hyödyntämään hiljaista tietoa, on esitetty kol-

mivaiheinen etenemistapa. Hiljaisen tiedon hyödyntäminen on arvioitava organi-

saatiossa. Laaditaan arvion pohjalta tietämyksenhallintastrategia ja siihen liittyvä 

kehittämisohjelma. Tämän ohella täytyy kehittää osaamista ja ymmärtämistä tie-

don olemuksesta ja uudesta informaatiologistiikasta. On pystyttävä kuvaamaan 

tietoprosesseja sekä tiedon näkymätöntä ja näkyvää liikkumista. Kehitetään me-

netelmiä, jotka tukevat uutta työtapaa. Vaaditaan kehittämistyöhön osallistuvalta 

johdolta ja IT-henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja menetelmien hallintaa. (Sal-

mela 2015, 128–129.) 

Hiljainen sosiaalinen tai yksilöllinen tieto on kuitenkin tyypillisesti vaikeampaa jäl-

jitellä kuin asiakirjoissa ja käsikirjoissa hankittu eksplisiittinen (systemaattinen ja 

tarkka) tieto. (Krogh, Ichijo & Nonaka 2000, 75.) 

Muutosjohtaminen rakennusalalla 

Rakennusalalla tarvitaan uutta osaamista ja koulutusta, jotta kyetään toimimaan 

mahdollisimman tehokkaasti. Itseohjautuvuuden avulla työntekijä kykenee valit-

semaan tehokkaimman tavan tehdä työnsä. Yrityksen osoittama luottamus ja 

mielekkäät työtehtävät motivoivat ja aktivoivat työntekijöitä suoriutumaan työteh-

tävistä itsenäisesti. Rakennusalalla vaaditaan aktiivisuutta ja kykyä työskennellä 

paineen alla.  



36 
 

Hiljaisen tiedon jakamista pidetään tärkeänä myös rakentamisessa. Toisinaan 

kokeneet työntekijät pitävät tärkeän ja hyödyllisen tiedon itsellään, eivätkä kerro 

sitä kokemattomalle työntekijälle. Kuulostaa tyhmältä toistaa samat jo kertaalleen 

tehdyt virheet uudelleen. Yritykselle koituu tällaisesta toiminnasta ylimääräisiä 

kuluja. Rakentamisessa tarvitaan kokemusta, jotta kyetään toimimaan järkevästi 

ja välttämään virheitä. 

Rakennusalalta löytyy pitkät perinteet omaavia yrityksiä kuten Destia. On yrityk-

siä, jotka ovat tottuneet muutoksiin ja niitä, jotka eivät ole uusineet strategiaansa 

kertaakaan uudelleen. Ratkaisevaa on kyky saada yritys sopeutumaan muutok-

seen. Jotta muutos onnistuisi, se pitäisi pystyä jalkauttamaan ja juurruttamaan 

työyhteisöön.  
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5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan digitalisaatiota, joka pyrkii muuttamaan organi-

saation strategiaa, teknologiaa ja markkinoita. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

aineiston keruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, keväällä 2018. Lu-

vussa 5.1 kuvataan tutkimusprosessi. Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut 

käydään läpi luvussa 5.2. Luku 5.3 esittelee tutkimuksen kohteen, tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset.  

5.1 Tutkimusprosessi 

Teoria ja esiymmärrys ilmiöstä ovat tärkeitä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Il-

miön tekijöiden/muuttujien mittaaminen tapahtuu yleensä kyselylomakkeen 

avulla. (Kananen 2015, 197.) 

Ensimmäisenä määritettiin tutkimusongelma, eli valittiin aihealue, asetettiin ta-

voitteet ja hankittiin taustatietoa asioista. Esiymmärryksen luominen aloitettiin pe-

rehtymällä opinnäytetöihin ja tutustumalla tehtyihin tutkimuksiin. Seuraavaksi laa-

dittiin tutkimussuunnitelma, jonka opettaja hyväksyi.  Ohjaavan opettajan kanssa 

keskusteltiin tutkimusmenetelmästä. Teorian kerääminen ja kirjoittaminen alkoi-

vat heti tutkimussuunnitelman valmistuttua. Tutkimustulosten keruu toteutettiin 

sähköisellä kyselylomakkeella, jota paranneltiin yhteistyössä kehitystiimin 

kanssa keväällä 2018. Kysely viimeisteltiin yrityksen lisensoidulla Digium Essen-

tial -työkalulla. Kyselyn tulokset analysoitiin tarkemmin IBM SPSS Statistics oh-

jelmalla ja excelin avulla. Tutkimustuloksista tuli raportti, jonka pohjalta tehtiin 

omat johtopäätökset ja yhteenveto. Toteutettu opinnäytetyön tutkimusprosessi 

eteni hyvin pitkälti alla esitetyn kuvan 6 (Heikkilä 2014, 23) mukaisesti. 
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Kuva 6, Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet. (Heikkilä 2014, 23.) 

5.2 Tutkimusmenetelmän valinta ja perustelut 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusmenetelmää. 

Aineiston keruussa käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Kyselytutkimus on tapa 

kerätä ja tarkastella erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä, ihmisten toiminnasta, mielipi-

teistä, asenteista ja arvoista. Kyselylomake toimii mittausvälineenä. (Vehkalahti 

2014, 11.)  
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Tärkeää on löytää tarkoituksenmukainen menetelmä kiinnostavan ilmiön tutkimi-

seen. Määrällisellä tutkimusotteella on mahdollista päästä käsiksi yksityiskohtiin. 

Kyselytutkimus on pääasiassa määrällistä tutkimusta, jonka tuloksia ilmaistaan 

numeerisesti. Täydentävät vastaukset annetaan sanallisesti, sen muuten ollessa 

epäkäytännöllistä. (Vehkalahti 2014, 13.) Avoimien kysymyksien avulla saatiin 

kerättyä laadullista tietoa, jonka tarkoitus oli täydentää saatua määrällistä tietoa. 

Asioiden välinen suhde, erot ja syyt yritetään tehdä selkeämmiksi tai ymmärret-

tävimmiksi lukujen avulla. (Vilkka 2007, 18.) Tutkimuskysymykset johdetaan tut-

kimusongelmasta, joihin pyritään saamaan vastaukset aineiston avulla. (Kana-

nen 2014, 198.) Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja vertailla, mikä on yrityk-

sen toimihenkilöiden käsitys digitalisaatiosta ja sen mukanaan tuomista muutok-

sista. Alatutkimuskysymysten tavoitteena oli täydentää tutkimusongelmasta joh-

dettua päätutkimuskysymystä. Kyselylomakkeen monivalinta- ja avoimia kysy-

myksiä hiottiin koskemaan opinnäytetyössä käsiteltävää aihetta.  

Tutkimuksen perusjoukoksi kutsutaan sitä joukkoa, josta halutaan saada tietoa. 

Otantatutkimuksessa perusjoukon osajoukko eli otos tutkitaan. (Heikkilä 2014, 

12–13.) Destiassa työskentelee yli 900 toimihenkilöä. Kyselyyn vastasi 83 toimi-

henkilöä 204:sta, ja vastausprosentti oli 41%. Otantaan pyrittiin saamaan tasai-

sesti toimihenkilöitä eri yksiköiden väliltä. Mukaan joukkoon mahtui johtajia, pääl-

liköitä, työnjohtajia, työmaainsinöörejä, asiantuntijoita, suunnittelijoita ja konsult-

teja.  

Kyselyssä käytettiin 5-portaista Likertin asteikkoa, jossa järjestysasteikon ääri-

päinä toimivat täysin samaa mieltä ja vastakkaisena täysin eri mieltä. (Heikkilä 

2014, 51.) 

Laadullisessa ja määrällisessä tiedonkeruumenetelmässä on hyvät ja huonot 

puolensa. Tiedonkeruumenetelmään vaikuttavat tutkittavan asian luonne, tutki-

muksen tavoite, aikataulu ja budjetti. (Heikkilä 2014, 17.) On tilanteita, jolloin suo-

sitellaan kyselyn käyttöä haastattelun asemasta. Kun tutkittavat ovat hajallaan, 

silloin kysely on taloudellisesti kannattavampaa. Haittana voidaan pitää vastaa-

mishalukkuutta, joustamattomuutta ja mahdollisia virheitä kysymyksissä. (Kana-

nen 2015, 202) Toimihenkilöiden ja eri yksiköiden sijaitessa ympäri Suomen 



40 
 

kysely sähköpostitse valikoitui tutkimuksen aineistonkeruu menetelmäksi. Valta-

osa kysymyksistä oli nopeasti vastattavia monivalintakysymyksiä. Niiden lisäksi 

joukosta löytyi myös avoimia kysymyksiä. Kysely toteutettiin anonyymisti, jotta 

mahdollisimman moni vastaisi totuuden mukaisesti ja luotettavasti.  Ennen kyse-

lyn lähettämistä toimivuus testattiin 4 henkilöllä etukäteen. 

5.3 Tutkimuksen kohde, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen perusjoukko koostui Destia Oy:ssä työskentelevistä toimihenkilöistä 

toukokuussa 2018. Saatekirje (Liite 1) kyselyyn lähetettiin toimihenkilöille 

27.4.2018. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattavasti tietoa digitalisaation 

tilasta Destiassa. Vertailun tueksi otettiin monta taustamuuttujaa, jotka olivat ikä, 

sukupuoli, koulutus, työkokemus, tulosyksikkö ja toimenkuva.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja vertailla, mikä on Destiassa työskente-

levien toimihenkilöiden käsitys digitalisaatiosta ja sen mukanaan tuomista muu-

toksista. Tavoitteena oli hankkia hyödyllistä tietoa kohdeorganisaatiolle ja antaa 

kokonaiskuva tämän hetkisestä digitalisaation tilasta Destiassa. 

Tätä tavoitetta varten asetettiin seuraavat kysymykset: 

Miten digitalisaatio vaikuttaa työhön? 

Miten digitalisaatiota voitaisiin kehittää? 

Miten toimihenkilöt kokevat digitalisaation? 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Digitalisaation nykytilan tulokset 

Tässä osiossa esitellään kyselytutkimuksen tulokset yksi kerrallaan. Monivalinta 

ja avointen kysymysten tulokset käsitellään omina kohtinaan selkeyden vuoksi.  

Tulosten analysoimisen apuna on käytetty tilastotieteellistä analyysiä varten ke-

hiteltyä SPSS -ohjelmaa, jonka avulla kaaviot ja taulukot on luotu. Kaiken kaikki-

aan 83 henkilöä vastasi kyselyyn. Joissain monivalintakysymyksissä vastaajia oli 

yksi tai kaksi vähemmän, koska vastaamista ei oltu asetettu pakolliseksi jokaisen 

kysymyksen kohdalla. Kyselylinkki saatekirjeineen lähetettiin 204 yrityksen toimi-

henkilölle huhtikuun lopulla 2018. 

Monivalintakysymysten lisäksi joukossa oli myös avoimia kysymyksiä, joihin vas-

taajat saivat kommentoida vapaasti. Vapaavalintaisilla kysymyksillä pyrittiin saa-

maan yksityiskohtaisempaa tietoa digitalisaatiosta yrityksen sisällä. Kysely toteu-

tettiin anonyymisti, joten ikää, sukupuolta tai muitakaan henkilökohtaisia tietoja ei 

ole vastauksissa. Avoimet vastaukset esitetään siinä muodossa kuin ne ovat tul-

leet. Kuitenkin vastauksista on muokattu kirjoitusvirheet pois ja myös yleisimmin 

esiin tulleet asiat on nostettu vahvasti esille. 

6.2 Toimihenkilöt 

Ensimmäisessä taustamuuttujia selvittävässä kysymyksessä kartoitettiin vastaa-

jien ikäjakaumaa. Ikäjakauma oli jaettu 10 vuoden ryhmiin, alkaen 20-ikävuo-

desta. Kaikki 83 tutkimukseen osallistunutta vastasi kysymykseen.  

Vastauksia saatiin jokaiseen ryhmään melko tasaisesti lukuun ottamatta yli 60 -

vuotiaita. Eniten vastaajia (23 vastaajaa) saatiin 30-39 -vuotiaiden ryhmästä, joka 

oli 28% kaikista kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten vastanneita (21 vastaa-

jaa) oli 50-59 -vuotiaiden ryhmässä, yhteensä 25%. Kolmanneksi eniten vastan-

neista (17 vastaajaa) oli 20-29 -vuotiaiden ryhmässä, 20% kaikista vastanneista. 

Neljänneksi eniten vastanneita (16 vastaajaa) oli 40-49 -vuotiaiden ryhmä, 19% 

määrällä kaikista vastanneista. Pienimmän joukon muodostivat yli 60 -vuotiaat, 

yhteensä 6 vastauksella (7% kaikista vastaajista). 
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Toisessa taustamuuttujia selvittävässä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien su-

kupuolijakaumaa.  

Kaiken kaikkiaan kysymykseen vastasi 81 toimihenkilöä, joista n. 77% (62) oli 

miehiä ja loput 23% (19 vastaajaa) oli naisia. Kaksi toimihenkilöä jätti vastaamatta 

kysymykseen.  

Kolmannella kysymyksellä haluttiin selvittää, millainen on vastaajien koulutus-

tausta. Kaikki 83 tutkimukseen osallistunutta vastasi kysymykseen.  

Eniten vastauksia (43 vastaajaa) antoi alemman ammattikorkeakoulun käyneet, 

joka muodosti 52% osuuden kaikista kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten vas-

tanneita (16 vastaajaa) oli yliopisto koulutuksen käyneet, joka muodosti 19% 

osuuden kaikista vastanneista. Kolmanneksi eniten vastanneita (12 vastaajaa) 

oli 2. asteen ammatillisen koulutuksen käyneet, jotka muodostivat 14% osuuden 

kaikista vastanneista. Neljänneksi eniten vastanneita (10 vastaajaa) oli ylemmän 

ammattikorkeakoulun käyneet, jotka muodostivat 12% osuuden kaikista vastan-

neista. Pienimmän joukon muodosti ylioppilaat, jotka muodostivat yhteensä 2% 

osuuden kaikista vastanneista (2 vastaajaa). 

