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TAVOITE:

Media-alan kehitys ja kasvu.
Tuki arjen ratkaisuihin.

KENELLE:

Yritysjohdolle ja esimiehille, jotka valinnoillaan ohjaavat tulevaa.
Etenkin yrityksille, joiden resurssit strategiatyöhön ovat niukat.
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Toimialastrategian taustaraportti: laaja
nykytilakatsaus
Muutosdraivereiden analyysi
Kaksi skenaariota muutosdraivereiden
vaikutuksesta
Strategiatyön elementit: mitä murrosalan
tulevaisuus-suunnittelussa pitää ottaa
huomioon ja miksi, työn vaiheet ja
ratkaistavat kysymykset
Esimerkkejä mediayrityksistä
Visualisoidut strategiatyökalut
www.media2030.fi
(strategiamateriaali, haastatteluja, työkaluja)

Keskeiset teemat ja näkökulmat

Kuluttajamuutosten
ymmärrys

Nykytila ja
tulevan
ennakointi
Ansainnan
mahdollisuudet

Kompetenssit,
johtaminen,
yhteistyö

MUUTOSDRAIVERIT

1. Demografia
2. Kaupungistuminen
3. Teknologian kehitys
4. Disruptiiviset voimat
5. Sosiaaliset draiverit

MUUTOSDRAIVERI 1
Demografia

1

Vuoteen 2030 mennessä yli 65vuotiaiden määrä nousee
viidennekseen koko väestöstä.
Työikäinen väestö supistuu.
Vastaavasti alle 15-vuotiaita on
vähemmän kuin sataan vuoteen.
Ilman nettomaahanmuuttoa Suomen
väestömäärä laskisi, mutta
maahanmuuton ansiosta se kasvaa
noin neljännesmiljoonalla vuoteen 2030
mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste.
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Perinteinen media tavoittaa parhaiten
ikäryhmän 60–69-vuotiaat, joka myös
käyttää eniten aikaa mediaan. Printissä ero
alle 25-vuotiaisiin on huomattava. Yli 60vuotiaat käyttävät television seuraamiseen
kaksi kertaa enemmän aikaa
vuorokaudessa kuin alle 25-vuotiaat.

3

Vuoteen 2030 mennessä sanomalehtien
päivätavoittavuudesta katoaa 400 000
ihmistä ja vuoteen 2040 mennessä 1 000
000 ihmistä luonnollisen poistuman kautta.

4

Lähes puolet 65–74-vuotiaista lukee
sanomalehtisisältöjä älypuhelimella.
Senioreiden tottumus käyttää ilmaisia
sisältöjä kasvaa.

MUUTOSDRAIVERI 2
Kaupungistuminen

1
2
3

Suomen kaupungistumisaste kasvaa 72,5
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
Väestö kasvaa kolmasosassa kunnista.
Muissa se vähenee.
Kasvualueita ovat Helsingin metropolialue,
Helsingin ja Tampereen kasvukäytävä, suurimmat
kaupunkialueet Lounas-Suomessa, Pohjanmaalla
sekä osassa Lappia. Helsingin seudun väestö
kasvaa 1,7 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

MUUTOSDRAIVERI 3
Teknologian kehitys

Tekoäly ja data
Tekoälyn ja datan innovaatiot ovat
länsimaisiin yhteiskuntiin eniten
vaikuttava teknologian muutosvoima.
Eniten potentiaalia tekoäly- ja
koneoppimisen sovelluksille on
seuraavaksi verkkokaupassa ja
mediassa.
Yleistymässä ovat maksamiseen,
rekrytointiin, henkilöstöhallintoon,
henkilökohtaisiin virtuaaliassistentteihin, talous- ja
palkkahallintoon, asiakaspalveluun
sekä logistiikkaan liittyvät sovellukset.
Tekoälyn hyödyntäminen
journalistisessa sisällöntuotannossa
kasvaa mm. taustatyössä ja toisteisissa
sisällöissä. Eniten sitä hyödynnetään
uutismedian suosittelu-sovelluksissa.
Digitaalisen mainonnan automaatio
kattaa noin 65 prosenttia digimainonnan
ostoista Suomessa.

