
 
 

 
 

Eevert Toivonen 

TEOLLISUUS 4.0:N KÄYTTÖÖNOTTO 
PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYK-

SISSÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kandidaatintyö 
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 

Tarkastaja: Jussi Valta 
Huhtikuu 2020 



TIIVISTELMÄ 

Eevert Toivonen: Teollisuus 4.0:n käyttöönotto pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
(Implementation of Industry 4.0 in small and medium-sized enterprises) 

Kandidaatintyö 
Tampereen yliopisto 
Teknis-taloudellinen, TkK 
Huhtikuu 2020 
 

 
Teollisuuden toimialalla on käynnissä muutos, jota kuvataan termeillä teollisuus 4.0 ja teolli-

suuden neljäs vallankumous. Muutos tulee vaikuttamaan laajasti teollisuuden toimialoihin ja kan-
santalouksiin. Tämän vallankumouksen tavoitteena on kyberfyysisten järjestelmien ja teollisen 
internetin avulla luodut horisontaalisesti ja vertikaalisesti integroidut älykkäät tuotantojärjestelmät, 
tehtaat ja toimitusketjut. 

Teollisuus 4.0 on ilmiönä ja tutkimuksen kohteena tuore. Tämän työn tarkoituksena on tutkia 
kirjallisuuden ja verkkomateriaalin avulla teollisuus 4.0:n käyttöönoton vaatimuksia ja vaikutuksia 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (PK-yrityksissä). Työssä käsitellään aluksi teollisuus 4.0:n 
teoriaa ja teknologioita, jonka jälkeen selvitetään PK-yritysten teoriaa ja erityispiirteitä. Teoria-
osuuden jälkeen tutkitaan, mitä hyötyjä käyttöönotto tuo pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä 
miten niiden erityispiirteet vaikuttavat käyttöönottoon. 

Älykkääseen valmistamiseen siirtyminen lisää muun muassa saatavilla olevan datan määrää 
ja mahdollistaa laajempaa tiedonsiirtoa ja -jakoa. Se myös lisää tuotantojärjestelmien tehok-
kuutta, joustavuutta ja ohjautuvuutta, mikä helpottaa siirtymistä massakustomoituun valmistami-
seen. Nämä tekijät voivat parantaa PK-yritysten kannattavuutta ja tuottavuutta, tuoda kilpailuetua, 
tehdä yrityksistä tehokkaampia toimijoita toimitusketjuissaan ja tarjota uusia liiketoimintamalleja. 
Onnistunut uusien teknologioiden käyttöönotto PK-yrityksissä on tärkeää myös niiden asiakkaina 
toimiville isoille yrityksille.  

Käyttöönotossa on haasteita yrityksen koosta riippumatta. PK-yrityksissä haasteet johtuvat 
usein niiden universaaleista erityispiirteistä, jotka liittyvät esimerkiksi johtamiskäytäntöihin, rahoi-
tukseen ja asenteisiin uusia teknologioita kohtaan. Käyttöönottoa suunnittelevan yrityksen tilanne 
ja valmius syntyy yrityksen sisällä vallitsevista asenteista sekä yrityksen rakenteellisista ja tekno-
logisista ominaispiirteistä. 
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suutta, jota opiskelen yliopistossa ja joka kiinnostaa minua. Työn tarkempi rajaus syntyi 

alustavien kirjallisuushakujen jälkeen, jossa selvisi, että tähän mennessä aiheen käsit-

tely PK-sektorille rajattuna on ollut vähäisempää. 

Tämä työ on ensimmäinen tekemäni laajempi raportti, ja yksittäisiä haasteita lukuun ot-

tamatta työn kirjoittaminen eteni prosessina hyvin. Työn tulokset osoittavat osittain mi-
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1. JOHDANTO  

Teollisuudessa katsotaan olleen neljä vallankumousta. Ensimmäinen vallankumous ta-

pahtui 1700-1800 -lukujen taitteessa, kun siirryttiin käsityöstä koneiden käyttöön sekä 

ensimmäisiin sarjatuotantoihin. Toinen vallankumous tapahtui 1800-luvun lopussa suur-

ten teknologisten edistysaskeleiden sekä uusien energiamuotojen (sähkö, kaasu, öljy) 

mahdollistamana. Kolmas vallankumous tapahtui 1900-luvun puolivälin jälkeen, jonka 

mahdollisti elektroniikka, telekommunikaatio sekä tietokoneet. Tuotannon merkittävim-

piä muokkaajia olivat ohjelmoitavan logiikan sekä robotiikan keksinnöt. (Sterpanos & 

Wolf 2018, s. 39) 

Sterpanoksen ja Wolfin (2018, s. 39) mukaan olemme neljännen teollisuuden vallanku-

mouksen kynnyksellä, joka johtaa massakustomoituun valmistukseen sekä uusien tuot-

teiden ja palvelujen syntymiseen. Vallankumouksessa on keskeisintä kyberfyysisten jär-

jestelmien, esineiden internetin ja järjestelmien internetin yhdistelmä (Marr 2018). Käsite 

”Teollisuus 4.0” esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 2011 Saksan hallituksen huipputek-

niikan strategiassa. Nykyään sitä käytetään laajemmin kuvaamaan vallitsevaa teollisuu-

den muutosta. Tässä työssä käsitteitä teollisuus 4.0 ja älykäs valmistaminen käsitellään 

olevan rinnakkain ja niillä tarkoitetaan yrityksissä tapahtuvaa kokonaisvaltaista muutosta 

kohti uusia kyberfyysistä ratkaisuja tukevia teknologioita ja valmistamista. Käsitteellä 

käyttöönotto tarkoitetaan yhden tai useamman merkittävän teknologian, esimerkiksi te-

ollisen internetin, käyttöönottoa.  

 

Kuva 1 Teollisuuden neljä vallankumousta (mukaillen lähteestä Spectral En-
gines 2018) 
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Teollisuus 4.0:sta ja teollisesta internetistä (Industrial Internet of Things – IIoT) on tullut 

viime vuosina yksi puhutuimmista teollisuuden liiketoimintakonsepteista. Teollinen inter-

net tarjoaa parempaa ja syvällisempää näkymää ja tietoa yrityksen järjestelmistä, ope-

raatioista ja resursseista ottamalla käyttöön sensoreita, ohjelmistoja sekä pilvilaskentaa 

ja -varastoja. Näitä tietoja voidaan hyödyntää yrityksien prosessien hallinnassa. Teolli-

sen internetin ennustetaan tuovan ennennäkemätöntä kasvua ja tuottavuutta sen käyt-

töönottaviin yrityksiin 2020-luvulla. (Gilchrist 2016, s. 1–3) Neljännen vallankumouksen 

pystyisi laajentamaan koko tuotanto- ja toimitusketjun kattavaksi (Matt et al. 2020, s. 4). 

Teollisuuden neljäs vallankumous kehittää muun muassa valmistuksen joustavuutta ja 

mahdollistaa perinteisten yritysrakenteiden, yrityksissä tapahtuvan päätöksenteon ja toi-

mitusketjujen kehittämisen entistä vuorovaikutteisemmiksi ja mukautumiskykyisemmiksi, 

ja sillä on suuri potentiaali koko toimitusketjun prosessien kehittämiseen (Bär et al. 

2018).  

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) voivat hyötyä eniten uuden teknologian 

käyttöönotosta, sillä ne pystyvät kehittämään ja käyttöönottamaan uusia tietojärjestelmiä 

isoja nopeammin. Toisaalta, mahdollisuus hyötyä tästä vallankumouksesta on sitä pie-

nempi, mitä pienempi yritys on, johtuen pienimpien yritysten huonoimmasta valmiudesta 

käyttöönottaa ja omaksua uusia teknologioita nopeasti. (Matt et al. 2020, s. 5) Lisäksi, 

resurssien saatavuus voi rajoittaa PK-yritysten tekemiä investointeja teollisuus 4.0:n tek-

nologioihin. Yleisesti PK-yritykset eivät myöskään ole teknologiainvestointien aikaisia 

omaksujia väärään teknologiaan investoimisen riskin takia. (Bär et al. 2018) 

PK-yritykset ovat kansantaloudellisesti ja toimitusketjuissaan merkittäviä tekijöitä ja niillä 

on usein keskenään samankaltaisia erikoispiirteitä verrattuna isompiin yrityksiin. Näitä 

erityispiirteitä ovat muun muassa joustava, nopea ja keskitetty päätöksenteko, rahoituk-

sen saatavuuden ja hakemisen arkuus, lyhyen aikavälin strategia ja laaja-alaisen tiedon 

puute. Nämä erityispiirteet tekevät niistä mielenkiintoisia tutkimuksen kohteita. 