Neljännellä kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka paljon vastaajille on kertynyt 

työkokemusta. Kaikki 83 tutkimukseen osallistunutta vastasi kysymykseen. Kaa-

viossa 1 esitetään vastausten jakauma työkokemus vuosien mukaan. 
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Kaavio 1. Vastaajien työkokemus vuosina (n=83). 

Työkokemus oli jaettu kolmeen 5 vuoden ryhmään, jotka olivat 0-5 vuotta, 6-10 

vuotta. Neljäs ryhmä jatkui 16 vuodesta eteenpäin. Vastauksia saatiin jokaiseen 

ryhmään melko tasaisesti, lukuun ottamatta yli 16- vuotta työkokemusta omaavia. 

Eniten vastaajia (39 vastaajaa) saatiin yli 16-vuotta työkokemusta omaavien ryh-

mästä, joka oli 47% kaikista kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten vastanneita 

(17 vastaajaa) oli 0-5 vuotta työkokemusta omaavien ryhmässä, yhteensä 21%. 

Kolmanneksi eniten vastanneista (16 vastaajaa) oli 11-15 vuotta työkokemusta 

omaavien ryhmässä, 19% kaikista vastanneista. Neljänneksi eniten vastanneita 

(16 vastaajaa) oli 40-49 vuotiaiden ryhmä, 19% määrällä kaikista vastanneista. 

Pienimmän joukon muodosti ryhmä, jossa oli 6-10 vuotta työkokemusta omaavat, 

yhteensä 13% kaikista vastanneista (11 vastaajaa). 

Viidennellä kysymyksellä haluttiin selvittää, missä yksiköissä vastaajat työsken-

televät.  

Eniten vastauksia (22 vastaajaa) antoi Etelä-Suomen tulosyksikkö, joka muodosti 

27% osuuden kaikista kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten vastanneita (16 
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vastaajaa) oli konserniyksiköiden tulosyksiköstä, joka muodosti 19% osuuden 

kaikista vastanneista. Kolmanneksi eniten vastanneita (14 vastaajaa) oli asian-

tuntijapalveluiden tulosyksikkö, joka muodosti 17% osuuden kaikista vastan-

neista. Neljänneksi eniten vastanneita (11 vastaajaa) oli Länsi-Suomen ja erikois-

rakentamisen tulosyksiköistä, jotka muodostivat 13% vastaajista per tulosyk-

sikkö. Toiseksi vähiten vastauksia (6 vastaajaa) tuli Itä-Suomen tulosyksiköstä, 

joka muodosti 10% osuuden kaikista vastanneista.  Pienimmän joukon muodosti 

Pohjois-Suomen tulosyksikkö, jotka muodostivat yhteensä 4% osuuden kaikista 

vastanneista (3 vastaajaa). 

Viimeisellä taustamuuttujia selvittävällä kysymyksellä, haluttiin selvittää vastaa-

jien toimenkuva yrityksessä. Kaikki 83 tutkimukseen osallistunutta vastasi kysy-

mykseen. Kaaviossa 2 esitetään vastausten jakauma toimenkuvan mukaan. 

 
Kaavio 2. Vastaajien toimenkuva (n=83). 
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Eri toimihenkilöt jaettiin kahdeksaan eri ryhmään. Ryhmät yksikönpäällikkö/joh-

tajat, suunnittelijat/konsultit ja työpäällikkö/projektinjohtaja olivat yhdistetty, koska 

ne ovat hyvin lähellä toisiaan vastuiden osalta. Muita vastanneita olivat työntekijä, 

harjoittelija, tukitoiminnot, insinöörioppilas, kehittämis-, mittaus-, tarjous-, talous-

, laatu- ja ryhmäpäällikkö. Eniten vastauksia (15 vastaajaa) antoi asiantuntijoiden 

ryhmä, joka muodosti 18% osuuden kaikista kyselyyn vastanneista. Toiseksi eni-

ten vastanneita (13 vastaajaa) oli työmaapäälliköiden ja työnjohtajien ryhmät, 

jotka muodostivat 16% osuuden vastaajista per ryhmä. Neljänneksi eniten vas-

tanneita (12 vastaajaa) oli muun toimenkuvan omaavien ryhmä, joka muodosti 

14% osuuden kaikista vastanneista. Viidenneksi eniten vastanneita (9 vastaajaa) 

oli yksikönpäällikkö/johtaja ja suunnittelija/konsultti ryhmät, jotka muodostivat 

11% osuuden vastaajista per ryhmä. Toiseksi vähiten vastauksia (8 vastaajaa) 

tuli työpäällikkö/projektinjohtaja ryhmästä, joka oli 10% osuus kaikista vastan-

neista.  Pienimmän joukon muodosti työmaainsinöörien ryhmä, jotka muodostivat 

yhteensä 5% osuuden kaikista vastanneista (4 vastaajaa). 

6.3 Monivalintakysymysten tulokset  

6.3.1 Oma käsitys digitalisaatiosta 

Ensimmäinen osio tarkastelee toimihenkilöiden digitalisaation tuntemusta. Osio 

koostui kymmenestä eri väittämästä, joihin tuli vastata sen mukaan, kuinka he 

sen kokivat (Kaavio 3).  
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Kaavio 3. Oma käsitys digitalisaatiosta osion vastausten keskiarvot. Vastaus 1, 

täysin eri mieltä. Vastaus 2, osittain eri mieltä. Vastaus 3, en osaa sanoa. Vastaus 

4, osittain samaa mieltä. Vastaus 5, täysin samaa mieltä. 

Lähes kaikki (99%) olivat kuulleet puhuttavan digitalisaatiosta. Myös suurin osa 

(80%) oli ottanut itse selvää aiheesta. Neljännes ei osannut kertoa haluaisivatko 

he saada koulutusta. Aihe kiinnostaa monia ja he ovat lukeneet (83%) kirjalli-

suutta ja artikkeleita sekä keskustelleet (87%) asiasta työyhteisössä. Yritys on 

tavoittanut toimihenkilöistä yli puolet (54%) sosiaalisen median välityksellä. Vain 

muutama henkilö (2%) koki aiheesta puhuttavan liian paljon. 

6.3.2 Digitalisaatio työssäni (tällä hetkellä) 

Toinen osio tarkastelee, miten ja kuinka paljon toimihenkilöt kokevat digitalisaa-

tion vaikuttavan omaan työskentelyyn. Osio koostui kahdeksasta eri väittämästä, 

joihin tuli vastata sen mukaan, kuinka he sen kokivat (Kaavio 4).  
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Kaavio 4. Digitalisaatio työssäni (tällä hetkellä) osion vastausten keskiarvot. Vas-

taus 1, täysin eri mieltä. Vastaus 2, osittain eri mieltä. Vastaus 3, en osaa sanoa. 

Vastaus 4, osittain samaa mieltä. Vastaus 5, täysin samaa mieltä. 

Vastaajista 80% koki voivansa hyödyntää digitalisaatiota paremmin tulevaisuu-

dessa. Päivittäin 85% toimihenkilöistä käyttää ohjelmistoja ja teknologiaa hyö-

dykseen. Vastaajista noin 80% oli sitä mieltä, että työn tehokkuus ja laatu para-

nivat digitalisaation myötä. Noin 10% vastanneista ei osannut sanoa, että para-

niko työn tehokkuus ja laatu. Työturvallisuuden tason noususta täysin eri mieltä 

oli 1% ja 36% ei osannut sanoa. Täysin tai osittain samaa mieltä oli 45% vastan-

neista. Vain 20% vastaajista koki yrityksen hyödyntävän digitalisaation muka-

naan tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Suurimmalla osalla 

oli tieto siitä, kuinka yritys hyödyntää uutta teknologiaa ja ohjelmistoja. Tämän 

myös koettiin muuttaneen nykyistä työskentelyä. 

Ylemmän korkeakoulu, ylioppilas ja yliopisto koulutuksen saaneet tiedostavat voi-

vansa hyödyntää digitalisaatiota vielä paremmin, mitä tällä hetkellä on 
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mahdollista hyödyntää. Alemman korkeakoulun ja 2. asteen ammatillisen koulun 

käyneet eivät kokeneet voivansa hyödyntää digitalisaatiota yhtä paljon.  

Kysymykseen käytän lähes päivittäin digitalisaation mukana tuomaa teknologiaa 

ja ohjelmistoja vastanneista 2. asteen ammatillisen koulun ja ylemmän korkea-

koulun käyneet olivat aktiivisimpia teknologian ja ohjelmistojen käyttäjiä.  

6.3.3 Digitalisaatio tulevaisuudessa 

Kolmas osio tarkastelee sitä, miten toimihenkilöt uskovat digitalisaation vaikutta-

van työskentelyyn tulevaisuudessa. Osio koostui seitsemästä eri väittämästä, joi-

hin tuli vastata sen mukaan, kuinka he sen kokivat (Kaavio 5).  

 
Kaavio 5. Digitalisaatio tulevaisuudessa osion keskiarvot. Vastaus 1, täysin eri 

mieltä. Vastaus 2, osittain eri mieltä. Vastaus 3, en osaa sanoa. Vastaus 4, osit-

tain samaa mieltä. Vastaus 5, täysin samaa mieltä. 

Lähes kaikki (96%) kokivat digitalisaation mahdollisuutena ja 85% muuttavan yri-

tyksen strategiaa. Vastaajista 12% pitivät digitalisaation mahdollisena uhkana 
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tulevaisuudessa. Työkalujen liiallista määrää pelkäsi 35% toimihenkilöistä. Digi-

talisaation koettiin (80% vastaajista) olevan elinehto infra-alalla.  

Ylemmän korkeakoulun käyneet uskoivat voimakkaimmin digitalisaation muutta-

van yrityksen strategiaa. Seuraavina tulevat yliopiston ja 2. asteen ammatillisen 

koulun käyneet. Viimeisinä ylioppilaat ja alemman korkeakoulun käyneet. Yrityk-

sen strategian laativat yrityksessä korkeammin koulutetut. Kaikki ryhmät tiedos-

tavat digitalisaation tuovan muutoksia yrityksen strategiaan. 

6.3.4 Digitalisaatio kilpailutekijänä 

Neljäs osio tarkastelee sitä, millaisena toimihenkilöt näkevät yrityksen kilpailijoi-

hin nähden. Osio koostui seitsemästä eri väittämästä, joihin tuli vastata sen mu-

kaan, kuinka he sen kokivat (Kaavio 6).  

 
Kaavio 6. Digitalisaatio kilpailutekijänä osion vastausten keskiarvot. Vastaus 1, 

täysin eri mieltä. Vastaus 2, osittain eri mieltä. Vastaus 3, en osaa sanoa. Vastaus 

4, osittain samaa mieltä. Vastaus 5, täysin samaa mieltä. 
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Mahdolliseen kilpailuetuun samalla alalla toimiviin yrityksiin nähden uskoi 93% 

vastaajista. Kilpailuedun koettiin jo nyt olevan mahdollista. Vastaajista 61% koki 

Destian olevan digitalisaation edelläkävijä rakentamisessa. Hoitopalveluissa 

43%, radan palveluissa 28%, asiantuntijapalveluissa 42% sekä tukitoimintojen ja 

hallinnollisten järjestelmien osalta 25% uskoi näin.   

6.3.5 Digitalisaation kehittäminen 

Viides osio tarkastelee sitä, kuinka paljon toimihenkilöt ovat olleet tekemisissä 

digitalisaation kehittämisen parissa. Osio koostui seitsemästä eri väittämästä, joi-

hin tuli vastata sen mukaan, kuinka he sen kokivat (Kaavio 7). 

 

Kaavio 7. Digitalisaation kehittäminen -osion vastausten keskiarvot. Vastaus 1, 

täysin eri mieltä. Vastaus 2, osittain eri mieltä. Vastaus 3, en osaa sanoa. Vastaus 

4, osittain samaa mieltä. Vastaus 5, täysin samaa mieltä. 
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Vastaajista 54% on ollut mukana kehittämässä digitalisaatiota. Asiakkailta tulleita 

kehitysehdotuksia oli saanut 43% vastaajista ja 10% ei osannut sanoa. Mukaan 

kehittämään ohjelmistoja oli pyydetty 41% vastaajista. 20% koki kilpailevien yri-

tysten olevan edellä kehityksessä ja 42% ei osannut sanoa. Täysin eri mieltä oli 

4% vastaajista. 59% mielestä digitalisaation kehitystä tulisi seurata mittareiden 

avulla. Suurin osa (63%) oli sitä mieltä, ettei nykyisin käytössä olevat ohjelmat 

toimineet kunnolla yhdessä. Ainoastaan 1% oli sitä mieltä, että ne toimivat erittäin 

hyvin keskenään. Viimeisen kahden vuoden aikana kehitetyt työkalut, koki hyö-

dyllisiksi ja toimiviksi 62% vastaajista. Vastaajista 37% koki tulleensa kuulluksi 

ideoidessaan uutta ohjelmistoa/teknologiaa, kun taas 32% ei kokenut näin. Mu-

kaan kehittämiseen haluaa 59% vastaajista tulevaisuudessa. Uusien tuotantovä-

lineiden (koneautomatiikka, mittaustekniikka tai uusi laite) kehittämisessä ja käyt-

töönotossa oli ollut mukana 30% vastaajista. Uusien ohjelmistojen (C7, Tieto, 

D10, Dooris tai muu tietotekniikkajärjestelmä) kehittämisessä ja käyttöönotossa 

oli ollut mukana 42% vastaajista. 

Eniten digitalisaatiota kehittämässä ovat olleet yksikönpäälliköt, asiantuntijat. Vä-

hemmän mukana kehittämässä digitalisaatiota ovat olleet työmaainsinöörit, työn-

johtajat ja työmaapäälliköt. 

Vastaajista konserniyksiköillä vaikuttaisi olevan selkeästi eniten hyviä ideoita tek-

nologian ja ohjelmistojen kehittämiseksi. Seuraavaksi eniten ideoita löytyisi Poh-

jois-Suomen yksiköstä.  

6.4 Avointen kysymysten tulokset  

6.4.1 Destia vastaan kilpailijat 

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan: missä 

erityisesti Destia on edellä kilpailijoita. Kysymykseen saatiin yhteensä 35 vas-

tausta, eli 42 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän kysymykseen. 