Data-analytiikka on kehittynyt
menneitä tapahtumia kokoavasta
kuvailevasta (descriptive) analytiikasta
ennakoivaan (predictive) analytiikkaan
ja edelleen ohjailevaan (prescriptive)
analytiikkaan. Kaksi jälkimmäistä
mahdollistavat sisältöjen, mainonnan ja
palveluiden yhä tarkemman
kohdentamisen sekä brändien ja
kuluttajien vuorovaikutuksen syvemmän
ymmärtämisen.
Datan määrä sekä heikko ja
epävarma laatu haittaavat
hyödynnettävyyttä.

MUUTOSDRAIVERI 3
Esimerkki: Puheohjaus

Puheohjaus on digitaalisen
talouden seuraava megatrendi.
Lukemisen, näppäilyn,
skrollaamisen ja katselemisen
rinnalle ja ohi on nousemassa
vuorovaikutus puheen ja
kuuntelemisen kautta.
Puheohjaus yleistyy ensin
älykaiuttimien käyttöliittymänä.
Älykaiuttimilla, kuten Amazon
Echolla ja Google Homella, voi
ohjata kodin lämmitystä, valoja ja
muuta elektroniikkaa, kuten
televisiota. Markkinan
kasvuodotuksista kertoo, että
laitevalmistajia ovat nyt myös
Sonos, Samsung, Apple ja
Microsoft.
Eniten älykaiuttimia käytetään
musiikin kuunteluun, säähän,
hakuihin ja uutisiin.

Amazon Echon
puheentunnistusohjelma Alexa on
tehnyt yhteistyösopimuksia mm.
elektroniikka-, kodinkone- ja
autovalmistajien kanssa.
Puheohjauksen ennustetaan
yleistyvän sekä kodinkoneissa että
autoissa, etenkin itseohjautuvien
ajoneuvojen myötä. Tietyt Huyndaimallit voi lukita Alexalla jo nyt.
Ansaintamallit ovat vasta
kehittymässä.

MUUTOSDRAIVERI 4
Disruptiiviset voimat

a) Digijättien valtakausi
Neljä suurinta digitaalisen talouden
globaalia yritystä, Google,
Facebook, Amazon ja Apple
hallitsevat sekä digitaalisten
alustojen rahavirtoja, käyttäjiä
että näistä syntyvää dataa.
Nelikon yhteenlaskettu markkinaarvo on 2 300 miljardia euroa, ja
vuosittainen liikevoitto sata miljardia
euroa. Tärkeimpien yritysten
joukkoon lasketaan usein myös
Microsoft, Alibaba ja Googlen
emoyritys Alphabet.
Apple, Alphabet, Microsoft,
Facebook ja Amazon ovat 10
vuoden aikana ostaneet 436
yritystä.

Yhdysvalloissa Googlen ja
Facebookin osuus kaikesta
digitaalisesta mainonnasta on
yhteensä 63 %, eikä kasvun
ennakoida hidastuvan. Ruotsissa
ja Tanskassa vastaava luku on 60
%, Suomessa 49 %.
Osuuksista alkavat taistella myös
Amazon ja kiinalaiset alustat, kuten
Baidu, Tencent ja Alibaba.
Neljä suurta ovat myös
mediayrityksiä. Amazon sijoittaa
vuonna 2018 yhdeksän miljardia
euroa draamasarjojen tuotantoon
ja Facebook miljardin
videotuotantoon.

MUUTOSDRAIVERI 4
Disruptiiviset voimat

b) Median käytön muutos
Perinteinen media tavoittaa parhaiten 60
–69-vuotiaat suomalaiset. Erityisesti alle
25-vuotiaisiin ero on huomattava.

Verkko on suomalaisten
pääasiallinen uutislähde, mutta
suurin osa uutisyleisöstä seuraa
uutisia myös painetusta lehdestä.