Tämän työn tavoite on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinoin minkälaisia mahdollisuuk-

sia teollisuus 4.0:n käyttöönotto voi tuoda PK-yrityksille ja toisaalta sen käyttöönotossa 

on erityisesti PK-yritysten kannalta. Luvussa 2 käsitellään miten Teollisuus 4.0:n voisi 

kuvailla ja mitä eri ominaisuuksia ja teknologioita siihen kuuluu. Luvussa 3 käsitellään 

pienten ja keskisuurien yritysten sektoria ja sen erityispiirteitä. Luvussa 4 käsitellään mitä 

erityisvaatimuksia PK-sektorilla on teollisuus 4.0:n käyttöönoton kannalta ja miten PK-

sektori mahdollisesti hyötyisi teollisuus 4.0:sta. 

Työssä käytettävää kirjallisuutta on haettu muun muassa Web of Sciencen, Andorin ja 

Google Scholarin tietokannoista englanninkielisillä hakusanoilla ”SME”, ”Industry 4.0” ja 
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”Smart manufacturing”. Lisäksi lähteinä on käytetty kurssikirjoja, muita aihetta käsittele-

viä kirjoja sekä julkaisuja, joihin on viitattu muissa julkaisuissa. Lähteissä on pyritty huo-

mioimaan niiden uutuus ja julkaisukanavan luotettavuus.  
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2. TEOLLISUUS 4.0 

Teollisuus 4.0 on monen eri teknologian ja ominaisuuden kokonaisuus, johon kuuluvat 

esimerkiksi big data, koneoppiminen ja pilvilaskenta. Teollisuus 4.0:aa suunniteltaessa 

yksi keskeisimmistä ajatuksista on, että järjestelmät, koneet ja yksiköt yhdistetään koko 

arvontuottoketjussa älykkääksi verkostoksi (Gilchrist 2016, s. 207). Teollisuus 4.0:n visio 

on, että tulevaisuudessa valmistavat yritykset pystyvät yhdistämään maailmanlaajuisesti 

koneet, tehtaat ja varastot toisiinsa kyberfyysisiksi järjestelmiksi (Gilchrist 2016, s. 195). 

Kyberfyysinen järjestelmä on tietokoneiden ja fyysisten laitteiden muodostama järjes-

telmä, jossa fyysistä prosessia tarkastelee ja ohjaa siihen sulautetut tietokoneet (Lee 

2015). Näihin järjestelmiin voitaisiin liittää lisäksi yrityksien tuotantoketjuihin kuuluvia val-

mistavia tai palveluita tarjoavia yrityksiä. Valmistavien yritysten kontekstissa kyberfyysi-

siä järjestelmiä kutsutaan kybervalmistaviksi järjestelmiksi (Cyber Manufacturing Sys-

tem, CMS) (Jeschke et al. 2017. s. 7). 

Teollisuus 4.0:n määritelmä ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi Gilchristin (2016, s. 4) mu-

kaan teollisuus 4.0 on kaikkien siihen liittyvien teknologioiden yhteenliittymä. Jeschken 

et al. (2017) mukaan teollisuus 4.0:n muodostavat esineiden internet, jonka osana on 

teollinen internet sekä kyberfyysiset järjestelmät, jonka osana on sulautetut järjestelmät 

(kuva 2). Esineiden internet määrittelee teollisuus 4.0:n infrastruktuuriset vaatimukset ja 

kyberfyysiset järjestelmät tekniset vaatimukset. Tätä kokonaisuutta, jossa valmistami-

sessa käytetään uuden sukupolven teknologioita, sanotaan kehittyneeksi valmista-

miseksi. Teollisuus 4.0:n tuloksena syntyy niin sanottu ’’smart factory’’, älytehdas. Älykäs 

valmistaminen tarkoittaa tehtaita, jossa kehittyneen valmistamisen lisäksi valmistustieto 

on hajautettu älykkäisiin tuotteisiin horisontaalisesti ja vertikaalisesti integroiduissa tuo-

tantojärjestelmissä. (Jetschke et al. 2017. s. 693–694) Horisontaaliset järjestelmät tar-

koittavat eri yrityksien järjestelmiä ja vertikaaliset järjestelmät tarkoittavat yritysten sisäis-

ten osastojen järjestelmiä (Matt et al. 2020, s. 165).  

Edellisistä poiketen esimerkiksi Sterpanoksen ja Wolfin (2018, s. 42) näkemyksen mu-

kaan teollisuus 4.0 on osa teollisen internetin kokonaisuutta, joka on osa esineiden in-

ternetin kokonaisuutta.  

Tässä työssä käytetään sitä näkökulmaa, että teollisuus 4.0 on yläkäsite, johon sisältyy 

muun muassa teollinen internet sekä muita luvussa 2.1 esiteltyjä teknologioita. Tämän 

näkökulman käyttö on perusteltua, sillä työssä on tarkoitus tarkastella teollisuus 4.0:aa, 

sen mahdollistavia asioita ja siitä seuraavia mahdollisuuksia ja haasteita.  
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Kuva 2 Teollisuus 4.0:n hierarkia (mukaillen lähteestä Jeschken et al. 2017. s. 
693) 

 

2.1 Teollisuus 4.0 teknologioita 

Seuraavaksi käsitellään keskeisimpinä pidettävien teollisuus 4.0:n teknologioita ja omi-

naisuuksia. Mittal et al. (2019) huomauttavat, että teollisuus 4.0 ei ole vain teknologioita, 

vaan se vaikuttaa laajasti yritysten johtamis- ja toimintatapoihin, esimerkiksi liiketoimin-

tamalliin, organisaatiokulttuuriin ja taitojen kehittämiseen. 

Teollinen internet 

Teollinen internet on yksi keskeisimmistä teollisuus 4.0:n vaatimuksista (Gilchrist 2016, 

s. 209) ja joidenkin näkemysten mukaan kaikki muut teollisuus 4.0:n teknologiat pohjau-

tuvat teolliseen internetiin. Teollinen internet (eng. Industrial Internet of Things) on osa 

laajempaa esineiden internet -käsitystä, joka tulee laajasti vaikuttamaan sekä kaupalli-

seen alaan, kuluttajiin että teollisuuteen. Teollisen internetin ennustetaan tuovan ennen-

näkemätöntä kasvua ja tuottavuutta seuraavalla vuosikymmenellä, ja sen potentiaalista 

on jo saatavilla esimerkkejä kuluttajamarkkinoiden puolella. (Gilchrist 2016, s. 2–4) Esi-

neiden internetin ajatus on yhdistää älykkäästi kaikki laitteet missä ja milloin tahansa, ja 

teollinen internet on tämän ajatuksen soveltamista teollisessa ympäristössä. Esimerkiksi 
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valmistuksen dataa pystytään keräämään tekemällä valmistuksen laitteista älykkäitä esi-

merkiksi sulauttamalla tuotantojärjestelmiin sensoreita ja kytkemällä ne internetiin. (Mill 

et al. 2020, s. 8, 42) 

Teollinen internet ei ole uusi asia, mutta sen yleistymiseen liittyy monta asiaa. Ensinnäkin 

nykyisten teollisten järjestelmien monimutkaisuus on tehnyt järkeillen tehtävät parannuk-

set vaikeiksi. Toiseksi laskennan hinnan putoaminen on mahdollistanut sen, että infor-

maatioteknologiajärjestelmät (it-järjestelmät) tukevat laajempaa laitteiden valikoimaa, 

valvomista ja analysointia. Tämä mahdollistaa yhä useamman teollisen laitteen valvo-

mista. (Gilchirist 2016, s. 5) Laskennan hinnan putoamisen lisäksi sen teho on kasvanut. 

Kolmanneksi WWAN-teknologiat (Wireless Wide Area Network) ovat saavuttaneet sel-

laisen hintatason sekä sellaiset kypsyys- ja luotettavuustasot, että ne toimivat teollisessa 

ympäristössä. (Gilchirist 2016, s. 5) WWAN-teknologiat ovat langattomia verkkoja, jotka 

ylittävät paikalliset alueet (Rouse 2010). Suomessa tunnettuja WWAN-verkkojen tekno-

logioita ovat 3G- ja 4G-verkot. Teollisuudessa myös 5G-verkkojen kehityksen ja yleisty-

misen voidaan uskoa lisäävän tiedon keräämisen nopeutta entisestään. 

