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Suunnittelupalveluliiketoiminta on hyvin asiakaslähtöistä toimintaa. Tietointensiivisenä alana 
suunnittelupalveluyrityksen tulee kehittää henkilöstönsä osaamista pystyäkseen vastaamaan 
asiakastarpeisiin. Merkittäviä asiakastarpeisiin ja -toiveisiin vaikuttavia tekijöitä ovat digitalisaatio 
ja uudet teknologiat. Digitalisaation vaikutuksesta asiakastarpeisiin ei kuitenkaan ole tehty tutki-
musta suunnittelupalveluyrityksen näkökulmasta. Tässä työssä tarkastellaan asiakastarpeita 
suunnittelupalveluliiketoiminnassa ja digitalisaation vaikutusta niihin. Tarkoituksena on selvittää 
minkälaisilla palveluilla suunnittelupalveluyritys voi tarjota asiakasarvoa ja saavuttaa kilpailuetua. 
Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kohdeyritykselle tietämystä siitä, mitä digitalisaatioon liittyviä 
palveluita kohdeyrityksen kannattaa seuraavien viiden vuoden aikana kehittää ja tarjota asiak-
kailleen. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tulevaisuudentutkimuksena. Empiirinen osa koostui haastat-
telututkimuksesta sekä skenaariotyöskentelystä. Haastattelututkimuksessa haastateltiin asiakas-
yritysten edustajia, jotka valikoitiin mukaan harkinnanvaraisella otannalla. Haastattelututkimuk-
sen perusteella tunnistettiin eri tasoisia asiakastarpeita ja -toiveita sekä edellytyksiä ja haasteita 
digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä. Lopuksi haastattelujen kohdeyritykset jaettiin kol-
meen segmenttiin digitalisaation kypsyyden mukaan. Skenaariotutkimuksen kohteena oli digitaa-
linen kaksonen sen ajankohtaisuuden, markkinapotentiaalin sekä kohdeyrityksen tarjontaan so-
veltuvuuden perusteella. Skenaarioiden luomisessa käytettiin skenaarionelikenttää, jonka akselit 
olivat teknologisen kehityksen ja asiakkaiden hyväksynnän nopeudet. Skenaariotutkimuksessa  
tutkittiin vaihtoehtoisia digitaalisen kaksosen tulevaisuuksia. Lopuksi skenaarioiden todennäköi-
syyttä arvioitiin muiden tahojen toteuttamien skenaarioiden pohjalta. 

Tutkimuksen tulosten perusteella suunnittelupalveluyrityksen on tärkeää palvella asiakkaita 
tarpeidensa sekä digitalisaatiovalmiuksensa mukaisesti. Tutkimuksessa tunnistettiin digitaalisten 
palveluiden hyödyntämisen ajuriksi yrityksen strateginen tavoite. Suunnittelupalveluyrityksellä on 
tärkeä rooli tarpeiden tunnistamisessa ja uusimpien teknologioiden esittelyssä asiakkaille. Suun-
nittelupalveluyritys voi auttaa asiakastaan osaamishaasteissa ja tarjota tukea data- sekä tekno-
logiahaasteissa. Skenaariotyöskentelyn perusteella on hyvin todennäköistä, että digitaalisen kak-
sosen teknologinen kehitys on merkittävää vuoteen 2026, ja sillä on myös asiakkaiden laaja hy-
väksyntä. Tutkimuksen perusteella asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata digitaalisen kaksosen 
avulla. Kilpailuedun saavuttamiseksi tulee ottaa huomioon kilpailutilanne sekä asiakkaan kokema 
arvo. Työn lopussa on esitetty kohdeyritykselle laadittu toimintasuunnitelma jatkoon. 

Tämä tutkimus yhdistää asiakaslähtöisen ja teknologialähtöisen näkemyksen suunnittelupal-
veluliiketoiminnan kontekstissa. Tutkimuksessa käsitellään ajankohtaista aihetta digitaalisesta 
kaksosesta ja tuodaan esille, mihin asiakastarpeisiin se vastaa. Tämä tutkimus auttaa kohdeyri-
tystä laatimaan asiakaslähtöisen strategian ja saavuttamaan kilpailuetua. Suunnittelupalveluyri-
tysten ohella myös valmistavan teollisuuden yritykset voivat hyötyä tutkimuksesta arvioidessaan 
omaa tilannettaan ja kerryttäessään tietämystään digitaalisesta kaksosesta ja sen tulevaisuu-
desta. Jatkotutkimusaiheiksi suositetaan laajempaa tutkimusta asiakastarpeista ja uusista suun-
nittelupalveluliiketoiminnalle merkittävistä teknologioista. Jatkotutkimuksena olisi hyödyllinen 
myös pitkittäistutkimus asiakkaiden teknologian omaksumista ja asiakastarpeiden muutoksesta. 
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ABSTRACT 

Elina Ala-Mäyry: Customer needs in digitally transforming engineering services business 
Master’s Thesis 
Tampere University 
Industrial Engineering and Management 
March 2021 
 

The engineering services business is a very customer-oriented industry. As a knowledge-in-
tensive industry, an engineering service company must develop the skills of its personnel in order 
to be able to meet customer needs. Significant factors influencing customer needs and desires 
are digitalization and new technologies. However, the impact of digital transformation on customer 
needs has not been studied from the perspective of an engineering service company. This work 
examines customer needs in the engineering services business and the impact of digital trans-
formation on them. The purpose is to find out with what kind of services an engineering service 
company can offer customer value and achieve competitive advantage. The aim of the study is 
to provide the target company with knowledge about what digital transformation-related services 
the target company should develop and offer to its customers over the next five years. 

The study was conducted as a qualitative futures research. The empirical part consisted of an 
interview study and scenario work. In the interview study, representatives of customer companies 
were interviewed. The interviewees were selected by discretionary sampling. Based on the inter-
view survey, different levels of customer needs and desires were identified, as well as prerequi-
sites and challenges in utilizing digital services. Finally, the companies interviewed were divided 
into three segments according to the maturity of utilising digital transformation. The subject of the 
scenario study was the digital twin on the basis of its timeliness, market potential and suitability 
for the target company's offering. A scenario matrix was used to create the scenarios, the axes 
of which were the speeds of technological development and customer acceptance. The scenario 
study explored alternative futures for the digital twin. Finally, the probability of the scenarios was 
assessed on the basis of scenarios implemented by other parties. 

Based on the results of the study, it is important for an engineering service company to serve 
customers in accordance with their needs and digitalisation capabilities. The study identified the 
company's strategic goal as a driver for the utilisation of digital services. An engineering services 
company plays an important role in identifying needs and introducing the latest technologies to 
customers. An engineering services company can help its clients with competence challenges 
and provide support in data and technology challenges. Based on the scenario work, it is very 
likely that the technological development of the digital twin will be significant by 2026, and it will 
also have broad customer acceptance. Based on the research, the needs of customers can be 
met with the help of the digital twin. In order to achieve a competitive advantage, the competitive 
situation and the value experienced by the customer must be taken into account. At the end of 
the work, an action plan prepared for the target company is presented for further work. 

This study combines a customer-driven and technology-driven view in the context of the engi-
neering services business. The study considers the current topic of the digital twin and highlights 
which customer needs it meets. This research helps the target company to develop a customer-
oriented strategy and gain a competitive advantage. In addition to engineering service companies, 
companies in the manufacturing industry can also benefit from research by assessing their own 
situation and gaining knowledge of the digital twin and its future. Extensive research on customer 
needs and new technologies relevant to the engineering services business is recommended for 
further research. Longitudinal research on the adoption of customers' technology and changes in 
customer needs would also be useful as further research. 

 
 
Keywords: Engineering services, customer value, customer needs, customer desires, digital 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset. 

Luvussa perehdytään tutkimuksen kontekstiin suunnittelupalveluliiketoiminnassa ja 

siihen liittyviin erityispiirteisiin. Lisäksi alaluvussa 1.4 avataan työn rakennetta. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Kreikkalainen filosofi Herakleitos tuli pohdinnoissaan tulokseen, että ”Muutoksen 

maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen.” Yksi aikamme 

merkittävä ja yhteiskuntaa, yksilöitä kuin liike-elämää mullistava muutos on digitalisaatio. 

Ilmarinen & Koskela (2015) määrittelevät digitalisaation asiakaskäyttäytymisen, yritysten 

liiketoiminnan ja markkinoiden muutokseksi, jonka taustalla on teknologioiden 

mahdollistamat uudet tavat toimia. 

Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, mutta vaikutus näkyy eri aloilla eri tavoin 

(Koistinen-Jokiniemi et al., 2017). Digitalisaatio ja siihen liittyvät uudet teknologiat 

mahdollistavat uusien palveluiden ja teknologioiden kehittymisen ja omaksumisen 

entistä nopeammin.  Tästä johtuen uudet yritykset tai palvelut voivat muuttaa 

markkinadynamiikkaa todella nopeasti (Bughin & van Zeebroeck, 2017). Markkinoiden 

murroksessa osa yrityksistä lukeutuu voittajiin ja osa häviäjiin. Yritysten välistä kilpailua, 

jossa vain sopeutuvaisimmat selviävät kutsutaan digitaaliseksi darwinismiksi (Solis, 

2011). 

Solis (2011) toteaa menestyvien yritysten olevan niitä, jotka pystyvät tunnistamaan 

muutostarpeen sekä ovat valmiita uudistumaan ensimmäisten joukossa. Muutostarpeen 

tunnistaminen ei ole helppoa, koska tulevaisuus sekä digitalisaation kehityksen suunta 

ja nopeus ovat epävarmoja. Quinn (1967) esittää teknologian ennakoinnin 

toimenpiteenä, jonka avulla voidaan arvioida useiden tulevaisuuden kehityssuuntien 

todennäköisyyttä ja merkittävyyttä, mikä auttaa tekemään parempia päätöksiä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ennakoida digitalisaatioon liittyvien uusien 

teknologioiden kehitystä ja asiakkaiden tarpeita digitaalisille palveluille seuraavan viiden 

vuoden aikana. Työn tuloksena syntyy teknologian ennakoinnista ja asiakastarpeista 

analyysi, jota voidaan hyödyntää strategisen päätöksenteon tukena. 
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Tämä työ on laadittu suunnittelupalveluyrityksen tehtävänantona. Työn tilaajasta 

käytetään jatkossa termiä kohdeyritys. Kohdeyritys näki tutkimukselle tarpeen, koska he 

haluavat ymmärtää paremmin asiakkaidensa tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 

Asiakastarpeiden parempi ymmärrys mahdollistaa kohdeyritykselle paremmat 

lähtökohdat strategiatyöhön ja osaamisen kehittämiseen. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset  

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota kohdeyritykselle tietämystä siitä, mitä digitalisaatioon 

liittyviä palveluita kohdeyrityksen kannattaa seuraavien viiden vuoden aikana kehittää ja 

tarjota asiakkailleen. Tietämyksen lisääminen on kohdeyritykselle tärkeää, koska sen 

perusteella kohdeyritys voi vastata paremmin asiakastarpeisiin ja saavuttaa tämän 

myötä kilpailuetua. Työn tuloksena on skenaariotyöskentelyn ja haastattelututkimuksen 

pohjalta laadittu selvitys siitä, minkälaisia uusia palveluita digitalisaatio mahdollistaa 

seuraavan viiden vuoden aikana sekä minkälaisia odotuksia asiakkailla on uusien 

digitaalisten palveluiden suhteen. 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

Miten suunnitteluyritys voi hyödyntää digitalisaatiota kasvattaakseen asiakasarvoa ja 

saavuttaakseen kilpailuetua seuraavan viiden vuoden aikana? 

Päätutkimuskysymys jaetaan edelleen kahteen alatutkimuskysymykseen: 

1) Minkälaisia toiveita ja tarpeita asiakkailla on digitaalisille palveluille seuraavina 

vuosina? 

2) Minkälaisia digitaalisia palveluita on vuonna 2026? 

Alakysymykset jakavat päätutkimuskysymyksen kahteen osaan. Ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen haetaan vastausta haastattelututkimuksella. Toiseen 

alatutkimuskysymykseen vastataan skenaarioiden avulla, jotka on laadittu ennakoimalla 

digitalisaation mahdollistamaa uutta teknologiaa ja sen potentiaalisia kehityskulkuja. 

Alakysymysten tutkimusten perusteella tehdään yhteenveto, jonka avulla voidaan 

määrittää asiakasarvoa kasvattavia palveluita, joita kohdeyrityksen kannattaa tarjota 

asiakkailleen seuraavan viiden vuoden aikana. 

Tutkimuksen kohdeyritys on monipuolisia teknisiä suunnittelupalveluita 

teollisuusyrityksille tarjoava suunnittelupalveluyritys. Tässä tutkimuksessa perehdytään 

kohdeyrityksen yhden liiketoimintayksikön tarjoamiin palveluihin. Kyseessä olevan 

liiketoimintayksikön asiakasyritykset ovat pääosin suomalaisia eri alojen 

teollisuusyrityksiä. 
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Tutkimus on rajattu koskemaan erityisesti kohdeyrityksen nykyisin ja mahdollisesti 

tulevaisuudessa tarjoamia suunnittelupalveluita. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät 

kysymykset siitä, miten digitalisaation avulla voidaan kehittää kohdeyrityksen sisäistä 

toimintaa tai toimintaa kohdeyrityksen ja asiakasyrityksen rajapinnassa. 

1.3 Suunnittelupalveluliiketoiminta 

Suunnittelupalveluliiketoiminnalle ei ole yhtä laajasti käytettyä määrittelyä tai alaa 

kuvaavaa termiä. Suunnittelupalveluliiketoiminnasta eri yhteyksissä käytetyillä 

nimityksillä on vivahde-eroja tai eroja siinä, mitä puolta liiketoiminnasta korostetaan. 

Suunnittelupalveluliiketoiminnasta käytettyjä tai alaa kuvaavia nimityksiä ovat 

esimerkiksi insinöörisuunnittelu, tekninen suunnitteluliiketoiminta ja tekniset 

insinööripalvelut. Tässä työssä käytetään termiä suunnittelupalveluliiketoiminta. 

Suunnittelupalveluliiketoiminta terminä tuo esiin toiminnan ytimen: liiketoiminta perustuu 

suunnittelupalveluille. Suunnittelupalveluliiketoimintaa tarjoavasta yrityksestä käytetään 

työssä termiä suunnittelupalveluyritys. 

Suunnitteluliiketoiminnan toimialajärjestö SKOL ry jakaa Suunnittelu- ja konsultointialan 

kolmeen osaan: teollisuus-, talonrakentamis- ja yhdyskuntasektoriin. Suurin sektoreista 

on teollisuussektori, jolle tarjottaviin suunnittelupalveluihin tämä tutkimus keskittyy. 

Teollisuuden suunnittelupalveluliiketoiminta perustuu sille, että teollisuusyritykset 

hankkivat ulkoiselta toimittajalta suunnittelupalveluita vastaamaan heidän tarpeisiinsa. 

Suunnittelupalveluyrityksiltä ostetaan palveluita tyypillisesti kun tarvitaan jonkin alan 

erityisosaamista, osaavia suunnitteluresursseja tai jos yritys haluaa hakea vahvistusta 

suunnitelmalleen (Vaulanen, 2017). Suunnittelupalveluliiketoimintaa kuvaavia piirteitä 

ovat palvelut, tietointensiivisyys, projektiluontoisuus (La et al., 2009), asiakaslähtöisyys 

ja yritysten välinen eli B2B-toimintaympäristö. 

Palveluita on perinteisesti kuvattu IHIP-mallin neljän ominaisuuden kautta. IHIP-malli 

korostaa palveluiden eroa fyysisistä tuotteista. Mallin mukaan palvelut ovat aineettomia 

(Intangibility), heterogeenisiä (Heterogeneity). Palveluihin liittyvät myös tarjonnan ja 

kuluttamisen samanaikaisuus (Inseparability) ja katoavuus (Perishability). IHIP-malli on 

saanut osakseen kritiikkiä 2000-luvulla palveluiden ominaisuuksien liiallisesta 

pelkistämisestä (Edvardsson et al., 2005). Edvardsson et al. (2005) toteavat palveluiden 

ominaisuuksien muuttuvan olosuhteiden mukaan, ja siten yhden yleisen määritelmän 

käyttämisen olevan mahdotonta. Moeller (2010) nostaa esiin, että IHIP-mallia ei toimi 

digitaalisten palveluiden kuvaamiseen, mutta Edvardsson et al. (2005) toteavat mallin 

tarjoavan yhden perspektiivin tarkastella palveluita. Suunnittelupalveluliiketoiminnassa 
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tarjottavien palveluiden tyypillisiä ominaisuuksia on tarkasteltu IHIP-mallin kannalta 

taulukossa 1.  

 IHIP-malli suunnittelupalveluliiketoiminnassa 

Ominaisuus Päteekö Perustelu 

Intangibility kyllä Palveluun ei liity fyysistä tuotetta 

Heterogeneity kyllä 
Projektit ovat uniikkeja asiakkaan vaa-
timusten mukaan 

Inseparability ei 
Palvelu tuotetaan aikaisemmin kuin 
asiakas saa arvoa (Salminen, 2014) 

Perishability ei 
Tuotettu palvelu, kuten suunnittelu-
piirustus, ei katoa 

 

Kuten taulukossa 1 esitetään, IHIP-malli ei sovi sellaisenaan kuvaamaan 

suunnittelupalveluliiketoimintaa. IHIP-mallin mukainen aineettomuus pitää paikkansa. 

Suunnittelupalveluliiketoiminnan tuotteet kulkevat digitaalisessa muodossa. Palvelu 

kuitenkin tuotetaan ennen kuin asiakas saa siitä arvoa. Tuotettu palvelu ei myöskään 

katoa, koska se on tarkoin tallennettu ja dokumentoitu. Kuitenkaan kaikkea palvelun 

tuottamiseen tarvittua tietoa ei pystytä dokumentoimaan, ja se katoaa. 

Suunnittelupalveluyrityksen tarjoamat palvelut ovat tietointensiivisiä (Knowledge-

intensive business services eli KIBS). Kemppilä & Mettänen (2004) määrittelevät tieto- 

ja osaamisintensiivisiksi palveluiksi B2B-palvelut, jotka perustuvat tietoon ja 

osaamiseen. KIBS-toimiala voidaan jakaa edelleen alaryhmiin, joita ovat esimerkiksi 

uusiin teknologioihin perustuvat palvelut, joista käytetään nimitystä T-KIBS (Kemppilä & 

Mettänen, 2004). 

Kemppilä & Mettänen (2004) nostavat tietointensiivisten palveluyritysten 

ominaispiirteiksi korkean osaamisen ja läheiset asiakassuhteet. Ominaispiirre on myös 

se, että asiakas ja palveluntarjoajan tuottavat yhdessä uutta tietoa (Kemppilä & 

Mettänen, 2004). Yhdessä tiedon tuottamisen kannalta sekä korkean osaamisen että 

läheisten asiakassuhteiden ominaispiirteet ovat varsin oleellisia. 

Ojasen (2007) mukaan innovoiminen tietointensiivisessä teknologia-alan 

palveluliiketoiminnassa on välttämätöntä kilpailuedun saavuttamiseksi. Lisäksi KIBS-

yritykset ovat tärkeässä osassa asiakasyritystensä innovaatioprosessissa (Kemppilä & 

Mettänen, 2004). Suunnittelupalveluyritykset siis innovoivat sekä oman kilpailuedun 

saavuttamiseksi ja sitä kautta edistävät myös asiakkaidensa innovointia. 

Tietointensiiviset palvelut ovat pitkälle räätälöityjä ja tietointensiivisten palvelutarjoajien 

toiminta on asiakaslähtöistä (Hipp et al., 2000). Suunnittelupalveluliiketoiminnassa 

jokainen asiakkaalle tarjottu palvelu on uniikki ja määritelty yhdessä asiakkaan kanssa. 
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Petri & Jacob (2016) mukaan palveluntarjoajan on tärkeä tunnistaa asiakkaan 

alkuperäiset tarpeet, joihin asiakas haluaa ratkaisun hankkimastaan palvelusta. 

Tietointensiivisenä palvelualana suunnittelupalveluliiketoiminnassa on tärkeää kehittää 

yrityksen osaamista asiakastarpeiden mukaan. 

Yksi suunnittelupalveluliiketoimintaa määrittävistä piirteistä on projektiluontoisuus. La et 

al. (2009) toteavat suunnittelupalveluliiketoiminnan koostuvan kertaluontoisista 

projekteista, minkä vuoksi asiakkaan on mahdollista valita jokaiselle projektille uusi 

palveluntarjoaja. Asiakassuhteet ovat kuitenkin tyypillisesti pitkiä, mutta jokaisesta 

projektista sovitaan erikseen. Tidd et al. (2005) ovat määritelleet projektiliiketoiminnassa 

yleisiä toimittaja-asiakassuhteita, joista suunnitteluliiketoiminnassa tyypillinen on 

alihankkijatyyppinen yhteistyö, jossa projektit ovat lyhytkestoisia. Alihankkijatyyppisen 

yhteistyön etuja asiakkaalle ovat kustannusten ja riskin pienentäminen, haittoihin 

kuuluvat toimittajan etsimisen kustannukset ja mahdollisesti lopputuloksen matalampi 

laatu. 

Suunnittelupalveluliiketoiminnassa asiakasyritykselle tehtävät projektit voivat olla 

keskenään hyvin erilaisia. Projektit voivat olla esimerkiksi pieniä tietyn mekaanisen osan 

tai suurien tehdaskokonaisuuksien suunnittelua. Alalla yleistä on asiakkaan tarve 

jatkosuunnittelupalveluille projektin valmistumisen jälkeen. Hyvin hoidettu projekti ja 

projektin myötä karttunut asiakastuntemus voivat johtaa luontevasti jatkoprojekteihin. La 

et al. (2009) toteavatkin asiakasarvon tuottamisen ja asiakastyytyväisyyden 

varmistamisen olevan kriittisiä tekijöitä pitkien asiakassuhteiden saavuttamiseksi. 