Vastauksista nousivat esille erityisesti seuraavat teemat, jotka esitellään esimerk-

kivastausten kanssa. 

Vastauksissa esiin nousivat päällimmäisinä erityisesti tietomallintaminen sekä 

työkoneautomaatio, joka koetaan erittäin positiivisena asiana. Suunnittelu 
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toteutetaan ohjelmilla, jotka sitten syötetään esim. kaivinkoneessa olevaan lait-

teeseen, josta kaivinkoneenkuljettajan on helppo kaivaa oikealta korkeudelta. 

”Rakentamiseen tähtäävässä tietomallintamisessa ja toteutuksen seurannassa 

olemme hyviä” 

”Mallipohjaisessa tuotannossa ja rakennesuunnittelussa” 

”Infrakit, mallipohjainen tuotanto, RATA järjestelmä” 

”Koneautomaatio ja digitaalinen luovutusaineisto” 

”Työkoneautomaation tehokkaassa tuotantokäytössä, Infrakit jne. Olemme mu-

kana luomassa alan sääntöjä eri kehitysprojekteissa” 

”Ehkä työkoneautomaatio, tai näin ainakin itse arvioidaan, en tiedä onko asia niin 

todellisuudessa. Kilpailijat ovat varsin hyvin ottaneet ja saaneet käyttöön samaa 

tekniikkaa” 

Toisessa teemassa vastaajat pitivät Destiaa tienavaajana ja suunnannäyttäjänä 

muille yrityksille. Kuitenkin vastauksissa käy ilmi, että kilpailijat ovat kuroneet etu-

matkan kiinni.  

”Destia oli ”tienavaaja” sektorilla”  

 

”-tukitoimintoja digitalisoidaan kilpailijoita systemaattisemmin  

-mallipohjaisella tuotannolla Destia oli edelläkävijä, mutta nyt kilpailijat ovat otta-

neet edun kiinni 

-samoin hoidon urakoissa Destia oli edelläkävijä, mutta nyt kilpailijat ottaneet 

edun kiinni” 

Kolmannessa teemassa, joka nousi esiin, oli panostus kehittämisprojekteihin. 

Myös osaavien ihmisten tärkeyttä kehittämisen kannalta pidettiin hyvin olennai-

sena asiana. Osaamisen tasoa voidaan nostaa kouluttautumalla tai palkkaamalla 

tarvittavaa osaamista. 
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”Destiassa panostetaan käsittääkseni paljon erilaisiin työssä tarvittaviin laitteisiin 

tai teknisiin välineisiin. Isosta ryhmästä pakosta löytyy ihmisiä, joilla on käsitys, 

miten työtä voisi kehittää” 

”Hyviä liiketoimintaa ymmärtävä henkilöitä, joita pystyy hyödyntämään järjestel-

mäteknisessä kehityksessä (valitettavan rajallinen määrä kyllä)” 

Toisessa avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, missä erityi-

sesti kilpailijat ovat edellä Destiaa. Kysymykseen saatiin yhteensä 24 vastausta, 

eli 29 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän kysymykseen. Vastauk-

sista nousi esille seuraavat teemat, jotka esitellään esimerkkivastausten kanssa. 

Vastaajat nostivat esiin kilpailijoiden ketteryyden ottaa käyttöön uusia ohjelmia ja 

samalla kyvyn uudistaa prosessia, eli edistyä digitalisaatiossa. Kooltaan pienem-

pien yrityksien on helpompi ottaa uusia ohjelmia ja teknologiaa käytettäväksi.  

”Erilaisten tuen järjestelmien, kuten LTY- asiat. Sekä ketterä menettely ottaa 

käyttöön tarjolla olevia appseja” 

”Digitalisaation käyttöönoton mahdollistavien prosessien uudistamisessa” 

”Usein varsin pienet toimijat pystyvät ottamaan ketterämmin käyttöön markki-

noilla olevia valmiita ratkaisuja” 

Toisessa teemassa vastaajat pitivät kilpailijaa Destiaa edellä suunnittelun, seu-

rannan ja toteutuksen osalta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa, että työmaalla 

työskentelevillä ei ole yhtä hyvää teknologiaa tai ohjelmistoa käytössään kuin kil-

pailijoilla. Tai sitten heitä ei ole koulutettu tarpeeksi käyttämään näitä olemassa 

olevia laitteita tai sovelluksia. 

”-kilpailijat, joilla on talonrakentamista voivat hyödyntää talonrakentamisessa 

hyödynnettävää digitalisaatiota myös infrapuolella” 

”Kentällä tehtävässä työssä” 

”Aikataulusuunnittelussa ja seurannassa” 
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Vastaajat kokivat, ettei laskutus toimi tällä hetkellä tarpeeksi hyvin. Kilpailijat las-

kuttavat heti tehdyn työn, joka hoituu järjestelmän avulla reaaliajassa. Resurssit, 

joita kilpailevilla yrityksellä on käytössä, järjestyvät järjestelmien kautta. 

”Logistiikan hallinta, laskutus”  

 

”Meillä eivät suoritteet siirry digitalisaation kautta reaaliajassa seurantaan ja las-

kutukseen. Joillain kilpailijoillamme homma toimii niin. Ja resurssien ohjaus toimii 

ilman puhelinrumbaa. Mallia heillä otettu taksiliikenteen ohjauksesta” 

"Visualisointi ja havainnollistaminen laahaa perässä. Lisäksi järjestelmä uudistus 

myynnissä ja taloudessa ei ole ollut onnistunut"” 

Neljännessä teemassa vastaajat kertoivat sovelluksia olevan liian monta. Työn-

tekijöiden pitää hallita monia erilaisia sovelluksia. Todella moni oli sitä mieltä, että 

kaikki toiminnot pitäisi löytyä yhdestä käyttöliittymästä.   

”Projektin hallintaan liittyvissä järjestelmissä” 

”CRM – ERP synkronointi. Yksi käyttöliittymä, kaikki toiminnot!” 

”Meillä nyt laskujen, asiakastietojen, tuntien ja projektitietojen hallinnointiin eri so-

velluksia” 

6.4.2 Digitalisaation edistäminen  

Kolmannessa avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, miten 

digitalisaatiota tulisi kehittää oman työn näkökulmasta. Kysymykseen saatiin yh-

teensä 36 vastausta, eli 43 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän ky-

symykseen. Vastauksista nousi esille seuraavat teemat, jotka esitellään esimerk-

kivastausten kanssa. 

Hyvin pitkälti vastaajat kaipasivat samoja asioita mitä aiemmissakin avoimissa 

kysymyksissä oli vastattu. Yhtä käyttöliittymää, jonka pohjalta sovellukset kom-

munikoisivat keskenään paremmin kuin tällä hetkellä tekevät. 
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”Infrasuunnittelussa on käytössä lukuisia ohjelmistoja, mutta ohjelmistot eivät 

toimi keskenään riittävän hyvin. Käytettäviä ohjelmistoja tulisi käydä läpi ja valita 

käyttöön yhteensopivat ohjelmat ja karsia mahdollisuuksien mukaan ”ylimääräi-

set” vanhentuneet ohjelmat pois” 

”Työskentelytapoja pitäisi yhtenäistää suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhte-

näiset toimintatavat uuden teknologian ja toimintatapojen käyttöönoton laajasti 

yrityksessämme” 

Toinen teema, jolla työtä voitaisiin edistää, on paperityöstä eroon hankkiutumi-

nen. Tällä hetkellä samoja raportteja löytyy sekä paperisessa, että sähköisessä 

muodossa. Tämä myös lisää työn määrää sekä kustannuksia.  

”Tukitoimintojen digitalisaatio tulisi tehdä niin, että se palvelee mahdollisimman 

hyvin projekteja; projektien syöttämä tieto ei tule työllistää heitä liikaa – parasta 

olisi, jos tiedot tulisi automaattisesti koneista. Strategian toteutumisen seurannan 

digitalisointi hyödyntää johtamista ja päätöksentekoa” 

”Työmaalla pitäisi päästä eroon paperisista raporteista” 

Kolmannessa teemassa kaivataan tehokkaampia laitteita työskentelyn tueksi. 

Tehokkaammilla laitteilla työt sujuvat joutuisammin ja ovat yleensä toimivampia. 

Tämän lisäksi työntekijöille pitäisi järjestää laitteiden käyttöä varten koulutusta. 

Nopean teknologian ja ohjelmien kehityksen takia omaa osaamis- ja kehittämis-

tarpeita tulisi pitää yllä tiiviisti. 

”Henkilökohtaiset perustyökalut kuten PC, älypuhelin ja tabletti tulisi olla tehok-

kaampia ja toimivampia malleja. Nyt käytössä on vanhaa tekniikkaa. Tulisi päästä 

helpommin täsmäkoulutukseen henkilökohtaisten osaamis- ja kehittämistarpei-

den täyttämiseksi, koska digitalisaation nopea kehittyminen edellyttää meiltä jat-

kuvaa ponnistelua oman osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi” 

Neljännessä avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä asi-

oita Destian tasolla tulisi edistää. Kysymykseen saatiin yhteensä 34 vastausta, 

eli 41 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän kysymykseen. Vastauk-

sista nousi esille seuraavat teemat, jotka esitellään esimerkkivastausten kanssa. 
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Vastaajat painottivat erityisesti innovointia. Työsuhdekeksinnöistä voisi olla lu-

vassa palkkio, joka perustuisi idean hyödyllisyyteen. Rajoittavana tekijänä pide-

tään henkilöstön oman osaamisen tasoa, jotta pystyttäisiin viemään kehitettyjä 

ideoita vielä pidemmälle.    

”Pitäisikö olla joskus kysely työnjohdolle, että onko työsuhdekeksintöideoita? Jos 

on hyvä idea, mutta ei syystä tai toisesta nykyisillä resursseilla mahdollista              

- -> 500 e pikatulospalkkio. Jos on hyvä idea, joka otetaan kehittelyyn - - > 2000 

e. Jos on hyvä idea, joka otetaan laajasti käyttöön - - > 5000 e (tai tuotto- %)” 

”Innovointia. Meillä on aika vähän omaa osaamista, joten aina kun kehitetään 

enemmässä määrin, joudumme ostamaan osaamista ulkopuolelta. Se myös ra-

joittaa kehittämistä” 

Toisessa teemassa vastaajien antamat kommentit liittyvät edelliseen kysymyk-

seen. Osaavaa henkilöstöä pitäisi palkata lisää. Koodarit voisivat olla mukana 

kehittämässä ohjelmista yhteensopivia. Vaikka meiltä löytyisi parhaat työkalut 

tehdä työmme, niin niiden toimimattomuus keskenään syö tehokkuutta. 

”Johdon tuki tarvitaan uusien asioiden jalkauttamiseksi sekä kehittämiseksi. Ke-

hitystyötä tulee lisätä ja kenttää kuunnella enemmän ideoiden ja hankintojen 

osalta. Parhaat työkalut ei riitä, jos ne eivät ole yhteensopivia muiden järjestel-

mien kanssa tai jos meiltä puuttuu osaava henkilöstö käyttämään uusia työka-

luja… koulutus, ohjaus ja tuki.” 

”Meillä pitäisi olla omia koodareita. ei me muuten saada näitä tehtyä (vrt 

D10/TLY)” 

Kolmas merkittävä teema, mikä vastauksissa nousi esiin, oli koulutuksen tärkeys. 

Uusien järjestelmien koulutuksen tarve on suuri. Työmaallakin työtä tekevien tu-

lisi hallita käytössä olevat ohjelmistot, jotta työskentely olisi mahdollisimman te-

hokasta.  

”Uusien järjestelmien käytännön kouluttamista tulee lisätä, jotta työmaillakin saa-

daan ohjelmistoista kaikki irti” 
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”Tulee panostaa henkilöstön koulutukseen ja järjestelmien välillä ratkaisuja hyö-

dyntäen. Virheettömän toimivat ratkaisut ja automatisoinnit” 

Vastaajista osa koki, ettei ohjelmien ja työkalujen käyttäjiä kuunnella tarpeeksi. 

Uusia ohjelmia innovoidaan ja kehitellään ja otetaan ne sitten käyttöön. Se, että 

jokin toisessa paikassa hyvin ei tarkoita automaattisesti sitä, että se toimisi myös 

muualla. Pitäisikö ideoiden lähteä myös sieltä missä niitä erityisesti tarvitaan?   

”Asioita ajetaan kuin käärmettä pyssyyn kuuntelematta käyttäjiä” 

”Käytettävyys, käyttäjien kuunteleminen prosessien ja työkalujen kehittämisessä” 

6.4.3 Työprosessien teettäminen ohjelmistorobotille  

Viidennessä avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä työ-

prosesseja voisi ensimmäisessä vaiheessa teettää ohjelmistorobotilla tai autono-

misella työkoneella. Kysymykseen saatiin yhteensä 21 vastausta, eli 25 % kai-

kista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän kysymykseen. Vastausten lukumää-

rästä voisi päätellä kysymyksen olleen melko hankala. Vastauksista nousi esille 

seuraavat teemat, jotka esitellään esimerkkivastausten kanssa. 

Vastauksien perusteella ohjelmistoroboteille ja työkoneille olisi paljon käyttöä mo-

nessa eri tehtävässä. Kehityksen alussa tehtävien tulisi olla mahdollisimman yk-

sinkertaisesti toistettavissa olevia. Ohjelmistorobotit voisivat tehdä taloushallin-

non ja tarjouslaskennan töitä. Ohjelmistorobotteja voitaisiin hyödyntää myös to-

sitteiden kirjaamisessa sekä palkka- ja tulospalkkioasioissa. Autonomiset koneet 

voisivat tehdä työtä suljetuilla alueilla, kuten kaivoksissa ja tunneleissa, joissa ei 

olisi vaaraa ulkopuolisista liikkujista. Tällaista työtä voisivat olla maa-aineksen 

lastaus kuorma-auton kyytiin, joka siirtäisi sen paikasta toiseen ilman ihmisen oh-

jausta.  