’Big data’ ja analytiikka 

Valmistavassa teollisuudessa kerättävän datan määrä tulee lisääntymään ja sitä tulee 

monista eri lähteistä. Jotta dataa voidaan käyttää päätöksenteossa, on tarve kerätä ja 

järjestää dataa sekä käyttää analytiikkatyökaluja. (Gilchrist 2016, s. 209) Analytiikkaa 

voidaan käyttää muun muassa tehokkuuden, prosessien ja laadun kehittämiseen (Matt 

et al. 2020). Datan keräämiseen liittyy keskeisesti esineiden internet ja esimerkiksi eri 

sensorien tuottama data. 

Autonomiset robotit 

Teollisuus 4.0:n robotit suunnitellaan toimimaan omavaraisisesti, itsenäisesti ja interak-

tiivisesti. Nämä robotit toimivat kiinteinä työyksiköinä ihmisten rinnalla eivätkä vain ih-

misten käyttäminä työkaluina. (Gilchrist 2016, s. 209) Robottien ja automatiikan on tul-

tava joustavimmiksi, jotta tuotantoprosessit pystyvät joustamaan muuttuvien tuotteiden 

ja tuotantomäärien mukaan (Mitt et al. 2020, s. 43). 

Horisontaalisen ja vertikaalisen järjestelmän integrointi 

Teollisuus 4.0:n tavoitteena on luoda täysin sulautetut operaatio- ja informaatioteknolo-

giajärjestelmät. Tällöin kaikki yrityksen eri osastot ja toiminnot, kuten tuotanto, valmistus 

ja myynti, ovat läheisesti yhteydessä, kuten myös toimitusketjun eri yritykset. (Gilchrist 

2016, s. 209) Tämä parantaa yhteistyötä, koordinointia sekä toiminnan läpinäkyvyyttä 

osastojen välillä ja koko toimitusketjussa (Matt et al. 2020) 
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Pilvipalvelut 

Tiedon jakaminen on ehdotonta, jotta teollisuus 4.0:n mahdollisuuksia pystytään täysin 

käyttämään tuotantoketjussa. Pilvipalveluiden avulla on mahdollista kerätä ja analysoida 

valtava syntyvä tietomäärä. (Gilchrist 2016, s. 210) Pilvipalvelut voivat olla myös kustan-

nustehokas alusta, joka lisää niiden houkuttelevuutta varsinkin PK-yrityksissä. 

Valmistuksen lisäpalvelut, simulaatio ja lisätty todellisuus 

Valmistuksen lisäpalvelut, kuten 3D-tulostus, mahdollistavat vaivattomamman proto-

tyyppien ja tuotekonseptien testaamisen sekä pienempien ja asiakaskohtaisempien erä-

kokojen valmistamisen. Simuloinnin ja virtuaalisen todellisuuden avulla pystytään mal-

lintamaan ja testaamaan prosesseja, joilla saadaan optimoitua tuotantoa sekä laatupa-

rannuksia. Lisätyn todellisuuden avulla voidaan muun muassa vähentää ylläpitokustan-

nuksia. (Gilchrist 2016, s. 209–210) Yksi älykkään valmistamisen teknologia on niin sa-

nottu digitaalinen kaksonen (engl. digital twin), jonka avulla pystytään mallintamaan ja 

simuloimaan virtuaalisia tuotteita ja järjestelmiä fyysisten tuotteiden ja järjestelmien omi-

naisuuksilla. 

2.2 Teollisuus 4.0:n potentiaali ja haasteet 

Teollisuus 4.0:n vaikutuksia on jo nähtävissä, vaikka sen kehittyminen onkin vielä var-

haista. Ensimmäiset tutkimukset osoittavat, että älykkäiden teknologioiden käyttöönotto 

on vaikuttanut positiivisesti valmistavan teollisuuden järjestelmiin (Mittal et al. 2018). 

Tässä kappaleessa käydään läpi yleisiä teollisuus 4.0:n tuomia mahdollisuuksia ja haas-

teita yrityskokoon huomioimatta. 

Potentiaali 

Tämänhetkiset tutkimukset ovat suurimmaksi osin yksimielisiä siitä, että teollisuus 4.0:n 

teknologioilla on merkittävä vaikutus teollisuuteen. Valmistavaan teollisuuteen kohdistuu 

suuri digitalisaation haaste, sillä onnistunut teknologioiden käyttöönotto määrittelee yri-

tyksen, mutta mahdollisesti koko kansantalouden tulevaisuuden menestyksen. Tämä 

käyttöönotto on erityisen kriittinen teollisuudenaloilla, kuten koneistus ja osavalmistus, 

jotka mahdollistavat muita teollisuudenaloja. (Jeschke et al. 2017, s. 8) 

Teollisuus 4.0:n yksi tavoite ja potentiaali on joustavuuden ja tuottavuuden parantaminen 

valmistuskustannuksia samanaikaisesti vähentämällä. Yksi joustavuutta merkittävästi li-

säävä sekä muita mahdollisuuksia tuova ominaisuus on yhtiöiden erillisten järjestelmien, 

kuten toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien yhdistäminen yhdeksi koko yhtiön tai 
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tehtaan kattavaksi järjestelmäksi. (Sterpanos & Wolf, s. 37–38) Teollisuus 4.0 tuo jous-

tavuutta ja tuottavuutta monien teknologisten parannuksien kautta. Näitä mahdollisia te-

ollisuus 4.0:n tuomia teknologisia ominaisuuksia on listattu taulukkoon 1. Teknologisten 

ominaisuuksien lisäksi teollisuus 4.0 voi vaikuttaa positiivisesti muun muassa yritysten 

toimintaan toimitusketjussa ja yrityksen liiketoimintamalliin. Teollisuus 4.0:n positiivisia 

vaikutuksia PK-yrityksiin esitellään tarkemmin luvussa 4. 

Taulukko 1 Teollisuus 4.0:n tuomia teknologisia ominaisuuksia (mukaillen läh-
teestä Jeschke et al. 2017, s. 29) 

Automaatio 

- Integroitu tuotannon virtaus 

- Koneiden välinen kommunikaatio 

- Helppoasenteisien koneiden yhteys 

- Automaattiset kulkuneuvot 

Autonomia 

- Valvova hallinta ja tiedonkeruu 

- Tilanneseuraus 

- Järjestelmän uudelleenasetus 

Koneiden ja ihmisten 

vuorovaikutus 

- Rajoittamaton yhteistyö, jota käyttöliittymät tukevat 

- Robottiset tukirangat 

- Päätöksentekoa tukevat järjestelmät 

- Resurssiohjaamo 

- Lisätty todellisuus 

Hajautus 
- Hajautettu laskenta 

- Monimutkaisten tapauksien prosessointi 

Digitalisointi prosessin 

järjestelemisessä 

- Varastojen ja logistiikan digitalisointi 

- Automatisoitu e-hankinta 

- Teolliset palvelut kunnossapidossa ja korjauksessa 

- Tuotteiden digitaalinen kuva 

- Dokumenttien digitalisointi 

Big data 
- Mallien havaitseminen 

- Tiedon prosessoinnin varastot 

Tietoturva 
- Tietoturvaratkaisut 

- Turvallisuusjärjestelmien suunnittelu 

Tiedonhallinta 

- Systemaattinen tietämyksen tallennus, kategori-

sointi ja kartoitus 

- Toimintamallit 

Hyväksyntä 
- Hyväksyntämallit 

- E-oppiminen 
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Haasteet 

Hyötyjen lisäksi teollisuus 4.0:ssa ja varsinkin sen käyttöönotossa on haasteita, jotka on 

syytä huomioida. On tärkeää aiheen yleisyydestä huolimatta analysoida tarkasti, miten 

älykkääseen valmistamiseen siirtyminen tuo yritykselle todellista lisäarvoa esimerkiksi 

tehokkuuteen, joustavuuteen, luotettavuuteen, kustannuksiin ja laatuun (Jeschke et al. 

2017, s. 4). Monille yrityksille on vielä epäselvää, miten heidän yrityksensä hyötyy käy-

tännössä teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönotosta (Jeschke et al. 2017, s. 28). 