Alan asiakkaat ovat suuria laite- ja tuotevalmistajia (B2B tai B2C eli 

kuluttajaliiketoiminnassa), jotka ovat myös alttiita globaalien megatrendien vaikutuksille. 

B2B-markkinat eroavat kuluttajamarkkinoista Kotlerin (1991) mukaan erityisesti siinä, 

että toimijoita on vähemmän ja ne ovat isompia. Lisäksi B2B-markkinoilla kysyntään 

vaikuttavat useammat tekijät sekä asiakkaiden ja toimittajien väliset suhteet ovat 

tiiviimpiä (Kotler & Keller, 1991). Suunnittelupalveluliiketoiminnan alalla asiakkaat ovat 

pääosin maantieteellisesti samalla alueella toimia suuria teollisuusyrityksiä. 

Asiakasyritykset voivat toimia usealla hyvin erilaisella toimialalla, tai olla kilpailijoita 

samalla alalla. Suuryritykset ovat suunnittelupalveluyrityksen suurin toimeksiantaja, 

minkä lisäksi projekteja tehdään myös pienemmille asiakkaille. B2B-markkinoille 

tyypillinen toimijoiden vähyys alalla näkyy sekä asiakkaille että 

suunnittelupalveluyrityksille siinä, että tyypillisesti asiakas tai toimittaja löytyy jo ennalta 

tunnetuista vaihtoehdoista. Haasteena suunnittelupalveluyrityksillä on kuitenkin 

kommunikoida asiakasyrityksille kuinka laajasti erilaisia palveluita he voivat 

asiakkaillensa tarjota. 
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Alalla on useita pitkään toimineita yrityksiä, jotka pyrkivät hyödyntämään digitalisaatiota 

toiminnassaan ja palvelutarjonnassaan. Digitalisaation myötä alalle voi nousta uusia 

kilpailijoita, jotka ovat toimintansa alusta alkaen hyödyntäneet digitalisaatiota, mikä voi 

muuttaa liiketoimintaympäristöä nopeasti. Suunnittelupalveluliiketoiminta on nopeasti 

kasvava ala, jolla toimivan yrityksen on ratkaisevan tärkeää tunnistaa ja pystyä 

vastaamaan asiakastarpeisiin. Suunnittelupalveluyritys voi saavuttaa kilpailuetua 

ennakoimalla asiakastarpeita ja kehittämällä osaamistaan vastaamaan asiakkaiden 

tulevaisuuden tarpeisiin. 

1.4 Työn rakenne 

Työ on jaettu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa Johdanto on kuvattu tutkimuksen 

tausta, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset. Kyseisessä luvussa on lisäksi 

esitetty tutkimuksen konteksti suunnittelupalveluliiketoiminnassa ja esitetty työn 

rakenne. Toisessa luvussa Digitalisaation hyödyntäminen asiakasarvon 

kasvattamisessa on avattu tähän tutkimukseen oleellisesti liittyvien termien määritelmät 

ja niiden keskinäiset yhteydet sekä esitetty aiheeseen liittyviä tieteellisiä tutkimuksia. 

Luvun lopuksi on yhteenveto siitä, millaisen kokonaiskuvan aiempi tutkimustyö 

muodostaa tämän tutkimuksen pohjaksi ja osoitettu tutkimusaukko, johon tämä tutkimus 

vastaa. Kolmannessa luvussa on kuvattu tutkimuksen metodologisia valintoja sekä 

kuvattu tutkimusprosessia ja tutkimusolosuhteita. Neljännessä luvussa, Tutkimuksen 

tulokset, käydään läpi empiirisen tutkimuksen tulokset sekä skenaariotyöskentelyn että 

haastattelututkimuksen osalta. Viidennessä luvussa tarkastellaan edellisessä luvun 

empiirisen tutkimuksen tuloksia ja peilataan niitä kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Lisäksi 

luvussa annetaan vastaukset tutkimuskysymyksiin ja esitetään suositukset 

kohdeyrityksen johdolle. Lopuksi luvussa kuusi on tutkimuksen päätelmät; tavoitteiden 

saavuttaminen, suositukset johdolle, tieteellinen kontribuutio sekä tutkimuksen rajoitteet 

ja jatkotutkimusalueet. 
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2. DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN ASIA-
KASARVON KASVATTAMISESSA 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimukselle keskeistä kirjallisuutta ja tutkimuksia liittyen 

tämän tutkimuksen avainkäsitteisiin. Tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä ovat 

asiakasarvo, asiakastarpeet ja -odotukset, kilpailuetu, teknologinen murros ja 

digitalisaatio. Luvun lopussa on esitetty tutkimuksen aihetta lähellä olevat aikaisemmat 

tutkimukset. 

2.1 Käsitteiden yhteydet 

Tässä työssä käytettävä termistö avataan syvällisemmin seuraavissa alaluvuissa. Jotta 

käsitteiden linkittyminen kontekstiin sujuu mahdollisimman sulavasti, avataan tässä 

alussa käsitteiden keskinäisiä suhteita toisiinsa. 

Työn kohdeyritys on suunnittelupalveluyritys, jolle tämä työ on tehty toimeksiantona. 

Kohdeyrityksen kilpailijoita ovat yritykset, jotka tarjoavat asiakkaille ratkaisuja samoihin 

asiakastarpeisiin kuin kohdeyritys. Asiakaslähtöisenä toimijoina kohdeyritys pyrkii 

tarjoamaan asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaavaa palvelua. Kun palvelu 

vastaa asiakastarpeisiin hyvin, palvelun asiakasarvo on suuri, eli asiakas kokee 

palvelulla olevan paljon hyötyä. Asiakkaan kokema arvo koostuu palvelun 

asiakasarvosta, josta on vähennetty asiakkaan kustannukset, niin rahalliset kuin 

muutkin. 

Asiakkaan valitessa palveluntarjoajaa ja vertaillessa useamman yrityksen tarjontaa, 

vertailee asiakas eri yritysten tarjoomien asiakkaan kokemia arvoja toisiinsa. Yritysten 

välisessä kilpailussa se yritys, joka pystyy tarjoamaan suuremman asiakkaan kokeman 

arvon, saavuttaa kilpailuetua. Kilpailuetua voi saavuttaa keskittymällä pienentämään 

asiakkaan kustannuksia tai tarjoamalla suurempaa asiakasarvoa eli enemmän hyötyjä. 

Suunnittelupalveluyritysten ja muiden yritysten liiketoimintaympäristöstä tekee 

haastavaksi sen, että suuremman asiakkaan kokeman arvon tarjoamiseksi on 

tunnistettava asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Tämä on haastavaa, koska asiakastarpeet 

muuttuvat ajan ja esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä sekä asiakkaat eivät usein 

itsekään osaa tunnistaa tai sanallistaa tarpeitaan. 

Digitalisaatio on toimintatapojen muutosta, jonka myötä muuttuvat myös asiakastarpeet. 

Yrityksen tulee laittaa resursseja asiakastarpeiden tunnistamiseen, jotta se voi saavuttaa 

kilpailuetua tarjoamalla asiakkaalle suurempaa asiakkaan kokemaa arvoa. Nykyisten 
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asiakastarpeiden tunnistaminen on haastavaa sekä asiakasyritykselle itselleen, mutta 

myös suunnittelupalveluyritykselle. Tulevaisuuden tarpeiden ennakoiminen on sitäkin 

haastavampaa, mutta siinä onnistumalla voidaan saavuttaa merkittävää kilpailuetua 

kilpailijoihin verrattuna.  

2.2 Asiakasarvo, -tarpeet ja kilpailuetu 

Tässä alaluvussa esitetään työn kannalta oleellisten määritteiden käsitteitä liittyen 

asiakasarvoon, -tarpeisiin ja kilpailuetuun. Lisäksi alaluvussa esitetään aikaisempaa 

tutkimusta näihin aiheisiin liittyen suunnittelupalveluliiketoiminnassa. 

2.2.1 Asiakasarvo 

Asiakasarvo on usein markkinointikirjallisuuden keskiössä (Salem Khalifa, 2004). 

Asiakasarvoa pidetään tärkeänä konseptina ja sen huomioimista kriittisenä tekijänä sen 

kannalta, menestyykö yritys. Kuitenkin asiakasarvon käsitteestä on useita toisistaan 

poikkeavia määritelmiä. Asiakasarvon määritelmä riippuu myös kontekstista, jossa 

asiakasarvoa käsitellään. Salem Khalifa (2004) nimeää kolme kategoriaa, joihin 

asiakasarvon määritelmät voidaan jakaa. Salem Khalifa toteaa, että kukin näistä 

kategorioista pyrkii tarkastelemaan asiakasarvoa eri näkökulmasta, minkä vuoksi 

määritelmät eivät ole toisiinsa nähden ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan. 

Ensimmäisen kategorian määritelmät asiakasarvolle jakavat tarjoaman elementteihin, 

jotka tuottavat asiakkaalle arvoa eri tasoilla. Esimerkki asiakasarvon jakamisesta 

elementteihin, joista se koostuu on Kano-malli, jonka mukaan asiakasarvo koostuu 

välttämättömistä tekijöistä, tyytyväisyystekijöistä ja ilahduttavista tekijöistä (Berger et al., 

1993). Kunkin elementin tekijät tuovat asiakasarvoa, mutta asiakas kokee niiden 

puuttumisen tai mukanaolon eri tavalla. Tämän kategorian mukaiset määritelmät ovat 

erittäin hyödyllisiä erityisesti tuotekehitysvaiheessa, kun mietitään mitä toimintoja 

halutaan sisällyttää tuotteeseen (Salem Khalifa, 2004). 

Toisen kategorian määritelmissä keskitytään hinnoittelunäkökulmaan ja erityisesti 

vertaamaan asiakkaan hyötyjä asiakkaan tarjoamasta maksamiin kustannuksiin.  

Asiakasarvoa voi olla asiakkaan tarjoomasta saama tekninen, taloudellinen, 
palvelullinen tai sosiaalinen hyöty (Anderson & Narus, 1998). 

Kustannukset  sisältävät muutakin kuin suoran rahallisen kustannuksen. Hyötyjen ja 

kustannusten erotusta kutsutaan asiakkaan kokemaksi arvoksi (Customer Perceived 

Value), mikä on tärkeää ottaa huomioon hinnoittelussa. Kuvassa 1 on esitetty asiakkaan 

saamien hyötyjen, asiakkaan kustannusten ja asiakkaan kokeman arvon suhde. 
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Kuva 1. Asiakasarvo ja asiakkaan kokema arvo 

Yllä esitetyn kuvan mukaisesti asiakkaan kokemaa arvoa voi lisätä joko kasvattamalla 

asiakkaan saamia hyötyjä tai vähentämällä asiakkaan kustannuksia.  

Kolmannen kategorian määritelmät keskittyvät asiakasarvoon asiakkaan erilaisten 

tarpeiden tyydyttäjänä.  

Asiakasarvo on asiakkaan kokema paremmuus ja asiakkaan arvio tuotteen omi-
naisuuksista, ominaisuuksien saavuttamisesta ja seuraamuksista, jotka tukevat 
(tai estävät) asiakkaan tavoitteiden saavuttamisen (Woodruff, 1997). 

Salem Khalifa (2004) toteaa, että yhteistä kirjallisuudesta löytyville asiakasarvon 

määritelmille on se, että asiakkaan saamat hyödyt ovat aina asiakkaan määrittämiä. 

Tässä tutkimuksessa asiakasarvolle riittää määritelmä, jonka mukaan asiakasarvo on 

asiakkaan kokemaa tarjoomasta saatavaa hyötyä. 

Michael Porter esitti vuonna 1985 ilmestyneessä kirjassaan Competitive Advantage 

arvoketjun käsitteen. Porterin mukaan asiakasarvo rakentuu tietyissä yrityksen 

toiminnoissa, joiden lisäksi yrityksessä on suoraan arvoa tuottamattomia tukitoimintoja. 

Porterin arvoketju on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että se kuvaa ainoastaan 

valmistavan teollisuuden yrityksen eikä malli ei sovellu käytettäväksi palveluyrityksissä 

(Peppard & Rylander, 2006). Arvoketjun korvaajaksi moniulotteista palveluiden 

asiakasarvon rakentumista kuvaamaan on kehitetty arvoverkosto. Internetin 

yleistymisen myötä liiketoiminta on alkanut organisoitua alustataloudeksi, joka 

mahdollistaa nopeasti skaalautuviat palveluidekokonaisuudet (Viitanen et al., 2017). 

Alustataloudessa on keskeistä, että aikaisempien siilojen sijaan yritykset organisoituvat 

uudella tavalla ja tuottavat asiakasarvoa yhteisillä alustoilla (Viitanen et al., 2017). 
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Palveluihin perustuvassa taloudessa asiakkaat ovat aktiivisesti mukana 

arvonluontiprosessissa (Yi, 2014). Tehokas arvonluonti asiakkaan kanssa edellyttää 

toimittajalta asiakastarpeiden ymmärtämisen lisäksi asiakkaan arvonluontiprosessissa 

mukana olemiseen liittyvien toiveiden huomioonottamista (Kohtamäki & Rajala, 2016). 

Myös palveluntarjoajan on otettava asiakkaiden aktiivinen rooli huomioon, mikä vaatii 

monelta yritykseltä suuria muutoksia toimintatavoissa (Yi, 2014). 

Asiakasarvon voidaan määritellä olevan asiakkaan kokema hyöty, mutta Yi (2015) 

mukaan tämän on vain yksi kolmesta asiakasarvon osasta. Määritelmän mukaan 

asiakasarvon kolme osaa ovat arvo asiakkaalle, asiakkaan arvo ja asiakkaan luoma 

arvo. Näistä palvelun arvo asiakkaalle viittaa siihen, mikä on yleisesti totuttu 

ajattelemaan asiakasarvona. Asiakkaan arvo kuvaa sitä kuinka arvokas asiakas on 

yritykselle, ja siitä voidaan käyttää nimitystä asiakkaan elinkaariarvo (customer lifetime 

value, CLV). Asiakkaan luoma arvo kuvaa sitä, että arvo luodaan yhdessä asiakkaan 

kanssa. (Yi, 2014) Tämän määritelmän mukaan asiakasarvo ei ole arvoa pelkästään 

asiakkaan näkökulmasta, vaan määritelmään on otettu mukaan myös yrityksen 

näkökulma. 

Myös asiakkaan näkökulmasta asiakasarvo voi koostua useasta eri osasta, jotka eivät 

välttämättä liity yksittäiseen palveluun tai tuotteeseen.  O’Cass & Ngo (2012) toteavat , 

että asiakkaat voivat etsiä arvoa esimerkiksi tarjoomasta (performance value), toimittaja-

asiakassuhteesta (relationship value) tai arvonluonnista yhdessä (value co-creation). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarjooman tuottamaan arvoon. 

Asiakasarvo ja asiakkaan kokema arvo määrittävät sen, onko asiakas kiinnostunut 

tarjoomasta. Kim et al. (2007) toteavat asiakasarvon ja asiakkaan kokeman arvon olevan 

merkittävin tekijä asiakkaan halukkuudessa ottaa uutta teknologiaa käyttöön. 

Prospektiteorian mukaan taloudelliset toimijat suhtautuvat eri tavalla riskiin mahdollisen 

voiton ja mahdollisen tappion yhteydessä. Shane (2014) totesi tämän näkyvän siinä, että 

jos asiakkaalle tarjotaan uutta tarjoomaa nykyisen tilalle, tulee uuden tarjooman arvon 

olla vähintään kaksinkertainen nykyiseen verrattuna, jotta asiakas kiinnostuu siitä. 

Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että vaikka uuden tarjoaman arvo on asiakkaalle 

korkeampi, liittyy vaihtamiseen tappion mahdollisuus. 

2.2.2 Asiakastarpeet, -toiveet ja -odotukset 

Asiakastarve on kuvaus asiakkaan vaatimista hyödyistä, joita tuotteessa tai palvelussa 

tulisi olla (Griffin & Hauser, 1993; Shane, 2014). Tämän määritelmän mukaan 

asiakastarve on asiakkaan kuvaus tuotteen tai palvelun tarjoamasta asiakasarvosta. 

Asiakastarpeiden selvittäminen on siis sen selvittämistä, mikä tuo asiakkaalle 
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asiakasarvoa. Shanen (2014) määritelmän mukaan asiakastarve uudelle tuotteelle tai 

palvelulle on olemassa, jos uudella tuotteella tai palvelulla voidaan ratkaista jokin 

asiakkaan nykyinen ratkaisematon ongelma tai jos uusi tuote ratkaisee ongelman 

paremmin kuin käytössä oleva ratkaisu. 

Asiakastoiveet sisältävät toiveen minkälaisilla ratkaisuilla asiakastarpeet voidaan 

tyydyttää. (Martinsuo et al., 2020; Shane, 2014) Asiakastoiveet ovat siis spesifimpiä kuin 

asiakastarpeet, ja toive sisältää asiakkaan ajatuksen ratkaisumahdollisuudesta. 

Asiakasodotukset ovat asiakastarpeiden ja asiakastoiveiden yhdistelmä, jotka on 

tunnistettu yhdessä asiakkaan kanssa (Martinsuo et al., 2020). Asiakastarpeiden, 

asiakastoiveiden ja asiakasodotusten suhdetta on kuvattu kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Asiakastarpeet, -toiveet ja -odotukset Martinsuo et al. (2020) mukaan 

Asiakastarpeita voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, minkä vuoksi 

asiakastarpeiden luokittelulle on kehitetty useita tapoja. Asiakastarpeita voidaan 

luokitella niiden spesifisyyden (Shillito, 2001; Woodruff, 1997), havainnointavuuden 

(Sanders, 1992), yleisyyden ja pysyvyyden (Otto & Wood, 2000) sekä tärkeyden  

perusteella. 

Woodruff (1997) esitti asiakasarvolle kolmetasoisen mallin, jonka mukaan asiakkaan 

kokema arvo koostuu ja asiakastarpeita voi tyydyttää näillä kolmella tasolla. Shillito 

(2001) jatkokehitti Woodruffin (1997) asiakasarvon hierarkiamallia soveltamalla tätä 

yhden tarjoaman tutkimiseen soveltuvaa mallia asiakkaan tarpeiden luokittelemiseen. 

Shilliton (2001) mukaan pyramidin tasot vastaavat Woodruffin määrittelemiä tasoja, 

mutta Shillito kuvaa asiakastarpeet pyramidin muodossa. Kuvassa 3 on esitetty tämä 
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asiakastarpeiden jaottelu, jossa keskeisenä osana on asiakastarpeet ja niiden 

määrälliset suhteet toisiinsa. Abstraktein eli pyramidin ylin taso on asiakkaan haluama 

lopputavoite, keskimmäisenä on toivotut seuraukset ja tarkimmalla tasolla toivotut 

ominaisuudet ja suorituskyky. Pyramidi kuvaa sitä, että alimmalla tasolla asiakkaalla voi 

olla tarve useille eri ominaisuuksille, jotka yhdistyvät muutamaksi seuraukseksi ja 

yleensä haluttuja lopputavoitteita on vain yksi tai muutama (Shillito, 2001). 

 

Kuva 3. Asiakastarpeiden tasot, mukaeltu (Shillito, 2001) 

Tuotekehitystä ja asiakastarpeita tutkineet Otto & Wood (2001) luokittelevat 

asiakastarpeet sen mukaan, kuinka pysyviä ne ovat ja kuinka suurta osaa asiakkaista 

ne koskettavat. Tarpeet voidaan luokitella asteikoilla pysyvät – muuttuvat ja yleiset – 

erityiset. Tämän luokittelun avulla voidaan tutkia kuinka paljon resursseja kannattaa 

suunnata tietyn asiakastarpeen tyydyttämiseen. Yleisiin ja pysyviin tarpeisiin on 

kannattavampaa panostaa kuin erityisiin ja muuttuviin. Kuvassa 3 esitetyn pyramidin 

mukaiset asiakastarpeet voidaan myös luokitella Otto & Wood mukaisesti muuttuviin ja 

yleisiin. Pyramidin huipulla oleva haluttu lopputavoite muuttuu todennäköisesti 

hitaammin, jos ollenkaan, kuin pyramidin alatason tarpeet. Pyramidin perusteella 

voidaan myös ajatella, että jos haluttu lopputavoite muuttuu, muuttuvat myös alempien 

tasojen tarpeet. 

Sanders (1992) tutki miksi useat tuotekehitysprojektit eivät onnistu 

markkinatutkimuksista huolimatta. Hän esitti päätelmänsä siitä, että vain osa 

asiakastarpeista on mahdollista tunnistaa tai asiakkaan on mahdollista sanallistaa ne. 

Kuvassa 4 on esitetty Sandersin jaottelu asiakastarpeille, joista helpoiten havainnoitavat 

ovat ylimpänä ja tunnistamisen vaikeus kasvaa mitä alempana tarpeet ovat käänteisessä 

kolmiossa. Sanders (1992) päätyi tutkimuksessaan siihen, että tuotekehitykseen 

liittyvässä tutkimuksessa tulee käyttää useampaa tutkimusmetodia, että voidaan 

tunnistaa mahdollisimman monia asiakastarpeita. 
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Kuva 4. Asiakastarpeiden syvyys ja havainnoinnin vaikeus, mukaeltu (Sanders, 
1992) 

Berger et al. (1993) esittivät vuonna 1984 The Kano model -mallin, jossa asiakastarpeet 

luokitellaan välttämättömiin (Basic needs), tyytyväisyystekijöihin (Performance needs) ja 

ilahduttajiin (Delighters). Malli on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Asiakastarpeiden Kano-malli, mukaeltu (Berger et al., 1993) 

The Kano -mallin mukaan välttämättömät tarpeet ovat niitä, joita asiakas odottaa, ja 

joiden puuttuminen johtaa suureen tyytymättömyyteen, mitä asiakas ei ole valmis 
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sietämään (Berger et al., 1993). Asiakas ei osaa kommunikoida välttämättömiä tarpeita, 

koska niitä odotetaan oletusarvoisesti. Tyytyväisyystekijöitä asiakkaat osaavat usein 

kommunikoida, ja asiakastyytyväisyys kasvaa sen mukaan, mitä paremmin kyseinen 

tarve on tyydytetty. Ilahduttajatarpeita asiakas ei odota, mutta niiden tyydyttäminen 

johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun. Kuvassa esitetyssä Kano-mallissa vaaka-akseli 

kuvaa tasoa, jolla asiakkaan tarpeeseen on vastattu. Pystyakseli kuvaa asiakkaan 

tyytyväisyystasoa. Kuvassa olevat nuolet kuvaavat muutosta ajan suhteen. Usein asia, 

joka on aikaisemmin ollut ilahduttaja muuttuu ajan kuluessa välttämättömäksi. 