”Ohjelmistorobotilla voisi teettää yksinkertaisia toistettavia työvaiheita esim. ta-

loushallinnon tai tarjouslaskennassa” 

”Autonomiset koneet ensimmäisinä suljetulle työmaa-alueelle, kuten kaivokset, 

tunnelit jne.” 
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”Autonomisella työkoneella tulisi teettää yksinkertaisia toistettavia työvaiheita ku-

ten tiivistäminen, maa-aineksen lastaus varastokasasta tai maamateriaalien siirto 

dumpperilla suljetulle alueelle paikasta toiseen” 

Organisaation laadunhallinnan kriteerien täyttymisestä ja asiakaspalautteista 

voisi tehdä ohjelmistorobotin avulla kattavampia raportteja. Näkisikö robotin 

avulla joitain sellaisia yhteyksiä asioiden välillä, mitä ihmiset eivät näe tai osaa 

analysoida. Ohjelmistorobottien avulla pystyisi seuraamaan koneiden käyttöas-

teita, sekä sijainti- ja aikaleimatietoja.   

”Auditointien ja asiakaspalautekyselyjen tuloksista voisi muodostaa nykyistä kat-

tavampia raportteja, josta ehkä näkisi uudenlaisia yhteyksiä asioiden välillä” 

6.4.4 Kilpailuetu ja analyysin hyödyntäminen 

Kuudennessa avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, minkä 

työssä syntyvien tai työn ohessa kerättävien tietojen automaattinen kerääminen 

voisi tuottaa jatkossa kilpailuetua tai jopa myytävää analyysiä. Kysymykseen saa-

tiin yhteensä 22 vastausta, eli 27 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi tähän 

kysymykseen. Vastauksista nousi esille seuraavat teemat, jotka esitellään esi-

merkkivastausten kanssa. 

Kaikkien kysymykseen vastanneiden joukosta löytyi muutamia asioita, jotka nou-

sivat useimmin esille. Työvaiheiden toteuman ja tehokkuuden seuranta voisi tuot-

taa kilpailullista etua tai myytävää analyysiä. 

”Toteumatiedon ja seurannan” 

”-Infrarakentamisen työvaiheiden toteuman ja tehokkuuden seuranta” 

”Ehkä erilaisten tuotannon tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen käsittely ja niistä 

syntyvät automaattiset ”herätteet”” 

Toinen vastaajien esille nostama asia oli tiestöstä kerättävä tieto. Samanlaista 

tekniikkaa voisi hyödyntää myös samaan tapaan siltojen kunnon kartoituksessa. 

Kehitteillä on mobiilisovellus, johon tienkäyttäjät voivat lähettää kuvia ja kirjoittaa 
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arviointeja tiestönkunnosta. Tien ylläpitäjät voivat käydä lukemassa arvostelut so-

velluksesta. 

”Tiestötiedon keruu” 

”Siltojen kuntotieto (erityisesti tiestötiedon materiaaleista)” 

”TripAdvisor tyyppinen tietojen keruu tienkäyttäjiltä… DestiaAPPia ollaan jo ke-

hittelemässä” 

Vastauksien joukosta muita esille nousseita asioita, joita voisi hyödyntää tietoa 

keräämällä olisivat maa-aineksen kuljetus, sijainti- ja aikaleimatietojen keräämi-

nen muiden tietojen ohella sekä koneiden käyttöaste. Kaikki ovat sellaisia asioita, 

joista voisi saada analysoitavaa tietoa. 

”Maa aineksen kuljetus” 

”Sijainti- ja aikaleimatietojen kerääminen muiden tietojen ohella” 

”Koneiden käyttöaste (vai kerätäänkö jo?)” 

Datan analysointia voitaisiin hyödyntää ohjelmistorobottien avulla. Kaikki hankittu 

tieto säilyisi tallessa ja pystyttäisiin tarvittaessa analysoimaan. Esimerkiksi tar-

jouksen laatisi ohjelmistorobotti hankitun tiedon avulla. 

”Erilaista anturidataa keräämällä saataisiin paljon erilaista tietoa. Oleellista on, 

että tieto, jota kerätään, olisi tallessa ja hyödynnettävissä esim. analysointiväli-

neillä” 

”Tärkeää dataa, myöhemmin varmasti tunnistetaan mahdollisuudet datan hyö-

dyntämiseksi” 

”Tarjoukset olisivat mahd. tarkoin laskettu” 

6.4.5 Parhaat digitalisaation tuomat uudistukset 

Seitsemännessä avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä 

ovat Destiassa parhaat digitalisaation mukana tuomat uudistukset. Kysymykseen 

saatiin yhteensä 29 vastausta, eli 35 % kaikista kyselyyn osallistuneista vastasi 
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tähän kysymykseen. Vastauksista nousi esille seuraavat teemat, jotka esitellään 

esimerkkivastausten kanssa. 

Parhaan uudistuksen digitalisaation uudistuksesta ei ole epäselvyyttä. Koneau-

tomaatiota pidetään parhaana uudistuksena Destiassa. Moni toi esille myös Inf-

rakitin, joka on mallipohjainen pilviratkaisu, jota voidaan käyttää tietokoneissa ja 

mobiililaitteissa. Ohjelma auttaa tilaajia, suunnittelijoita ja rakennusfirmoja toteut-

tamaan tie- ja raiderakennushankkeita. 

”Koneautomaatio oli 10 vuotta sitten, mutta kyseinen kilpailuetu meni 7 vuotta 

sitten, kun tieto laitteista levisi” 

”Koneautomaatio ja automatiikan käyttäminen mittauksissa” 

”Infrakitin käyttöönotto on helpottanut minun päivittäistä työskentely” 

”Infrarakentamisen mallipohjainen tuotanto sisältäen suunnittelun, tarjouslasken-

nan, työn suunnittelun, työn toteutuksen ja laadunvarmistuksen sekä digitaalisen 

luovutusaineiston”   

 

”Siirtyminen koko yrityksen laajuudelta mallipohjaiseen suunnitteluun ja tuotan-

toon” 

Muita vastaajien nostamia parhaita uudistuksia olivat kaikille tuttu skype, jonka 

välityksellä onnistuu niin puhelut kuin keskustelutkin kätevästi. CRM-järjestelmä 

on työkalu asiakastyötä varten, joka on helpottanut työskentelyä. Myös maa- ja 

vesirakennustyömaan työturvallisuuden mittaamisen (MVR-mittaus) koetaan pa-

rantuneen mobiilisovellusta hyödyntämällä. 

”Skype” 

”CRM asiakastietojen hallinta helpottunut” 

Läheltäpiti/tapaturma ilmoitusten teko puhelimella sovelluksessa Destia TYL, 

sekä samassa sovelluksen MVR-mittausten tekeminen, ne helpottavat arkea 

huomattavasti” 
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6.4.6 Ensisijainen tiedon saanti digitalisaatiosta 

Vastaajille oli annettu mahdollisuus valita useampi vaihtoehto vastatessaan, mitä 

kautta he olivat kuulleet tai saaneet tietoa digitalisaatiosta. Desnet on yrityksen 

omassa käytössä oleva intranet eli lähiverkko, joka on sisäistä viestintää varten. 

Kaikkiaan kysymykseen saatiin 162 vastausta. Taulukosta 1 näkee, kuinka vas-

taukset jakaantuivat annettujen vaihtoehtojen välillä. 

 
Vastauksista Prosenttia vastaa-

jista Määrä Prosenttia 

 Desnet 70 43,2% 86,4% 

Viikko- / kuukausipalaverit 20 12,3% 24,7% 

Kahdenkeskiset keskustelut 35 21,6% 43,2% 

Via-lehti 18 11,1% 22,2% 

Johdon tiedotustilaisuudet 10 6,2% 12,3% 

Muualta, mistä? 9 5,6% 11,1% 

Yhteensä 162 100,0% 200,0% 

Taulukko 1. Vastauksien lukumäärät mitä kautta toimihenkilöt ovat saaneet tietoa 

digitalisaatiosta 

Suurin osa vastaajista (70 vastaajaa) 86,4% oli kuullut digitalisaatiosta yrityksen 

lähiverkossa. Vastaajista (35 vastaajaa) 43% oli käynyt kahden keskistä keskus-

telua aiheesta. Vastaajista (20 vastaajaa) 25% oli kuullut viikko- tai kuukausipa-

laverissa ja 22% (18 vastaajaa) oli lukenut aiheesta yrityksen lehdestä.  Toimi-

henkilöt olivat törmänneet aiheeseen myös kehitysprojektien -ja palaverien 

kautta, työmaalla sekä toimenkuvaan liittyen. Muita lähteitä olivat lehdet, messut 

ja internet. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

7.1 Yhteenveto 

Digitalisaatiota pidetään aikakautemme suurimpana muutosvoimana, eikä siltä 

voi välttyä millään toimialalla. Se antaa yritykselle mahdollisuuden muuttaa yri-

tyksen toimintaa ja strategiaa. Samalla kilpailu yritysten välillä tiukkenee. Työt 

pitää pystyä tekemään mahdollisimman kustannustehokkaasti nopealla aikatau-

lulla. Tämä vaatiikin niin henkilöstön jatkuvaa kouluttamista ja uusien osaavien 

työntekijöiden palkkaamista. Ohjelmistojen ja teknologian kehittämisen täytyy olla 

yritystä hyödyttävää. Nopea digitalisaation kehitys vaatii yrityksiltä ponnisteluja, 

jotta pystytään vastaamaan tänä päivänä asiakkaan tarpeisiin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus digitalisaation tulolla on 

ollut erilaisen toimenkuvan omaavien toimihenkilöiden välillä yrityksen sisällä. 

Päätutkimuskysymys on:  

Miten digitalisaatio vaikuttaa työhön? 

Opinnäytetyöhön oli otettu kaksi eri teoriaosuutta, jotka käsittelivät digitalisaatiota 

ja muutosjohtamista. Teoriaosuudessa käytiin läpi digitalisaatiota käsitteenä ja 

sen mistä lähtökohdista yritys lähtee ja mitä se lopulta pyrkii saavuttamaan. Toi-

nen teoriaosuus käsitteli muutosjohtamista, joka sisälsi teoriaa muutosvoimasta, 

itseohjautuvuudesta ja hiljaisesta tiedosta. Sähköisen kyselyn avulla selvitettiin 

ja vertailtiin, mikä on toimihenkilöiden käsitys digitalisaatiosta ja sen mukanaan 

tuomista muutoksista.  

Tutkimuksen avulla pystyttiin selvittämään, kuinka digitalisaatio vaikutti toimihen-

kilöiden työskentelyyn. Työn laadun, tehokkuuden ja työturvallisuuden koettiin 

parantuneen ja tämän koettiin myös muuttaneen nykyistä työskentelyä koko hen-

kilöstön osalta. Toimenkuvalla ei tunnu olevan vaikutusta siihen, miten positiivi-

sena asiana muutos koetaan. Erittäin hyvänä asiana voidaan pitää vastauksien 

saamista hyvin erilaisen toimenkuvan ja taustamuuttujia käsittäviltä henkilöiltä. 

Suurin osa kokee digitalisaation ennen kaikkea mahdollisuutena. Mitä 
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korkeampiarvoinen toimihenkilö oli kyseessä, sitä positiivisempi näkemys hänellä 

oli tämän hetkisestä muutoksesta. 

Tutkimustulosten ja teorian avulla pyrittiin löytämään konkreettisia toimenpiteitä 

digitalisaation kehittämiseksi. Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli:  

Miten digitalisaatiota voitaisiin kehittää? 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen saatiin suora vastaus. Esitetyn moniva-

linta- ja avoimen kysymyksen avulla saatiin paljon tarvittavaa tietoa. 

Tutkimuksen perusteella suurimmalla osalla vastaajista on selkeä näkemys, 

kuinka digitalisaatiota voitaisiin kehittää. Toimintatapoja pitäisi yhtenäistää kautta 

linjan uusia ohjelmia ja teknologiaa käyttöön otettaessa. Koneautomatiikkaa hyö-

dyntämällä pitäisi päästä irti paperisista raporteista, jotta työtehot riittäisivät pa-

remmin analyyttiseen työhön. Suurin kehityksen kohde vaikuttaa olevan yhtenäi-

nen käyttöjärjestelmä eri liiketoimintayksiköiden välillä. Henkilökohtaisten perus-

työkalujen, kuten kannettavien tietokoneiden ja puhelimien koettiin olevan tehot-

tomia. Kehitettävät asiat vaikuttavat olevan hyvin yhtenäiset eri yksiköiden välillä. 

Tässä top3 asiat, joita tutkimustulosten perusteella tulisi kehittää: 

1. Yksi käyttöliittymä, jonka avulla on luotu tarvittavat sovellukset 

2. Tuotannon digitalisointi (koneautomaatio) 

3. Strategian toteutumisen seurannan digitalisointi (mittari) 

Lisäksi tutkimustulosten avulla pyrittiin saamaan selvyys, että kokivatko toimihen-

kilöt digitalisaation uhkana vai mahdollisuutena yrityksen toiminnalle. Toinen ala-

tutkimuskysymys oli: 

Miten toimihenkilöt kokevat digitalisaation? 

Toiseen alatutkimuskysymykseen saatiin vastaus esitettyjen monivalintakysy-

mysten avulla. Tarkempaa tietoa asiasta olisi voinut saada avoimien vastauksien 

avulla.  
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Kuten jo aiemmin kerroin, niin digitalisaatio koettiin suurimmaksi osaksi positiivi-

sena asiana. Joukkoon mahtui myös niitä, jotka olivat osittain samaa mieltä (10 

vastaajaa) uhkan mahdollisuudesta. Kukaan ei ollut täysin samaa mieltä väittä-

mästä.  Annetuissa avoimissa vastauksissa kaivattiin rohkeutta kokeilla uusia asi-

oita.  

Kokonaiskuvaksi tutkimuksen osalta jäi se, että vielä on paljon tapahduttava di-

gitalisaation osalta, jotta päästään tavoitteisiin. Ohjelmistojen ja teknologian ke-

hittämistä tulee jatkaa ja samalla kehittää henkilöstöä, jotta pystyttäisiin hyödyn-

tämään kaikki potentiaali mitä yrityksellä on käytössä. Ohjelmistojen käyttö tuntuu 

hankalalta ja niitä tuntuu olevan paljon. Moni peräänkuulutti yhtä käyttöjärjestel-

mää, jonka pohjalle voitaisiin luoda tarvittavat ohjelmat, jotka toimisivat hyvin yh-

teen. Kyettäisiin toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja samalla saamaan tar-

vittavaa analysoitavaa tietoa, joka edelleen hyödyttäisi monessa asiassa, kuten 

laskennassa. 