Teollisuus 4.0:n käyttöönotto vaikuttaa yritysten toimintatapoihin, järjestelmiin ja kulttuu-

reihinkin. Älykkään valmistamisen laajuus vaikuttaa samanaikaisesti moneen organisaa-

tion toimintoon, kuten teknologiaan, osastoihin ja liiketoimintamalliin (Jeschke et al. 

2017, s. 25) ja tuo haasteita kaikkiin liiketoiminnan kolmeen osa-alueeseen: arvonluon-

tiin, arvon tarjontaan ja arvon tallentamiseen (Müller et al. 2018). 

Menestyvä ja tarkoituksenmukainen teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttö vaatii uuden-

laisia toimintatapoja. Nämä toimintatavat tuovat uusia kommunikaatioon ja tiedonsiirtoon 

liittyviä haasteita, ja tarvitaan ratkaisuja näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tiedon oi-

kea-aikaisuuden, vakauden ja muiden palvelun laadun näkökulmien takaamiseksi lä-

pinäkyvä ja joustava tiedonsiirto on välttämätöntä, mikä tarvitsee tuekseen yhä enem-

män automaatiota sekä tekoälyä ja analytiikkaa. (Jeschke et al. 2017, s. 10) Tekoälyn ja 

analytiikan lisäksi teollisuus 4.0 vaatii yrityksissä ammattilaisia. Uudet teknologiat saat-

tavat korvata kokemattomia työntekijöitä valmistuksessa, muttei varsinkaan tietojärjes-

telmien ja valmistuksen ammattilaisia (Müller et al. 2018).  

Teollisuus 4.0 luo monimutkaisia järjestelmien järjestelmiä. Järjestelmän teknologisen 

pohjan, tarkoituksenmukaisen arkkitehtuurin ja infrastruktuurin täytyy tukea sensoreita, 

käyttölaitteita sekä muita laitteita ja ohjelmistoja, mutta samalla auttaa pitämään koko-

naisuus hallittavissa. (Jeschke et al. 2017, s. 9) Teollisuus 4.0:n tavoitteena on yhdistää 

yrityksen tietojärjestelmät, ja Sterpanos ja Wolf (2018, s. 37) nostavat esiin haasteen, 

miten uusien järjestelmien integroiminen olevassa oleviin järjestelmiin tapahtuu. Järjes-

telmien monimutkaisuus ei saa nousta tasolle, jossa sitä ei enää ymmärretä. Järjestel-

män on taattava oikea-aikainen ja täsmällinen relevantin tiedon näyttäminen. Ihmisten 

tapa käyttää koneita muuttuu ihmiskeskeisestä samanarvoiseen vuorovaikutukseen, 

jossa ihmisen kognitiiviset kyvyt tulevat keskeisiksi. (Jeschke et al. 2017, s. 10) 

Älykäs valmistaminen yhdistää yritysten sekä mahdollisesti kokonaisien toimitusketjujen 

tietojärjestelmiä, jolloin tietoturvan varmuus ja sen tärkeyden tunnistaminen ovat ilmisel-

viä haasteita. Tietoturvauhkia lisää muun maussa ulkoistetut tietovarastot ja entistä kriit-

tisemmän tiedon siirtyminen. Kokonaisten toimitusketjujen tiedon jakamisesta seuraa se, 
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että yritykset eivät ole enää vastuussa vain omista tiedoistaan, vaan mahdollisesti koko 

toimitusketjun tiedosta. Tietoturvariskin lisäksi myös tiedon avoimuus voi olla haaste ja 

haitallista. Jaettava tieto saattaa sisältää yrityksille arkaluonteista tietoa esimerkiksi va-

rastoista, pullonkauloista tai tapaturmista. Yritysten on löydettävä tapa jakaa valmistuk-

sen dataa toimittajien ja asiakkaiden kesken niin, että siitä hyötyvät kaikki toimijat toimi-

tusketjussa. Tämän takia teollisuus 4.0 tarvitsee uusia eettisiä, teknisiä ja lainsäädän-

nöllisiä toimia. (Müller et al. 2018) Tarpeellisiksi ja ajankohtaisiksi voivat tulla myös ky-

symykset esimerkiksi siitä, kuka datan omistajaa, ja kuka on vastuussa, jos jotain tapah-

tuu. Yksi haaste on yhdistää tietoliikenteen tietoturvavaatimukset ja operatiivisten järjes-

telmien turvallisuusvaatimukset (Sterpanos & Wolf 2018, s. 38). 
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3. PK-SEKTORI 

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään Suomessa Euroopan unionin 

ohjeistuksen mukaan. PK-yrityksiksi lasketaan ne yritykset, jotka täyttävät seuraavat eh-

dot:  

1. Yrityksen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppu-

summa on enintään 43 miljoonaa euroa,  

2. yrityksen palveluksessa on enintään 250 työntekijää ja 

3. yritysten pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 % tai enemmän ei ole yh-

den sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, 

joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen 

määritelmää. (Tilastokeskus) 

PK-yrityksen määritelmä vaihtelee hieman alueittain. Esimerkiksi Amerikassa PK-yrityk-

sen määritelmä vaihtelee toimialan mukaan, mutta yleisenä määritelmänä voidaan pitää 

500 työntekijän rajaa (SBA 2020). Tätä määritelmien eroa ei katsota merkittäväksi tämän 

työn kannalta. 

3.1 PK-sektorin merkittävyys 

PK-sektori on Suomen ja Euroopan talouselämässä merkittävä tekijä. Suomessa PK-

sektori työllistää 65,6 % kaikista yrityksissä työskentelevistä henkilöistä, ja sen liikevaihto 

on 58,1 % kaikkien yritysten liikevaihdosta (Yrittäjät 2020a). PK-sektorin osuus suomen 

BKT:sta on runsaat 40 % (Yrittäjät 2020b). EU:n alueella PK-sektori työllistää 66,3 % 

yrityksissä työskentelevistä ja sen liikevaihto on 55,8 % kaikista yrityksistä (Papa-

doupoulos et al. 2018). PK-sektorin bruttoarvo on yhteensä yli 50 % Euroopan taloudesta 

(Müller et al. 2019). 

PK-yritykset toimivat monien isojen yritysten toimittajina ja sitä kautta tärkeinä osina toi-

mitusketjujen arvontuottoprosessia. Useimmissa kansantalouksissa ne toimivat talou-

den tukirankana. Talouden menestymisen kannalta on olennaista tarjota PK-yrityksille 

oikeita työkaluja ja toimintatapoja teollisuus 4.0:n käyttöönottoon. (Mittal et al. 2019) 
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3.2 Uudet teknologiat ja investoinnit PK-sektorilla 

Investoinneilla on tulevaisuudessa suuri merkitys PK-yrityksissä. Jescken et al. (2017, s. 

247) mukaan PK-yritykset tulevat entistä riippuvaisemmiksi käyttämään uusia innovaati-

oita pysyäkseen kilpailukykyisinä ja niiden täytyy sopeuttaa prosessinsa muuttuviin 

markkinaolosuhteisiin, kuten vaatimuksiin laajasta tuotevalikoimaan ja yhä pienemmistä 

eräko’oista. PK-sektorilla on tiettyjä erikoispiirteitä liittyen teknologian käyttöön ja käyt-

töönottoon sekä investointeihin yleensä. 

Uudet teknologiat 

Yrittäjien (2020b) PK-yritysbarometrin mukaan vain 27 % suomalaisista teollisuuden PK-

yrityksistä on käyttöönottamassa uusia teknologioita ja vain 20 % on käyttöönottamassa 

uusia liiketoimintamalleja. Työ- ja elinkeinoministeriön (2020) PK-toimialabarometrin mu-

kaan suomalaisista teollisuuden PK-yrityksistä 41 % käyttää pilvipalveluja, 9 % teko-

älysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa, 3 % big dataa ja 6 % teollista internetiä. Aikeissa 

ottaa kyseiset työkalut käyttöön seuraavien 12 kuukauden aikana vastaavat luvut olivat 

6 %, 5 %, 3 % ja 5 %. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) Luvut osoittavat, että ainakin 

Suomessa kyseisten teknologioiden käyttöönotto tai sen suunnitteleminen PK-sektorilla 

on melko vähäistä, vaikka kuten aiemminkin on todettu, niiden olisi pysyttävä kehityksen 

vauhdissa. Kyseiset teknologiat ovat myös älykkään valmistamisen avainteknologioita. 