Asiakkaan odotukset voivat olla myös abstrakteja, arvonluontiin tai asiakassuhteeseen 

liittyviä asioita. Kemppilä & Mettänen (2004) kertovat asiakkaiden odottava 

tietointensiivisiltä palveluyrityksiltä kokonaisratkaisuja, jotka vaativat palveluyritykseltä 

laaja-alaista ja monipuolista osaamista. 

Crain & Abraham (2008) toteavat, että B2B-markkinoilla toimivan palveluyrityksen tulee 

pyrkiä palvelemaan asiakasta operatiivisten asiakastarpeiden sijaan strategisesti 

tärkeissä asiakastarpeissa. Asiakkaan strategisiin asiakastarpeisiin keskittymällä voi 

saavuttaa parempaa tuottoa ja vahvistaa asiakassuhdetta (Crain & Abraham, 2008).  

Koskelan (2009) Suunnitteluliiketoiminnan toimialajärjestö SKOL ry:lle tekemässä 

diplomityössä selvitettiin, miten alan yritykset tietävät mitä asiakas haluaa tai tarvitsee. 

Suurin osa yrityksistä vastasi, etteivät he tunne asiakkaidensa tarpeita. Kyseisten 

yritysten mukaan asiakkaat eivät osaa itsekään määritellä omia tarpeitaan. SKOL ry:n 

asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan asiakkaat olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, 

miten suunnittelupalveluyritykset vastasivat asiakastarpeisiin (Koskela, 2009). Vaikeasti 

kartoitettavista asiakastarpeista huolimatta alan yritykset ovat onnistuneet  tarpeiden 

määrittelyssä. Ratkaisuna vaikeasti kartoitettaviin asiakastarpeisiin ehdotetaan 

asiakkaan ja palveluntarjoajan tiivistä yhteistyötä tarpeiden määrittämisessä (Koskela, 

2009). 

Suunnittelupalveluyritykset mainitsivat kyselyssä asiakastarpeiden selvittämisen olevan 

vaikeaa. Asiakastarpeiden selvittäminen voi olla vaikeaa, koska kaikkia asiakkaan 

tarpeita ei pystytä kommunikoimaan. Lisäksi asiakastarpeet muuttuvat ajan myötä 

(Shane, 2014; Slater & Mohr, 2006). Asiakastarpeiden muuttumiseen vaikuttaa 

esimerkiksi teknologian kehittyminen (Shane, 2014). Asiakastarpeiden muuttuminen voi 

myös mahdollistaa asiakastarpeiden ratkaisemisen hyvinkin aiemmasta poikkeavin 

keinoin (Slater & Mohr, 2006). Täysin uusien palveluiden asiakastarpeiden 

määrittäminen vaatii tavallisesta strategiatyöstä poikkeavia metodeja (Shane, 2014, p. 

9). 
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Asiakastarpeiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, kun halutaan luoda asiakaslähtöisiä 

palveluita. Slater & Mohr (2006) mukaan yritykset keskittyvät usein asiakkaiden 

nykyisten tarpeiden ratkaisemiseen nykyisellä teknologialla. Kuitenkin uusien, 

asiakkaiden ja kilpailijoiden vielä tunnistamattomien asiakastarpeiden tunnistaminen ja 

tyydyttäminen voi kasvattaa merkittävästi asiakastyytyväisyyttä (Kärkkäinen et al., 

2001). Suuri asiakastyytyväisyys voi johtaa pysyviin asiakassuhteisiin ja 

markkinaosuuden kasvattamiseen (Kärkkäinen et al., 2001). 

Ennen asiakastarpeiden määrittelyä on oleellista päättää kenen asiakkaiden tarpeisiin 

halutaan vastata. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota yrityksen strategiaan ja siihen, 

millaisiin asiakastarpeisiin yritys haluaa vastata ja millä kilpailustrategialla yritys 

tavoittelee kilpailuetua. 

2.2.3 Kilpailuetu 

Porterin mukaan kilpailuetu syntyy pohjimmiltaan siitä, että yrityksen asiakkailleen 

tarjoama arvo on suurempi kuin arvon luomiseen käytetyt kustannukset (Porter, 1998, p. 

3). Arvo on se, mitä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, ja kilpailijoihin nähden suurempi 

arvo voidaan saavuttaa matalammilla hinnoilla tai uniikeilla hyödyillä, joista asiakas on 

valmis maksamaan suuremman hinnan (Porter, 1998, p. 3). Kilpailuedun 

saavuttamiseen liittyy oleellisesti myös kilpailutilanne, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen 

tarjoama asiakkaan kokemaa arvo on suurempi kuin kilpailevan yrityksen. 

Porterin (1985) mukaan yritys voi valita toisen kahdesta yleisestä kilpailustrategiasta. 

Hänen mukaansa yritys voi kilpailla kasvattamalla asiakasarvoa joko laskemalla 

kustannuksia tai kasvattamalla asiakkaan saamaa hyötyä. Edullisiin kustannuksiin 

tähtäävää strategiaa kutsutaan kustannusjohtajuudeksi ja suuremman asiakasarvon 

tarjoamista differoinniksi (Porter, 1998). Abernathy & Utterback (1978) mukaan 

asiakastarpeille perustuvassa innovointitoiminnassa on tarkoitus lisätä kilpailuetua 

kasvattamalla asiakasarvoa, ei laskea kustannuksia. Porterin esittämien 

perusstrategioiden lisäksi yritys voi segmentoida asiakkaansa eli jakaa asiakkaat ryhmiin 

asiakastarpeiden perusteella, ja käyttää eri asiakkaille tai asiakasryhmille erilaisia 

strategioita (Porter, 1998, pp. 231–232).  

Asiakasarvo syntyy siitä, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Suurempi 

asiakasarvo kasvattaa kilpailuetua, mikä takia asiakastarpeiden tunnistaminen on hyvin 

oleellista kilpailuedun saavuttamiseksi. Asiakastarpeiden aikainen tai kilpailijoita parempi 

tunnistaminen voi johtaa merkittävän kilpailuedun saavuttamiseen (Kärkkäinen et al., 

2001; Slater, 1997). Palveluliiketoiminnassa kilpailukyvyn säilyttämiseksi yrityksen on 

kyettävä lunastamaan asiakkaiden odotukset, mikä vaatii palveluelementtien 
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vahvistamista osana tarjoamaa tai uusien palvelukokonaisuuksien tarjoamista (Helander 

et al., 2013, p. 12).  

2.3 Innovaatiot ja teknologinen kehitys 

Tässä alaluvussa esitetään teknologiseen kehitykseen liittyviä käsitteitä ja teorioita. 

Lisäksi alaluvussa perehdytään digitaalisen kaksosen käsitteeseen, kehitykseen ja 

hyötyihin. 

2.3.1 Innovaatio ja teknologinen murros 

Rogers (1971, p. 11) määrittelee innovaation on ideana, toimintatapana tai objektina, 

jonka yksilö tai muu yksikkö kokee uudeksi. Rogersin määritelmän mukaan uutuuden 

kokemus määrittelee onko kyseessä innovaatio. Uudet teknologiat voidaan jaotella 

inkrementaalisiin ja radikaaleihin sen mukaan, kuinka paljon uusi teknologinen 

innovaatio eroaa jo käytössä olevista, eli kuinka paljon siinä on uutta. Inkrementaalinen 

teknologinen innovaatio tarkoittaa suhteellisen pieniä muutoksia jo olemassa olevaan 

teknologiaan (Shane, 2014, p. 21). Radikaaliin teknologiseen innovaatioon liittyy 

perusteellisesti uusi tapa ratkaista olemassa oleva ongelma (Shane, 2014, p. 21). 

Abernathy & Utterback (1978) totesivat, että vaikka usein radikaaleja innovaatioita 

korostetaan, uuteen teknologiaan liittyvät inkrementaaliset innovaatiot voivat 

kumulatiivisesti vastata jopa suuremmasta kehitysloikasta kuin alkuperäinen radikaali 

innovaatio.  

Abernathy & Utterback (1978) mukaan tuoteinnovaation jälkeen syntyy prosessi-

innovaatioita. Tämä johtuu siitä, että prosessi-innovaatioita tarvitaan innovaation 

kehitysten seuraavissa vaiheissa kysynnän kasvaessa ja innovaation kehityksen 

painopisteen muuttuessa. Abernathy & Utterback (1978) mukaan innovaation kehitys 

ajan suhteen jakautuu kolmeen vaiheeseen. Näissä vaiheissa pääpaino kilpailuedun 

tavoittelussa tuotekehityksen kannalta on tuotteen tehokkuuden maksimointi, 

tuotevariaatiot/kustomointi ja kustannusten vähentäminen (Abernathy & Utterback, 

1978; Shahmarichatghieh et al., 2016). Vaiheet kuvaavat sitä, että uuden innovaation 

suhteen yritykset keskittyvät aluksi saavuttamaan mahdollisimman hyvän suorituskyvyn 

ja keskittyvät myöhemmin innovaation räätälöintiin ja kustannusten alentamiseen. 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ensimmäinen vaihe on tuotteen tehokkuuden 

maksimointi, mutta Abernathy & Utterback (1978) mukaan tuotevariaatiot tulevat 

aikaisemmin kuin kustannusoptimointi, mikä Shahmarichatghieh et al. (2016) mukaan 

on toinen vaihe. 
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Kalliokulju & Palviainen (2006) määrittelevät disruptiivisen teknologian ihmisten 

toimintatapoja syvällisesti muuttavaksi. Disruptiossa ei ole kyse pelkästään 

teknologiasta, vaan teknologian ja liiketoimintamallin muutoksen yhdistelmästä (Hopp et 

al., 2018). Latzerin (2009)  mukaan disruptiivisille innovaatioille on tyypillistä, että niiden 

suorituskyky on aluksi heikompi kuin vallitsevan, mutta kehitys on hyvin nopeaa. Hän 

toteaa myös disruptiivisiin innovaatioihin liittyvän aluksi asiakkaiden hylkäämisen ja 

matalamman voitot. Disruptiivisen innovaatio voi kuitenkin olla kannattavaa kehittää, 

koska sen suorituskyky ylittää aikaisemman käytössä olleen ja tällöin yritys saavuttaa 

edelläkävijän edun (Latzer, 2009). 

Hopp toteaa, että on tärkeää erottaa disruptiivinen ja radikaali innovaatio toisistaan. 

Disruptiivinen teknologia saa aikaan toimintatapojen muutoksen ja aikaisemmin käytetty 

toimintatapa voi väistyä nopeastikin uuden tilalta. Myös radikaali teknologia voi olla hyvin 

uutta, mutta siihen ei liity välttämättä toimintatapojen laajaa muutosta. 

Murroksessa on kyse sosio-teknisestä muutoksesta, jossa joko uusi disruptiivinen 

teknologia on saanut aikaan murroksen tai uusi teknologia on kehitetty muuttuneen 

sosiaalisen järjestelmän tarpeisiin. Innovaatio on saanut alkunsa joko ominaisuus- tai 

tarvelähtöisesti. Näistä käytetään nimitystä technology-push ja market-pull  (Martin, 

1994, pp. 43–44). Olennainen ero näiden välillä on se, onko innovaatiota lähdetty 

kehittämään olemassa olevaan asiakastarpeeseen (market-pull) vai onko innovaatio 

kehitetty ilman valmiiksi tunnistettua kysyntää (technology-push). 

Radikaalit innovaatiot syntyvät osana teknologialähtöistä ajattelutapaa, koska asiakkaat 

eivät osaa tuoda ilmi asiakastoiveitaan, joissa asiakastarpeen voisi tyydyttää radikaalisti 

erilainen teknologia (Martin, 1994, p. 44). Market-pull perustuu asiakastarpeita 

tyydyttävien innovaatioiden kehittämiseen. Siksi markkinalähtöisessä 

innovaatiokehityksessä olennainen osa on asiakastarpeiden tunnistaminen (Shane, 

2014). 

Asiakastarpeet vaihtelevat segmenttien mukaan. Diffuusioteoria on yksi tapa jaotella 

asiakkaat segmentteihin. Diffuusio on prosessi, jossa innovaatio on kommunikoitu 

tiettyjä kanavia käyttäen ajan myötä sosiaalisen systeemin jäsenille (Rogers, 1971, p. 

10). Diffuusio kuvaa siis innovaatioiden omaksumista tietyssä populaatiossa. 

Innovaatioiden diffuusiossa populaatio on jaettu viiteen ryhmään sen mukaan, kuinka 

nopeasti ryhmän jäsenet ovat valmiita ottamaan uuden innovaation käyttöön. 

Innovaatioiden käyttöönotto noudattaa normaalijakaumaa, jossa aika on vaaka-akselilla 

ja käyttöönottoinnokkuus pystyakselilla. Tämä innovaatioiden diffuusio jaettuna viiteen 

ryhmään löytyy kuvasta 6. 
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Kuva 6. Innovaatioiden diffuusio, mukaeltu (Rogers, 1971) 

Alkuperäiseen Rogersin diffuusiomalliin esitti lisäyksen Moore (2002), jonka teorian 

mukaan aikaisten omaksujien ja aikaisen enemmistön välissä on kuilu (the chasm), jonka 

ylittäminen ja aikaisen enemmistön tavoittaminen vaatii erityistä huomiota yritykseltä. 

Mooren mukaan kuilu on olemassa erityisesti kun kyseessä on disruptiivinen teknologia. 

Myös Shane (2014, p. 53) toteaa, että enemmistö vaatii arvon näkyväksi tuomista ja siksi 

asiakasarvon kommunikoimiseen kuiluvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Suunnittelupalveluliiketoiminnassa samojen palveluiden asiakkaat voivat tulla useilta eri 

toimialoilta. Shanen (2014, p. 53) mukaan enemmistö vaatii referenssejä saman alan 

toimijoilta. Tämän takia yrityksen tulisi keskittyä palvelemaan tietyn toimialan asiakkaita, 

jotta asiakkaille voidaan tarjota myös referenssejä saman alan toimijoilta. Yhteen 

toimialaan keskittyminen mahdollistaa arvon näkyväksi tekemisen asiakkaille ja 

enemmistöön kuuluvien asiakkaiden odottaman kokonaisen ratkaisun tarjoamisen 

(Shane, 2014, p. 53). 

Mooren teoria kuilusta on saanut osakseen myös kritiikkiä (Kalliokulju & Palviainen, 

2006; K. Moore, 2004). Kalliokulju & Palviainen (2006) kritisoivat Mooren kuilumallia siitä, 

ettei sillä ole tieteellistä pohjaa. K. Mooren (2004) kritiikki kohdistuu siihen, että alun perin 

vuonna 1991 julkaistu malli ei päde enää nykyisessä hyvin monimutkaisessa 

markkinatilanteessa. Kuitenkin asiakassegmentistä toiseen siirryttäessä on huomioitava 

seuraavan asiakassegmentin erilaiset tarpeet ja odotukset, joten joka tapauksessa 

aikaisista omaksujista aikaiseen enemmistöön on palveluntarjoajana kiinnitettävä 

erityistä huomiota. 

Innovaation leviämiseen ja sen nopeuteen vaikuttavat myös innovaation ominaisuudet. 

Rogers (1971, pp. 15–16) esittää viisi innovaation ominaisuutta, jotka selittävät eroja 

innovaatioiden omaksumisessa. Nämä ominaisuudet ovat suhteellinen hyöty, 

yhteensopivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja huomattavuus. Suhteellinen hyöty 

tarkoittaa sitä, että innovaatio ollaan sitä halukkaampi hyväksymään käyttöön, mitä 
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suurempi hyöty edelliseen ratkaisuun verrattuna siitä saadaan Rogers (1971, pp. 15–

16). Innovaation hyväksymistä lisää myös se, jos innovaatio on yhteensopiva nykyisten 

järjestelmien kanssa Rogers (1971, pp. 15–16). Monimutkaisuus hidastaa omaksumista 

nopeutta ja innovaatioiden kokeiltavuus nopeuttaa. Kokeiltavuudella tarkoitetaan sitä, 

että innovaatiota voi kokeilla ennen isoa sitoutumista Rogers (1971, pp. 15–16). Lisäksi 

innovaatiot leviävät nopeammin, jos ne ovat huomattavia, eli voi huomata, ketkä toiset 

ovat jo ottaneet innovaation käyttöön Rogers (1971, pp. 15–16). Kalliokulju & Palviainen 

(2006) nostavat innovaatioiden leviämiseen vaikuttavina tekijöinä esiin myös 

kulttuurilliset tekijät, joita voidaan kuvata Hofsteden muuttujien avulla. 

Uuden teknologian leviämiseen vaikuttavat siis sekä innovaation ominaisuudet että 

sosiaalinen systeemi ja sen jäsenet. Diffuusiomalli auttaa hahmottamaan tai esittämään 

arvauksen missä vaiheessa jokin tuote tietyllä hetkellä on, minkä perusteella voidaan 

ennakoida mitä on tulossa (Kalliokulju & Palviainen, 2006). Diffuusioteoriaa voidaan 

käyttää hyödyksi kun tehdään päätöksiä tulevaisuuteen liittyen (Kalliokulju & Palviainen, 

2006). 

Slater & Mohrin (2006) mukaan tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä teknologisten 

innovaatioiden menestyksekkäässä kehityksessä ja kaupallistamisessa ovat 

asiakkaiden markkinasegmentti diffuusioteorian perusteella, asiakkaan suuntaus ja 

yrityksen markkinastrategia. Slater & Mohrin (2006) mukaan menestys syntyy 

asiakastuntemuksen ja yrityksen markkinastrategian perusteella. Teknologiset 

innovaatiot ovat merkittäviä arvonluonnin kannalta (Shane, 2014, p. 7). Niiden avulla 

voidaan vastata asiakastarpeisiin ja luoda arvoa asiakkaalle. Teknologisia innovaatioita 

hyödyntämällä ja suurempaa asiakasarvoa tarjoamalla yritys voi saavuttaa kilpailuetua.  

2.3.2 Digitalisaatio 

Digitalisaatio voidaan määritellä usealla eri tavalla, mutta sille ei ole yhtä virallista 

määritelmää (Ilmarinen & Koskela, 2015). Digitalisaation taustalla on digitalisointi, joka 

viittaa analogisen muuttamista digitaaliseen muotoon (Ilmarinen & Koskela, 2015). 

Pelkkä digitalisointi ei kuitenkaan ole sama asia kuin digitalisaatiota (Ilmarinen & 

Koskela, 2015). Digitalisaatiossa on kyse murroksesta, joka on pelkästään teknologian 

kehittymistä laajempi asia (Ilmarinen & Koskela, 2015). 

Teknologian kehittymisen lisäksi digitalisaatioon liittyy teknologian murroksen lisäksi 

asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden murros (Ilmarinen & Koskela, 2015). 

Aikaisemmin todettiin disruptiivisen teknologian muuttavan syvällisesti toimintatapoja. 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on määritellyt digitalisaation olevan digitaalisen 

teknologian käyttö palveluissa ja ihmisten vuorovaikutuksessa. Davenport & Redman 
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(2020) mukaan digitalisaatioon liittyy oleellisesti IT ja teknologian nopea kehitys. Tässä 

työssä digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen muutosta, jonka taustalla on IT-

teknologian nopea kehitys.  

Sitra nostaa yhdeksi viidestä aikamme megatrendistä teknologian sulautumisen 

kaikkeen. Megatrendi on pitkäkestoinen, suuri, hitaasti muuttuva ilmiö. Megatrendiä ei 

voi määritellä ainoastaan yksittäisiä tekijöitä, koska megatrendissä on kyse laajasta 

kokonaisuudesta, joka voi sisältää jopa toisilleen vastakkaisia alailmiöitä. Teknologian 

sulautuminen kaikkeen on megatrendi, jonka yksi merkittävä sosio-kulttuurinen trendi on 

digitalisaatio. Teknologioiden halventuminen ja laskentatehon kasvaminen ovat 

digitalisoitumisen ajureita (Ilmarinen & Koskela, 2015). Molemmat näistä ajureista ovat 

osa teknologian nopeaa kehitystä, joka liittyy oleellisesti megatrendiin. 

Nisula (2019) esittää megatrendin suhdetta siihen liittyviin alailmiöihin puun mallisella 

kuvaajalla, joka löytyy kuvasta 7. Kuvaajan varsi on megatrendi, josta kumpuavat sosio-

kulttuurilliset trendit. Näistä lähtevät teknologiatrendit ja viimeisimpänä näkyvät 

kuluttajatrendit. 