Digitalisaation seurantaa tulisi tehdä tarvittavin väliajoin, jotta kyettäisiin saamaan 

ajantasaista tietoa siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Onko tehty oikeita rat-

kaisuja ja jos ei, niin mitä asioille pitäisi tehdä?  

Digitalisaatiosta on alettu puhumaan selkeästi enemmän ja aiheesta kirjoitetaan 

artikkeleita Destian omaan VIA-lehteen. Koulussa kuulee puhetta muutosvoi-

mista, jotka vaikuttavat toimialoihin voimakkaasti ja yksi näistä oli digitalisaatio. 

Kirjoja ja tietolähteitä löytyy kattavasti internetistä. Digitalisaatio vaikuttaa jo nyt 

voimakkaasti työskentelyyn, mutta tulevaisuudessa teknologian ja ohjelmistojen 

kehittyessä vieläkin voimakkaammin. Tämä kaikki pitäisi pystyä kääntämään voi-

mavaraksi. Yritys pystyy vaikuttamaan siihen, miten tätä kaikkea mahdollisuutta 

lähdetään tulevaisuudessa hyödyntämään. Olisi hyvin mielenkiintoista nähdä, 

millaisia vastauksia saataisiin tässä opinnäytetyössä esitettyihin kysymyksiin 5 

tai 10 vuoden kuluttua ja miten asiat ovat muuttuneet ajan kuluessa. 

Koen onnistuneeni saamaan hyödyllistä tietoa yritykselle työni avulla. Digitalisaa-

tio käsitteenä on hyvin laaja, mutta rajattuna siitä pystytään saamaan paljon asi-

oita selville. Asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset.  
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7.2 Otoksen edustavuus 

Kananen kirjoittaa (Kananen, 2015, s. 284), että alle 10% vastaajamäärällä ei voi 

saada tilastollisessa mielessä kovinkaan luotettavia tuloksia. Tätä voidaankin pi-

tää tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia heikentävänä tekijänä. Vastausten 

määrä suhteessa kyselyyn osallistuneisiin toimihenkilöihin oli hyvä. 

Luotettavuuden arviointi on tärkeää. Tutkimuksen reliaabelius ja validius muo-

dostavat tutkimuksen kokonaisluotettavuuden. Otosta voidaan pitää hyvänä, kun 

otos edustaa perusjoukkoa ja satunnaisvirheitä on mahdollisimman vähän. Ko-

konaisluotettavuutta voitaisiin arvioida uusintamittauksien avulla (Heikkilä 2014, 

185; Uusitalo 1991, 86.)  

Reliaabeliuksella tarkoitetaan kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tällä tar-

koitetaan siis sitä, että toistamalla mittaus saadaan samanlaiset ja tarkat tulokset 

kuin ensimmäisellä kerralla.  Tätä tulee arvioida jo tutkimuksen aikana. Arvioinnin 

kohteena ovat otoskoko ja laatu, vastausprosentti, miten huolellisesti kaikki muut-

tujia koskevat tiedot on syötetty ja millaisia mittausvirheitä tutkimukseen sisältyy?  

(Vilkka, 2007, s. 149). Tutkimus olisi hyvin helppo toteuttaa samoilla menetelmillä 

uudelleen myöhemmin. Tulokset osoittavat, että toimenkuvalla on suuri merkitys 

ohjelmien ja teknologian kehittämisen kannalta. Kattavat taustatiedot antavat laa-

dukkaan kuvan otoksesta. Otokseen saatiin monia erilaisen roolin ja vastuun saa-

neita toimihenkilöitä vastaamaan kyselyyn. Myös mittavan työuran tehneitä oli 

kyselyssä mukana.  

Validius tarkoittaa kykyä mitata juuri sitä mitä on haluttukin mitata. Validiteetissa 

arvioidaan tutkijan kykyä kääntää teorian käsitteet laadittuun lomakkeeseen. Mit-

tarin täytyy olla ymmärrettävissä myös tutkittavan osalta.  Myös asteikon toimi-

vuutta arvioidaan, kuinka onnistunut se on. Millaisia mahdollisia epätarkkuuksia 

mittari sisältää?  (Vilkka, 2007, s. 150). Kyselylomakkeen (Liite 2) kysymykset 

laadittiin siten, että saataisiin mahdollisimman kattavasti ja ymmärrettäviä tulok-

sia opinnäytetyön aiheelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Monivalintakysy-

myksille oli laadittu omat osiot ja avoimien kysymysten tarkoitus oli täydentää an-

tamalla yksityiskohtaisempaa tietoa. Kysymysten sisältöön kiinnitettiin erityistä 

huomiota, jotta kaikki vastaajat ymmärtävät kysymykset. Tällä tavoin pyrittiin 
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varmistamaan, että tutkitaan juuri sitä mitä halutaankin tutkia. Kyselylomaketta 

laadittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota validiteettiin, joka vielä testattiin testi-

joukon avulla. Saadun palautteen avulla todettiin kyselylomakkeen olevan valmis 

lähetettäväksi.   

 Suurin osa toimihenkilöistä valittiin mukaan otokseen systemaattista satunnais-

otantaa käyttämällä. Harkinnanvaraisen otannan avulla mukaan valittiin johtajia 

ja päälliköitä, jotta saatiin mahdollisimman laaja näkemys digitalisaatiosta Desti-

assa. Tätä voidaan pitää positiivisena asiana edustavuuden kannalta. Edusta-

vuutta heikentävänä tekijänä voidaan pitää, mahdollisesti liiallista johtajien mieli-

piteiden korostumista muiden toimihenkilöiden mielipiteisiin nähden. 

Opinnäytetyön tulee perustua pelkkiin tosiasioihin. Johtopäätökset eivät saa olla 

kirjoittajan omia mielipiteitä tai toiveita, vaan niiden tulee nousta esiin aineistosta 

(Kananen, 2015, s.121). Kyselylomakkeen kysymyksien osioita mietittiin yhdessä 

Konserniyksiköiden johtajan sekä kehityspäällikön avulla. Tarkoituksena oli 

saada väittämistä mahdollisimman vähän johdattelevia. Likertin asteikolla olevien 

monivalintakysymysten lisäksi laadittiin uusia ohjaavia kysymyksiä avovastauk-

siin. Päähuomioita kyselyyn olivat, että poistetaan päällekkäisyyksiä kysymyk-

sistä mahdollisimman paljon. Alkukysymysten jälkeen lisättiin tiivis digitalisaation 

määritelmä, jonka jälkeen esitettiin monivalintakysymykset.  Annettiin mahdolli-

suus avoimille vastauksille, jossa pyrittiin saamaan konkreettisesti ideoita joko 

oman päivittäisen työn tai Destian toiminnan tehostamiseen digitalisaation avulla. 

Annettiin myös lupa yhteydenottoon idean tarkentamiseksi.  

Tutkimustuloksia läpi käydessä, samat vastaukset tuntuivat toistuvan muutaman 

kerran. Pienellä hiomisella olisi ollut mahdollista saada toistuvuutta vähäisem-

mäksi. 

Tutkimuksella haluttiin selvittää miten hyvin toimihenkilöt tuntevat käsitteen digi-

talisaatio, työskennellessään sen parissa. Vaikka toimenkuvat toimihenkilöiden 

välillä poikkeavat toisistaan, voidaan olettaa, että tehdyt havainnot ovat ainakin 

jossain määrin yleistettäviä. Tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä ei kuitenkaan kan-

nata pitää ainoina totuuksina. Tarkoituksena on saada ymmärrys siihen, mil-

laiseksi digitalisaatio koetaan työympäristössä ja miten sitä tulisi kehittää. 
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Kriittisessä mielessä nopealla aikataululla vastattaessa osa kysymyksistä saattoi 

tuntua hankalilta vastata, vaikka kysymysten asettelusta pyrittiin tekemään loogi-

nen ja mahdollisimman selkeä. Siitä huolimatta Ihmiset voivat ymmärtää digitali-

saation käsitteenä eri tavoin. Kyselylomakkeen kysymykset lähetettiin jokaiselle 

vastaajalle samassa muodossa ja järjestyksessä sisältäen niin monivalinta- kuin 

avoimia kysymyksiä.  

Ennen kysymyksiä pyrittiin vastaajalle kuvaamaan sitä, mitä digitalisaatiolla tar-

koitetaan. Itse vanhojen jo käytössä olevien ohjelmien uusiminen/uudistaminen 

ei ole digitalisointia, ellei toimintaprosesseja automatisoida tai uudisteta. Yksittäi-

nen maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointi (MVR-mittaus) mo-

biilisovelluksella ei vielä itsessään ole digitalisaatiota. Kun kaikkien työmaiden 

MVR-mittaustuloksista aletaan tuottamaan automaattista raportointia ja analyy-

sia, tätä voidaan pitää digitalisaationa. 

Tämä on kokonaisuutena vain pintaraapaisu digitalisaatioon mahdollisuuksista. 

Yrityksen tavat kehittää digitalisaatiota ovat varmasti hyvin tiedossa, mutta sitä ei 

haluta antaa muiden yritysten käyttöön. Digitalisaatio on eittämättä yksi keinoista 

hankkia kilpailuetua toisiin yrityksiin nähden. 

7.3 Johtopäätökset 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, millainen vaikutus digitalisaation tulolla 

on ollut toimihenkilöiden välillä Destiassa. Kohderyhmälle lähetettiin huhtikuun 

lopulla sähköinen kysely koskien digitalisaatiota. Tutkimustuloksista SPSS-ohjel-

malla tehdyt kaaviot ja raportit valmistuivat kesäkuun aikana. Saatuja tuloksia 

vertailtiin teoriaan. Tutkimuksen johtopäätökset esitellään tässä luvussa.  

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella digitalisaatio on edelleen alkutaipa-

leella. Yritys on ollut kehittämässä automaatiota ja saanut hyviä tuloksia, mutta 

vielä on paljon tehtävää. Tällä hetkellä eletään muutoksen aikaa ja uusien järjes-

telmien sisäänajo on käynnissä. Vie kuitenkin aikaa, jotta kaikki ohjelmat toimivat 

kuten pitää. 
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Taustamuuttujat 

Destialla ikähaitari on hyvin laaja, eli toimihenkilöitä löytyy parikymppisestä aina 

lähes eläkeikäisiin. Vanhempi sukupolvi on pikkuhiljaa siirtymässä eläkkeelle ja 

uusi sukupolvi valtaa myös rakennusalaa. Tietotekniset valmiudet uudella suku-

polvella on huomattavasti paremmat, koska laitteita ja ohjelmia on opittu käyttä-

mään jo nuorena. Teknologian ja ohjelmistojen käyttäminen ei vaadi niin paljon 

fyysistä työtä, mutta osaamista kyllä. Toimihenkilöt ovat pääasiassa erittäin kou-

luttautunutta väkeä, joiden tehtävänä on kehittää ja edistää yrityksen toimintaa. 

Vastaajista lähes puolella oli yli 16 vuoden vankka työkokemus takana. Jotta asi-

oita voitaisiin kehittää, niin tarvitaan näkemystä ja kokemusta rakentamisesta. 

Vastauksia saatiin hyvin tasaisesti tulosyksiköiden välillä. Digitalisaatio tuntui 

kiinnostavan kaikkia vastanneita, vaikkakin pari toimihenkilöä jätti vastaamatta 

muutamaan kysymykseen. Yhdistävänä tekijänä toimii toimihenkilöiden käyttämä 

teknologia ja ohjelmistot. 

Oma käsitykseni digitalisaatiosta 

Toimihenkilöiden keskuudessa digitalisaatio ei ole uusi asia ja siitä käydään pal-

jon keskustelua. Hyvää on, ettei kukaan tunnu pitkästyneen asian tiimoilta ja suu-

rin osa haluaisikin koulutusta digitalisaatiosta. Osa on tutustunut aiheeseen luke-

malla kirjoja ja artikkeleita. Sosiaalisen median voimaa ei voida väheksyä sen 

saadessa suurimman osan lukijoiden huomiosta.  Todella moni on aidosti kiin-

nostunut digitalisaation mukanaan tuomista hyödynnettävistä mahdollisuuksista.   

Digitalisaatio työssäni (tällä hetkellä) 

Suurin osa toimihenkilöistä käyttää lähes päivittäin yrityksessä olevaa teknolo-

giaa ja ohjelmia. Niiden toimivuus on erittäin tärkeää, jotta niistä saadaan kaikki 

hyöty irti. Kaikki vaikuttavat olevan hyvin positiivisella mielellä ja odottavin mielin 

tulevaisuuden suhteen. Nykyinen työskentely on kokenut muutoksen monen koh-

dalla ja se tulee varmasti vielä muuttumaan. Digitalisaation on huomattu vaikut-

taneen työturvallisuuteen, tehokkuuteen ja laatuun hyvällä tavalla. Eli kehittä-

mällä toimintaan saadaan parempaa tulosta aikaiseksi. Kuitenkin moni on sitä 

mieltä, ettei kaikkea hyötyä ole vielä osattu hyödyntää. Kuten saaduista 
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vastauksista voidaan tulkita, niin asioita tulisi muuttaa, jotta kaikki toimisivat ha-

lutulla tavalla. Tämä kaikki muutos vaatii suuria panostuksia yritykseltä, mutta 

uskon sen olevan kaiken vaivan arvoista.  

Digitalisaatio tulevaisuudessa 

Usko tulevaisuuteen on kova. Lähes järjestään jokainen koki digitalisaation mah-

dollisuutena tulevaisuudessa. Uhkaan ei uskonut kovinkaan moni ja jos niin oli, 

niin näin kokivat nuorimmat ja vanhimmat toimihenkilöt. Tähän syynä voisi olla 

pelko työpaikkojen puolesta. Robotit ja automaatio tulevat varmasti tulevaisuu-

dessa korvaamaan ainakin osittain työntekijöitä monessa yrityksessä. Joidenkin 

pelkona tulevaisuudessa on työkalujen liiallinen määrä. Tehdään uusia jokaiseen 

tarvittavaan kehityskohteeseen. Voi olla tarpeellista kehitellä ja kokeilla monia 

työkaluja, jotta niistä saadaan yksi hyvä ja toimiva sellainen. Kokeilujen kautta 

opitaan koko ajan uutta. Työkalujen toivotaan helpottavan työskentelyä kuitenkin 

tulevaisuudessa. Yrityksen strategian uskotaan muuttuvan ja näin uskon myös 

itsekin. Kehitys kulkee valtavin harppauksin eteenpäin kiihtyvällä tahdilla. Jotta 

yritys pysyisi kehityksen vauhdissa mukana, tarvitaan strategian päivitystä use-

ammin. Tavoitteita täytyy asettaa lyhyemmille aikaväleille. 