Tulevaisuuden näkymät 

Investointien tekemiseen vaikuttaa myös yrityksessä vallitsevat käsitykset tulevaisuuden 

taloudellisista näkymistä ja rahoituksesta. Yrittäjien (2020c) PK-yritysbarometrin tulosten 

mukaan tulevaisuuden taloudelliset näkymät ovat muuttuneet epäselviksi, mikä näkyy 

aikeissa panostaa innovaatioihin sekä tuotannon ja tuotteiden kehitykseen. Barometrin 

mukaan noin 61 % suomalaisella teollisuuden PK-yrityksellä on lainaa pankista tai 

muusta rahoituslaitoksesta ja 31 % aikoo hakea rahoitusta. Niiden ulkoisessa rahoituk-

sessa näkyy pankkitoiminnan tiukka sääntely ja siitä osin seurannut yritysten heikentynyt 

luottokelpoisuus. Huolestuttavaa on pikaluottojen käytön nopea yleistyminen. (Yrittäjät 

2020c) Lukuja voidaan pitää alhaisina, koska usein ulkopuolista rahoitusta tarvitaan isoi-

hin investointeihin, kuten uusiin teknologioihin. 

PK-yritykset välttelevät kustannuksia, joita seuraisi kyberfyysisten järjestelmien käyt-

töönotosta. Ne tarvitsevat tukea ymmärtääkseen käyttöönotossa tarvittavat tekniset ja 

taloudelliset vaatimukset. (Müller et al. 2018) 
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Käytännöt 

PK-yrityksillä on erityispiirteitä, jotka liittyvät johtamiseen, toimintatapoihin ja päätöksen-

tekoon ja vaikuttavat yrityksissä tehtäviin investointeihin. Moeuf et al. (2019) mukaan 

PK-yrityksillä on usein tiettyjä johtamiskäytäntöjä, jotka hidastavat ja hankaloittavat teol-

lisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönottoa, joita ovat esimerkiksi paikallinen johtaminen, 

lyhyen aikavälin strategia, ammattitaidon puute ja rajalliset resurssit. Huomioitavaa on, 

että PK-yrityksillä on samanaikaisesti myös ominaispiirteitä, jotka helpottavat käyttöön-

ottoa verrattuna isoihin yrityksiin. Näitä ominaispiirteitä ovat muun muassa pienempi by-

rokratian määrä sekä ketterä ja joustava organisaatiorakenne. 

PK-yritysten halu käyttöönottaa uusia teknologioita voi riippua omistajien tai johtajien tie-

toisuudesta teknologioita kohtaan, ja usein ne luottavat menestyksekkäiden liiketoimin-

tamallien matkimiseen. PK-yritykset sekä niiden omistajat ja johtajat tarvitsevat työpa-

joja, seminaareja ja harjoituksia, joissa levitetään tietoa menestyksekkäistä yrityksistä ja 

tiedotetaan alan kehityksestä. (Mittal et al. 2019) Tiedon levittäminen auttaisi myös Mül-

lerin et al. (2018) esiin nostamaan ilmiöön, jossa PK-yritykset välttelevät taloudellisten 

rajoitustensa takia teknologioita, joiden tulokset eivät ole selkeitä. Yritykset eivät toimi 

teknologioiden aikaisina omaksujina, jottei investointeja tehtäisi vääriin teknologioihin. 

(Müller et al. 2018) Käyttöönoton halun puuttumisen lisäksi uusien teknologioiden käyt-

töönotto voi jäädä muista syistä. Liiketoiminta- ja hallinnointityökalut vaativat huomatta-

vaa nykyisen organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen muuttamista, eivätkä siksi ole etu-

sijalla (Mittal et al. 2019). 

Monet PK-yritykset toimivat vielä hyvinkin perinteisesti, kuten pienellä automaation mää-

rällä, vanhoja koneita käyttämällä, ilman tietokoneita ja internetiä sekä ilman ajatusmallia 

uusien teknologioiden käyttöönotosta. Tämä johtaa siihen, että PK-yritykset ajattelevat 

olevansa valmistautumattomia teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönottoon ja jopa että 

käyttöönotto on niille vain unelmaa. (Mittal et al. 2019) Totta on, että tällaisten PK-yritys-

ten matka älykkääseen valmistukseen on usein pitkä, ja siirtyminen sitä kohti on tehtävä 

vaiheittain. 

Tietotaso ja teknologinen valmius 

Uudet teknologiat ja investoinnit vaativat osaamista ja ammattitaitoa. Jeschken et al. 

(2017, s. 692) mukaan työntekijöiden löytäminen ja kouluttaminen, uusien teknologioi-

den käyttöönotto sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on jäänyt suurilta 

osin PK-yritysten omalle vastuulle, vaikka niillä voi olla suurempia rahoituksen haasteita 

ja ne olisivat tärkeitä toimittajia isoille kansainvälisille yrityksille. (Jeschke et al. 2017, s. 

692) 
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Valmistusprosessia kehittäviä teknologioita ja sovelluksia ei voida pitää PK-yritysten en-

simmäisinä päämäärinä korkeimpien kustannustensa takia. Näitä teknologioita ja sovel-

luksia ovat muun muassa kyberfyysiset järjestelmät, koneiden välinen kommunikaatio ja 

autonomiset robotit. (Moeuf et al. 2019) Yleisesti ottaen PK-yritykset eivät ole täysin tie-

toisia data-analytiikan tuomasta lisäarvosta tai niiden johtajat eivät näe dataa arvoa li-

säävänä asiana (Moeuf et al. 2019). Yrityksissä on runsaasti dataa saatavilla tai jopa 

varastoituna, mutta datalähtöisen päätöksenteon tuomia hyötyjä ei voida saavuttaa, kun 

analytiikkaa ei tehdä. (Mittal et al. 2019) 

Ekosysteemi 

PK-yritysten asema niiden ekosysteemissä aiheuttaa haasteita uusien teknologioiden 

käyttöönottoon. Innovaatioista koskevan tiedonsiirron osapuolia ovat isot yritykset, PK-

yritykset, yliopistot ja start-upit, joista PK-yrityksillä on tyypillisesti heikoimmat yhteydet 

esimerkiksi yliopistoihin ja innovatiivisiin startupeihin. Ne ovat usein informaatiovirran 

vastaanottavassa päässä, jolloin tiedon ja ideoiden siirto niistä isompien asiakkaiden, 

yliopistojen tai kolmansien osapuolien suuntaan on usein hyvin rajoittunutta. Keskeinen 

haaste on, että PK-yrityksiä ei liitetä ekosysteemien kokonaisuuksiin, jossa ne voisivat 

oppia ja olla osana uusien prosessien, kuten uusien teknologioiden kehittämistä. PK-

yritysten ja yliopistojen lähentyminen voisi parantaa koko valmistavan teollisuuden inno-

vatiivisuutta. PK-yritysten osallistuttaminen kehitystyöhön ja uusien teknologioiden poh-

timiseen on välttämätöntä niiden innovaatiokapasiteetin kasvattamiseksi. (Jeschke et al. 

2017, s. 700, 705, 707) 

Ekosysteemin asemaan liittyy myös haaste, että PK-yritysten on keksittävä tapoja, joilla 

ne hyötyvät aidosti teollisuus 4.0:n teknologioista, eivätkä vain hyödytä toimitusketjun 

isompia yrityksiä. Esimerkiksi jos teknologioiden avulla saadaan tuotteen kunnossapito-

välejä pidennettyä, on PK-yritysten huomioitava tätä tuotteen hinnoittelussa. Tätä haas-

tetta osittain sivutaan luvussa 4.2, kun käsitellään teollisuus 4.0:n tuomia mahdollisuuk-

sia muokata liiketoimintamalleja.  
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4. TEOLLISUUS 4.0 PK-SEKTORILLA 

On tärkeää huomioida, miten PK-yritykset käyttöönottavat teollisuus 4.0:n teknologioita. 

Aiheen tieteellinen tutkiminen keskittyy vahvasti suuriin yrityksiin, vaikka monien suurten 

yritysten toiminta vaikuttaa PK-yrityksiin ja ne muodostavat yhdessä tiiviisti verkostoitu-

neita toimitusketjuja (Müller et al. 2019). Lisäksi PK-yrityksillä on isompiin yrityksiin ver-

rattuna huomioonotettavia erityispiirteitä, kun arvioidaan älykkään valmistuksen ajankoh-

taisuutta ja yrityksien valmiutta siihen (Stentoft et al. 2019). Nykyiset teollisuus 4.0:n tek-

nologioiden käyttöönottoa koskevat suunnitelmat eivät ota täysin huomioon kyseessä 

olevan yrityksen käyttöönottovalmiutta ja -kypsyyttä (Mittal et al. 2019). 