 

Kuva 7. Megatrendin ja alailmiöiden suhde toisiinsa, mukaeltu (Nisula, 2019) 

Digitalisaatio toimintatapojen muutoksena on sosiokulttuurillinen trendi, johon liittyvä 

teknologiatrendi on esimerkiksi IT. Digitalisaation hyödyntämisessä 

suunnittelupalveluliiketoiminnassa kaupallistettavissa palveluissa voidaan hyödyntää IT-

kuluttajatrendejä. Kuluttajatrendit tuotuna B2B-suunnittelupalveluympäristöön voivat olla 

asiakasyrityksille tarjottavia palvelukonsepteja, joiden taustalla on IT-kehitys, kuten 

kuvassa esitetyt virtuaalinen todellisuus ja digitaalinen kaksonen. 
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Osa tutkijoista on sitä mieltä, että digitalisaatio ei enää tuo yhtä merkittäviä 

tuottavuushyötyjä mitä aikaisemmat teknologiset läpimurrot ovat saaneet aikaan 

(Pohjola, 2020). Pohjola (2020) kuitenkin arvelee, että digitalisaation suurimmat hyödyt 

ovat vielä saavuttamatta, ja ne saavutetaan kun digitalisaatiota osataan hyödyntää 

tehokkaasti. Digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyy tärkeänä osana myös 

asiakastarpeiden tunnistaminen. Digitalisaatio on kokonaisvaltainen muutos, joka 

vaikuttaa asiakastarpeiden muutokseen. Lisäksi digitalisaatio vaikuttaa 

organisaatiotasolla myös toimintakulttuuriin. Davenport & Redman (2020) nostavatkin 

yhdeksi digitalisaation hyödyntämisen kannalta merkittäväksi kyvyksi organisaation 

kyvyn muuttua. Organisaation kyky muuttua näkyy sisäisten tekijöiden lisäksi siinä, miten 

nopeasti organisaatio ottaa käyttöön uusia teknologioita, esimerkiksi kuinka nopeasti 

suunnittelupalveluliiketoiminnan asiakkaat ovat halukkaita hyödyntämään uusia 

palvelukonsepteja. 

Digitalisaatioon liittyvästä toimintatapojen muutos mahdollistaa arvontuoton yhteydet 

uudella tavalla  (Viitanen et al., 2017). Aikaisemmin siiloutuneen arvontuoton tilalla 

digitalisaatio mahdollistaa kytkeytyneet alustaratkaisut ja alustatalouden (Viitanen et al., 

2017). Alustatalous mahdollistaa globaalisti skaaöautuvat innovaatiot eikä siinä ole 

perinteisiä toimialarajoja. Alustatalouden mahdollistamat uudet tavat IT-ratkaisujen 

soveltamisessa organisaatioiden tasolla tarkoittavat suuria muutoksia, uusia 

liiketoimintamalleja ja tuottavampia ratkaisuja (Viitanen et al., 2017).  

Alustaekosysteemeille keskeistä on tietotekniikan hyödyntäminen, yhteistyö ja 

keskinäisten riippuvuuksien verkosto. Verkoston tuottama arvo on suurempi kuin 

osiensa summa (Viitanen et al., 2017). Digitaalisia alustaekosysteemejä on kehittynyt 

erilaisten teemojen ympärille, joista suunnittelupalveluyritys ja sen asiakkaat toimivat 

valmistavan teollisuuden verkostossa. Viitanen et al. (2017) nimeävät valmistavan 

teollisuuden alustaekosysteemiksi digitaaliset kaksoset. 

2.3.3 Digitaalinen kaksonen 

Digitaalisen kaksosen (Digital twin) konseptin esitti ensimmäistä kertaa tohtori Michael 

Grieves vuonna 2003 tuotetiedonhallinnan luennollaan Michiganin yliopistossa (Grieves, 

2014). Grievesin esittämän digitaalisen kaksosen konsepti oli yksinkertaisuudessaan 

fyysisestä tuotteesta tehty digitaalinen kuvaus, joka keräsi dataa fyysisestä osasta, ja 

jonka avulla voitiin siirtää informaatiota takaisin fyysiseen osaan (Grieves, 2014). 

Kuvassa 8 on esitetty kolme osaa, joista digitaalisen kaksosen voidaan katsoa 

koostuvan: fyysinen osa fyysisessä maailmassa, virtuaalinen osa virtuaalimaailmassa 

sekä kolmantena näitä kahta maailmaa yhdistävä data (Grieves, 2014; Qinglin & Tao, 
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2018). Digitaalisessa kaksosessa data liikkuu mallien välillä molempiin suuntiin; 

virtuaaliseen malliin kerätään dataa fyysisestä osasta ja virtuaalisen mallin avulla saadun 

informaation avulla voidaan ohjata fyysistä osaa.  

 

Kuva 8. Digitaalisen kaksosen perusperiaate, mukaeltu (Grieves, 2014) 

Digitaalisen kaksosen konsepti on pysynyt yli viidentoista vuoden ajan pääpiirteiltään 

samana, mutta kuten Grieves (2014) toteaa, digitaalisen kaksosen määritelmä on 

monipuolistunut ja monimutkaistunut teknologisen kehittymisen myötä. Taulukossa 2 on 

esitetty tutkijoiden määritelmiä digitaaliselle kaksoselle.  

 Digitaalisen kaksosen määritelmiä 

Digitaalisen kaksosen määritelmä Lähde 

Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen, digitaalinen vastinpari 
fyysiselle tuotteelle. Fyysisen ja virtuaalisen osan välillä kul-
keva data ja informaatio kytkevät osat yhteen. 

(Grieves, 2014) 

Digitaalisella kaksosella viitataan tietyn asian digitaaliseen 
malliin, joka sisältää tuotemäärittelyn ja sen geometriaa, ma-
teriaaleja, komponentteja ja käytöstä kuvaavat tekniset mallit 
sekä kyseiselle edustamalleen fyysiselle asialle ainutlaatuisen 
operatiivisen datan. 

(Leiva, 2016) 

Digitaalinen kaksonen on fyysisen prosessin peilikuva, joka on 
esitetty prosessin rinnalla, ja joka yleensä vastaa tarkasti fyy-
sisen prosessin toimintaa reaaliajassa. 

(Batty, 2018) 

Digitaalinen kaksonen on kokonaisvaltainen digitaalinen ku-
vaus yhdestä tuotteesta. Se sisältää fyysisen tuotteen ominai-
suudet, kunnon ja toimintatavat mallien ja datan avulla. Digi-
taalinen kaksonen on joukko realistisia malleja, jotka voivat 
simuloida tuotteen toimintaa ympäristössä. 

(Haag & Anderl, 2018) 

Digitaalinen kaksonen on dynaaminen, virtuaalinen malli sys-
teemistä, prosessista tai tuotteesta. 

(Madni et al., 2019) 

 

Kuten Liu et al. (2020) toteavat ja taulukosta 2 voidaan huomata, digitaalisen kaksosen 

määritelmä on muuttunut ja monimutkaistunut ajan myötä.  Taulukon määritelmissä 

voidaan todeta jokaisessa mainittavan digitaalinen osa ja useimmissa myös fyysinen 

osa. Kaikissa määritelmissä ei kuitenkaan mainita Grievesin alkuperäisen määritelmän 

mukaista datan liikkumista mallien välillä molempiin suuntiin. Näiden määritelmien 

perusteella tässä työssä digitaalinen kaksonen on määritelty alkuperäisen Grievesin 
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määrittelyä mukaillen, eli digitaalisessa kaksosessa tulee olla digitaalinen ja fyysinen 

osa, joiden välillä dataa liikkuu molempiin suuntiin ja lisäksi digitaalisen osan tulee olla 

kokonaisvaltainen malli. 

Qinglin & Tao (2018) sanovat digitaalisen kaksosen viitoittavan tietä kyber-fyysiselle 

interaktiolle. Madni et al. (2019) toteavatkin, että nykyään lähes mitä tahansa digitaalista 

versiota kutsutaan digitaaliseksi kaksoseksi, minkä takia onkin tärkeää määritellä 

tarkemmin, minkälaisia kypsyystasoja digitaalisille malleille on, ja mitä niistä voidaan 

nimittää digitaaliseksi kaksoseksi. Useat konsultointiyritykset ovat tehneet malleja 

digitaalisen kaksosen erilaisille kypsyystasoille, esimerkiksi Evans (2020); Kwasniewski 

& Bjarnehed (2018); Pai et al. (2019). Mikään näistä malleista ei ole saanut vallitsevan 

mallin asemaa, tai ole levinnyt laajalle, eikä niiden tieteellistä taustaa ole avattu mallien 

esittelyn yhteydessä. Kutakin mallia on käytetty lähinnä yritysten omassa 

markkinoinnissa, ja kukin yritys on kehittänyt oman viitekehyksensä samaan 

tarkoitukseen. Tieteellisistä lähteistä löytyy digitaaliselle kaksoselle Jones et al. (2020) 

rakennustekniikasta lainaama BIM-viitekehys sekä Madni et al. (2019) laatima 

viitekehys, jota käytetään tässä työssä digitaalisen kaksosen kehityksen viitekehyksenä. 

Madni et al. (2019) mallissa on määritelty neljä eri kypsyystasoa; esi-digitaalinen 

kaksonen, digitaalinen kaksonen, soveltava digitaalinen kaksonen ja älykäs digitaalinen 

kaksonen. Mallin tasot kriteereineen on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Digitaalisen kaksosen tasot, mukaeltu (Madni et al., 2019) 

Digitaalisen kaksosen määritelmät ovat moninaisia, kuten taulukosta 2 voidaan todeta. 

Madni et al. (2019) viitekehyksessä kukin taso on askel yksinkertaisimmasta 

mahdollisesta digitaalisesta mallista kohti määritelmien monimutkaisimpia ja 

kehittyneimpiä kuvauksia. Digitaalisten kaksosten, eli mallissa tasojen 2-4 mukaisten 

mallinnuksien keskinäinen ero on mallin monimutkaisuudessa, datan määrässä, 
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siirtonopeudessa ja ajankohdassa, teknologian autonomisuudessa sekä mallin 

tarjoaman hyödynnettävän informaation määrässä. 

Tason 1 esi-digitaalinen kaksonen on tyypillinen digitaalinen malli, joka on tyypillisesti 

ennen fyysisen laitteen valmistusta rakennettava virtuaalinen prototyyppi (Madni et al., 

2019). Tason 1 virtuaalista prototyyppiä voidaan hyödyntää tiettyjen valintojen 

tekemisessä ja riskien minimoimisessa suunnittelun aikaisessa vaiheessa (Madni et al., 

2019). Tason 1 mallilla voidaan simuloida mekaanisia ja tietoteknisiä toimintoja, mutta 

mallilla ei ole fyysistä kaksosta, johon se olisi yhteydessä (Madni et al., 2019). 

Tason 2 digitaalisella kaksosella on fyysinen osa, jolta virtuaalinen osa saa dataa 

paketeissa, jonka mukaan digitaalinen malli päivittää tietojaan (Madni et al., 2019). 

Tason 2 digitaalista kaksosta käytetään fyysisen osan skenaarioanalyysien tekemiseen, 

joista saatua tietoa voidaan käyttää ennakoimiseen ja fyysisen osan muokkaamiseen 

skenaarioista saadun informaation perusteella (Madni et al., 2019). 

Tason 3 soveltavassa digitaalisessa kaksosessa on sovellettava käyttöliittymä sekä 

fyysiselle että virtuaaliselle osalle (Madni et al., 2019). Käyttöliittymä osaa ottaa 

huomioon käyttäjän preferenssejä ja valintoja suhteessa monenlaisiin tilanteisiin, mikä 

perustuu valvottuun koneoppimis-algoritmiin (Madni et al., 2019). Soveltavan digitaalisen 

kaksosen virtuaaliseen malliin saadaan dataa jatkuvasti ja ajantasaisesti fyysisestä 

osasta, minkä lisäksi dataa voidaan tuoda paketeissa käytön jälkeen (Madni et al., 2019). 

Tämän tason digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää oikea-aikaisessa suunnittelussa 

ja päätöksenteossa (Madni et al., 2019). 

Tason 4 älykäs digitaalinen kaksonen sisältää kaikki tason 3 ominaisuudet, minkä lisäksi 

siinä käytetään edistyksellisempää koneoppimista (Madni et al., 2019). Älykkäällä 

digitaalisella kaksosessa on alempaan tasoon verrattuna korkeampi itsenäisyys, ja se 

käyttää koneoppimista uusien asioiden ja kuvioiden havaitsemiseen (Madni et al., 2019). 

Älykäs digitaalinen kaksonen voi analysoida tarkempaa fyysisestä osasta saatavaa 

dataa (Madni et al., 2019) 

Merkittävimmät erot eri tasojen digitaalisten kaksosten välillä riippuvat siis siitä, onko 

fyysinen osa olemassa, miten sen ja virtuaalisen osan yhteys toimii ja kuinka 

autonominen ja itseoppiva järjestelmä on kyseessä. Mitä tehokkaammin ja oikea-

aikaisemmin data ja informaatio siirtyvät fyysisen ja virtuaalisen osan välillä, sitä 

enemmän järjestelmän on mahdollista olla autonominen. Suurimmat hyödyt 

digitaalisesta kaksosesta saadaan, kun se toteutetaan korkeimmilla tasoilla. 

Digitaalisesta kaksosesta saatavat ja tavoiteltavat hyödyt riippuvat digitaalisen kaksosen 

tason lisäksi digitaalisen kaksosen käyttökohteesta, eli siitä, mitä fyysistä elementtiä 
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digitaalinen osa mallintaa. Madni et al. (2019) sisällyttivät jo digitaalisen kaksosen 

määritelmään, että se voi kuvata systeemiä, prosessia tai tuotetta. Qi et al. (2019) 

puolestaan määrittelivät digitaalisen kaksosen mallinnuksen kohteiksi palvelun, 

prosessin tai tuotteen. Potentiaalisiin mallinnuksen kohteisiin vaikuttaa myös se, millä 

alalla digitaalista kaksosta käytetään. Teollisuuteen liittyvässä tutkimuksessa on myös 

todettu, että digitaalisen kaksosen voi tehdä laitteen osasta, laitteesta tai koko 

tuotannosta, eli prosessista. 

Alkuperäisen digitaalisen kaksosen idean Grieves (2014) kehitti vastaamaan tarpeeseen 

entistä eheämmästä tuotetiedonhallinnasta. Digitaalista kaksosta kehitetään 2020-

luvulla monella eri alalla, kuten rakennusalalla (Khajavi et al., 2019), 

toimitusketjujenhallinnassa (Tao et al., 2019) ja vaateteollisuudessa (Riedelsheimer et 

al., 2020). Tulevaisuudessa kaikista fyysisen maailman asioista voidaan luoda malli 

käyttäen digitaalista kaksosta. Eniten digitaalisia kaksosia on kuitenkin tutkittu ja 

kehitetty valmistavassa teollisuudessa (Jones et al., 2020). 

Liu et al. (2020) tutkivat digitaalisesta kaksosesta tehtyjä tutkimuksia, ja jakoivat 

digitaalisen kaksosen käyttökohteet neljään ryhmään. Heidän mukaansa digitaalista 

kaksosta voidaan valmistavassa teollisuudessa käyttää elinkaaren mukaisista vaiheista 

suunnittelussa, valmistamisessa, palveluissa ja tuotteen elinkaaren loppupuolella (Jones 

et al., 2020; Liu et al., 2021). Kuvassa 10 on esitetty nämä kolme ensimmäistä elinkaaren 

vaihetta, joissa digitaalista kaksosta voi hyödyntää sekä miten digitaalista kaksosta voi 

hyödyntää kussakin vaiheessa. Elinkaaren loppuvaihetta ei nostettu tässä esiin, koska 

siihen liittyviä hyötyjä tulee (Liu et al., 2021) mukaan tutkia vielä lisää. 

 

Kuva 10. Digitaalisen kaksosen hyödyntäminen teollisuusyrityksessä, mukaeltu (Liu 
et al., 2021) 

Tuotekehityksessä ja suunnittelussa digitaalista kaksosta voidaan käyttää tuotteen 

iteratiiviseen optimointiin, datan eheyden varmistamiseen sekä testaukseen ja 
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validointiin (Liu et al., 2021). Iteratiivisen optimoinnin avulla tuotetta voidaan kehittää 

paremmaksi vähän kerrallaan. Datan eheys tarkoittaa sitä, että jos laitteen 

valmistamiseen liittyy useita sidosryhmiä, digitaalinen kaksonen sisältää kaiken 

oleellisen tiedon laitteesta eikä data ole pirstaloitunut. Tässä työssä käytetyn 

määritelmän mukaisesti tuotekehityksessä käytettävät digitaaliset kaksoset eivät ole 

varsinaisesti digitaalisia kaksosia, fyysiseen osaan puuttuvan yhteyden takia, jos niihin 

ei ole yhdistetty fyysistä prototyyppiä. Madni et al. (2019) luokittelun mukaan 

tuotekehityksessä käytetään tason 1 mallia eli digitaalisen kaksosen esiastetta. 

Valmistuksessa eli tuotannossa digitaalisen kaksosen hyödyt ovat tuotannon 

seuraaminen, ohjaaminen, optimointi ja suorituskyvyn ennustaminen (Liu et al., 2021). 

Lisäksi Liu et al. (2020) mukaan digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää 

tuotannonsuunnittelussa, resurssienhallinnassa ja ihmisen ja robotin yhteistyössä. 

Perinteisesti ihmisen ja robotin välisessä yhteistyössä sekä ihmisen että robotin on 

tarvinnut muuttaa liikeratojansa yhteensopiviksi. Digitaalisen kaksosen avulla robotin 

liikerataa ja toimintoja voidaan säätää reaaliajassa sopimaan saumattomasti ihmisen 

toimintoihin Liu et al. (2020). 

Palvelupuolella digitaalista kaksosesta voidaan saada hyötyä erityisesti 

toimintavarmuuden parantamisessa. Liu et al. (2020) nostivat palveluista esiin 

huoltotarpeen ennakoinnin, viantunnistuksen ja diagnosoinnin, suorituskyvyn 

ennustamisen, laitteen tilan seurannan ja virtuaalisen testauksen. Näiden palveluiden 

hyödyt on osoitettavissa asiakkaalle rahallisesti helposti laskemalla kuinka paljon 

seisonta-aikaa voidaan vähentää digitaalisen kaksosen avulla. 

Termi fideliteetti kuvaa digitaalisen kaksosen tarkkuutta, yksityiskohtaisuutta ja 

paikkansapitävyyttä. Fideliteetti voi olla erilainen eri hyötyjä tavoiteltavissa, ja sen 

tarkoituksenomaisuus tarkoittaa, että tarkkuus on riittävä takaamaan toivotut hyödyt, 

mutta ei liian tarkka etteivät kustannukset nouse (Olcott & Mullen, 2020). Negri et al. 

(2019) esittävät, että digitaalisen kaksosen voi muodostaa myös modulaarisesti 

käyttämällä mustia laatikoita. Mustat laatikot ovat digitaalisen mallin toimintaan 

vaikuttavia osia, joita ei tarvitse mallintaa yksityiskohtaisesti, mutta ne voidaan 

tarvittaessa avata tarkastelulle (Negri et al., 2019). Fideliteettiä ja mustien laatikoiden 

käyttöä pohdittaessa on oltava selkeä käsitys niistä hyödyistä, joita digitaalisesta 

kaksosesta halutaan saavuttaa, jotta ne voidaan tehdä tarkoituksenomaisesti.  

Digitaalisen kaksosen on kyber-fyysinen systeemi (Qinglin & Tao, 2018). Digitaalisen 

kaksosen taustalla olevan teknologian on siis ainakin kyettävä takaamaan yhteys 

fyysisen osan ja virtuaalisen mallin välille, sekä keräämään dataa fyysisestä osasta ja 
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tuottamaan informaatiota virtuaalisessa osassa. Yksinkertaisimmillaan digitaalisen 

kaksosen toteuttamiseen tarvittava teknologia voi siis olla dataa fyysisestä osasta 

kerääviä antureita, verkkoyhteys ja jonkinlainen data-analyysi tai simulaatio virtuaalisella 

mallilla. (Liu et al., 2021) jaottelevat digitaalisen kaksosen toteuttamisessa tarvittavat 

teknologiat kolmeen osaan: dataan liittyvään teknologiaan, korkean tarkkuuden 

mallintamistekniikkaan ja mallipohjaiseen simulointitekniikkaan. 

Useat digitaalista kaksosta tutkineet ovat nimenneet digitaalisen kaksosen käyttämiä 

teknologioita. Nimetyt teknologiat vaihtelevat tutkijoiden näkökulman ja tutkimuksen 

tavoitteen mukaan. Digitaalista kaksosta ja siitä saatavia hyötyjä on verrattu 

tutkimuksissa CAD-suunnitteluun (Madni et al., 2019) ja  massadataan (Qinglin & Tao, 

2018). 

Taulukossa 3 on nimetty usein digitaaliseen kaksoseen liitettyjä teknologioita ja niiden 

käyttökohdetta digitaalisessa kaksosessa. Muita digitaaliseen kaksoseen liitettäviä 

avainteknologioita ovat esimerkiksi 5G-teknologia (Jones et al., 2020), virtuaalinen ja 

lisätty todellisuus (Liu et al., 2021) sekä 3D-laserskannaus (Liu et al., 2021). Jones et al. 

(2020) nimesivät 5G-teknologian tärkeäksi digitaalisen kaksosen kehitykseen 

vaikuttavaksi teknologiaksi, koska se mahdollistaa yhä suurempien datamäärien 

siirtämisen reaaliajassa. Liu et al. (2020) mukaan virtuaalista ja lisättyä todellisuutta 

voidaan käyttää digitaalisen kaksosen hyödyntämisessä ja 3D-laserskannausta 

virtuaalisen mallin muodostamisessa fyysisen mallin pohjalta. 