Alle 25-vuotiaat käyttävät lähes kolme
kertaa enemmän aikaa verkossa kuin yli
60-vuotiaat ja kolmanneksen enemmän
kuin väestö keskimäärin.

Verkossa uutisista maksavien
käyttäjien osuus on 14 %, mikä on
saman verran kuin 2014.

Alle 45-vuotiaat käyttävät yli puolet
medioiden seuraamisen ajasta verkossa.

Nuorista 29 % käyttää sosiaalista
mediaa pääasiallisena
uutislähteenä.

Yli 60-vuotiaat käyttävät television katseluun
yli kaksi kertaa alle 25-vuotiaita enemmän
aikaa.

Älypuhelin on pääasiallinen
uutislähde 34 prosentilla
käyttäjistä. Televisiota
älypuhelimella katselee 22 %.
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MUUTOSDRAIVERI 5
Sosiaaliset muutosvoimat

2

Luottamus

Työn murros
2020-luvulla työtä syntyy toimialoille ja ammatteihin, joissa ei ole kylliksi
osaajia, ja vastaavasti työtä katoaa toisaalla globalisaation,
automaation ja palvelullistumisen myötä. Osaajapula hidastaa useiden
toimialojen kasvua. Työn murroksen oletetaan polarisoivan yhteiskuntia
globaalisti.

Luottamus mediaan on laskenut länsimaisissa
yhteiskunnissa polarisoitumisen, oikeistopopulististen
liikkeiden ja valeuutisilmiön myötä.
Suomessa luottamus on edelleen korkealla.
Suomessa nuorten luottamus hyvinvointivaltioon on
heikentynyt, toisaalta luottamus itseen on kasvanut.

3

Visuaalisuus
Sosiaalisen median sekä audio-, video- ja suoratoistopalvelualustojen
kasvu on muokannut viestinnän ja kommunikaation kulttuuria
visuaalisemmaksi ja auditiivisemmaksi.
Perinteisen kaunokirjallisuuden myynti laskee vuosittain.
Puheohjauksen yleistyminen vähentää lukemisen kulttuuria.

Skenaariot
Skenaariotyö on tunnistettujen muutosta aiheuttavien ilmiöiden
arvioimista.
Haastatteluista ja taustaraporteista nousseet tärkeät ilmiöt ja
trendit on seuraavassa asetettu kenttään, jossa arvioidaan niiden
todennäköisyyttä ja vaikutusta.
Vasempaan alalaitaan on asetettu trendit, joiden toteutumiseen
liittyy vain vähän epävarmuutta, mutta toisaalta niiden merkitys
mediabisnekselle ei ole myöskään kovin suuri. Aikajakso ulottuu,
kuten koko raportissa, vuoteen 2030.

EPÄVARMUUS

ANALYYSIOSA

Maltillinen

Suuri

Pieni

Maltillinen

Demografinen muutos: väestö vanhenee,
eliniänodote kasvaa, nuorten määrä pienin
sataan vuoteen.

Konsolidaatiot ja nimikkeiden lakkauttaminen
jatkuvat kansallisella markkinalla.

Mediankulutus pääosin verkkoon kaikissa
ikäryhmissä.

Data-ohjautuvuus ja personointi ohjaavat
kulutusta ja sisällöntuotantoa.

Toimialojen konvergenssi:
mediasisältöjen hajautuminen.

Mainonta keskittyy ja digitalisoituu.
Googlen ja Facebookin duopoli kasvaa.

Globaali kilpailu: globaalit toimijat lisäävät
otettaan kansallisilla markkinoilla.

Amazon ja kiinalaiset digijätit valtaavat
eurooppalaista digimainontamarkkinaa.

Kulutuksen murros: kuluttaminen keskittyy
digitaalisille ja erityisesti globaaleille alustoille.

Uutisyleisöt polarisoituvat: nk. uutiseliitti
arvostaa perinteisiä mediabrändejä ja on valmis
maksamaan sisällöstä enemmän.