PK-yritykset ovat kolmesta syystä erityisen mielenkiintoisia teollisuus 4.0:n teknologioi-

den käyttöönottajia: PK-yrityksiä on lukumääräisesti paljon verrattuna isoihin yrityksiin ja 

ovat siten huomattava asiakasryhmä, PK-yritykset toimivat pienemmillä resursseilla isoi-

hin yrityksiin verrattuna ja PK-yritykset ovat usein vähemmän byrokraattisia, sekä ylei-

sesti ottaen PK-yrityksillä on suurempia sisäisiä kannustimia olla menestyviä kuin isoilla 

yrityksillä. (Stentoft et al. 2019) Myös PK-yritysten johtaminen on hyvin erilaista verrat-

tuna isompien yritysten johtamiseen (Mittal et al. 2019). Osittain myös nämä syyt koros-

tavat yhtä PK-yritysten erityispiirrettä ja mahdollisuutta hyötyä uuden vallankumouksen 

teknologioista: ne ovat usein isoja yrityksiä ketterämpiä liikkeissään ja nopeampia pää-

töksenteossa. 

4.1 Käyttöönoton vaikutukset ja potentiaali PK-yrityksissä 

PK-yrityksille älykäs valmistaminen voi tarjota monia positiivisia vaikutuksia ja Mitt et al. 

(2020, s. 5) mukaan PK-yritykset voisivat olla muutoksen suurimpia hyötyjiä. Teollisuus 

4.0 on kilpailukyvyn parantamisen ajuri ja siihen siirtyminen tuo monia mahdollisuuksia, 

joista yksikään ei ole asiantuntijoiden mukaan toista hallitsevampi (Moeuf et al. 2019). 

Näitä mahdollisuuksia ja hyötyjä ovat muun muassa kilpailukyvyn kasvattaminen, tuot-

tavuuden lisääminen, tuoton lisääminen, kasvavat työvoiman mahdollisuudet, resurssien 

tehostaminen, prosessien optimointi, teknologioiden lisäkehitys ja asiakaspalvelun pa-

rantaminen (Gilchristin 2016, s. 205). Lisäksi teollisuus 4.0:n käyttöönotto luo mahdolli-

suuden tarjota PK-yrityksille kilpailuetua ja tehdä niistä tehokkaampia toimijoita toimitus-

ketjuissaan (Mittalin et al. 2019).  
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Ensimmäiset tutkimukset osoittavat, että älykkäiden teknologioiden käyttöönotto on vai-

kuttanut positiivisesti valmistavan teollisuuden järjestelmiin, mikä helpottaa teknologioi-

den käyttöönottoa myös PK-yrityksissä (Mittal et al. 2019). Se voi poistaa yrityksistä tois-

tuvia ja vähän lisäarvoa tuottavia työtehtäviä sekä vähentää myös ympäristövaikutuksia 

(Moeuf et al. 2019). Seuraavaksi käsitellään vielä tarkemmin eri osa-alueita, joihin älyk-

kään valmistamisen teknologiat toisivat muutosta parantaen PK-yritysten kilpailukykyä 

ja asemaa. 

4.1.1 Kommunikaatio 
 

Älykkään valmistamisen teknologiat mahdollistavat tehokkaamman kommunikoinnin PK-

yrityksen sisällä ja sen toimitusketjussa. Tehokkaamman sisäisen kommunikoinnin 

avulla tuotanto saadaan lähemmäksi tuottavuuden ja joustavuuden rajaa (Mitt et al. 

2020). Vertikaalisesti sulautetut kyberfyysiset järjestelmät, johon kuuluu yrityksen ope-

raatio- ja informaatioteknologiajärjestelmät, lähentävät yritysten sisäisiä osastoja ja li-

säävät niiden yhteistyötä ja toiminnan läpinäkyvyyttä (Matt et al. 2020). Teknologiat mah-

dollistavat kommunikoinnin myös laajemmin kuin yhden yrityksen sisällä. Toimitusketju-

jen eri yrityksien järjestelmien integroiminen horisontaalisesti parantaa toimitusketjun 

läpi kulkevaa yhteyttä ja tiedonkulkua, mikä mahdollistaa laajemman asiakkaiden tavoit-

tamisen, helpomman yhteydenpidon, optimoinnin, kysynnän tasapainottamisen ja en-

nustavan analytiikan (Müller et al. 2018).  

Teollisuus 4.0:n käyttöönotto voi myös tuoda epäsuoria vaikutuksia ja hyötyjä PK-yrityk-

sen toimitusketjun osapuolten tai muiden PK-yritysten kesken. Kaikilla PK-yrityksillä ei 

välttämättä ole omaa ammattitaitoa teknologian käyttöönottoon, mutta ammattitaidon 

puute voi aloittaa uusia yhteistyökumppanuuksia ja arvonluonnin innovaatioita yhteis-

työtä tekevien yrityksien ja järjestöjen kesken (Müllerin et al. 2018). Müllerin et al. (2018) 

PK-yritysten johtajille teettämän haastattelun mukaan uudet älykkäät teknologiat voisivat 

parantaa myös PK-yritysten kommunikaatiota asiakkaisiin esimerkiksi digitaalisten alus-

tojen kautta, ja sitä kautta helpottaa asiakaspalvelua ja parantaa sen laatua. 

4.1.2 Uudet liiketoimintamallit 
 

Moeufin et al. (2019) näkemyksien mukaan älykäs valmistaminen vaikuttaa lähtökohtai-

sesti kahdella eri tavalla. Ensimmäinen näkökulma keskittyy operatiivisen toiminnan pa-

rantamiseen, jossa kustannuksia vähentämällä ja lisäarvoa saamalla pystytään kehittä-
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mään valmistusprosessin tehokkuutta. Toinen näkökulma keskittyy teollisuus 4.0:n tek-

nologioiden tuomiin mahdollisuuksiin muokata liiketoimintamalleja. (Moeuf et al. 2019) 

Teollisuus 4.0 voi muokata yritysten liiketoimintamallia pelkästä tuotteen valmistuksesta 

esimerkiksi tuote palveluna -tyyppiseen liiketoimintamalliin. Valmistuksen lisäksi voitai-

siin tarjota myös esimerkiksi ennakoivaa korjausta ja ylläpitoa. PK-yrityksille tulee uusia 

arvon tallentamisen mahdollisuuksia, kun pelkästä tuotteesta maksamisen sijaan vaih-

toehdoiksi tulevat esimerkiksi ominaisuudesta maksamisen, käytöstä maksamisen tai tu-

loksesta maksamisen mallit. (Müller et al. 2018) 

Useat PK-yritykset näkevät, että älykkään valmistamisen käyttöönotto mahdollistaisi laa-

jemman tuotevalikoiman, kun koneiden joustavuus kasvaa ja tuotteita pystytään valmis-

tamaan entistä asiakaskohtaisemmin. Se mahdollistaisi myös esimerkiksi etäyhteyksien 

avulla tehtävän kunnossapidon ja virtuaalisten tuotteiden ja digitaalisten kaksosten ke-

hittämisen. (Müller et al. 2018) 

4.1.3 Datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen 
 

Tiedon luominen ja jalostaminen ovat tehokkaimmat keinot PK-yritysten teollisen suori-

tuskyvyn parantamiseen (Moeuf et al. 2019). PK-yrityksiltä puuttuu usein reaaliaikainen, 

tarkka ja jatkuva tieto oman tehtaan resursseista, ja tiedon puuttuminen tekee proses-

sien tehokkuuden arvioinnin vaikeaksi. Teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönotto sekä 

valmistustiedon kerääminen ja käyttäminen parantaisi kysynnän optimointia, virheiden 

vähentämistä ja tuottavuuden parantamista. (Müller et al. 2018)  

PK-yritysten johtamisen tueksi ja tuottavuuden mahdolliseen parantamiseen olisi saata-

villa reaaliaikaista dataa koneista, tuotannon ongelmista ja mahdollisista tulevista kus-

tannuksista. Sensorit ja langattomat verkot voisivat kerätä PK-yritysten tuotteista dataa 

koko elinkaaren ajan. Tiedon analysoimiseen ei tarvita enää supertietokoneita ja edulli-

set pilvipalvelut tekevät tiedosta helpommin lähestyttävää. (Mittal et al. 2019) Datan ke-

rääminen elinkaaren aikana mahdollistaa myös joitain aiemmin käsiteltyjä uusia liiketoi-

mintamahdollisuuksia. Myös valmistavan teollisuuden kasvavan monimutkaisuuden hal-

litseminen voi tuoda PK-yrityksille kilpailuetua (Li et al. 2019). 