 Digitaalisen kaksosen avainteknologiat 

Teknologia Käyttö Lähde 

Esineiden internet Datan kerääminen fyysisestä osasta 
  

(Jones et al., 2020; Liu et 
al., 2021; Madni et al., 
2019; Qinglin & Tao, 2018) 

Data-analyysi, kone-
oppiminen ja tekoäly 

Oleellisen datan tunnistaminen valtavasta 
datamäärästä ja datan käsittely, kuvioiden 
ja asioiden tunnistaminen ja syy-seuraus 
suhteiden tunnistaminen datan pohjalta 

(Liu et al., 2021; Madni et 
al., 2019; Qinglin & Tao, 
2018) 

Simulaatio, mallinnus 
ja optimointi 

Reaaliaikainen simulaatio, mallinnus ja op-
timointi kerätyn datan pohjalta 

(Jones et al., 2020; Liu et 
al., 2021; Qinglin & Tao, 
2018) 

 

Digitaalisen kaksosen käsite perustuu fyysisen ja virtuaalisen osan yhteydelle, minkä 

takia datan kerääminen fyysisestä osasta on välttämättömyys. Jones et al. (2020) 

toteavatkin digitaalisen kaksosen olevan riippuvainen esineiden internetistä, eli 

antureista saatavan datan välittämisestä. Kerätyn datan hyödyntämiseksi tarvitaan data-

analyysia ja edistyneemmillä tasoilla koneoppimista ja tekoälyä. 
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Qinglin & Tao (2018) tutkivat massadatan (big data) ja digitaalisen kaksosen suhdetta 

toisiinsa tuotantoympäristössä. Massadataan ja digitaaliseen kaksoseen tasosta 

riippuen liittyy molempiin suuri määrä dataa. Tutkijoiden mukaan suuren datamäärän 

avulla voidaan tunnistaa piileviä ongelmia, mutta digitaalisen kaksosen avulla voidaan 

tunnistaa korrelaatioita sekä käyttää sitä vikojen ennakoimiseen ja useisiin muihin 

monitahoisiin analyyseihin. Merkittävä ero näiden kahden käsitteen välillä on myös se, 

että massadata on saatu ainoastaan fyysisestä maailmasta, kun digitaalisessa 

kaksosessa hyödynnetään myös malleista virtuaalisilla simuloinneilla saatua dataa.  

Simulaatio, mallinnus ja optimointi ovat tärkeitä toimintoja digitaalisessa kaksosessa. 

Näihin perustuvat suuri osa digitaalisesta kaksosesta saatavista hyödyistä. Simuloinnin 

taustalla on myös suuri määrä dataa, minkä pohjalta simuloinnissa mallinnetaan useita 

skenaarioita tarkoituksena löytää optimaalisin ratkaisu.  Reaaliaikainen simulointi ja 

optimointi mahdollistavat mahdollisimman hyvien käskyjen antamisen fyysiselle osalle. 

Tässä hyvyys riippuu simuloinnin tuloksesta suhteessa ihmisen ennalta määrittelemiin 

kriteereihin. Koneoppimisella tarkoitetaan algoritmeja, jotka havaitsevat merkitseviä 

malleja datasta (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014). Koneoppimisen ydin on siinä, että 

algoritmit kehittyvät ja oppivat uutta datan perusteella ilman, että ihminen on koodannut 

niitä siihen (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014). Koneoppiminen katsotaan olevan 

myös osana tekoälyä. Kaplan & Haenlein (2019) määrittelevät tekoälyn systeemin 

kyvyksi korjata ulkoista dataa, oppia datan perusteella ja käyttää opittuja asioita 

tehtävien suorittamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseksi sopeutumalla joustavasti. 

2.4 Asiakastarpeet digitalisoituvassa suunnittelupalveluliike-
toiminnassa 

Asiakastarpeita voidaan luokitella useilla tavoilla. Yrityksen kilpailustrategian perusteella 

tulee valita mitkä ovat niitä asiakastarpeita, joihin halutaan vastata. Jokainen 

kilpailustrategia pyrkii kuitenkin siihen, että asiakkaan kokema arvo on mahdollisimman 

suuri. Asiakastarpeisiin vastaaminen eli asiakasarvon tarjoaminen ei ole helppoa, sillä 

asiakastarpeita on vaikea tunnistaa, asiakas ei aina itsekään tiedä mitä haluaa ja lisäksi 

asiakastarpeet muuttuvat. Asiakastarpeiden muutokseen vaikuttavat teknologian kehitys 

ja uudet digitaaliset palvelut. 

Suunnittelupalveluliiketoiminnassa digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet voivat olla 

asiakkaille tarjottavia uusia palveluita tai tapoja tehdä asia toisella tavalla. Tässä työssä 

keskitytään mahdollisuuksiin tarjota asiakkaille uusia palveluita tai kehittää nykyisiä 

palveluita paremmin asiakastarpeita vastaaviksi digitalisaation avulla. Tässä työssä 
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keskitytään digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin tarjota uusia palveluita, joiden 

avulla voidaan joko kasvattaa asiakkaan kokemaa hyötyä tai pienentää kustannuksia. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä kohdeyrityksen ymmärrystä digitalisaatioon 

liittyvistä palveluista, jotka vastaavat asiakastarpeisiin. Asiakasyrityksen nykyisiin ja 

tuleviin asiakastarpeisiin liittyy oleellisesti asiakkaan nykyinen kypsyys ottaa teknologiaa 

käyttöön. 

Valmistavan teollisuuden yritykset ovat eri vaiheessa digitaalisten ratkaisujen 

käyttöönoton kypsyyden suhteen. Kypsyys vaikuttaa siihen, minkälaisia palveluita he 

tarvitsevat ja minkälaisia palveluita heillä on valmiudet ottaa käyttöön. Weber et al. 

(2017) esittävät kuuden tason kypsyysmallin, joka kuvaa valmistavan teollisuuden 

yrityksen IT-arkkitehtuurin kypsyyttä datalähtöisessä valmistuksessa. Mallissa on kuusi 

tasoa, jotka kuvaavat yrityksen valmiuksia käyttää korkeamman tason digitaalisia 

palveluita. Malli on esitetty kuvassa 11. Kuvassa alin taso on 0, mikä tarkoittaa, että 

yrityksellä ei ole olemassa olevaa IT-integraatiota. Tasot 1-5 kuvaavat yrityksen 

valmiuden tasoa lähtien tasosta 1, jolla on data- ja systeemi-integraatio tasoon 5 eli 

itseoptimoituun tehtaaseen asti. 

 

Kuva 11. Kypsyysmalli valmistavan teollisuuden yrityksille, mukaeltu (Weber et al., 
2017) 

Kuvan 11 mallia luetaan Maslow’n tarvehierarkian tavoin: yritys voi nousta 

kypsyysmallissa seuraavalle tasolle vasta, kun edellisen tason tarpeet on tyydytetty. 
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Mallin mukaan tehtaan on oltava palvelulähtöinen ennen kuin tehdas voi hyödyntää 

kunnolla digitaalista kaksosta. Tämä malli ottaa kantaa valmistavaan teollisuuteen ja 

teollisuusyrityksen tehtaan digitalisaatioon. Suunnittelupalveluyritysten asiakkaat ovat 

usein valmistavan teollisuuden yrityksiä, mutta oman tuotannon sijaan asiakasyrityksillä 

voi olla paljon ulkoistettua sopimustuotantoa. Toisaalta, osa asiakasyrityksistä voi 

priorisoida tarjooman kehittämistä yli oman toiminnan optimoinnin, jolloin tämä tehtaan 

valmiuksia kuvaava kypsyysmalli ei kuvaa koko yrityksen valmiuksia. Asiakkaiden 

tarjontaan voimakkaasti panostavat yritykset voivat olla edelläkävijöitä tarjoamissaan 

ratkaisuissa, mutta tulla perässä oman valmistuksen digitalisoinnissa. 

Szabo et al. (2020) tutkivat eurooppalaisia valmistavassa teollisuudessa toimivia B2B-

yrityksiä. Tutkimuksen mukaan Industry 4.0 implementoimisen tärkein ajuri on halu 

vastata paremmin asiakkaan tarpeisiin ja kysyntään. Toiseksi tärkeimpänä tekijänä 

tunnistettiin sisäiset tekijät, kuten tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen. Suurin 

syy (valmistavan teollisuuden yrityksissä) digitalisaation hyödyntämiselle on siis 

suuremman asiakasarvon tarjoaminen, minkä jälkeen tulee vasta sisäinen kehitys. 

Suunnittelupalveluyrityksen asiakastarpeista ja valmiudesta sekä tahtotilasta ottaa 

hyödyntää digitaalisia palveluita kertoo eniten asiakasyrityksen strategiset valinnat sekä 

asiakkaat. 

T-KIBS-liiketoiminnassa innovointi on oleellisesti yhteydessä asiakastarpeisiin 

vastaamisessa teknologian avulla (Rodríguez et al., 2018). Paiolan (2018) mukaan 

KIBS-yritykset voivat olla digitalisaatioon liittyvän muutoksen fasilitaattoreina 

valmistavan teollisuuden yrityksissä. Asiakkaat myös odottavat KIBS-palveluiden 

tarjoajalta uusia ratkaisuehdotuksia ja edelläkävijyyttä (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 

2012; Paiola, 2018). Osa KIBS-yritysten roolista fasilitaattorina voi selittyä Aarikka-

Stenroos & Jaakkola (2012) tunnistamasta seikasta, että KIBS-alalla asiakastarpeet 

tunnistetaan yleensä yhdessä asiakkaan ja palveluntarjoajan kanssa. KIBS-palveluiden 

ostamista ei siis nähdä niin, että se heikentäisi yrityksen osaamistasoa, vaan sen 

koetaan ennemminkin edistävän organisaation omaa osaamista. 

Suunnittelupalveluyritys voi siis rohkeasti tarjota omaa osaamistaan ja uusia palveluita 

asiakkailleen. 

Paiola (2018) nostaa myös esiin asiakasyritysten asiakkaiden tärkeän roolin toteamalla, 

että edellytyksenä asiakasyrityksen muutokseen sitoutumiselle on heidän asiakkaansa 

kysyntä. Szabo et al. (2020) toteavat, että yritykset mielellään odottavat, että uudesta 

teknologiasta voidaan osoittaa olevan hyötyjä ennen kuin ovat halukkaita ottamaan sitä 

käyttöön. Yhtenä selityksenä tälle nähtiin se, että yritysten täytyy priorisoida 

käyttöönotettavia ratkaisuja eikä kaikkea voi implementoida samanaikaisesti.  
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Asiakaslähtöisenä alana suunnittelupalveluyrityksen tarjoamat palvelut riippuvat 

asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Yrityksen tulee jatkuvasti pysyä asiakkaiden tarpeiden 

ja kysynnän muutoksissa mukana, ettei se menetä markkinaosuutta. Yrityksen 

työntekijöiden osaamisen tulee vastata kulloiseenkin kysyntään, että yritys voi tarjota 

asiakkaidensa tarpeisiin vastaavia palveluita (Tredo & Brunswick, 2018). (Zhang et al., 

2018) nostavat esiin myös sen, kuinka digitalisaatio vaikuttaa B2B-palveluliiketoimintaan 

alana. Heidän mukaansa painopiste ihmiskeskeisestä, räätälöityjä ratkaisuja juuri tietyn 

asiakastarpeen täyttämisestä muuttuu uuden teknologian, kuten tekoälyn ja 

verkkopohjaisten palveluiden myötä kohti teknologiapohjautuvaa rakennetta (Zhang et 

al., 2018). 

Kirjallisuuskatsauksessa on määritelty termejä ja tutkittu tutkimuskysymyksiin liittyviä 

aikaisempaa kirjallisuutta. Aikaisemman kirjallisuuden havaintojen yhteen vetämiseksi 

kuvassa 12 on esitetty tutkimuksen ydinalueet ja niiden leikkauskohtiin liittyvät 

tutkimukset.  

 

Kuva 12. Tutkimuskysymyksen aiheet ja ydinkirjallisuus 

Kuvassa 12 on keskellä tämän tutkimuksen aihe, johon liittyen tässä 

kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty kolmea artikkelia. Erityisesti näiden, mutta myös 

kuvan muiden ydinartikkelien perusteella on koottu taulukko 4. Taulukossa 4 on esitetty 

kirjallisuuskatsauksen ydinhavainnot, joita on avattu taulukon jälkeen. 
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 Kirjallisuuskatsauksen ydinhavainnot 

Avainsanat Konteksti Ydinsanoma Lähde 

Asiakasodotuk-
set 

KIBS 
Asiakkaat odottavat KIBS-yritykseltä uusia 
ratkaisuehdotuksia ja edelläkävijyyttä. (Paiola, 2018) 

Digitalisaatio 
Asiakastarpeet 

Valmistava 
B2B-teolli-
suus 

Uusien digitaalisten teknologioiden imple-
mentoimisen tärkein ajuri on halu vastata 
paremmin asiakkaan tarpeisiin ja kysyntään. 

(Szabo et al., 
2020) 

Asiakastarpeet KIBS 
Edellytyksenä asiakasyrityksen muutokseen 
sitoutumiselle on heidän asiakkaansa ky-
syntä.  (Paiola, 2018) 

Innovaation 
diffuusio 

Valmistava 
B2B-teolli-
suus 

Yritykset haluavat nähdä uudesta teknologi-
asta saatavan hyödyn osoitettuna käytän-
nössä ennen kuin ovat valmiita ottamaan 
sitä käyttöön. 

(Szabo et al., 
2020) 

Digitalisaatio 
Asiakastarpeet 

Valmistava 
teollisuus 

Digitalisaation hyödyntämisen edellytyk-
senä on data- ja systeemi-integraatio. 

(Weber et al., 
2017) 

Asiakastarpeet KIBS 
Asiakastarpeet tunnistetaan yleensä yh-
dessä asiakkaan ja palveluntarjoajan kanssa. 

(Aarikka-
Stenroos & 
Jaakkola, 
2012) 

Digitalisaatio 
Suunnittelu-
palveluliike-
toiminta 

Uusi teknologian, kuten tekoäly ja verkko-
pohjaisten palvelut, muuttavan painopis-
tettä ihmiskeskeisestä arvonluonnista yh-
dessä kohti teknologiapohjautuvaa raken-
netta. 

(Zhang et al., 
2018) 

Asiakastarpeet 
Suunnittelu-
palveluliike-
toiminta 

Yrityksen työntekijöiden osaamisen tulee 
vastata kulloiseenkin kysyntään, että yritys 
voi tarjota asiakkaidensa tarpeisiin vastaavia 
palveluita 

(Tredo & 
Brunswick, 
2018) 

Innovaatio 
Asiakastarpeet 

T-KIBS 
Innovointi on oleellisesti yhteydessä asia-
kastarpeisiin vastaamisessa teknologian 
avulla.  

(Rodríguez et 
al., 2018) 

Asiakastarpeet, 
Innovaatio 

Teknologia-
yritykset 

Radikaalit innovaatiot syntyvät osana tekno-
logialähtöistä ajattelutapaa. Asiakkaat eivät 
osaa tuoda ilmi asiakastoiveita, joihin radi-
kaalit innovaatiot voisivat vastata. 

(Martin, 
1994) 

 

Taulukon sekä aikaisemman kirjallisuuskatsauksen perusteella löydettiin kolme 

tutkimuskysymykseen vastaavaa kohtaa: 

Ensimmäisenä, asiakkaat odottavat suunnittelupalveluyrityksiltä edelläkävijyyttä ja 

tarpeiden tuntemusta. Suunnittelupalveluyrityksiltä odotetaan uusia ratkaisuja ja 

edelläkävijyyttä. Innovointi on osa asiakastarpeisiin vastaamisessa teknologian avulla. 

Myös asiakastarpeiden tunnistamisessa suunnittelupalveluyritykset ovat merkittävässä 

roolissa, koska asiakastarpeet tunnistetaan yleensä yhdessä. Tämä on 

suunnittelupalveluyritykselle hankalaa, koska asiakkaat eivät osaa tuoda ilmi tarpeita, 
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joita radikaalit innovaatiot voisivat vastata ja asiakastarpeista vain osa on sellaisia, jotka 

osataan sanoittaa ja kommunikoida. 

Toiseksi, asiakkaiden motivaatio uuden teknologian hyödyntämiselle riippuu 

heidän asiakkaistaan ja siitä, voidaanko hyöty osoittaa ennakkotapauksin. 

Asiakkaiden kiinnostus uuden teknologian hyödyntämiselle riippuu eniten heidän 

asiakkaistaan ja toiseksi eniten sisäisen toiminnan kehittämisestä. Yritykset haluavat 

nähdä uudesta teknologiasta saatavan hyödyn osoitettuna käytännössä ennen kuin ovat 

valmiita ottamaan sitä käyttöön. Tämä vastaa innovaation diffuusioteorian mukaista 

kuilun jälkeisen enemmistön vaatimuksia. 

Kolmanneksi, digitalisaation hyödyntämiselle on edellytyksiä ja koko 

suunnittelupalveluliiketoiminta on murroksessa. Digitaalisia ratkaisujen 

hyödyntämiseksi on edellytyksenä data- ja systeemi-integraatio, jonka jälkeen voidaan 

ottaa askel kerrallaan kohti kehittyneempiä ratkaisuja. Digitalisaatio muuttaa koko 

suunnittelupalveluliiketoimintaa, ei ainoastaan asiakastarpeita. 

Suunnittelupalveluyrityksen on tietointensiivisenä yrityksenä huolehdittava, että 

työntekijöiden osaaminen mahdollistaa asiakastarpeisiin vastaamisen. 
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3. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä luvussa avataan tutkimuksen metodologiaa ja tutkimuksen tekemiseen 

vaikuttaneita päätöksiä. Luvussa perehdytään tutkimusasetelmaan, tutkimusta 

ohjanneisiin valintoihin ja tutkimusolosuhteisiin, empiirisen tutkimuksen tiedonkeruun 

metodeihin sekä aineistoanalyysin metodologiaan. 

3.1 Tutkimusasetelma 

Tutkimusasetelmalla tarkoitetaan niitä valintoja, jotka vaikuttavat tutkimuskysymykseen 

vastaamiseen. Tutkimusasetelmaan liittyvät valinnat ohjaavat tutkimusta, joten 

tieteellisessä tutkimuksessa on oleellista esitellä tehdyt valinnat. Saunders et al. (2009) 

esittivät  tutkimusmetodologiset valinnat ”sipulin” muodossa. Kuten sipulia kuoritaan, 

tutkimusmetodologiset valinnat tehdään yksi kerrallaan, uloimmasta lähtien. Sipulin 

käyminen läpi järjestyksessä on tärkeää, koska alun laajemmat valinnat ohjaavat kohti 

seuraavia valintoja ja lopulta auttavat valitsemaan sopivat datankeruumenetelmät 

tutkimukselle. 

Tutkimusfilosofia viittaa valintoihin, jotka ohjaavat tutkimuksen rajoitteita (Saunders et 

al., 2009, p. 107). Tämän tutkimuksen tieteenfilosofia on interpretivismi. Interpretivismiin 

kuuluu ajatus siitä, että jos monimutkaisen maailman tiivistää yleispäteviksi laeiksi, 

hukkuu matkalla tietoa (Saunders et al., 2009, p. 116). Siksi interpretivistisen 

tutkimuksen tavoitteena ei ole pyrkiä tekemään yleistettäviä malleja, vaan ymmärtää 

ilmiöitä. Interpretivismi korostaa ihmisiä tutkimuksen kohteena ja tiedon subjektiivisuutta 

(Saunders et al., 2009). Interpretivistisessä tutkimuksessa tutkijan on tärkeää katsoa 

tutkimuskysymystä tutkimuskohteen näkökulmasta, mikä sopii hyvin asiakastarpeisiin ja 

asiakasnäkökulman tutukimiseen. Interpretivismin filosofia näkyy tutkimuksessa siinä, 

että tutkimus perustetaan useampaan tietolähteeseen ja tutkitaan onko tietolähteiden 

välillä eroja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin useita haastateltavia eri yrityksistä ja lopulta 

tunnistettiin eri yritysten haastateltavien välillä eroja. 

Sipulin toisiksi uloin kerros on lähestymistapa tutkimuksen teorian kehittämiseen. 

Saunders et al. (2009) esittävät kolmea mahdollista lähestymistapaa teorian 

kehittämiseen: induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen lähestymistapa. Tämän 

tutkimuksen lähestymistapa on abduktiivinen päättely, koska tutkimuksessa koostetaan 

uutta teoriaa havaintojen pohjalta, mutta tutkimuksen pohjana on aikaisemmat 

tutkimukset ja havaintoja verrataan jo aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. 
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Sipulin kolmas kerros on metodologinen valinta. Metodologisella valinnalla tarkoitetaan 

minkälaista dataa tutkimuksessa halutaan kerätä. Pääpiirteittäin on olemassa kaksi 

datatyyppiä: määrällinen ja laadullinen. Tämän tutkimuksen metodologinen valinta on 

laadullinen. Tutkimuksessa halutaan kartoittaa asiakastarpeita, joiden sanoittaminen on 

asiakkaalle hankalaa, ja tutkimuksessa halutaan löytää myös mahdollisuuksien mukaan 

tarpeita, joita asiakasyrityksen edustajat eivät osaa itse sanoittaa. Data halutaan 

laadullisessa muodossa, koska silloin siitä ei ”häviä” mitään. 

Saundersin esittämän tutkimussipulin neljäs kuori on tutkimusstrategia/tutkimusotten 

valinta. Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on tulevaisuudentutkimus (futures 

research). Tulevaisuudentutkimusta käytetään, jotta yrityksissä osattaisiin tehdä 

parempia päätöksiä rajallisten resurssien käytöstä (van der Duin, 2006). 

Tulevaisuudentutkimuksen avulla voidaan tunnistaa epävarmoja tekijöitä ja luoda 

valistuneita arvauksia tulevaisuudesta(van der Duin, 2006). 

Sipulin toisiksi sisin kuori on tutkimuksen aikahorisontti. Tutkimus voidaan tehdä 

pitkittäis- tai poikittaitutkimuksena. Poikittaistutkimuksessa tutkimus on toteutettu 

ajallisesti yhdellä hetkellä kerätyn datan perusteella. Pitkittäistutkimuksessa dataa 

kerätään pitkän ajan kuluessa. Tämän tutkimuksen aiheena on asiakastarpeiden 

muutos, jonka tutkimukseen soveltuu kumpikin aikahorisonteista. Valitun aikahorisontin 

perusteella tutkimuksesta saadaan erilaista tietoa. Tämän tutkimuksen valittu 

aikahorisontti on poikittaistutkimus. Poikittaistutkimus tarkoittaa, että tutkimuksen datan 

keräys toteutetaan ajallisesti lyhyen ajan sisällä. Tämä  mahdollistaa asiakastarpeiden 

muutoksen arvioimisen tulevaisuudessa nykyhetken tiedon valossa. 