Automaattinen sisällöntuotanto vapauttaa
rutiinityöstä ja laskee kustannuksia.

Kaupungistuminen: väestö kasvaa
kolmasosassa kunnista, muissa vähenee.
Alueelliset markkinat supistuvat. Alueet
polarisoituvat.

Luottamus mediaan jakaa sosiaalisia
kansalaisryhmiä.

Ennakoiva ja ohjaileva analytiikka: tekoälyohjattu
data-analytiikka hallitsee digitaalista liiketoimintaa.

Älykaiuttimet lisäävät preferensseihin ja
suositteluun perustuvan on demand -median
kulutusta.

Puheohjautuvuus: puhe ja viestisovellukset
hallitsevat netin hakutoimintoja ja arkikäyttöä.

Mobiili mediankäyttö hallitsee.

Pieni

VAIKUTUS

Suuri

SKENAARIOT

Lisätty ja virtuaalinen todellisuus kasvavat
sisällöntuotannossa ja kaupallisissa
sovelluksissa, ja rinnalle nousee uusia
rajapintoja, kuten hologrammit ja OLED-näytöt.

= Skenaario 1

Visuaalisuuden merkitys kasvaa
kaikessa viestinnässä, samoin
auditiivisuuden. Lukemisen ja
kirjoittamisen merkitys vähenee.

Sisältöä tuottavat botit ja keskusteleva
kaupankäynti yleistyvät.

Globaalin digibisneksen EU-lainsäädäntö
laajenee yksityisyyden suojasta mm.
verotukseen.

= Skenaario 2

Vuosi 2030

Skenaario A (vaikutus suuri - epävarmuus pieni):
Useampi kuin joka neljäs Suomessa asuva on yli 65vuotias. Alhaisesta syntyvyydestä johtuen alle 15vuotiaiden määrä on historiallisen pieni. Työikäinen
väestö on supistunut 75 000:lla.
Nettomaahanmuuton ansiosta väkiluku on kasvanut.
Väestö keskittyy kaupunkeihin. Alueiden ja
sosiaaliryhmien väliset erot ovat kasvaneet. Työn
murros vahvistaa ilmiötä.
Median kulutus on keskittynyt verkkoon ja
digitaalisille alustoille. Suosittelualgoritmit ohjaavat
suurta osaa kaikesta median kulutuksesta, ja
ennakoiva sekä lopulta ennalta ohjaileva älykäs
data sen kaupallisia sovelluksia.
Demografia asettaa uuden painon sisältöstrategialle
kaikissa medioissa.
Sisältöä löytyy uusista rajapinnoista puheohjauksen
valtavirtaistumisen ja toimialojen konvergenssin
myötä.
Suurin osa mainonnasta keskittyy verkkoon, ja
digitaalisesta mainonnasta valtaosa ostetaan
automaattisesti. Kansainväliset digi- ja alustajätit ovat
kasvattaneet osuuttaan. Kuluttajamyynnin ja

toimialan ulkopuolisten tulonlähteiden merkitys
on mediataloille merkittävästi suurempi kuin b2bmainonnan. Kansainväliset toimijat ovat
voimakkaampia kotimaisella markkinalla.
Uutismediassa nimikkeitä on vähemmän ja
konsolidaatio pidemmällä. Aikakauslehtiala on
laajentunut rinnakkaisille toimialoille.
Tekoäly, automaatio ja data-analytiikka ovat
lisänneet kustannustehokkuutta ja avanneet uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Investointikyvykkyys
on polarisoinut media-alaa. Teknologian ja
kompetenssien kehittäminen alan sisäisenä
yhteistyönä on kasvattanut aluemedian elinikää.