Digitalisaatio kilpailutekijänä 

Mahdollisen kilpailuedun saavuttamiseksi yrityksen pitää pyrkiä jatkuvasti kehit-

tämään toimintaansa tehokkaammaksi. Destia oli ja on mahdollisesti edelleen 

automatiikan osalta kilpailevia yrityksiä edellä. Työntekijöiden vaihtaessa työpaik-

kaa yrityksen käytössä oleva tieto ja osaaminen kuitenkin siirtyvät toiseen yrityk-

seen. On hyvin hankalaa säilyttää etumatkaa muihin yrityksiin nähden ja samalla 

pitää hyödyllinen tieto omassa yrityksessä. Kun kilpailija kuulee toisen yrityksen 

saavutuksista, etumatkaa aletaan kuromaan kiinni. Etumatkaa tulisi olla tar-

peeksi, jotta hajurako kilpailevaan yritykseen säilyisi. Tämä hankaloittaisi muiden 

yritysten mahdollisuuksia kuroa saavutettua etumatkaa kiinni. Oli sitten kyse hoi-

topalveluista, radasta, asiantuntijapalveluista tai rakentamisesta, niin luotto digi-

talisaatio osaamiseen on vankalla pohjalla.  
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Digitalisaation kehittäminen 

Mitä suurempi joukko ihmisiä otetaan mukaan ideoimaan uutta, sen hedelmälli-

sempää tuloksien saaminen voisi olla. On totta, ettei kaikkia voida tai pystytä ot-

tamaan mukaan kehitystyöhön eikä kaikkia ideoita pystytä toteuttamaan. Mutta 

monen kohdalla kysyttäessä kiinnostus osallistua kehitystyöhön on kova. Jou-

kosta löytyi myös joku, jolta löytyi useampi idea kehitettäväksi. Moni yritys budje-

toi tänä päivänä rahaa digitalisaatioon ja palkkaa yritykseen digijohtajan sekä tar-

vittavaa osaamista koodareiden muodossa. Yritys tulee varmasti vielä jossain 

vaiheessa lisäämään työntekijöiden tietoisuutta digitalisaation osalta. Koulutuk-

sen avulla ja uutta pätevää henkilöstöä palkkaamalla saadaan vietyä kehitystä 

eteenpäin. Ohjelmistojen toimivuudesta tuli hyvin ristiriitainen kuva. Osa kertoi 

ohjelmistojen toimivan hyvin, mutta joukossa oli hyvin paljon myös turhautumista. 

Todella moni kaipasi järjestelmien yhteen toimivuutta. Jälkikäteen osa ohjelmista 

on kuitenkin loppujen lopuksi osoittanut toimivuutensa, kun pieniä muutoksia ja 

korjauksia toimivuuden suhteen on tehty. Kritiikki voi toimia asioiden eteenpäin 

viejänä. Harvemmin mikään ohjelma on ollut kerralla toimiva. Olisiko mahdollista 

toteuttaa kaikki toimivat ohjelmat yhdelle alustalle ja varmistaa niiden toimivuus 

keskenään?  Kaiken hyväksi ja toimivaksi todetun voisi rakentaa yhteen paik-

kaan. Onko jo jossain olemassa mahdollisesti tällainen käyttöjärjestelmä? Digita-

lisaation tärkeys korostuu asiakaspalvelussa, joka on tämän hetkinen agenda nu-

mero yksi. Tiedon urakoitsijan ja tilaajan välillä täytyy kulkea nopeasti ja luotetta-

vasti. Tiedonkulun tärkeyttä tässäkään asiassa ei voi olla väheksymättä. Viestin-

nällä on suuri merkitys ja sen pitää toimia molempiin suuntiin. 
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s. 47 
Kaavio 5. Digitalisaatio tulevaisuudessa osion keskiarvot, s. 48 
Kaavio 6. Digitalisaatio kilpailutekijänä osion vastausten keskiarvot, s. 49 
Kaavio 7. Digitalisaation kehittäminen osion vastausten keskiarvot, s. 50 

Taulukot 

Taulukko 1. Vastauksien lukumäärät mitä kautta toimihenkilöt ovat saaneet tietoa 
digitalisaatiosta, s. 61 
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LIITE 1: Saatekirje 

 

Kysely digitalisaatio destiassa 

Arvoisa destialainen   

 

Pyydän Sinua vastaamaan 8.5.2018 mennessä kyselyyn, jonka tuloksia tarvi-

taan digitalisaation painopisteiden valinnassa Destiassa. 

Olen Mikko Korhonen Silvanderin siltaryhmästä. Aloitin Destiassa vuonna 2007. 

Tämä kysely on osa Saimaan ammattikorkeakoulun päättötyötäni (ylempi liike-

talous). 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja vertailla, mikä on destialaisten toimihen-

kilöiden käsitys digitalisaatiosta ja sen mukanaan tuomista muutoksista. 

Valtaosa kysymyksistä on nopeasti vastattavia monivalintakysymyksiä. Niiden 

lisäksi on avoimia kysymyksiä. Mikäli et ehdi täyttää kyselyä loppuun asti, lähet-

täisitkö vastauksesi silti. Kysely on anonyymi. 

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tutkimuksesta, vastaan mielelläni.  

 

Terveisin, Mikko Korhonen  
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LIITE 2: Kyselylomake 

    

Täytä ensin taustatiedot, jonka jälkeen arvioi alla olevan asteikon (1-5) mukai-

sesti digitalisaatioon liittyviä kysymyk-

siä.                                                                                                    

Tämän lisäksi voit halutessasi kommentoida esitettyjä kysymyksiä annettuihin 

kommenttikenttiin.  

1) Ikä 

  -19 

  20-29 

  30-39 

  40-49 

  50-59 

  60- 

2) Sukupuoli 

  mies   nainen 

3) Koulutus 

  Peruskoulu 

  Ylioppilas 

  2. asteen ammatillinen koulutus 

  Alempi korkeakoulu 

  Ylempi korkeakoulu 

  Yliopisto 

4) Työkokemus vuosina 

  0-5 

  6-10 

  11-15 

  16- 

5) Tulosyksikkö 

  Asiantuntijapalvelut 
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  Erikoisrakentaminen (sis. Engineering, Rail, Kallio, Kivi,  

        Energiainfra liiketoimintayksiköt) 

  Etelä-Suomi 

  Itä-Suomi 

  Konserniyksiköt 

  Länsi-Suomi 

  Pohjois-Suomi 

6) Toimenkuva 

  Yksikönpäällikkö/Johtaja 

  Työpäällikkö/Projektinjohtaja 

  Työmaapäällikkö 

  Työnjohtaja 

  Työmaainsinööri 

  Asiantuntija 

  Suunnittelija, konsultti 

  Muu, mikä?       

Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleisty-

mistä arkielämän toiminnoissa. Tähän sisältyvät yrityksessä käytettävä teknolo-

gia ja ohjelmistot.  

Käytössä olevien ohjelmien uusiminen/uudistaminen ei ole digitalisointia, ellei 

toimintaprosesseja automatisoida tai uudisteta. Yksittäinen maa- ja vesiraken-

nustyömaan työturvallisuuden arviointi (MVR-mittaus) mobiilisovelluksella ei 

vielä itsessään ole digitalisaatiota. Kun kaikkien työmaiden MVR-mittaustulok-

sista aletaan tuottamaan automaattista raportointia ja analyysia, tätä voidaan pi-

tää digitalisaationa. 
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7) Oma käsitykseni digitalisaatiosta 

 

Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Tiedän mitä digitalisaatio käytännössä tar-

koittaa                

Olen kuullut puhuttavan digitalisaatiosta                

Olen ottanut itse selvää mitä digitalisaatio 

tarkoittaa                

Olen itse maininnut sanan digitalisaatio työ-

yhteisössä                

Olen keskustellut työyhteisössäni digitali-

saatiosta                

Olen lukenut kirjallisuutta tai artikkeleja liit-

tyen digitalisaatioon                

Yritykseni on tavoittanut minut digitalisaa-

tion tiimoilta sosiaalisen median kautta                

Kuulen nyt ensimmäisen kerran sanan digi-

talisaatio                

Haluaisin saada koulutusta liittyen digitali-

saatioon                

Digitalisaatiosta puhutaan jo nyt aivan liian 

paljon                
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8) Digitalisaatio työssäni (tällä hetkellä) 

 

Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Voisin hyödyntää digitalisaatiota vielä pa-

remmin kuin mitä tällä hetkellä on mahdol-

lista 
               

Käytän lähes päivittäin digitalisaation mu-

kana tuomaa teknologiaa ja ohjelmistoja                

Koen digitalisaation parantavan tällä het-

kellä työskentelyn tehokkuutta                

Koen digitalisaation parantavan tällä het-

kellä työskentelyn laatua                

Koen digitalisaation parantavan tällä het-

kellä työturvallisuutta                

Tiedän miten yritys hyödyntää digitalisaa-

tion mukanaan tuomia mahdollisuuksia tällä 

hetkellä 
               

Mielestäni yritys hyödyntää digitalisaatiota 

tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla                

Digitalisaatio on muuttanut nykyistä työs-

kentelyäni 
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9) Digitalisaatio tulevaisuudessa 

 

Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Uskon digitalisaation tuovan vielä paljon 

mahdollisuuksia, joita yritys pystyy hyödyn-

tämään 
               

Uskon digitalisaation muuttavan yrityksen 

strategiaa                

Koen digitalisaation mahdollisuutena                

Koen digitalisaation uhkana                

Koen digitalisaation olevan elinehto infra-

alalla                

Pelkään, että uusia työkaluja tulee olemaan 

liikaa tulevaisuudessa                

Koen nykyisten digitalisaation mukana tuo-

mien työvälineiden helpottavan työtäni tule-

vaisuudessa 
               

Mitkä digitalisaation teknologiat ja osaaminen ovat mielestäsi ratkaisevia tule-

vaisuudessa?  

 

10) Digitalisaatio kilpailutekijänä 

 

Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Digitalisaatio antaa mahdollisuuden kilpai-

luedulle kilpailijoihin nähden tulevaisuu-

dessa 
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Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Digitalisaatio mahdollistaa kilpailuetua kil-

pailijoihin nähden jo nyt                

Destia on digitalisaation edelläkävijä raken-

tamisessa                

Destia on digitalisaation edelläkävijä hoito-

palveluissa                

Destia on digitalisaation edelläkävijä radan 

palveluissa                

Destia on digitalisaation edelläkävijä asian-

tuntijapalveluissa                

Destia on digitalisaation edelläkävijä tukitoi-

mintojen ja hallinnollisten järjestelmien 

osalta 
               

11) Missä erityisesti Destia on edellä kilpailijoita? 

 

12) Missä erityisesti kilpailijat ovat edellä Destiaa? 
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13) Digitalisaation kehittäminen 

 

Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Olen mukana kehittämässä digitalisaatiota                

Minua on pyydetty mukaan kehittämään yri-

tyksen ohjelmistoa                

Olen saanut ideoita digitalisaation kehittä-

miseksi asiakkailta                

Mielestäni digitalisaation kehittymistä tulee 

seurata mittareiden avulla                

Digitalisaatiota voidaan kehittää työssäni                

Koen kilpailevien yritysten olevan digitaali-

sessa kehityksessä edellä                

Viimeisen kahden vuoden aikana kehitetyt 

työkalut ovat hyödyllisiä ja toimivia                

Nykyiset ohjelmistot toimivat tarpeeksi hy-

vin yhdessä                

Olen ollut mukana kehittämässä uusia tuo-

tantovälineitä sekä ollut mukana niiden 

käyttöönotossa, kuten koneautomaatiikkaa, 

mittaustekniikka tai uusia laitteita 

               

Olen ollut mukana kehittämässä uusia oh-

jelmistoja sekä ollut mukana niiden käyt-

töönotossa, kuten C7, Tieto, D10, Dooris 

tai muita uusia tietotekniikkajärjestelmiä 

               

Minun ideoitani digitalisaation eli ohjelmis-

ton/teknologian kehittämiseksi on kuunneltu                

Haluan päästä mukaan kehittämään digita-

lisaatiota tulevaisuudessa                
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Täy-

sin 

sa-

maa 

mieltä 

Osit-

tain 

sa-

maa 

mieltä 

En 

osaa 

sa-

noa 

Osit-

tain 

eri 

mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

Minulla olisi hyviä ideoita teknologian ja oh-

jelmistojen kehittämiseksi                

14) Miten digitalisaatiota tulisi kehittää oman työsi näkökulmasta? 

 

15) Mitä asioita Destian tasolla tulee edistää? 

 

Ohjelmistorobotteja voidaan käyttää yhdistelemään saatavilla olevaa tietoa eri 

tietojärjestelmistä ja muodostamaan niiden pohjalta automaattisesti raportteja.  

16) Mitä työprosesseja voisi ensimmäisessä vaiheessa teettää ohjelmisto-

robotilla tai autonomisella työkoneella? 

 

17) Minkä työssä syntyvien tai työn ohessa kerättävien tietojen automaat-

tinen kerääminen voisi tuottaa jatkossa kilpailuetua tai jopa myytävää ana-

lyysiä? 
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18) Kerro paras/parhaat uudistukset Destiassa, jonka digitalisaatio on 

mahdollistanut? 

 

19) Mistä olet saanut ensisijaisesti tietoa Destian digitalisaatiosta? 