Saundersin sipulimallin ydin on datan kerääminen ja data-analyysi. Saunders korostaa, 

että on oleellista käydä läpi näihin liittyvät valinnat vasta, kun sipuli on kuorittu kerros 

kerrallaa (Saunders et al., 2009). Tämän tutkimuksen tiedonkeruu ja aineistoanalyysi 

esitetään tarkemmin seuraavissa kahdessa alaluvussa. Kaikki tutkimusasetelmaan 

vaikuttavat valinnat on esitetty sipulimallin mukaisessa järjestyksessä taulukossa 5. 

 Tutkimusasetelmaan vaikuttavat valinnat sipulimallin mukaan 

Tutkimusmetodologinen valinta Valittu 

Tutkimusfilosofia Interpretivismi 

Lähestymistapa Abduktiivinen 

Metodologinen valinta Monimetodi, laadullinen 

Tutkimusstrategia Tulevaisuudentutkimus 

Aikahorisontti Poikittaistutkimus 

Datan kerääminen ja analyysi Haastattelututkimus, skenaariotyöskentely 
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Suunnitteluliiketoiminnassa digitalisaatio vaikuttaa työtapoihin, sisäiseen toimintaan ja 

asiakasrajapintaan. Tässä työssä keskitytään siihen, miten digitalisaatio muuttaa 

asiakkaille tarjottavissa olevia palveluita. Asiakkaat ovat valmistavan teollisuuden 

yrityksiä, joten tutkimuksessa on syytä tarkastella digitalisaation mahdollistavia uusia 

disruptiivisia teknologioita ja niiden kehitystä seuraavien vuosien aikana. 

3.2 Tiedonkeruu 

Tämän tutkimuksen tiedonkeruu voidaan jakaa tutkimuksen osioiden mukaisesti kahteen 

osaan: haastattelututkimukseen ja skenaariotyöskentelyyn. Tässä alaluvussa esitetään 

kummankin kahden osan tiedonkeruun metodit. 

3.2.1 Haastattelututkimus 

Tämän tutkimuksen empiirinen osa pyrkii vastaamaan johdannossa esitettyihin 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Empiirinen osa koostuu haastattelututkimuksesta 

asiakastarpeiden löytämiseksi sekä skenaarioiden kehittämisestä 

ennakointimenetelmien avulla. 

Woodruff (1997) kehitti viisiportaisen asiakasarvon määrittelyprosessin, jonka avulla 

yritys voi tunnistaa asiakasarvoa ja nyt ja tulevaisuudessa tuottavat asiat ja arvioida 

omaa toimintaansa näihin liittyen. Prosessimallin ensimmäinen askel on selvittää mitkä 

asiat tuottavat asiakkaalle asiakasarvoa, mikä on tämän haastattelututkimuksen tavoite. 

Haastattelututkimuksen tiedonkeruuseen liittyy monenlaisia valintoja, kuten näytteen 

koon ja otantamenetelmän valinta. Otannan kooksi valittiin kymmenen haastattelua ja 

viisi asikasyritystä. Tavoitteena oli saada työn laajuuteen nähden sen verran 

haastatteluja, että niiden perusteella voisi interpretivismin mukaisesti saada käsitys 

asiakastarpeista. Haastatteluja valittiin tehtävän kaksi kustakin yrityksestä, jotta voitaisiin 

materiaalin perusteella verrata asiakasyrityksiä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä niin, että 

vain yksi ihminen ei edustaisi yhtä yritystä. Erään viime hetkellä peruuntuneen 

haastattelun vuoksi haastatteluja tehtiin lopulta yhdeksän, jonka katsottiin riittävän. 

Tutkimuksen otannaksi valittiin harkinnanvarainen otanta. Harkinnanvaraiseen otantaan 

päädyttiin, koska kohdeyrityksen asiakkaat ovat hyvin erilaisia, minkä takia satunnainen 

valinta ei toimisi halutulla tavalla. Harkinnanvaraisessa otannassa kohdeyrityksen oli 

mahdollista valita haastateltaviksi tärkeitä asiakasyrityksiä, joista halutaan kuulla lisää ja 

joiden kanssa halutaan jatkaa ja kehittää yhteistyötä. Haastateltaviksi pyrittiin myös 

valitsemaan yrityksiä, joilla olisi mahdollisesti erilaisia tilanteita ja tavoitteita 

digitalisaation hyödyntämisen suhteen. Tarkoituksenmukainen valinta perustui myös 
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vapaaehtoisuuteen; kukin haastateltava antoi vapaaehtoisen suostumuksensa 

haastateltavaksi. 

Haastattelututkimus suoritettiin Teams-palvelun välityksellä etänä ja haastateltaville 

luvattiin, että heidän tai heidän edustamiensa yritysten nimiä ei tulla julkaisemaan työssä. 

Tämän takia asiakasyrityksistä käytetään kirjaimia A-E ja haastateltavista numeroita 1-

9. Taulukossa 6 on kuvattu asiakasyritysten ja haastateltavien taustoja sekä kunkin 

haastateltavan yritys. 

 Haastattelututkimuksen asiakasyritykset ja haastateltavat 

Yritys 
Teknologian taso 

tarjoamissa 
Yrityksen  toimiala 

Haastatel-
tava 

Haastateltavan paikka 
organisaatiossa 

A Matala Kuluttajatuotteet 
1 Tuotanto 

2 Tuotannonkehitys 

B Korkea Alkutuotanto 
3 Tuotekehitys 

4 Tuotekehitys 

C Korkea Alkutuotanto 
5 Tuotekehitys 

6 Prosessipäällikkö 

D Korkea Prosessiteollisuus 
7 Toiminnankehitys 

8 IT 

E Korkea Logistiikka 9 Tuotekehitys 

 

Taulukossa 6 on esitetty kunkin asiakasyrityksen toimiala, koska se vaikuttaa 

asiakasyritysten tarpeisiin ja näkyy haastateltavien vastauksissa. Asiakasyritykset 

valikoitiin tutkimukseen monipuolisen taustansa ja kohdeyrityksen kiinnostuksen 

mukaan.  

Asiakasyritykset tarjoavat asiakkailleen tuotteita ja palveluita. Palveluiden osuus ja 

niiden tärkeys asiakasyritykselle riippuu yrityksestä.  

Asiakasyritykset B-E ovat globaaleja, korkean teknologiatason teollisuusyrityksiä. Yritys 

A on matalan teknologian tuotantovälineitä valmistava yritys, jolla on toimintaa useissa 

maissa. Erilaisten tarjoamien ja markkinoiden takia erityisesti yritys A:n vastaukset 

poikkesivat muiden yritysten vastauksista. 

Haastattelututkimukseen liittyvä hypoteesi siitä, että haastateltavan tausta ja rooli 

yrityksessä vaikuttaa vastauksiin piti tutkimuksessa paikkansa. Esimerkiksi 

haastateltava D on toiminut tietojärjestelmien parissa, joten vastauksissa korostuivat 

erilaiset järjestelmät ja niihin liittyvät asiat. Kaksi haastateltavaa kustakin yrityksestä 

tasoitti näitä eroja ja sitä kautta saatiin myös esille asioita laajemmin.  
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Yritys A valmistaa pääosassa tuotteita kuluttajamarkkinoille, kun yritykset B-E palvelevat 

ainoastaan B2B-yrityksiä. Tämä ero yrityksen A asiakkaissa näkyi hyvin pitkälti monessa 

asiassa. Yritys A painotti hyödyissä enemmän kustannussäästöjä ja sisäisen toiminnan 

kehittämistä, kun muiden yritysten edustajat pitivät joko tärkeimpänä tai yhtä tärkeänä 

asiakkaiden tarjonnan kehittämistä. Matalan hinnan/marginaalin kuluttajatuotteita 

valmistavana yrityksenä yritys A poikkesi myös siinä, että se myi asiakkailleen pääosin 

tuotteita ja palvelut, erityisesti digitaaliset palvelut olivat uutta sen tarjoamassa. Yritykset 

B-E käyttävät toiminnassaan paljon alihankkijoita ja kumppaneita, minkä mahdollistaa 

keskittymisen asiakasrajapintaan ja toisaalta näkyy myös siinä, että heillä ei ole 

merkittävissä määrin omaa tuotantoa. 

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna, koska laajoista teemoista ja monitulkintaisista 

käsitteistä haluttiin selvittää juuri niistä asioista, mitä kunkin yrityksen edustajat kokivat 

tärkeimmiksi. Toisaalta haastattelun runko ohjasi keskustelua niin, että tietoa 

asiakkaasta ja asiakkaan tarpeista ja odotuksista saatiin laajasti. Haastattelun rungon ja 

kysymysten suunnittelussa otettiin huomioon loogisuus haastateltavalle ja se, ettei 

haastateltavaa johdatella. Haastattelun runko on esitetty liitteenä. Haastattelun aluksi 

pyrittiin rakentamaan luottamussuhde haastateltavaan ja vaikeammat kysymykset 

esitettiin haastattelun lopuksi. Haastattelun teemoina oli yrityksen haasteet ja tavoitteet 

liittyen digitaalisiin ratkaisuihin, yrityksen strategiset tavoitteet ja mahdolliset toivotut 

ratkaisut havaittuihin ongelmiin. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitetut haastattelut 

litteroitiin analyysin tueksi. Haastattelut kestivät keskimäärin n. 40 minuuttia lyhyimmän 

haastattelun keston ollessa noin puoli tuntia ja pisimmän noin 50 minuuttia. 

3.2.2 Skenaariotyöskentely 

Empiirisen osuuden toisen osan eli tulevaisuutta kuvaavien skenaarioiden 

tiedonkeruuseen liittyy oleellisesti kaksi asiaa: tiedonkeruun menetelmät sekä 

skenaarioiden ennakoitava teknologia eli mihin liittyen tietoa kerätään. 

Skenaariotyöskentely on teknologian ennakointia, jonka lähteenä käytettiin julkisista 

lähteistä löytyvää sekundääristä materiaalia. Lähteinä käytettiin toimialan edustajien 

kartoituksia, tieteellisiä julkaisuja, konsulttiyritysten tutkimuksia ja asiantuntijoiden 

lausuntoja tulevaisuudennäkymistä. Ei-tieteelliset julkaisut valittiin osaksi käytettäviä 

lähteitä, koska hyvin ajankohtaisista aiheista ei ole vielä julkaistu tieteellisiä 

vertaisarvioituja tutkimuksia, minkä vuoksi kaupallisen materiaalin käyttäminen 

mahdollistaa viimeisimpien kehitysaskelten huomioimisen skenaarioissa. 

Tutkimuksen toiseen alakysymykseen vastaamiseksi on tutkittava teknologian kehitystä 

seuraavien vuosien aikana. Teknologisen kehityksen ennakoimisessa on erittäin tärkeää 
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rajata ja määritellä ennakoitava teknologia huolellisesti. Tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymys rajaa ennakoitavaa teknologiaa niin, että sen on liityttävä 

digitalisaatioon. Kuten työn kirjallisuuskatsauksessa esitettiin, digitalisaatioon liittyvät 

teknologiat, jotka perustuvat tietotekniikkaan. 

Tietotekniikkaan perustuvien uusien teknologien kirjo on laaja, joten sopivan teknologian 

löytämiseksi kehitettiin kriteeristö, jonka avulla ennakoitava teknologia sopii tähän 

tutkimukseen ja siitä on hyötyä kohdeyritykselle. Käytettäviä kriteereitä ovat tutkittavan 

palvelun/teknologian/ratkaisun soveltuvuus kohdeyrityksen tarjontaan, tutkittavan 

teknologian ajankohtaisuus, sekä asiakaspotentiaali. 

Kohdeyritys on suunnittelupalveluyritys, joka tarjoaa palveluita laaja-alaisesti 

asiakkailleen. Tutkittavan teknologian voidaan siis katsoa sopivan palveluvalikoimaan, 

kun palvelua voidaan tarjota nykyisille markkinoille, eli asiakkaina ovat nykyiset 

asiakkaat, yrityksestä löytyy tai on mahdollista hankkia osaamista, jota palvelun 

tarjoamiseksi vaaditaan sekä palvelu sopii yrityksen strategiseen suuntaan. 

Tutkittavan teknologian ajankohtaisuus tarkoittaa sitä, että teknologia on tällä hetkellä 

hyvin ajankohtainen ja siksi sen tutkiminen luo yritykselle kilpailuetua. Teknologian 

voidaan katsoa olevan ajankohtainen, jos siihen liittyvä tutkimusmäärä on kasvanut 

viime vuosina merkittävästi tai jos kaupalliset tahot ovat nostaneet sen merkittäväksi 

trendiksi viime aikoina tai seuraaville vuosille. Oletettu kehitys seuraavien vuosien 

aikana liittyy vahvasti ajankohtaisuuteen, mutta painottaa teknologian kehityksen 

merkitystä ja onko sille edellytyksiä. 

Neljäntenä kriteerinä on asiakaspotentiaali uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluita 

kohtaan, mikä on erittäin painava kriteeri asiakaslähtöisellä alalla kuten 

suunnittelupalveluliiketoiminnassa. Asiakkaiden kiinnostusta teknologiaa ja siihen 

liittyviä palveluita kohtaan voidaan arvioida tämän tutkimuksen haastattelututkimuksesta 

saadun datan perusteella.  Asiakaspotentiaalia voidaan katsoa olevan palveluilla, jos 

siihen liittyvä teknologia on mainittu useassa haastattelussa, se vastaa 

haastattelututkimuksessa tunnistettuihin asiakastarpeisiin ja asiakkaat kaipaavat tukea 

liittyen teknologiaan. 

Ennakoitavaksi teknologiaksi harkittiin alustavan vertailun perusteella kolmea 

ajankohtaista teknologiaa: asioiden internetiä (Internet of Things, IoT), virtuaalista ja 

lisättyä todellisuutta (virtual reality, VR ja augmented reality, AR) sekä digitaalista 

kaksosta (digital twin). Vertailun perusteella kriteerien kannalta sopivimmaksi 

ennakoitavaksi teknologiaksi valittiin digitaalinen kaksonen. Taulukossa 7 on esitetty 

miten digitaalinen kaksonen vertautuu kuhunkin vertailukriteeriin. 
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 Ennakoitavan teknologian kriteerit ja digitaalinen kaksonen 

Pääkriteeri Alakriteeri Sopivuus digitaalisen kaksosen kannalta 

Soveltuvuus 
kohdeyrityksen 

tarjontaan 

Sopivuus nykyisille 
markkinoille 

 Nykyiset markkinat koostuvat suurista teolli-
suusyrityksistä, jotka voivat hyödyntää digitaa-
lista kaksosta. 

Sopiiko nykyinen osaa-
minen teknologiaan 

 Kohdeyrityksellä on vahvaa osaamista digitaa-
liseen kaksoseen ja sen taustalla oleviin tekno-
logioihin liittyen sekä kumppaneita täydentä-
mään osaamista. 

Sopiiko strategiseen 
suuntaan 

 Sopii hyvin kohdeyrityksen strategiseen suun-
taan. 

Ajankohtaisuus 

Teknologiaan liittyvä 
tutkimusmäärä on kas-
vanut 

Digitaaliseen kaksoseen liittyvien artikkelien 
määrä on moninkertaistunut muutamassa 
vuodessa (Liu et al., 2021). 

Kaupalliset tahot ni-
menneet ajankoh-
taiseksi 

Digitaalinen kaksonen on vuonna 2019 Gart-
nerin IT-hypesyklin huipulla (Sakpal, 2019). 

Oletettu kehitys lähi-
vuosina 

Digitaalinen kaksonen ei ole vielä saavuttanut 
kehityshuippua, joten potentiaalia on.  

Asiakaspotenti-
aali 

Asiakkaat nimeävät tek-
nologian haastatte-
luissa 

Kahdeksan yhdeksästä haastateltavasta mai-
nitsi digitaalisen kaksosen haastattelussa. 

Vastaa asiakastarpeisiin 

 Digitaalinen kaksonen on moneen soveltuva 
mallinnuskeino, josta voidaan saada hyötyä 
tuotekehityksessä, valmistuksessa ja asiak-
kaille tarjottavissa palveluissa. Asiakashaastat-
teluissa tarpeita ilmeni erityisesti näissä osa-
alueissa. 

Asiakkaat kaipaavat tu-
kea 

Haastatteluissa mainittiin digitaalinen kakso-
nen, mutta usein ei mainittu sille käyttökoh-
detta tai minkä ongelman se ratkaisee. Asiak-
kaat hyötyisivät siis asiantuntijuudesta. 

 

Yllä olevassa taulukossa on käyty läpi lyhyesti digitaalisen kaksosen sopivuus kuhunkin 

alakriteeriin, jotka ovat osatekijöitä pääkriteeriin soveltumisessa. Taulukon lyhyet 

kommentit soveltuvuuden suhteen on avattu seuraavissa kappaleissa. 

Taulukon ensimmäinen pääkriteeri on soveltuvuuskohdeyrityksen tarjontaan, johon 

digitaalinen kaksonen vastaa hyvin. Kohdeyrityksellä on pitkä historia 

suunnittelupalveluliiketoiminnasta ja teknisten osien, laitteiden ja laitosten 

mallintamisesta, mikä on tärkeä osa digitaalista kaksosta. Kohdeyrityksestä löytyy 

osaamista digitaalisen kaksosen toteuttamiseksi, mutta korkeampien tasojen 

digitaalisten kaksosten tuottamiseksi tulee kartoittaa mitä osaamista kannattaa olla 

yrityksen sisällä ja missä asioissa tehdä yhteistyötä osaamista täydentävien yritysten 

kanssa. Digitaalinen kaksonen sopii hyvin kohdeyrityksen strategiseen suuntaan. 
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Kohdeyritys on laajentanut jatkuvasti tarjontaansa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja 

kohdeyrityksellä on vahva pyrkimys tarjota digitalisaatioon liittyviä ajankohtaisia 

palveluita asiakkailleen.  

Taulukon toinen pääkriteeri on tutkittavan teknologian ajankohtaisuus. Digitaalinen 

kaksonen on erittäin ajankohtainen, mistä kertoo, että siihen liittyvät tieteellisten 

tutkimusten määrä on kasvanut viime vuosina eksponentiaalisesti (Jones et al., 2020; 

Liu et al., 2021). Lisäksi aihe kiinnostaa myös kuluttajia, mistä kertoo voimakkaasti 

kasvanut Google-hakujen määrä (Jones et al., 2020). Aiheen ajankohtaisuus näkyy 

myös Gartnerin vuoden 2019 IT-hypesyklissä, jossa digitaalinen kaksonen on 

hypekäyrän huipulla (Sakpal, 2019). Digitaalisen kaksosen voidaan olettaa kehittyvän 

tulevaisuudessakin, koska se ei oletettavasti ole vielä saavuttanut kehityksen huippua. 

Kuitenkin tulevan kehityksen ajankohta, nopeus ja määrä ovat epävarmoja. 

Gartnerin hypesykli kuvaa kuinka odotukset uuden teknologian kehittymiseen muuttuvat 

ajan myötä. Hypesykli on nähtävissä teknologian kehityksessä alkuvaiheessa, mutta se 

ei kuitenkaan kuvaa teknologian kehitystä; odotukset teknologiaa kohtaan voivat 

laimentua esimerkiksi jos teknologian kehitys junnaa paikallaan. Tällöin hypesyklissä 

voidaan olla seuraavassa vaiheessa, vaikka todellista kehitystä ei olisi tapahtunut.  

Digitaalisen kaksosen taustalla on paljon teknologiaa, jonka kehitys on ollut viime 

vuosina nopeaa ja nopean kehityksen oletetaan jatkuvan seuraavinakin vuosina. Lisäksi 

kasvava kiinnostus digitaalista kaksosta kohtaan lisännee tutkimukseen ja kehitykseen 

käytettäviä resursseja ja teknologisen kaksosen avainteknologioissa on tapahtunut viime 

vuosina paljon kehitystä ja niiden odotetaan kehittyvän jatkossakin. Siksi voidaan 

olettaa, että myös digitaalisen kaksosen kehityksessä tulee edistystä, joskin hypesykliin 

peilaten edistys tulee olemaan hitaampaa kuin nykyiset odotukset sille. 

Kolmantena ja tärkeimpänä kriteerinä on asiakaspotentiaali. Digitaalisen kaksosen 

valitsemista ennakoitavaksi teknologiaksi puoltaa myös se, että yhtä lukuun ottamatta 

jokainen haastateltava mainitsi digitaalisen kaksosen haastattelussa. Myös digitaalisen 

kaksosen esiaste eli simulaatio oli vahvasti esillä haastatteluissa ja asiakkailla kohdistui 

siihen paljon odotuksia. Haastattelussa asiakastarpeita tunnistettiin liittyen 

tuotekehitykseen, tuotantoon ja asiakasrajapintaan. Digitaalinen kaksonen on moneen 

soveltuva mallinnuskeino, josta voidaan saada hyötyä näillä osa-alueissa. 

Vaikka digitaalinen kaksonen mainittiin useissa haastatteluissa, useimmat haastateltavat 

eivät maininneet mihin asiakastarpeisiin se vastaa tai mihin he käyttäisivät digitaalista 

kaksosta. Digitaaliseen kaksoseen kohdistuvat odotukset ovat kovat, mutta asiakkaat 

tarvitsevat tukea siinä, miten digitaalinen kaksonen palvelisi juuri heitä parhaiten. 
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Digitaalisen kaksosen skenaariotyöskentelyssä käytetyt lähteet voidaan jakaa 

asiakashaastatteluihin, tieteellisiin artikkeleihin liittyen digitaaliseen kaksoseen, 

tieteellisiin artikkeleihin liittyen digitaalisen kaksosen kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin 

ja lopuksi kaupallisten yritysten skenaarioihin liittyen digitaaliseen kaksoseen. 