4.2 Käyttöönoton vaatimukset ja haasteet PK-yrityksissä 

Monet teollisuus 4.0 käyttöönoton vaatimukset perustuvat luvussa 3.2 kerrottuihin PK-

yritysten ja niissä tapahtuvien innovaatioiden erityispiirteisiin sekä näihin erityispiirteisiin 

liittyviin haasteisiin. Haasteet liittyvät esimerkiksi rahoitukseen, johtamis- ja toimintakult-
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tuuriin ja teknologiseen valmiuteen. Mittal et al. (2018) mukaan käyttöönotossa on seit-

semän päävaatimusta, joita ovat taloudelliset resurssit, tarvittavat teknologiat, tarvittavat 

toimintatavat, teollisuus 4.0:n sisällyttäminen organisaatiokulttuuriin, työntekijöiden osal-

listuttaminen, sekä yhteistyö akateemisen yhteisön sekä muiden yritysten kanssa. PK-

yritysten haasteet ja vaatimukset ovat laajalti universaaleja, eivätkä vaihtele merkittä-

västi esimerkiksi alueen, kulttuurin tai toimialan mukaan (Mitt et al. 2020, s. 65). 

Moeuf et al. (2019) listaavat PK-yritysten teollisuus 4.0:n käyttöönoton neljä pääriskiä ja 

kolme käyttöönoton kannalta kriittistä tekijää. Neljä pääriskiä ovat erikoisosaamisen 

puute, lyhyen aikavälin strategia, vanhentuneeseen teknologiaan investointi, ja työnteki-

jöiden muutosvastarinta. Erikoisosaamisen puutetta täytyy korjata sisäisellä koulutuk-

sella tai konsultoinnilla. Muutosvastarinta kumpuaa siitä ajatuksesta, että työntekijät pi-

täisivät teknologiaa keinona lisätä työnteon seurantaa. Kolme käyttöönoton kannalta 

kriittistä tekijää. Näitä tekijöitä ovat työntekijöiden koulutus, riittävä ilmiöiden tutkiminen 

ennen minkään teollisuus 4.0 -projektin aloittamista ja jo valmiiksi saatavilla olevan datan 

arvon tunnistaminen ja hyödyntäminen. Ilmiöiden tutkiminen tarkoittaa käyttöönotolla ta-

voiteltavien teollisen suorituskyvyn ja linkitettyjen teknologioiden huolellista tutkimista. 

(Moeuf et al. 2019) 

4.2.1 Johtaminen ja asenteet 
 

Edellisissä luvuissa on kerrottu, kuinka PK-yrityksissä käyttöönoton toteutuminen saat-

taa olla riippuvainen johtajien tietämyksestä ja asenteista. Johtajien lisäksi myös käyt-

töönotosta vastaavalla projektipäälliköllä on suuri vastuu. Moeuf et al. (2019) korostavat 

johtajien roolia käyttöönotossa, sillä niiden asenne teollisuus 4.0:aa kohtaan määrittelee 

pitkälti sen käyttöönoton onnistumisen tai ylipäätään tapahtumisen. Teollisuus 4.0:n 

käyttöönoton projektipäällikkö täytyy valita harkiten, sillä hänellä täytyy olla monitieteel-

listä tietoa, avoimuutta, uteliaisuutta sekä hyvä ymmärrys operatiivisesta työstä, jotta hän 

pystyy yhdistämään teknologiset ratkaisut teollisiin tarpeisiin. (Moeuf et al. 2019) 

Teollisuus 4.0 investointeja harkittaessa täytyy huomioida monet eri tekijät, joka vaatii 

systemaattisuutta. Yrityksen ainutlaatuisia ja täsmällisiä tarpeita sekä todellisia käyttöön-

oton hyötyjä on vaikeaa tunnistaa, mikä hidastaa teollisuus 4.0:n käyttöönottoa entises-

tään varsinkin PK-yrityksissä. (Jeschke et al. 2017, s. 26) 

PK-yrityksen oman tilanteen ja suunnan hahmottamista helpottaa Müllerin et al. (2018) 

esittämä neliportainen vaihemalli, josta selviää karkeasti yrityksen asenne teknologiaa 
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kohtaan, sekä tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Yrityksen tilanne syntyy toisaalta sisäi-

sestä motivaatiosta mutta mahdollisesti yhtiön omista rakenteellisista ja teknologisista 

ominaispiirteistä: 

1. Käsityövalmistajat. ”Aina on tehty näin.” Edellytysten ja motivaation puute 

2. Alustavat suunnittelijat. ”Teollisuus 4.0 on saavutettavissa 5-10 vuoden si-

sällä.” Motivaationa siirtyminen kohti teollisuus 4.0:aa, liiketoimintamalleja visioitu 

3. Teollisuus 4.0 käyttäjät. ”Tehokkaampaa koneiden käyttöä ja enemmän saa-

vuttamista vähemmillä työntekijöillä.” Tuotanto-, työvoima- ja asiakasinnovaatiot 

4. Omaksujat. ”Haluamme olla markkinajohtajia ja ainoa keino on teollisuus 4.0.” 

Edellisten innovaatioiden lisäksi palvelu-, kumppani- ja tuoteinnovaatiot (Müller 

et al. 2018) 

4.2.2 Infrastruktuuri- ja rahoitusvaatimukset 
 

Valmiiksi dataa hyödyntävät yritykset onnistuvat luultavasti paremmin teollisuus 4.0:n 

käyttöönotosta. PK-yritykset eivät voi siirtyä hyvin perinteisistä toimintatavoista suoraan 

käyttämään teollisuus 4.0:n teknologioita, vaan niiden ensimmäinen askel kohti teolli-

suus 4.0:aa on kerätä ja hyödyntää dataa muun muassa tehokkuuden parantamiseen. 

(Moeuf et al. 2019) 

Moeuf et al. (2019) kannustavat PK-yrityksiä varsinkin data- ja simulaatiotyökalujen käyt-

töön. Tämän vaatimuksena on hyvä it-infrastruktuuri, joka luo, varastoi ja analysoi dataa. 

Käytettävien työkalujen täytyy olla tarpeeksi yksinkertaisia, jotta ne menestyvät PK-yri-

tyksissä. (Moeuf et al. 2019) Müller et al. (2018) kannustavat PK-yrityksiä laajemmin 

liittymään teollisuus 4.0 käyttöönottoa tukeville tiedonsiirtojärjestelmille tai -alustoille ta-

loudellista riskiä ja kustannuksia pienentääkseen, ja esimerkiksi pilvipalvelut tukevat tätä 

ajatusta. Järjestelmien ja alustojen täytyy kuitenkin olla helposti saatavia, turvallisia ja 

tehokkaita käyttää. (Müller et al. 2018) Kuten luvussa 3.2 todettiin, järjestelmien moni-

mutkaisuus on pidettävä ymmärrettävällä tai hahmoteltavalla tasolla, ja tietoturvan tär-

keydestä on oltava tietoinen. 

Monet älykkään valmistamisen teknologioista vaativat rahallisia investointeja eikä PK-

yrityksissä näitä resursseja välttämättä ole saatavilla. PK-yritykset eivät myöskään ole 

teknologiainvestointien aikaisia omaksujia mm. väärään teknologiaan investoimisen ris-

kin takia. (Bär et al. 2018). Aiemmin on jo todettu, että ainakin Suomessa PK-yritykset 

ovat arkoja hakemaan ulkoista rahoitusta. Vaikka teollisen internetin yksittäisten senso-

rien hintaa voidaan pitää melko edullisena, on kokonaisten järjestelmien käyttöönotto 
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investointina iso. Pelkästään reaaliaikaista dataa keräävän järjestelmän investointi saat-

taa olla 2000 euroa yhtä yrityksen konetta kohti (Müller et al. 2018), vaikka halvimpien 

sensorien yksittäishinta voi olla alle euron. 