Desnet 

Viikko- / kuukausipalaverit 

Kahdenkeskiset keskustelut 

Via-lehti 

Johdon tiedotustilaisuudet 

Muualta, mistä?       
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LIITE 3: Avointen kysymysten vastaukset 

43. Missä erityisesti Destia on edellä kilpailijoita? 
 
En osaa kyllä sanoa 
Destiassa panostetaan käsittääkseni paljon (mutu-tuntuma) erinlaisiin työssä 
tarvittaviin laitteisiin tai teknisiin välineisiin. Isosta ryhmästä pakosta löytyy ihmi-
siä joilla on käsitys miten työtä voisi kehittää. 
Operaattoritoiminnassa, digitaalinen aineisto työn aikana 
Koneautomaatio otettiin aikaisin käyttöön ja sen kattavuus on hyvällä tasolla. 
Koneautomaation seuranta on myös menossa hyvään suuntaan (MPT 
dashboard). 
Koneohjausjärjestelmien käytössä ja mallipohjaisessa tuotannossa (maanra-
kennus) 
Destia on mukana sekä alan yhteisissä että LiVin yhteisissä kehittämisprojek-
teissa pääurakoitsijakilpailijoita enemmän. 
Esim. koneenohjausjärjestelmän käyttö työmailla. 
Automaatio ja sosiaalinen media 
Rakentamiseen tähtäävässä tietomallintamisessa ja toteutuksen seurannassa 
olemme hyviä. 
Mallipohjainen tuotanto, VR- teknologia ja rata- järjestelmä. 
Käytetään laajemmin yhteensopivia MS-ohjelmistoja(?) 
Koneautomaatiossa 
Hyviä liiketoimintaa ymmärtäviä henkilöitä joita pystyy hyödyntämään järjestel-
mäteknisessä kehityksessä (valitettavan rajallinen määrä kyllä). 
-koneautomaatiikka 
Työkoneautomaation tehokkaassa tuotantokäytössä, Infrakit jne. Olemme mu-
kana luomassa alan sääntöjä eri kehitysprojekteissa. 
Tietomallintaminen ja mallipohjainen rakentaminen 
Koneautomaation käytössä hankkeilla. 
Ei tietoa 
Infrarakentamisen digitalisaatiossa toisinsanoen työkoneautomaation ja malli-
pohjaisen tuotannon hyödyntämisessä. 
Tienhoitopalvelujen digitalisaatiossa. 
ei varmaankaan missään? 
Mallipohjainen tuotanto 
ERP -siitä seuraava tiedolla johtaminen 
CRM 
Koneautomatiikka 
Koneautomaatio ja digitaalinen luovutusaineisto 
Destia oli "tienavaaja" sektorilla. 
- tukitoimintoja digitalisoidaan kilpailijoita systemaattisemmin  
- mallipohjaisella tuomannolla Destia oli edelläkävijä, mutta nyt kilpailijat otta-
neet edun kiinni 
- samoin hoidon urakoissa Destia oli edelläkävijä, mutta nyt kilpailijat ottaneet 
edun kiinni 
Sosiaalinen media, hoidon ohjelmistot 
Ehkä työkoneautomaatio, tai näin ainakin itse arvioidaan, en tiedä onko asia 
niin todellisuudessa. Kilpailijat ovat varsin hyvin ottaneet ja saanet käyttöön sa-
maa tekniikkaa. 
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Liekö valitettavasti missään? 
AS:n (lue Tiestön) työnohjaussoftat. Mittausportaali. 
Automaatiossa 
Mallipohjainen suunnittelu ja sen avulla rakentaminen 
Infrakit, mallipohjainen tuotanto, RATA järjestelmä 
Mallipohjaisessa tuotannossa ja rakennussuunnittelussa 
Taitorakenteiden mallipohjaisessa suunnittelussa 
Yksilölle annetaan monipuolisia tehtäviä, eikä vain sidota työntekijää yhteen ka-
pea-alaiseen työtehtävään. Tämä lisää työntekijöiden oma-aloitteisuutta, koko-
naisuuden hahmottamista sekä motivaatiota. On myös todettava, että työnteki-
jän saadessa valita vapaasti tavan/järjestyksen, jolla työtehtävän/työtehtäviä 
suorittaa, työntekijän tehokkuus lisääntyy. 
Työkoneautomaatio 
 
44. Missä erityisesti kilpailijat ovat edellä Destiaa? 
 
En osaa kyllä sanoa 
Käyttääkö muut paljonkin rahaa kehittämiseen? 
Infran pääurakoitsijatasolla tuskin missään, sen sijaan ao. teknologiayrityksissä 
ollaan joissakin asioissa meitä edellä, emme voi olla mukana kaikissa kehittä-
misprojekteissa on tehtävä valintoja mihin satsataan. 
Visualisointi ja havainnollistaminen laahaa perässä. 
Lisäksi järjestelmä uudistus myynnissä ja taloudessa ei ole ollut onnistunut. 
Erilaisten tuen järjestelmien kuten LTY- asiat sekä ketterä menettely ottaa käyt-
töön tarjolla olevia appseja. 
CRM - ERP synkronointi. Yksi käyttöliittymä kaikki toiminnot! 
Miellä nyt laskujen, asiakastietojen, tuntien ja projektitietojen hallinnointiin eri 
sovelluksia. 
En osaa sanoa 
Ketteryys ottaa uusia digitaalisia ohjelmia ja toimintamalleja käyttöön. 
Ei tietoa 
- ? 
todennäköisesti erilaisissa mallintamisteknologioissa ainakin. 
Ketteryydessä 
Digitalisaation käyttöönoton mahdollistavien prosessien uudistamisessa 
Rohkeudessa? 
- kilpailijat, joilla on talonrakentamista voivat hyödyntää talonrakentamisessa 
hyödynnettävää digitalisaatiota myös infrapuolella  
- julkisen tilaajan digitalisaatio uudistuksiin osallistumisessa 
Kentällä tehtävässä työssä 
Sähköinen kulunvalvonta 
Usein varsinkin pienet toimijat pystyvät ottamaan ketterämmin käyttöön markki-
noilla olevia valmiita ratkaisuja. 
Logistiikan hallinta, laskutus. 
Meillä eivät suoritteet siirry digitalisaation kautta reaaliajassa seurantaan ja las-
kutukseen. Joillain kilpailijoillamme homma toimii niin. 
Ja resurssien ohjaus toimii ilman puhelinrumbaa. Mallia heillä otettu taksiliiken-
teen ohjauksesta. 
Projektin hallintaan liittyvissä järjestelmissä. 
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En osaa sanoa 
Havainnollistamisessa (esim. esittelymallit) 
Konenäön hyödyntäminen 
Taitorakenteiden mallien hyödyntäminen työmaalla 
Aikataulusuunnittelussa ja seurannassa. 
MVR mittaukset ja muutkin sähköiset lomakkeet 
 
59. Miten digitalisaatiota tulisi kehittää oman työsi näkökulmasta? 
 
Joustavuutta työntekijöille. Ohjelmat täytyy toimia hyvin eri laitteilla niitä täytyy 
olla helppo käyttää. Muuten tuottavuus laskee  
itse fyysisessä työssä 
Työmailla pitäisi päästä eroon paperista raporteista 
Nykyisten ohjelmien tulisi toimia yhteen. Miehistölle tulisi olla huomattavasti 
simppelimpi matkalaskun tekeminen 
Mobiilimahdollisuudet käyttöön ja toimiviksi 
Raportointijärjestelmiä tulisi yhdenmukaistaa (D10/TLY vastaakin tähän kyllä) ja 
ohjelmien/järjestelmien jalkauttamiseen tulisi panostaa vielä nykyistä enemmän 
C7 ei palvele tällä hetkellä kiviyksikön tarpeita. Esim. ennustaminen ja talous-
seuranta on ceiskalla työlästä ja hankalaa. 
Ylipäätänsä kehittämisen tulisi olla liiketoimintalähtöistä, ei tukitoimintolähtöistä. 
Joka tilanteessa tulisi kysyä kysymys: Palveleeko tämä jokapäiväistä/kuukau-
tista liiketoiminnan prosessia/elämää? 
Tärkeintä päästä eteenpäin tuotannon digitalisoinnissa sekä tuen järjestelmien 
osalta mm. ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä. 
Yksi käyttöliittymä kts. "Missä erityisesti kilpailijat ovat edellä Destiaa" 
Tiedonsiirron ja raportoinnin automatisointiin tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota. 
Alihankinnan seurantaa, materiaalien käyttöä, 
Ennakkoluulottomasti, päämäärätietoisesti, systemaattisesti. Fokus lisäarvossa 
asiakkaalle ja omassa kustannuskilpailukyvyssä. 
Mittausalan koodistot ja ohjelmistot pitää saada enemmän yhtenäiseksi kautta 
linjan! sama formaatti vaikka eri koneet. Suunnitteluohjelmistojen/-toimistojen 
tuottamat lähtötiedot samantasoisiksi. Tilaaja pitää saada ymmärtämään malli-
pohjainen rakentaminen ja siihen liittyvien suunnitelmien eri laatutekijät. Nätti 
kuva ei ole sama asia kuin koneisiin laitettava aineisto. 
Asiantuntijapalveluiden esimiestyössä ratkaisuja tulevan resurssin organisointiin 
Lisäämällä koneautomaation tuomia mahdollisuuksia. 
Ratapuolen hoidossa tarkastuksista tulevan tiedon koostaminen tulisi saada 
helpommin samaan paikkaan työnsuunnittelua varten sekä jonkunlainen tarkas-
tus- ja huoltotoimintaa helpottava työkalu, missä olisi sijaintitieto ja eri karttata-
sot radan laitetietoineen, olisi tärkeää luoda. On kuitenkin syytä punnita tark-
kaan ohjelmistojen kehittämistä, että saadaan mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaiset ohjelmistot käyttöön. Tällä hetkellä työsuunnitelmien ohjelmointi vaatii 
mielestäni liikaa manuaalista excel-taulukon pyörittämistä, josta olisi syytä 
päästä eroon. Järjestelmien tulisi olla sellaisia, että tarvittavat työlistat saataisi 
suodatettua tarkastusten perusteella suoraan Exceliin haluamaansa muotoon 
(esim. tieto-raportit tästä hyvä esimerkki talouspuolella). 
Ei ainakaan pitäisi mennä liiallisuuksiin 
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Siten että se parantaisi eri osapuolten läpinäkyvyyttä, esim. suunnitelmien muu-
toksien tai niissä esiintyvien ongelmien tai ristiriitaisuuksien osalta. Lisäksi eri 
osapuolilla on eri ohjelmistot tai eri ohjelmistoversiot käytössä, jolloin aina pitää 
edestakaisin muunnella tiedostoja jokaiselle sopivaksi. 
Henkilökohtaiset perustyökalut kuten PC , älypuhelin ja tabletti tulisi olla tehok-
kaampia ja toimivampia malleja. nyt käytössä on vanhaa tekniikkaa. Tulisi 
päästä helpommin täsmäkoulutukseen henkilökohtaisiin osaamis- ja kehittämis-
tarpeiden täyttämiseksi, koska digitalisaation nopea kehittyminen edellyttää 
meiltä jatkuvaa ponnistelua oman osaamisen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 
Sähköistää prosesseja 
Turhien rutiinityövaiheiden karsiminen, jotta aikaa jää entisestään keskittyä ana-
lyyttisyyttä vaativiin tehtäviin 
En osaa sanoa. 
Prosessien tehostamisesta hyötä mikäli saadaan automatisoitu ja hyödynnettyä 
robotiikkaan toistuvista toiminnoissa logiikkaratkaisuja hyödyntäen. 
- tukitoimintojen digitalisaatio tulisi tehdä niin, että se palvelee mahdollisimman 
hyvin projekteja; projektien syöttämä tieto ei tule työllistää heitä liikaa - parasta 
olisi, jos tiedot tulisi automaattisesti koneista 
- strategian toteutumisen seurannan digitalisointi hyödyntää johtamista ja pää-
töksentekoa 
Jopa olisi savottaa em. mainittujen ohjelmistojen kunnostamisessa! Kehittämis-
ideoita olen antanut lukuisia. 
Maanalainen rakentaminen mallintaminen ja koneen ohjaus ( laatudokkarit no-
peammin ja tehtävän työn ohjaus -> koneen ohjaus ) 
Avoimet rajapinnat Destian yleisiin ohjelmistoihin, esim. C7:aan. Meillä on sof-
tissa valmiina kaikki data esim. teknisen valmiusasteen seurantaan ja laskutuk-
seen, mutta nämä on syötettävä käsin C7:aan. 
Kollaboraatiotyökaluja ja dokumenttien hallintaa, aikataulujen ja tehtävien hallin-
taa, esimiestyökaluja 
Infrasuunnittelussa on käytössä lukuisia ohjelmistoja, mutta ohjelmistot eivät 
toimi keskenään riittävän hyvin. Käytettäviä ohjelmistoja tulisi käydä läpi ja valita 
käyttöön yhteensopivat ohjelmat ja karsia mahdollisuuksien mukaan "ylimääräi-
set" vanhentuneet ohjelmat pois. 
Työskentelytapoja pitäisi yhtenäistää suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhte-
näiset toimintatavat mahdollistavat uuden teknologian ja toimintatapojen käyt-
töönoton laajasti yrityksessämme. 
Sähköiset lomakkeet ja niiden ketterä tekeminen 
 