Digitaalisen kaksoseen päätymisen jälkeen tutkittiin digitaalisen kaksoseen vaikuttavia 

tekijöitä tieteellisten artikkeleiden perusteella. Tekijöiksi valittiin useissa artikkeleissa 

toistuvat tekijät ja lisäksi asiakashaastatteluissa nousseita tarpeita, kuten arvon 

kommunikoinnin tärkeys asiakkaalle. Digitaalisen kaksoseen vaikuttavien tekijöiden 

kehittymisen arviointi toteutettiin niistä kertovien tieteellisten artikkeleiden perusteella. 

Skenaarioiden todennäköisyyden arvioimiseksi kerättiin neljän kaupallisen tahon arviot 

digitaalisen kaksosen kehittymisestä. Nämä neljä arviota valittiin niiden skenaarioiden 

aikajanan sopivuuden, seikkaperäisyyden ja julkisen saatavuuden perusteella. 

3.3 Aineistoanalyysi 

Työn empiirisen osuuden eli haastattelututkimuksen ja skenaarioanalyysin 

aineistoanalyysissä käytetyt metodit on avattu seuraavassa kahdessa alaluvussa. 

3.3.1 Haastattelututkimus 

Haastattelututkimuksen aineisto koostui yhdeksästä haastattelusta. Kukin haastattelu 

äänitettiin ja litteroitiin äänityksen perusteella. Litterointien perusteella aineiston koodaus 

tapahtui taulukkoon, jossa havainnot luokiteltiin edelleen toistuvien teemojen mukaisesti. 

Toistuvia teemoja olivat kaikille yhteiset digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen 

edellytykset. Asiakastarpeet luokiteltiin korkean tason tavoitteisiin strategisen 

painopisteen mukaan sekä yleisempiin tavoitteisiin, jotka jakautuivat strategisen 

painopisteen mukaan. Asiakasodotukset taulukoitiin haastateltavan, asiakasyrityksen ja 

asiakastarpeen mukaisesti. Lisäksi haastattelussa esiin nousseista haasteista löydettiin 

viisi yhteistä teemaa, jonka mukaan haasteet lajiteltiin. Aineiston analyysi toteutettiin 

temaattisena analyysina, jolloin tarkoituksena on tutkia asiakastarpeita ilmiönä eikä 

tarkastella kunkin asiakasyrityksen tarpeita omanaan. Tämä lähestymistapa valittiin, 

koska kokonaiskäsitys asiakastarpeista antaa tärkeää tietoa yritykselle ja se antaa 

mahdollisuuksia tutkia jatkossa vastaako se myös muiden asiakkaiden tarpeita. 

Varsinainen analyysin ydin oli nykyisten asiakastarpeiden ja -odotusten tunnistamisen 

lisäksi päästä selville siitä, millaisia asiakastarpeita asiakasyrityksillä on seuraavina 

vuosina. Aikaisemmin esitettyihin teorioihin pohjautuen arvioitiin asiakasyritysten 

digitaalista kypsyyttä haastattelussa esiin nousseiden seikkojen perusteella.  
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Haastattelututkimuksessa nousi esille monenlaisia tarpeita, haasteita ja odotuksia. 

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna, minkä vuoksi kunkin haastateltavan ja 

edustettavien yritysten haastatteluissa korostuivat heille tärkeimmät ja ajankohtaiset 

asiat. Haastattelututkimuksen löydöksiä luokiteltiin kirjallisuudessa esitellyn Martinsuon 

määrittelyn mukaan tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin. Lisäksi Shilliton määritelmän 

mukaan pyrittiin tunnistamaan asiakkaan tarpeita eri tasoilta. Asiakkaiden haasteet 

luokiteltiin viiteen kategoriaan, jotka muodostettiin empiirisen tutkimuksen perusteella 

tässä tutkimuksessa esiin nousseiden haasteiden perusteella.  

Työssä on aikaisemmin määritelty asiakastarpeet, -toiveet ja -odotukset, jotka on esitetty 

kuvassa 3. Haastatteluissa asiakkaat toivat esille paljon asiakastoiveita, eli 

asiakastarpeita, joihin he olivat jo liittäneet ratkaisuehdotuksen. Tähän on oletettavasti 

syynä se, että asiakkaat ovat keksineet ratkaisuja tarpeisiin, joita he ovat tunnistaneet 

itse. Tai potentiaalinen ratkaisu on saanut asiakkaan tunnistamaan oman tarpeensa. 

Tässä tutkimuksessa asiakastarpeita käsitellään yhdessä niiden ratkaisuehdotusten 

kanssa, mutta myös erillään. On hyvä tunnistaa asiakkaan odotukset, jotta voi palvella 

asiakkaita niiden mukaisesti. Kuitenkin teknologian kehittyessä on hyvä tunnistaa 

asiakastarpeet ilman niihin liitettyjä odotuksia, mikä mahdollistaa uusien, parempien 

ratkaisujen kehittämisen. 

Kuten aikaisemmin todettu, digitalisaatio on moniulotteinen käsite ja sille ei ole yhtä 

vakiintunutta määritelmää. Haastattelujen aluksi kävimme haastateltavien kanssa läpi 

tässä työssä käytettävät määritelmät termeille digitalisaatio ja asiakastarpeet. Tällä 

pyrittiin ohjaamaan haastattelua kohti termien määrittelyn mukaista suuntaa ilman, että 

kysymyksissä tarvitsee johdatella. Kuitenkin jokaisella haastateltavalla oli oma 

näkökulma digitalisaatioon, minkä vuoksi puolistrukturoiduissa haastatteluissa nousi 

esiin yritysten tarpeita hyvin moneen eri asiaan liittyen. 

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia haastateltavien ja 

asiakasyritysten välillä. Vaikka eroavaisuuksia vastauksissa oli tunnistettavissa paljon 

haastateltavien välillä, oli mielenkiintoista huomata, että tutkimuksessa nousi esiin myös 

eroja ja samankaltaisuuksia yritysten vastauksissa. Samankaltaisuuksien ja 

erilaisuuksien perusteella asiakasyritykset jaettiin kolmeen segmenttiin, jotka kuvaavat 

yritysten asiakastarpeita suhteessa digitaaliseen kehitykseen. 

3.3.2 Skenaarioanalyysi 

Skenaarioanalyysin tavoitteena on selvittää minkälaisten palveluiden tarjoamisen 

digitaalinen kehitys mahdollistaa vuonna 2026. Kuten alaluvussa 3.2.2 määriteltiin, 
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ennakoitavaksi teknologiaksi valittiin digitaalinen kaksonen, eli kysymys kuuluu, 

minkälaisten digitaalista kaksosta hyödyntävien palveluiden tarjoamisen digitaalinen 

kehitys mahdollistaa vuonna 2026. Tähän kysymykseen voidaan vastata kun tiedetään, 

miten digitaalinen kaksonen kehittyy seuraavien vuosien aikana. 

Teknologian ennakoinnin periaatteita mahdollisimman suuren hyödyn saavuttamiseksi 

ovat ennakoitavan teknologian tarkka määrittely, aikaperiodin määrittely ja teknologian 

ennakoinnin mittarit. Lisäksi ennakoinnin lopuksi tulee määrittää arvio sen 

todennäköisyydestä. Tämän työn kirjallisuuskatsauksessa määriteltiin digitaalinen 

kaksonen ja tutkimuskysymyksessä aikajana. Skenaariotyöskentely toteutettiin Wulf et 

al. (2011) esittämän skenaarionelikentän avulla. 

Skenaariotyöskentelyn pohjana oli useita digitaaliseen kaksoseen liittyviä tieteellisiä 

artikkeleita, joiden perusteella analysoitiin kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Vaikuttavia 

tekijöitä ja niiden kehittymistä analysoitiin kyseisten tekijöiden kehittymistä kuvaavien 

artikkelien perusteella. Artikkelien perusteella tekijät luokiteltiin todennäköisiin ja 

epävarmoihin. Todennäköisiin luokiteltiin tekijät, joiden kehittyminen kuvattiin 

artikkeleissa hyvin ennakoitavana. Epävarmoihin luokiteltiin tekijät, joiden kehittymisen 

arvioiminen on haastavampaa. 

Skenaariot ovat vaihtoehtoisia tulevaisuusnäkymiä, joten todennäköiset tekijät olivat 

taustalla kussakin skenaariossa. Epävarmoista tekijöistä piirrettiin niiden 

vaikutussuhteita kuvaava kaavio. Kaaviossa epävarmat tekijät vaikuttivat joko 

teknologiseen kehitykseen tai asiakkaiden hyväksyntään. Teknologisen kehityksen 

nopeus ja Asiakkaiden hyväksynnän nopeus ovat kaksi skenaarionelikentän akselia. 

Skenaarionelikentän avulla luotiin neljä erilaista skenaariota, akselien epävarmojen 

tekijöiden antaen eri kombinaatiot kullekin skenaariolle. Skenaarionelikentän avulla 

kukin skenaario avattiin ja kerrottiin tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat kyseisen 

skenaarion toteutumiseen, mitä toteutuminen tarkoittaa yleisesti ja 

suunnittelupalveluyritykselle. 

Lopuksi skenaarioita  verrattiin neljään ulkopuolisen tahon laatimaan skenaarioon. 

Kunkin ulkopuolisen skenaarion arvioitiin olevan lähinnä jotakin skenaarionelikentän 

skenaariota. Näitä vertaamalla saatiin selville kaikista epätodennäköisin skenaario ja 

todennäköisin skenaario. Lopulta todennäköisin skenaario on lähinnä erästä nelikentän 

skenaariota, mutta kehitys ei ole ulkopuolisten arvioiden mukaan niin merkittävää, kuin 

laaditussa skenaariossa oletetaan. 
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään empiirisen tutkimuksen tulokset. Luku on jaettu kahteen osaan; 

asiakastarpeisiin haastattelututkimuksen perusteella ja digitaalisen kaksosen 

ennakointiin skenaariotyöskentelyn avulla. Haastattelututkimuksen tuloksena on 

asiakasyritysten segmentointi digitalisaation kypsyyden suhteen. Skenaariotyöskentelyn 

tuloksena on neljä skenaariota digitaalisen kaksosen tulevaisuudesta viiden vuoden 

päästä. 

4.1 Asiakastarpeet haastattelututkimuksessa 

Tässä alaluvussa esitetään haastattelututkimuksen tulokset. Alaluvussa esitetään 

haastattelututkimuksessa tunnistetut asiakastarpeet, -toiveet ja asiakkaiden haasteet 

digitaalisten palveluiden suhteen. Lopuksi näiden pohjalta kehitetään segmentointi ja 

luokitellaan haastatellut asiakasyritykset segmenttien mukaisesti. Tässä alaluvussa 

käsitellään asiakkaiden tämänhetkisiä tarpeita, jotka liittyvät kohdeyrityksen tarjoamaan. 

Viiden vuoden aika on melko lyhyt siihen, että asiakastarpeet muuttuvat täysin. Toisaalta 

viisi vuotta on tarpeeksi pitkä aika siihen, että uudet teknologiat vaikuttavat 

asiakastarpeisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.  

Nykyiset ongelmat ja kehitykset jatkuu vielä vuosia, varmaan sen viisi vuotta, 
mikä sinulla oli työn laajuus, ja sen jälkeenkin. – Haastateltava 7 

Eräs haastateltava totesikin, että jos asiaa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä, niin 

samojen ongelmien kanssa he painivat edelleen viiden vuoden päästä ja samat 

ongelmat ovat yhä läsnä. Kyseinen haastateltava myös nosti esiin, että esimerkiksi 

uuteen tietojärjestelmään, liittyy paljon työtä myös varsinaisen käyttöönoton jälkeen: 

Ne [järjestelmän implementoinnit] ei tule valmiiksi, vaan siitä jatkuu jatkuva ke-
hitys ja se jatkuu varmasti ikuisesti. Ei niitä saada ikinä valmiiksi. -Haastateltava 7 

4.1.1 Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen edellytykset 

Haastatteluissa nousi esiin useita tarpeita, jotka eivät ole suunnittelupalveluyrityksen 

toimialaan liittyviä, mutta jotka ovat edellytyksiä suunnittelupalveluyrityksen digitaalisten 

palveluiden hyödyntämiselle. Nämä hyödyntämisen edellytykset liittyvät dataan, sen 

käsittelyyn ja säilyttämiseen sekä verkkoteknologiaan. Näiden tarpeiden tyydyttäminen 

on kuitenkin edellytys sille, että asiakkaat voivat ottaa käyttöön yhä edistyksellisempää 

digitaalista teknologiaa. Näiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta 
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kohdeyrityksessä osataan palvella asiakkaita ja tarjota heille heidän tarpeisiinsa sopivia 

palveluita. 

Haastatteluissa jokainen haastateltava nosti esiin datan keräämisen tärkeyden. 

Pelkästään datan kerääminen ei kuitenkaan mahdollista datan hyödyntämistä. 

Haastateltavat kokivat erityisen tärkeänä myös sen, että data on yhdessä paikassa, mikä 

mahdollistaa sen tehokkaan hyödyntämisen. Eheä data tarkoittaa paikkaansa pitävää, 

tarkoituksellista ja saatavilla olevaa dataa. Erityisesti datan saaminen yhteen paikkaan 

nähtiin kriittisenä tekijänä datan saatavuuteen ja eheyteen liittyen. Eheämmän datan 

kerrottiin mahdollistavan myös paremman datan hyödyntämisen: 

Tieto on siiloutunutta, minkä takia ei ole voitu tehdä omaa toimintaa mahdolli-
simman tehokkaasti. -Haastateltava 7 

 

Kaikkia asiakasyrityksiä yhdistävät datan keräämisen, eheyden ja hyödyntämisen kolme 

tavoitetta tai toimintoa, riippuen yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta. Eroavaisuuksia 

yritysten välillä oli kuitenkin siinä, mistä dataa halutaan kerätä ja mihin kerättyä dataa 

halutaan hyödyntää. Digitaalisten ratkaisujen taustalla on hyödynnettävä data. Dataan 

liittyvät tarpeet, jotka on kuvattu kuvassa 13 jatkuvan syklin muodossa, liittyvät vahvasti 

digitaalisiin ratkaisuihin. 

 

Kuva 13. Datan keräämisen ja hyödyntämisen sykli 

Kuten yllä on kuvattu, haastateltavat mainitsivat, että dataa halutaan kerätä tuotannosta 

tai heidän valmistamistaan laitteista. Kun data on kerätty yhteen paikkaan, sitä haluttiin 

hyödyntää asiakaspalveluissa, palveluiden ja tuotteiden kehityksessä sekä 
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tuotannonkehityksessä. Datan koettiin mahdollistavan paremmat päätökset, kuten 

haastateltava 3 totesi: 

Tieto on valtaa tässäkin, mitä enemmän sitä voidaan saada kustannustehok-
kaasti, sitä enemmän voidaan oppia. -Haastateltava 3 

 

Yllä esitetyssä kommentissa tuodaan esiin myös se, että dataa ei haluta kerätä vain sen 

keräämisen takia, vaan siitä halutaan myös saada hyötyä, joka on kustannuksia 

suurempi. 

Datan keräämisen osalta haastattelut jakautuivat selvästi sen mukaan, mitä yritystä 

haastateltavat edustivat. Haastateltavista asiakasyrityksen A edustajat haluavat kerätä 

dataa omasta tuotannostaan ja toisaalta myös hyödyntää jo kerättyä dataa 

tuotannonkehitykseen erityisesti laadunparantamisen näkökulmasta. Yritykset B-E 

kokivat tärkeimmäksi datan keräämisen heidän valmistamistaan laitteistaan. Tätä 

laitteista asiakaskäytössä saatavaa dataa halutaan hyödyntää sekä asiakkaille 

myytävissä kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöidyissä tukipalveluissa että yrityksen 

tarjooman ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.  

Palveluita voidaan rakentaa [asiakkaille myytävistä laitteista] kerättävän tie-
don päälle. Jalostettua ja analysoitua tietoa myydään takaisin asiakkaille päin. -
Haastateltava 9 

Myös yritys A kertoi tarjoavansa laitepuolen asiakkailleen palvelua, jossa laitteessa oleva 

anturi on yhdistetty langattomasti sovellukseen, joka kertoo jos tietyt raja-arvot ylitetään. 

Ilmeisesti yritys A ei kuitenkaan kerää tätä laitteista saatavaa dataa itselleen eikä 

hyödynnä sitä liiketoiminnassaan. 

Riittävän ja laadukkaan datan keräämisen sekä eheyden ja säilyttämisen lisäksi 

haastatteluissa nousivat esiin verkkoteknologia ja laskentateho: 

Myös jatkuva tietomäärän kasvattaminen vaatii jatkuvasti kaikelta enemmän; 
nopeampia datayhteyksiä, suurempia tietovarastoja, suurempia tiedonkäsittely-
koneita jne. -Haastateltava 3 

Nämä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon dataa voidaan kerätä ja kuinka paljon siitä 

saadaan hyötyä. Siksi dataan ja sen varastointiin ja siirtämiseen liittyvien tekijöiden 

kehittyminen on merkittävässä asemassa.  Yritysten B ja E haastateltavat nostivat esiin 

nopeiden langattomien yhteyksien merkityksen. Myös datan säilytykseen ja 

laskentatehoon liittyen pilvipalvelut nousivat esiin. Pilvipalveluista haastateltavat 

mainitsivat hyötyjä siinä, että data saadaan yhteen paikkaan eikä se ole siiloutunut ja 

voidaan hyödyntää tehokkaampaa laskentatehoa. Pilvipalveluissa kumppanin käyttö 

mahdollistaa yritykselle ydinliiketoimintaan keskittymisen. Erityisesti haastateltava 9 
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nosti esiin myös sen, että laskentaintensiiviset algoritmit vaativat paljon tehoa, jotta ne 

saadaan toimimaan laitteissa saumattomasti. 

Nyt keskustellaan mitä laskentaa tehdään ja missä laskentaa teh-
dään, kun on laskentaintensiivisiä algoritmeja kuten konenäkö. – Haastateltava 9 

 

Kuvassa 13 esitetyt tarpeet datan keräämiselle, datan saamiselle yhteen paikkaan ja 

kerätyn datan hyödyntäminen ovat edellytyksiä digitaalisten palveluiden 

hyödyntämiselle. Nämä edellytykset ovat ajankohtaisia myös tulevaisuudessa samoin 

kuin verkkoteknologia ja riittävä laskentateho.  Vaikka teknologiat kehittyvät, näihin 

tekijöihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja esimerkiksi tarve datan 

keräämiselle vain kasvaa tulevaisuudessa uusien, enemmän dataa hyödyntävien 

ratkaisujen myötä.  

4.1.2 Asiakastarpeet ja -toiveet 

Asiakasyrityksillä on monenlaisia tarpeita, kuten Shilliton (2001) jatkokehittämässä alun 

perin Woodruffin (1997) luomassa asiakastarpeiden pyramidimallissa on kuvattu. Mallin 

mukaan asiakastarpeet voidaan jakaa pyramidin tapaan kolmeen tasoon. Pyramidin 

pohjan luovat useat pienemmän mittakaavan asiakastarpeet ja huipulla on vain yksi tai 

muutama haluttu lopputavoite. Tässä työssä haluttuun lopputavoitteeseen viitataan 

strategisena tavoitteena. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasyritysten tarpeita usealta 

pyramidin tasolta kysymällä haastateltavilta yrityksen suuren mittakaavan tavoitteista 

arjessa näkyviin haasteisiin. 

Pörssiyhtiöiden suuren mittakaavan tavoitteet ja haluttu lopputavoite ovat yleensä 

julkisesti saatavilla omistajille suunnatussa materiaalissa. Haastattelututkimuksessa oli 

mielenkiintoista kysyä yrityksen yksittäiseltä edustajalta, mikä hänen mielestään on 

strateginen tavoite, koska sen mukaan haastateltava toimii työtehtävissään. 

Haastattelussa pyydettiin haastateltavia kertomaan, onko tärkeämpää tavoitella 

suurempaa asiakasarvoa vai saada kustannussäästöjä. Kummallakin tavalla voidaan 

kasvattaa asiakkaan kokemaa arvoa. Valittu strategia on tärkeää tunnistaa, sillä 

asiakasyrityksen strategiset tavoitteet ovat pysyvämpiä kuin digitalisaation suhteen 

muuttuvat tarpeet. Esimerkiksi yritys voi strategisena tavoitteena pyrkiä liittyen 

yksittäiseen ongelmaan tai teknologiaan. 

Lisäksi strategisesti tärkeiden tarpeiden tunnistaminen on tärkeää, koska niiden 

ratkaisemisessa mukana oleminen lisää suunnittelupalveluyrityksen tärkeyttä 

asiakkaalle. Se mahdollistaa pysyvämmän ja molempia paremmin palvelevan 

yhteistyösuhteen. Oikein tunnistettujen strategisten tavoitteiden avulla voidaan myös 
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arvioida minkälaisille ratkaisuille tai palveluille asiakasyrityksellä on kysyntää ja päästä 

osaksi strategisesti tärkeitä projekteja.  

Yrityksen strategisesti tärkeiden tarpeiden ymmärtäminen auttaa myös 

myyntitilanteessa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi sen suhteen minkälaisia 

hyötyjä myyjän kannattaa korostaa. Asiakastuntemuksen perusteella voidaan myös 

hinnoitella palveluita asiakaskohtaisesti. Haastattelututkimuksen strategiset tavoitteet on 

esitetty yrityksittäin taulukossa 8.  