Vuosi 2030

Skenaario B (vaikutus suuri - epävarmuus suuri):
Tekoälyn ja datan hyödyntäminen on tuonut
edelläkävijöille etulyöntiaseman ja avannut uusia
liiketoimintamahdollisuuksia toimialan ulkopuolella.
Datakyvykkyys on hidastanut perinteisen
medialiiketoiminnan supistumista ja muuttanut
perinteisen median sisältöjä radikaalisti kaikilla
toimialoilla.
Rutiinityöt on automatisoitu eri puolilla
organisaatiota, ja sisällötuotannon automaatio on
pitkällä. Digitalisaatio on muuttanut
henkilökunnan ammattiryhmiä, johtamistapoja ja
organisaation toimintaa.
Oikeanlaisiin kumppanuuksiin ja henkilöstön
osaamiseen ajoissa panostaneet ovat
selviytytyneet muita paremmin.
Parhaiten selviytyneet uutismediat ovat löytäneet
uuden tavan toimia paikallisyhteisössä.
Aikakauslehtisisällöt ovat sulautuneet uusiin
rajapintoihin, ja alan menestyneimmillä on tukijalka
alan ulkopuolella.

Kansallisen median ja suomen kielen merkitys on
supistunut kansainvälisten medioiden yleistyttyä
käännössovellusten kehityksen myötä. Myös VRja AR-teknologioiden yleistyminen ja laitekannan
kehittyminen on tuonut lisää kansainvälisiä toimijoita
kansalliselle markkinalle.
Median kohdentaminen ja personoiminen on
normi. Ohjailevan analytiikan yleistyminen on tuonut
mm. palveluihin liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Puhe on yleisin tapa käyttää nettiä, etenkin hakuja.
Ansainnan kehittäminen ilman muiden toimialojen
kumppanuuksia on haaste. Kansallisen ja
kansainvälisen sääntely-ympäristön kehittyminen on
ratkaisevassa asemassa digijättien vaikutuksen vain
kasvaessa.

Strategiatyö

Analyysi
Nykytilan tunnistaminen
Kriittisten muutosdraivereiden suunta ja
nopeus
Vaikutus bisnekseen: lyhyt ja pitkä
tähtäin

Strategia
Ansainnan mahdollisuudet: kuluttaja
Ansainnan mahdollisuudet: b2b
Päätökset ja valinnat nykybisneksen
koosta ja uuden bisneksen
kasvupoluista
Päätökset bisneskriittisistä tekijöistä

Toimeenpano
Investoinnit
Kompetenssit
Organisaatio ja johtaminen
Kumppanuudet
Kokeilut
Alan yhteistyöt

1.

NYKYBISNEKSEN ARVIO

2.

STRATEGIATYÖ

3.

TOIMEENPANO

Laskelmat: nykybisneksen
koko 2030 mennessä

Muutosdraivereiden
analyysi:
vaikutus ja
etenemisnopeus

Pidä, luovu, kehitä -alueiden
tunnistaminen nykybisneksessä

Uusien tulonlähteiden osuus
vuoteen 2030 mennessä

Perusta strategiatyölle

Yrityksen
konteksti ja
mahdollisuudet

1.

NYKYBISNEKSEN ARVIO

2.
Sisältöstrategia

3.

STRATEGIATYÖ

TOIMEENPANO

1
SUUNNITELMA 1

Palvelumuotoilu

2

Ansainta:
nykybisneksen
kriittiset tekijät
Valintoja
ohjaavat
päätökset

Yrityksen
konteksti ja
mahdollisuudet

Myynnin kehitys

3
SUUNNITELMA 2

Uudet tulonlähteet

4

Uudet kasvupolut:
menestystekijät
ja tavoitteet

1

SISÄLLÖN LINJAUKSET:
Data: miten yleisön tarpeet analysoidaan?
Sisältöstrategia: miten linjataan edellisen perusteella?
Miten toteutetaan? Muutosten vaikutustavoite kuluttajaansaintaan? B2c-myynnin koko 2030?

2

ASIAKASKOKEMUS:
Data, tekoäly ja palvelumuotoilu: miten personointia
hyödynnetään palveluissa eri kanavissa, sekä sisällössä että
kuluttajamarkkinoinnissa?
Miten uudet rajapinnat hyödynnetään? Kiireellisyysaste?