60. Mitä asioita Destian tasolla tulee edistää? 
 
en osaa sanoa 
Pitäisikö olla joskus kysely työnjohdolle, että onko työsuhdekeksintöideoita?  
Jos on hyvä idea, mutta ei syystä tai toisesta nykyisillä resursseilla mahdollista -
--> 500 e pikatulospalkkio 
Jos on hyvä idea joka otetaan kehittelyyn --> 2000 e 
Jos on hyvä idea joka otetaan laajasti käyttöön ---> 5000 e (tai tuotto-%) 
Tiedon kulkua, sekä ohjelmistojen yhteen sopivuutta. 
Kaikkea uutta ja kokeilla rohkeasti 
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Uusien järjestelmien käytännön kouluttamista tulee lisätä, jotta työmaillakin saa-
daan ohjelmistoista saadaan kaikki irti 
Järjestelmiä ei saa tulla liikaa, vaan pitäisi olla järjestelmiä joka kattavat mah-
dollisimman monia toimintoja. 
Ohjelmistojen yhteensopivuus ja helppokäyttöisyys. Tarvitaan enemmän opas-
tusta työmailla vanhemmille tekijöille. 
Liiketoiminta lähtöisesti ja siten, että jokainen uudistus luo edellytyksiä parem-
paan liiketoiminnan tekemiseen 
Ketteryyttä asioiden eteenpäin viemiseen ja pilottien käynnistämiseen erilaisten 
juttujen kokeilemiseksi. 
em. kohta. 
Järjestelmien määrää tulisi katsoa kriittisesti ja miettiä, voisimmeko tulevaisuu-
dessa keskittää enemmän prosesseja yhden "isomman" ERP- järjestelmän alle. 
Lisäksi meidän pitäisi automatisoida useita sisäisiin prosesseihin liittyviä asioita, 
esim. talouden ja yrityksen eri prosessien suorituskyvyn mittareita. 
Materiaalien seurantaa 
Käytettävyys paremmalle tasolle laajasti käytössä olevissa ohjelmissa. 
- Päivittäiseen työntekemiseen liittyvät tukiohjelmat yksinkertaisemmiksi ja no-
peammiksi käyttää (Tempus, Travel). 
- C7 pitäisi käyttäjän näkökulmasta kääntää päälaelleen, nyt kehityksestä on 
jäänyt urakan seuranta torsoksi. 
Suunnitelmien digitaalista laatua, digitaalista luovutusaineistoa, kehittää raken-
tamisen laadunseuranta järjestelmiä. 
Muistaa, että digitalisaatio on muutakin kuin tietomalleja 
Meillä on eri yksiköissä asiantuntijoita, joilta saisi apuja ja näkemyksiä (esim. 
asiantuntijapalvelut). Heidät olisi syytä pystyä löytämään helpommin, kun tarvi-
taan konsultointiapua. Toki tämä taitaa olla tunnistettu puute, mutta kehitystä ei 
ole kovin paljoa vielä näkynyt. 
Ei liikaa uusia ohjelmia. Ohjelmien jatkuva vaihtuminen ja uudistuminen sekä li-
sääntyminen työllistää melkoisesti. 
Mahdollisimman helppoa tiedon siirtoa ja tiedon yhdistämistä. Käytettävyyteen 
on kiinnitettävä erityistä huomioita, jotta katkaisut saadaan tehokkaasti käyt-
töön. 
Destian infrarakentamisessa jo kehitettyjä digitalisaation työkaluja tulee ottaa 
vielä nopeammin ja kattavammin käyttöön, näin saadaan Destialle kilpailuetua. 
Tulee panostaa henkilöstön koulutukseen ja huomioida positiivisesti toimihenki-
löiden ja työntekijöiden tuloskortissa digitalisaation  uusien työkalujen tehokas 
käyttöönotto.  Infrarakentamisen osalta Infrakitin  ja MPT -Dasboardin käyttöön-
ottoa tulee edistää työnjohdon osalta. 
kilpailukykyä tuottavia ratkaisuja. Tarjouslaskennasta toteutukseen. 
Oppimishalukkuutta 
Kokeiluhalua 
Käytettävyys, käyttäjien kuunteleminen prosessien ja työkalujen kehittämisessä 
En osaa sanoa. 
Työn automatisointi järjestelmien kautta ja järjestelmien välillä ratkaisuja hyö-
dyntäen. Virheettömän toimivat ratkaisut ja automatisoinnit. 
- julkisen tilaajan digitalisaation kehittämiseen osallistuminen  
- julkisen tilaajan avoimen datan hyödyntämisen edistäminen omien kehitys-
hankkeiden sijaan 
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- oman toiminnan digitalisointia kautta linjan  
- kilpailutilanteen ja kilpailijatietojen kerääminen ja analysointi 
Asioita ajetaan kuin käärmettä pyssyyn kuuntelematta käyttäjiä 
Kulunvalvonta, paperitöiden vähentäminen 
Innovointia. Meillä on aika vähän omaa osaamista, joten aina kun kehitetään 
enemmässä määrin, joudumme ostamaan osaamista ulkoa. Se myös rajoittaa 
kehittämistä. 
Investointi / leasing konehankinnoissa.... 
Tietojen on kuljettava eri järjestelmien välillä automaattisesti. 
Työmaiden prosessien automatisointia ja sähköistämistä 
Johdon tuki tarvitaan uusien asioiden jalkauttamiseksi sekä kehittämiseksi. Ke-
hitystyötä tulee lisätä ja kenttää tulee kuunnella enemmän ideoiden ja hankinto-
jen osalta. Parhaat työkalut ei riitä, jos ne eivät ole yhteensopivia muiden järjes-
telmien kanssa tai jos meiltä puuttuu osaava henkilöstö käyttämään uusia työ-
kaluja... koulutus, ohjaus ja tuki. 
Meillä pitäisi olla omia koodareita.. ei me muuten saada näitä tehtyä (vrt 
D10/TLY) 
 
61. Mitä työprosesseja voisi ensimmäisessä vaiheessa teettää ohjelmisto-
robotilla tai autonomisella työkoneella? 
 
Ehkä jotain moduuleja voisi olla kerätty valmiiksi tarjouslaskentaa varten 
En osaa sanoa 
Laskujen kirjaus niiden tullessa Destialle ja kun ne on tiliöity ja hyväksytty niin 
suoraan seurantaan C7 esimerkiksi. 
Projektien taloushallinta. 
Paljon eri mahdollisuuksia 
Auditointien ja asiakaspalautekyselyjen tuloksista voisi muodostaa nykyistä kat-
tavampia raportteja, josta ehkä näkisi uudenlaisia yhteyksiä asioiden välillä. 
Ohjelmistorobotiikka: HR:n ja tuen manuaalista näpyttelyä vaativat työvaiheet 
kuten tositteiden kirjaaminen, palkka- ja tulospalkkioasiat jne. 
Autonomiset koneet ensimmäisenä suljetetulle työmaa- alueelle kuten kaivok-
set, tunnelit jne. 
Linkittää KPI't talouden mittareihin; eli esim. jonkin koneen tuottama fyysinen 
suorite --> sijoitetun pääoman tuotoksi 
Talouden seuranta, laskutuksen ja kulujen seuranta 
Autonomisilla työkoneilla tehtävät joiden suorittaminen henkilötyönä johtaisi tur-
vallisuussyistä korkeisiin kustannuksiin. (Vedenalaiset, työt, putoamisvaaralliset 
työt, sortumavaaralliset kaivannot, voimakas pöly/melu.) 
C7 päiväkirjojen yms automatisointi. 
Mahdollisuuksia on monia. 
Ei tietoa 
- Ohjelmistorobotilla voisi teettää yksinkertaisi toistettavia työvaiheita esim. ta-
loushallinnossa tai tarjouslaskennassa. 
- Autonomisella työkoneella tulisi teettää yksinkertaisia toistettavia työvaiheita 
kuten tiivistäminen, maa-aineksen lastaus varastokasasta tai maamateriaalin 
siirto dumpperilla suljetulla alueella paikasta toiseen. 
En osaa sanoa. 
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Taloushallinnossa on monia toimintoja jotka voidaan robotiikalla automatisoida. 
Vaatii vaan ensin erpin käyttöönoton jälkeisten töiden loppuviilausta / läpikäyn-
tiä. 
- vihertyöt 
- autojen kuljettaminen suljetulla työmaa-alueella 
- kaivuutyöt 
- laskutus  
- tarjouslaskenta, erityisesti määrien osalta 
-Ohjelmistorobotiikka soveltuisi esim. talouspalvelukeskuksen toimintojen auto-
matisointiin ja tarjouslaskennan lähtö- ja jälkilaskentadatojen analysointiin. 
Piikkaus- ja ankkureiden poraustyöt valvotuissa/suljetuissa olosuhteissa 
Konenäön tehokas hyödyntäminen 
 - kunnossapidossa ja esim. työnaikaisten liikennejärjestelyiden valvonnassa. 
 - siltojen tarkastuksissa 
Asiakaspalautteet 
 
62. Minkä työssä syntyvien tai työn ohessa kerättävien tietojen automaat-
tinen kerääminen voisi tuottaa jatkossa kilpailuetua tai jopa myytävää ana-
lyysiä? 
 
Tarjoukset olisivat mahd. tarkoin laskettu 
En osaa sanoa 
Tiestötiedon keruu. 
Toteutumatiedon ja seurannan 
Koneiden käyttöaste (vai kerätäänkö jo?) 
Maa aineksen kuljetus 
Tärkeää kerätä dataa, myöhemmin varmasti tunnistetaan mahdollisuudet datan 
hyödyntämiseksi. 
Yleisellä tasolla työn suorittamiseen ja resurssien käyttöön liittyvän datan kerää-
minen ja konsolidointi johonkin helposti ymmärrettävään dashboardiin voisi pa-
rantaa meidän kilpailukykyä,  mikäli me kykenisimme tekemään datan perus-
tella johdonmukaisesti päätöksiä tai käyttää niitä päätöksenteon tukena. Toki 
joku one-off tyyppinen ratkaisu voi jopa tuoda kilpailuetua tilapäisesti, mutta sen 
pitäisi olla jo jokin erittäin radikaali juttu. 
Kunnossapidossa syntyvä olosuhdetieto. Rakentamisessa syntyvä rakenteiden 
3D tieto (nykyistä laajemmin esim. katurakenteet). 
tienhoidossa mahdollisesti kerättäviä tietoja, paikkatieto, konenäkö ym. 
Siltojen kuntotieto (erityisesti tiestötiedon materiaaleista). 
Kuvantaminen 
En osaa sanoa 
- Infrarkentamisen työvaiheiden toteuman ja tehokkuuden seuranta. 
Sijanti - ja aikaleimatietojen kerääminen muiden tietojen ohella 
En osaa sanoa. 
- kunkin projektin kriittisten tietojen kerääminen 
Ehkä erilaisten tuotannon tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen käsittely ja 
niistä syntyvät automaattiset "herätteet". 
Lähtötietoina infran ylläpitoon ja hoitoon. 
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Erilaista anturidataa keräämällä saataisiin paljon erilaista tietoa. Oleellista on, 
että tieto, jota kerätään, olisi tallessa ja hyödynnettävissä esim. analysointiväli-
neillä. 
TripAdvisor tyyppinen tietojen keruu tienkäyttäjiltä... DestiaAPPia ollaan jo kehit-
telemässä 
Tienkuntotietojen keruun laajentaminen muihinkin kuin maitoautoihin (Livi pilo-
toinut myös meidän hoitoalueilla) 
Suunnitteluratkaisuiden ja työnaikaisten toteumatietojen pohjalta tehtävä kun-
nonseuranta (esim. rakenteiden mitoituksen optimointi) 
Kustannustehokkuus. Ohjelmistojen tulee olla helppokäyttöisiä ja nopeasti käyt-
töönotettavia, jotta niitä kaikkia ehditään käyttämään. 
 
63. Kerro paras/parhaat uudistukset Destiassa, jonka digitalisaatio on 
mahdollistanut? 
 
en ossaa sanoa 
Koneautomaatio oli 10 vuotta sitten, mutta kyseinen kilpailuetu meni jo 7 vuotta 
sitten, kun tieto laitteista levisi.  
 
TP Kuskelinin ryhmä tekee vuosittain uusia innovatiivisia ratkaisuja tiestömittaa-
miseen ja se on heidän kilpailuetunsa 
Läheltäpiti/Tapaturma ilmoitusten teko puhelimella sovelluksessa Destia TYL, 
sekä samassa sovelluksessa MVR mittausten tekeminen, ne helpottavat arkea 
huomattavasti. 
RoadLab- mittaustenhallintaohjelmisto. 
Mittaustöiden muutos työmailla ja sen mukanaan tuomat hyödyt 
Koneautomaatio ja automatiikan käyttäminen mittauksissa 
Koneohjausjärjestemät (mittaustyön tehostuminen) 
Infrakitin käyttöönotto on helpottanut minun päivittäistä työskentelyä. 
Infrakit 
MPT- tuotanto, erilaiset Dasboardit sekä VR- teknologian hyödyntäminen 
CRM asiakastietojen hallinta helpottunut. 
Monia lupaavia hankkeita on menossa, mutta tällä hetkellä ehkä innostavin uu-
distus on tuleva hankintajärjestelmä. Lisäksi kaluston osalta on menossa mie-
lenkiintoisia käyttöasteisiin yms. kaluston suorituskykyyn liittyviä hankkeita, 
Koneohjaus, kunto-jäjestelmä 
Skype 
- Koneautomaatio ja siihen liittyvät asiat poislukien MPT-dashboard 
Infrakit sovelluksen laajentunut käyttöönotto, työmaan muiden toimijoiden kuin 
mittausalan henkilöiden kiinnostuksessa olisi paljon toivomisen varaa (lue: työn-
johto, työmaapäälliköt, työpäälliköt..) 
Niin paljon on kaikenlaista automaatioon liittyvää kalustoparannusta etten viitsi 
luetella. 
Kyllä tämä tästä pienin askelin paranee. 
En osaa sanoa 
- Infrarkentamisen mallipohjaisnen tuotanto sisältäen suunnittelun, tarjouslas-
kennan, työn suunnittelun, työn toteutuksen ja laadunvarmistuksaen sekä digi-
taalisen luovutusaineiston. 
Mallipohjainen tuotanto 
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Tiedollajohtaminen 
Koneautomaatio. 
prosessien kehittäminen digitaalisen luovutusaineiston synnyttämiseksi hank-
keen aikana 
Ei mittatikkuja ja sihtilappuja työmaalla. 
- mallipohjainen tuotanto 
- poravaunujen automatisoinnin työturvallisuuden paraneminen 
MVR-mittaus 
Varmaankin työkoneautomaatio.  Alueurakoinnissa joukkoistettu tiedonkeruu tu-
lee muuttamaan toimintatapoja huomattavasti. 
PM-datan hyödyntäminen. 
Mielestäni O365 palveluun siirtyminen ja sen myötä kollaboraation helpottumi-
nen ja jatkuva kehitys pilvipalvelussa on ollut iso asia. Myös BI ratakisun toteut-
taminen toi Destialle aivan uuden ulottuvuuden seurantaan ja raportointiin. 
Siirtyminen koko yrityksen laajuudelta mallipohjaiseen suunnitteluun ja tuotan-
toon. 
Työkoneautomaatio on hyvä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