4.2.3 Organisaatiolliset ja strategiset vaatimukset 
 

Käyttöönotolle on useita organisaatiollisia vaatimuksia, joista monet ovat johtotasolta 

lähtöisiä. Ensinnäkin teollisuus 4.0 käyttöönotto täytyy integroida yhtiön strategian 

kanssa. Lyhyen aikavälin ja johdon vaistoon tukeutuvan strategian katsotaan olevan 

haaste teollisuus 4.0:n käyttöönoton kannalta ja useasti vaihtuvat päämäärät viivyttävät 

käyttöönottoa entisestään. (Moeuf et al. 2019) 

Toiseksi on tärkeä viestiä teollisuus 4.0:n käyttöönoton tavoitteista. Teknologiat voivat 

parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, mutta työntekijät voivat pitää teknolo-

gioita työkaluina, joilla seurataan heidän työntekoaan. Toistuvat ja vähän lisäarvoa tuot-

tavat työtehtävät voivat poistua yrityksistä teknologioiden takia. (Moeuf et al. 2019) 

Kolmanneksi PK-yrityksissä ei katsota olevan tarpeeksi tietämystä aiheesta ja kykyä 

hyödyntää näitä teknologioita. Henkilöstön kehitys ja koulutus on tärkeää, mutta sen pi-

tää suuntautua nimenomaan PK-yrityksen vaatimuksiin teollisuus 4.0 käyttöönotossa. 

(Moeuf et al. 2019) 

Mittal et al. (2019) ovat luoneet etenkin PK-yrityksille suunnatun nelivaiheisen käyttöön-

ottosuunnitelman kohti älykästä valmistamista: 

1. Nykyisen ja saatavilla olevan valmistuksen datan tunnistaminen. Tämä data on 

taloudellista, henkilöstöllistä, strategista ja prosessiin tai tuotteeseen liittyvää tie-

toa. 

2. Datahierarkian valmiusarviointi. Tähän liittyy taloudellisten ja teknisten olosuhtei-

den arviointi ja sen yhdistäminen työntekijöiden taitoihin. Datahierarkian karkeat 

tasot ovat datan luonti, siirto, säilytys ja analysointi. 

3. Älykkään valmistuksen vision luominen. Tavoite on siirtyä enemmän kohti datan 

perusteella tehtävien päätösten kulttuuria. 

4. Työkalujen ja toimintatapojen tunnistaminen, jotta vaiheen 3 visio toteutuu. (Mittal 

et al. 2019) 
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5. PÄÄTELMÄT 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää pienten ja keskisuurten (PK) yritysten teollisuus 

4.0:n käyttöönoton ja älykkääseen valmistamiseen siirtymisen vaikutuksia yrityksien toi-

mintaan sekä käyttöönotossa huomioitavia vaatimuksia. PK-yritykset ovat taloudellisesti 

merkittäviä tekijöitä, sillä esimerkiksi Suomessa niiden liikevaihto on 58% kaikkien yri-

tysten liikevaihdosta. Teollisuudessa ne ovat tärkeässä osassa toimitusketjuissa. Työssä 

selvisi, että teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönotto PK-yrityksissä vaatii erityis-

huomioita, sillä se eroaa isojen yrityksien käyttöönotosta. Työssä selvisi myös, että PK-

sektorin sisälläkin yrityksen koko vaikuttaa käyttöönottoon. Yleisesti ottaen mitä isompi 

yritys, sitä todennäköisemmin käyttöönotolla saavutetaan todellisia hyötyjä. 

Teollisuus 4.0 sisältää monia teknologioita, jotka luovat kyberfyysisten järjestelmien 

avulla koko arvontuottoketjut kattavat älykkäät tehtaat ja toimitusketjut. Ne tukevat edel-

leen älykästä ja asiakaslähtöisempää tuotantoa. Teknologioiden yhteisvaikutus on mer-

kittävä ja tullee muokkaamaan yritysten operatiivisia toimintatapoja ja liiketoimintamal-

leja, organisaatiokulttuuria ja johtamiskäytäntöjä sekä yritysten ekosysteemejä ja toimi-

tusketjuja. Tärkeimpinä teknologioina voidaan pitää esineiden internetiä ja teollista inter-

netiä. Nämä teknologiat mahdollistavat lisäteknologioiden hyödyntämisen, sillä kaikkien 

älykkään valmistamisen teknologioiden voidaan katsoa perustuvan prosessien ja järjes-

telmien internetiin liittämiseen. Datan kerääminen, tallentaminen ja siitä tehtävien ana-

lyysien käyttäminen päätöksenteossa on jo merkittävä askel kohti teollisuus 4.0:aa. 

Tämä data-analytiikan tuoman arvon tunnistaminen on samalla myös ensimmäinen vaa-

timus kohti älykästä valmistamista. 

Onnistunut teollisuus 4.0:n teknologioiden käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi PK-yrityk-

siin, sillä se voi parantaa yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja tuottoa sekä mahdollistaa 

resurssien ja prosessien optimoinnin. Käyttöönotto tuo yritysten operaatioihin jousta-

vuutta ja voi tehdä yrityksistä tehokkaampia toimijoita omissa toimitusketjuissaan tai 

tuoda uusia liiketoimintamalleja. Se voi myös tuoda uusia yhteistyökumppaneita ja ar-

vonluonnin innovaatioita sekä vähentää ympäristövaikutuksia. PK-yritysten byrokratian 

vähyys verrattuna isoihin yrityksiin ja mahdollisuus tehdä nopeita strategisia liikkeitä hel-

pottaa käyttöönottoa. Käyttöönoton tavoitteena voi olla integroida toimitusketjun toimijoi-

den järjestelmiä, mikä helpottaa esimerkiksi tiedon jakamista ja kysynnän ennakointia, 

mutta luo haasteita esimerkiksi tiedon avoimuudesta ja tietoturvasta. 
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Teollisuus 4.0:ssa ja sen käyttöönotossa on haasteita yrityskoosta riippumatta. Näitä 

haasteita ovat esimerkiksi järjestelmien monimutkaisuuden kasvaminen ja tietoturva-

haasteiden kasvaminen ja muuttuminen, ja käyttöönotosta seuraavat vaikutukset orga-

nisaation toimintaan ja kommunikointiin. Monet PK-yritysten käyttöönoton haasteet joh-

tuvat niiden universaaleista erityispiirteistä, joita ovat muun muassa pienet uusiin inves-

tointeihin käytettävissä olevat resurssit, lyhyen aikavälin strategiat ja voiton tavoittelu 

sekä keskitetty johtaminen. Käyttöönottoa suunnittelevan yrityksen valmiuteen vaikutta-

vat yrityksen sisällä vallitsevat asenteet sekä yrityksen rakenteelliset ja teknologiset omi-

naispiirteet. Uusien teknologioiden käyttöönotto vaatiikin yrityksiltä asenteiden muutta-

mista ja liiketoiminnan jalostamista. Älykkään valmistamisen teknologioiden käyttöönotto 

vaatii uudenlaista tietämystä ja ammattitaitoa, yrityksen tarpeiden tunnistamista, rahoi-

tusta, käyttöönottoa tukeva infrastruktuuria sekä viestintää. Lisäksi yksi merkittävä 

haaste tärkeiden investointiprojektien onnistumisten kannalta on PK-yritysten asema nii-

den ekosysteemeissä. 

Teollisuus 4.0 on ilmiönä ja tutkimuksen kohteena tuore, ja varsinkin PK-yritysten kon-

tekstissa tarvitsee vielä enemmän tutkimuksia. Tutkimusta olisi syytä kohdistaa myös 

tarkemmin Suomen PK-sektoriin, josta ei löytynyt tätä työtä tehdessä yhtään akatee-

mista kirjallisuutta. Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti tarkentamaan, mitkä asiat todella 

vaikuttavat onnistuneisiin käyttöönottoprojekteihin sekä mitä todellisia hyötyjä käyttöön-

otto tuo erilaisiin ja eri aloilla toimiviin PK-yrityksiin. Teollisuus 4.0 syntyi noin 50 vuotta 

edellisen teollisen vallankumouksen jälkeen. Yritysten on omaksuttava uudet teollisuus 

4.0:n tuomat teknologiat, sillä teollisuuden seuraava, viides vallankumous, voi tulla no-

peammin kuin 50 vuoden kuluttua. 
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