3

MEDIA- JA KULUTTAJAMYYNNIN KEHITTÄMINEN
Mitä uusia palveluja ja tuotteita mediamainonnan laskun
hidastaminen edellyttää? Kiireellisyysaste? B2b-myynnin koko
2030? Miten tilaajaliiketoimintaa kehitetään? Mitä uusia
palveluita ja maksamisen muotoja kehitetään?

4

UUDET TULONLÄHTEET
Mitkä ovat uuden kasvun lähteet ja mitkä tavoitteet bisneksen
kokonaisuuteen vuoteen 2030?
Millaisia investoinveja, kumppanuuksia ja kompetensseja
tavoitteet edellyttävät? Miten johdetaan?

5

KOMPETENSSIT
Miten koko henkilökunnan osaamista kehitetään?
Miten ict-osaajapulaan reagoidaan? Millaisia
yhteistyömalleja osaamiseen luodaan?

6

INVESTOINNIT
Minkä nouseva teknologia edellyttää kokeiluja nyt?
Mitä teknologia-investointeja ansainta-strategia tarkoittaa
pitkällä tähtäimellä?

7

KUMPPANUUDET
Minkä nouseva teknologia edellyttää kokeiluja nyt?
Mitä teknologia-investointeja ansainta-strategia tarkoittaa
pitkällä tähtäimellä?

8

YRITYSKULTTUURI
Miten johtamista, organisaatiota ja työskentelytapoja
muutetaan? Miten yrityksen digitaalista maturiteettia
seurataan ja kehitetään?

STRATEGIATYÖ

Edellytyksiä kuluttaja-ansainnan kasvulle

4

Kuluttajakokemuksen kehittäminen
esimerkiksi palvelumuotoilun, sisällön
personoinnin, maksamisen helppouden ja
asiakaspalvelun sujuvuuden kannalta on
keskeistä.

1
2

Arviota yleisön tarpeista ei pidä tehdä vain
nykyisen tuotevalikoiman tai nykyisten
kuluttajasegmenttien perusteella tai
nykybisneksen rakenteesta käsin, vaan myös
esim. trendianalyysiä ja alustatalouden murrosta
ja mahdollisuuksia vasten.

5

Hinnoittelustrategiassa tulee ottaa tarkemmin
huomioon erilaiset kuluttajasegmentit ja
sosiaaliset nimittäjät.

3

Tarpeiden ymmärryksen jälkeen tulee määritellä
uudelleen yrityksen positio ja merkitys kuluttajalle,
eli sen arvolupaus. Tämä edellyttää huolellisen
sisältöstrategian työstöä.

6

Kuluttaja-ansainnan kasvu edellyttää yleisön
tarpeiden syvempää ymmärrystä. Data-analyysin
hyödyntäminen on keskeistä niin sisällössä kuin
sen hinnoittelussa.

Kanavien kehittäminen esimerkiksi kasvaviin
kanaviin investoimisen (puheohjaus, ääni,
striimaus) tai olemassaolevien kanavien
lisäpalveluiden kautta (uudet palvelut, jakelun
mahdollisuudet).

Edellytyksiä b2b-ansainnan
kasvulle

1
2

Mediayritysten kanavien mainontapanoksen laskun jarruttaminen edellyttää
data-analytiikan palveluiden ja mainonnan
ohjausjärjestelmien kehittämistä,
monikanavaisia uusia tuotteita ja uusia
palveluita b2b-asiakkaille.
Uusien tulonlähteiden merkitys
liiketoiminnan kasvulle on tärkeä, ellei
ratkaiseva kaikilla median toimialoilla.

3
4

Uusien kasvulähteiden tunnistaminen
lähtee yrityksen markkinasta, kontekstista ja
olemassaolevista tai mahdollisista
kilpailueduista.

Sekä olemassaolevan bisneksen
ylläpitäminen että uuden kasvun
löytäminen edellyttävät strategisia valintoja,
jotka ottavat kantaa kompetensseihin,
teknologia-investointeihin, kumppanuuksiin,
tavoitteisiin ja niiden mittaamiseen.

1.

2.

NYKYBISNEKSEN ARVIO

SUUNNITELMA 1
Ansainta:
nykybisneksen
kriittiset tekijät

5
6
7

SUUNNITELMA 2
Uudet kasvupolut:
menestystekijät
ja tavoitteet

8

3.

STRATEGIATYÖ

TOIMEENPANO

Kompetenssit

To do -asiat,
lyhyt ja
keskipitkä
tähtäin

Investoinnit
Jatkuva kehitys
Kumppanuudet

Yrityskulttuuri

1

SISÄLLÖN LINJAUKSET:
Data: Miten yleisön tarpeet analysoidaan?
Sisältöstrategia: miten linjataan edellisen perusteella?
Miten toteutetaan? Muutosten vaikutustavoite kuluttajaansaintaan? B2c-myynnin koko 2030?

2

ASIAKASKOKEMUS:
Data, tekoäly ja palvelumuotoilu: miten personointia
hyödynnetään palveluissa eri kanavissa, sekä sisällössä että
kuluttajamarkkinoinnissa?
Miten uudet rajapinnat hyödynnetään? Kiireellisyysaste?

3

MEDIA- JA KULUTTAJAMYYNNIN KEHITTÄMINEN
Mitä uusia palveluja ja tuotteita mediamainonnan laskun
hidastaminen edellyttää? Kiireellisyysaste? B2b-myynnin koko
2030? Miten tilaajaliiketoimintaa kehitetään? Mitä uusia
palveluita ja maksamisen muotoja kehitetään?

4

UUDET TULONLÄHTEET
Mitkä ovat uuden kasvun lähteet ja mitkä tavoitteet bisneksen
kokonaisuuteen vuoteen 2030?
Millaisia investoinveja, kumppanuuksia ja kompetensseja
tavoitteet edellyttävät? Miten johdetaan?

5

KOMPETENSSIT
Miten koko henkilökunnan osaamista kehitetään?
Miten ict-osaajapulaan reagoidaan? Millaisia
yhteistyömalleja osaamiseen luodaan?

6

INVESTOINNIT
Mikä nouseva teknologia edellyttää kokeiluja nyt?
Mitä teknologia-investointeja ansainta-strategia tarkoittaa
pitkällä tähtäimellä?

7

KUMPPANUUDET
Millaisia kumppanuuksia datakyvykkyyden kehittäminen
edellyttää yrityksessänne?

8

YRITYSKULTTUURI
Miten johtamista, organisaatiota ja työskentelytapoja
muutetaan? Miten yrityksen digitaalista maturiteettia
seurataan ja kehitetään?

Edellytykset strategian toimeenpanon onnistumiselle:

1
2
3

Strategian toteutuksen vaiheet tulee avata
koko henkilökunnalle mahdollisimman
konkreettisesti ja arkikielisesti.

4

Strategian jatkuva kehittäminen ja sen jatkuva,
perusteellinen viestintä on keskeistä, jotta käsitys
suunnasta säilyy.

Kattava osaamisen kehittäminen ja muutoksen
näkökulmasta rakennetut uudet koulutukset
tukevat strategian onnistumista.

5

Digitaalinen transformaatio edellyttää uudenlaisia
käytäntöjä läpi yrityksen. Osallistaminen,
vastuuhenkilöiden nimeäminen ja mittareiden
asettaminen uudistusta tukevalla tavalla ovat
keskeisiä. Kokeilut edellyttävät resursseja, prosessin,
analyysin ja oppimista, jotta niistä olisi hyötyä.

Osaamisen kehittymistä ja digitaalista maturiteettia
on seurattava säännöllisesti. Työkaluina voivat olla
esimerkiksi aiheeseen kehitetyt kyselyt, kuten VTT:n
verkkotesti.
https://digimaturity.vtt.fi