 Asiakasyritysten strategisesti tavoitteet 

  A B C D E 

Suurempi asiakasarvo   x x x x 

Kustannussäästöt x   x x   

 

Taulukosta voidaan huomata, että kahden yrityksen kohdalla mainittiin sekä 

kustannussäästö että suurempi asiakasarvo tärkeimmäksi tavoitteeksi. Tämä ilmeni 

haastattelussa joko niin, että kumpikin haastateltava valitsi molemmat yhtä tärkeiksi tai 

yrityksen haastateltavat olivat eri mieltä tavoitteesta. Alla olevat yrityksen C edustajien 

kommentit ovat keskenään ristiriitaisia tärkeimmästä tavoitteesta, mutta molemmat 

nostavat sekä asiakasarvon kasvattamisen että kustannussäästöt tärkeiksi: 

Sanoisin, että kustannussäästö on tärkeämpi -- kun saadaan ensin kustannus-
säästöjä aikaiseksi, meillä on enemmän resursseja vastata asiakasvaatimuksiin.  -
Haastateltava 5 

Jos järjestykseen pitää laittaa niin asiakasarvoa ensin ja sitten kustannussääs-
töjä. Mutta molempia.  –Haastateltava 6 

Taulukkoon koostetut löydökset vastaavat hyvin myös muita haastatteluissa esiin tulleita 

ja haastateltavien korostamia asioita. Haastattelussa esimerkiksi korostettiin kuinka tietty 

teknologia on tärkeä, koska se tuo yritykselle kustannussäästöjä. Toisaalta toisessa 

haastattelussa samaa teknologiaa toivottiin hyödynnettävän niin, että se tuo asiakkaalle 

kustannussäästöjä tai enemmän hyötyä. On kuitenkin hyvä tunnistaa, että 

todellisuudessa useat yritykset keskittyvät sekä tarjoamaan suurempaa asiakasarvoa 

että pienentämään kustannuksia. Strateginen tavoite voi riippua yrityksen sisällä myös 

riippuen arvoketjun vaiheesta. Esimerkiksi markkinointipuolella pyritään tarjoamaan 

suurempaa asiakasarvoa. 

Shilliton (2001) mukaisessa tarvepyramidissa yrityksellä on vain yksi tai muutama 

korkeimman tason tarve eli strateginen tavoite. Pyramidin seuraavalla tasolla on toivotut 

seuraukset, eli asiakastarpeet, jotka tukevat lopputavoitteen saavuttamista. Tämän 

tutkimuksen haastateltavat toivat esiin useita asiakastarpeita, jotka olivat haastatteluissa 

linjassa strategisen tavoitteen kanssa. Tarpeita nousi haastattelussa esiin kahdella 
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tapaa: pelkkinä tarpeina ja osana asiakastoiveita. Pelkkiä asiakastarpeita nousi esiin 

erityisesti haasteista ja tulevaisuuden tavoitteista kysyttäessä. Useimmin 

asiakasyritysten tarpeet nousivat kuitenkin esiin niin, että asiakkaalla oli jo ajatus siitä, 

miten kyseinen tarve ratkaistaan, eli osana asiakastoivetta. Haastatteluissa nousi esiin 

myös kiinnostus ottaa tiettyä uutta teknologiaa käyttöön ilman että uudelle teknologialle 

mainittiin käyttökohdetta tai asiakastarvetta, jonka se ratkaisisi. 

Tämän tutkimuksen aiheen eli muuttuvien asiakastarpeiden tutkimisen vuoksi käsitellään 

myös osana asiakastoiveita nimettyjä asiakastarpeita ilman niihin liitettyjä 

ratkaisuehdotuksia. Haastattelujen perusteella tunnistetut asiakastarpeet olivat 

haastatelluilla yrityksellä hyvin samankaltaisia. Asiakastarpeet myös linkittyivät 

voimakkaasti sen mukaan, mikä oli yrityksen strateginen tavoite kilpailuedun 

saavuttamiseksi. 

Kohdeyrityksen toimintaan liittyvät haastattelujen perusteella tunnistetut asiakastarpeet 

voidaan jakaa sisäisen toiminnan kehittämiseen ja asiakasrajapintaan. Tätä jakoa 

sisäiseen ja asiakasrajapintaan käytettiin myös yhdessä haastatellussa yrityksessä 

digitalisaation hyödyntämisessä. Taulukkoon 9 on koottu haastatteluissa esiin nousseet 

asiakastarpeet jaoteltuna sisäisiin ja asiakasrajapintaan. 

 Asiakastarpeet jaoteltuna sisäisiin ja asiakasrajapintaan 

Tarpeet asiakasrajapinnassa  Sisäiset tarpeet 

Markkinointi (erityisesti etä-) 
Tuotekehitys nopeammin ja 
kustannustehokkaammin 

Koulutus (erityisesti etä-) 
Monimutkaisten ja useiden va-
riaatioiden testaus 

Asiakastarpeiden tunnistami-
nen 

Tuotannonkehitys (laatu, opti-
mointi) 

Tarjoaman kehittäminen 
Etäohjatut ja automatisoidut 
laitteet 

Asiakaskokemuksen kehittämi-
nen 

Suunnitteluvaiheessa syntyvän 
tiedon parempi hyödyntäminen 

Kehittyneempien ja räätälöity-
jen palveluiden tarjoaminen 

Sisäisen päätöksenteon tukemi-
nen 

 

Taulukon 9 asiakasrajapintaan liittyviksi tarpeiksi luokiteltiin asiakastarpeiden 

tunnistaminen, tarjoaman kehittäminen ja kehittyneempien ja räätälöityjen palveluiden 

tarjoaminen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen. Näiden taustalla on datan 

kerääminen asiakkaan toiminnoista, mikä tarjoaa näkökulmaa asiakkaan toimintoihin ja 

myös mahdollisiin ongelmiin. Asiakkaille tarjottavaksi palveluksi voidaan laskea myös 

koulutus, joka voidaan toisaalta laskea myös osaksi markkinointia. Koulutuksessa ja 

markkinoinnissa toivottiin erityisesti parempia ratkaisuja niiden etänä tarjoamiseen. 
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Digitaalisilla ratkaisuilla uskottiin olevan merkittäviä mahdollisuuksia etätoimintojen 

kehittämiseen liittyen. 

Sisäiset tarpeet liittyvät tuotekehitykseen ja valmistukseen sekä organisaation 

toimintaan. Tuotekehityksestä haluttiin nopeampi ja kustannustehokkaampi. Samaan 

aikaan on kuitenkin tarve testata monimutkaisia järjestelmiä ja useita variaatioita. Tähän 

ristiriitaan haettiin apua digitaalisista ratkaisuista, kuten simuloinnista tuotekehityksen 

apuna. 

Meillä selvästi isokin kustannusetu jos päästään yhdessäkin protosarjasta 
eroon säästetään miljoonia ja säästetään aikaa.  -Haastateltava 6 

Kaikki variaatiot pitää pystyä testaamaan. Variaatioiden määrä kasvaa koko 
ajan. Ei voida kaikkia variaatioita testata fyysisillä malleilla, meillä loppuisi rahat 
kesken. Pakko tehdä simulointimalleja, joilla voidaan testata näitä. – Haastateltava 
5 

Lisäksi tuotekehityksessä on tarve suunnitella etäohjattuja ja automatisoituja laitteita, 

mikä vaatii tuotekehitykseltä ja testaukselta paljon. Suuri kohdeyritystä kiinnostava tarve 

on useammankin haastateltavan mainitsema tarve hyödyntää paremmin 

suunnitteluvaiheessa syntyvä tieto. Lisäksi tarve oli tukea ja kehittää sisäistä 

päätöksentekoa. 

Olisi paljon potentiaalia repiä enemmän ulos tuotetiedon hallinnasta ja 3D-mal-
linnuksesta ja mitä suunnittelua tehdään. – Haastateltava 8 

Taulukossa 8 on esitetty asiakasyritysten vastaukset yrityksen strategisesta tavoitteesta. 

Nämä ovat myös linjassa sen kanssa, mitä ylläolevista tarpeista asiakasyritysten 

edustajat haastatteluissaan korostivat: Yrityksen A haastattelussa tarpeet liittyivät 

sisäisen toiminnan kehittämiseen. Yritysten C ja D haastatteluissa nostettiin esiin sekä 

sisäisiä että asiakasrajapinnassa olevia tarpeita. Yritysten B ja E haastatteluissa tuotiin 

esille pääasiassa asiakasrajapintaan liittyviä tarpeita.  

Tutkimuksessa esiin tulleisiin tarpeisiin liittyen useat asiakasyritysten edustajat olivat jo 

pohtineet ratkaisuehdotuksia, jotka tekniikan kehittyminen mahdollistaa. Taulukon 9 

tarpeet on erotettu niihin liitetyistä ratkaisukeinoista, koska teknologian kehittyessä 

näihin tarpeisiin voidaan löytää jokin nyt asiakkaan mainitsemaa ratkaisua parempi 

ratkaisu. On myös huomioitava, että asiakkaalla voi olla muukin kuin haastattelussa 

mainittava syy, minkä takia halutaan ratkaista tietty tarve juuri tietyllä ratkaisulla. 

Mahdollisia muita syitä asiakas ei välttämättä osannut, halunnut tai kokenut relevantiksi 

sanoittaa haastattelussa. Hyvässä ja pitkässä asiakassuhteessa asiakkaan tarpeita ja 

toiveita voidaan tunnistaa pidemmältä aikaväliltä. Asiakastietoisuus mahdollistaa 

yrityksen tarjoavan asiakkailleen juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin sopivia ratkaisuja, 

myös niitä, joita asiakas ei vielä itse osaa nimetä. 
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Taulukossa 10 on esitetty haastattelussa esiin tullut käyttökohde haastatteluissa 

mainituille digitaalisille ratkaisuille. Taulukossa on vasemman laidan sarakkeessa 

asiakkaan ratkaisuehdotus, toisena vasemmalta käyttökohde eli asiakastarve. Taulukon 

muut sarakkeet kuvaavat haastateltuja henkilöitä yrityksittäin lajiteltuna. Sarakkeeseen 

on merkitty rasti, jos haastateltava mainitsi kyseisellä rivillä olevan ratkaisuvaihtoehdon 

ja ratkaistavan tarpeen yhdistelmän haastattelussa. Muutaman rivin kohdalla on ”–

mainittu”, mikä tarkoittaa, että haastateltava on maininnut teknologian, mutta ei 

asiakastarvetta, jonka teknologia voisi ratkaista. Taulukossa kootaan yhteen 

haastateltavien tunnistamia tarpeita ja tunnistettuja ratkaisuja näille, kyse on siis 

asiakasodotuksista. 

 Asiakasodotukset liittyen digitaalisiin ratkaisuihin 

  A B C D E 

 

Haastattelussa mainittu 
ratkaistava asiakastarve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3D 

--mainittu      x x   

3D-mallin tekemisessä kerty-
neen tiedon hyödyntäminen     x  x x  

VISU 
visualisointi x     x    
animaatiot x         

Simulointi 

Prosessimallinnukseen x x        
Koulutukseen   x   x    
Tuotekehitykseen    x x x  x  
Ohjelmistotestaukseen     x     
Markkinointiin     x x    

Digitaalinen 
kaksonen 

--mainittu x  x  x x x  x 

Koulutukseen       x   
Ohjelmistotestaukseen         x 

 

Taulukosta huomataan, että eroja on sekä yksittäisten haastateltavien että 

haastattelujen kohdeyritysten välillä. Yhteistä haastatteluissa on se, että jokaisen 

yrityksen edustajat mainitsivat digitaalisen kaksosen. Näistä kuitenkin vain kaksi 

haastateltavaa nosti esiin tarpeen, johon sillä voidaan vastata. 

Yrityksen A haastateltavien vastauksissa korostuivat simulointi tuotantoprosessin 

mallinnuksessa sekä visualisointipalvelut, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena. 

Yrityksen B edustajat korostivat simulaatioiden merkitystä, ja toivat esiin siitä saatavia 

hyötyjä erityisesti tuotekehitykseen ja koulutukseen liittyen. Yrityksen C haastateltavat 

nostivat esiin monipuolisesti eri palveluita sekä myös useita tarpeita, johon ne vastaavat. 

Vastauksissa korostui tuotekehityksen kehittäminen ja asiakkaan parempi palveleminen. 

Yrityksen D vastauksissa korostui datan ja tiedon hyödyntäminen. Lisäksi yrityksen 
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edustajat mainitsivat simuloinnista ja digitaalisesta kaksosesta saatavia hyötyjä. 

Ratkaisuvaihtoehdoista erityisesti simulaatiot nousivat esiin useissa haastatteluissa. 

Simuloinnin kerrottiin vastaavan useisiin erilaisiin tarpeisiin useassa arvoketjun eri 

vaiheessa. Simulaatiot keräsivät useita mainintoja erityisesti tuotekehitykseen liittyen:  

Virtuaalisen prototyyppiin voidaan mallintaa kaikki ja kokoontua sen ympärille 
tutkimaan miten kaikki toimii. Voi saada uskon siinä virtuaalisessa prototyy-
pissä miten se toimii ennen fyysistä valmistusta. – Haastateltava 4 

 Yrityksen E haastateltava 9 poikkesi muista haastateltavista siinä, että hän toi 

haastattelussa esiin muita haastateltavia edistyksellisempiä ja kunnianhimoisempia 

näkemyksiä digitalisaation suunnasta ja tavoitteista. Haastateltava nosti esille enemmän 

uutta teknologiaa ja ratkaisuja, kuin jo käytössä olevia Tämän takia myöskään 

simulaatiot eivät saaneet mainintoja. Haastateltava 9 toi myös esille useita Industry 4.0 

liittyviä teknologioita ja näkemyksiä tulevaisuuden suunnasta digitalisaation suhteen, 

kuten seuraavassa kommentissa: 

Ultimaattinen tavoite digitalisaatiossa on, että koneen tuottama data kerätään, 
syötetään digitaaliseen kaksoseen, jota kehitämme edelleen, ja kun se on oppinut, 
opetamme sen koneelle edelleen. Prosessi kehittää itseään tekoälyn ja koneoppi-
misen avulla. Se on iso haaste ja siinä on paljon tekemistä – Haastateltava 9 

Yksittäisissä haastatteluissa tai yksittäisten yritysten edustajien toimesta mainittuja 

asiakastoiveita, jotka eivät suoraan kuulu kohdeyrityksen valikoimaan, on esitetty 

taulukossa 11. Nämä toiveet ovat mielenkiintoisia, koska oletettavasti näitä on kuitenkin 

useammilla kuin yksittäisillä haastatteluissa mukana olleilla yrityksillä. Syitä sille, että 

niitä ei nostettu haastatteluissa esiin voi olla esimerkiksi se, että nämä ovat jo käytössä, 

ne eivät liity haastateltavan omaan toimintaan tai niihin panostamista ei nähdä 

houkuttelevana. Toisaalta se voi johtua myös siitä, että kohdeyritys ei ole tunnettu näiden 

palveluiden tarjoamisesta, eikä niitä nähty relevanteiksi tuoda esiin haastattelussa. 

 Haastattelussa mainitut muut ratkaisut 

Asiakastoive 

Konenäkö 

Tekoäly 

Koneoppiminen 

Esineiden internet 

Ennakoiva huolto 

Robotit ja automaatio 

Virtuaalinen/ lisätty todellisuus 

Palvelumuotoilu 

Käyttäjäkokemuksen parantaminen 
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Haastatteluissa tunnistettiin kunkin yrityksen strateginen päämäärä kilpailuedun 

saavuttamiseksi, asiakastarpeita ja asiakastoiveita. Tunnistetut asiakastarpeet riippuvat 

vahvasti asiakkaan halutusta lopputavoitteesta. Kuvassa 14 on esitetty 

asiakastarpeiden, toiveiden ja haluttujen lopputavoitteiden yhteys riippuen yrityksen 

halutusta lopputavoitteesta. 

  

Kuva 14. Tunnistetut asiakastarpeet ja -odotukset yrityksen strategisen tavoitteen 
mukaan  

Suurempaa asiakasarvoa korostavilla yrityksillä on tarve tarjota asiakkaidensa tarpeita 

vastaavia ratkaisuja ja kommunikoida asiakasarvo paremmin. Kehittyneemmät ratkaisut 

nousivat esiin sekä kustannussäästöjä että suurempaa asiakasarvoa tavoittelevien 

haastatteluista. Kustannussäästöjä painottavat haastateltavien tarpeet painottuivat 

tuotekehitykseen ja tuotantoon. Kustannussäästöjä haettiin resurssien tehostamisesta, 

esimerkiksi ajan tai rahan säästämisestä. Laadunkehityksessä korostui raaka-aineiden 

säästäminen ja hukan vähentäminen. Kuvasta 14 voidaan huomata, että vaikka tarpeita 

on asiakkailla erilaisia ja niiden taustalla on erilaiset lopputavoitteet, voidaan 

samankaltaisilla palveluilla vastata useampien asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. 

4.1.3 Haasteet digitalisaation hyödyntämisessä 

Asiakastarpeiden kartoittamiseksi haastattelututkimuksessa pyrittiin Shanen (2014) 

mukaisesti löytämään asiakkaan ongelmia. Haastateltavat mainitsivat useita ongelmia ja 

haasteita, joiden tiedostaminen auttaa ymmärtämään ja palvelemaan asiakkaita 

paremmin. Haastateltavien mainitsevat haasteet, joiden he kokivat haittaavan, 

hidastavan tai estävän digitalisaation hyödyntämistä yrityksessä on luokiteltu taulukossa 
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12 viiteen kategoriaan. Kategoriat ovat: datahaasteet, osaamishaasteet, 

teknologiahaasteet, organisaatiohaasteet sekä strategiset haasteet. 

 Asiakasyritysten haasteita digitalisaatioon liittyen 

Kategoria Haaste 

Datahaasteet  

Laadukkaan datan saaminen 

Data siiloutunutta 

Datan hyödyntäminen 

Osaamishaasteet 

Tietyn teknologian kanssa 

Nykyisen teknologian vastaavuus omiin tarpeisiin 

Uuden, tulossa olevan teknologian ymmärtäminen 

Teknologiahaasteet 

Järjestelmien kasvava monimutkaisuus 

Riittävä laskentateho laskentaintensiivisille algoritmeille 

Asiakkaiden vaativiin olosuhteisiin sopivan laitteiston löytäminen 

Organisaatiohaasteet 

Muutosjohtaminen ja välttämättömät muutokset 

Datan hyödyntäminen päätöksenteossa 

Uudistaa organisaatio kehittymistä tukevaksi 

Strategiset haasteet 

Digitaalisen arvontuoton mittaaminen 

Nopea muutos ja siinä mukana pysyminen 

Uuden teknologian käyttöönoton ajankohta 
 

Haastateltavat tunnistivat monipuolisesti yrityksiensä haasteita. Osa mainituista 

haasteista oli sellaisia, joita asiakasyrityksessä oli jo alettu ratkaista, osalle haastateltava 

mainitsi mahdollisen ratkaisuehdotuksen ja osa haasteista oli vielä ilman ideoitua 

ratkaisua. 

Datahaasteet liittyvät kuvassa 13 mainittuihin kolmeen tarpeeseen, jotka nousivat esille 

jokaisen asiakasyrityksen haastatteluissa. Yrityksen A haaste on, että he haluavat kerätä 

laadukasta dataa tuotannostaan. Yritys D pyrkii eroon datan siiloutumisesta, eli saamaan 

datan yhteen paikkaan. Yrityksellä B on haasteita siinä, että dataa ei hyödynnetä niin 

kokonaisvaltaisesti tai tehokkaasti kuin olisi mahdollista. 

Työn alla on saada kriittisistä valmistusvaiheista tuotannossa dataa tallennet-
tua yhteen paikkaan, että sieltä voidaan tehdä fiksuja analyyseja, kun on ongelma 
esim. Laadun kanssa. Oikea tieto olisi fiksusti saatavilla eikä juosta ympäri tuo-
tantoa toivomalla että saa tietoa. – Haastateltava 1 

Osaamishaasteiksi on luokiteltu haastatteluissa esiin nousseet haasteet, joiden 

yhteydessä mainittiin ettei yrityksessä ole vaadittavaa osaamista tai ei tiedetä mitä 

kannattaisi tehdä tietyn teknologian suhteen. Osaamishaasteita asiakkailla on 

esimerkiksi liittyen koneautomaatioon ja digitaaliseen kaksoseen. Lisäksi osaamishaaste 

on myös se, miten saada järjestelmän itseoppivaksi ja kehittyväksi tekoälyn ja 

koneoppimisen avulla. Osaamishaasteiksi on luokiteltu myös yrityksen tietämättömyys 

siitä, miten teknologiaa voisi käyttää hyödyksi ja ymmärtää. Yritys A mainitsi, että 
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tarvitsee apua tietääkseen minkälaisia palveluita, ratkaisuja tai teknologiaa heidän 

kannattaa ottaa käyttöön. Yrityksen E haastateltava taas kertoi, että eivät vielä täysin 

ymmärrä uutta tulossa olevaa teknologiaa ja voisivat hyödyntää ymmärtämisessä 

ulkoisia palveluntarjoajia. 

Vaihtoehtoja erilaisista ratkaisuista ja palveluntarjoajista on niin paljon, ja niitä 
tulee joka viikko lisää, että ei oikein tiedetä mikä niistä olisi paras meidän tarpei-
siin. – Haastateltava 1  

Haastateltavat nostivat esiin teknologiaan liittyviä haasteita, joihin on taulukossa 12 

luokiteltu joko ohjelmistoon tai laitteistoon liittyvät tekijät. Haastavaksi koettiin 

järjestelmien kasvava monimutkaisuus. Kasvavaan monimutkaisuuteen liittyen 

ristiriitaiseksi koettiin myös se, että asiakkaat toivovat yhä helppokäyttöisempiä ja 

käyttäjäystävällisempiä laitteita ja palveluita. Rautaan liittyväksi haasteeksi nostettiin 

erityisiin olosuhteisiin soveltuvien laitteiden suppea tarjonta, mikä on hidasteena 

digitaalisten palveluiden tarjoamiselle vaativissa olosuhteissa. Teknologiahaasteeksi on 

nostettu myös se, että useat kehittyneet algoritmit kuten koneäly ja konenäkö vaativat 

paljon laskentatehoa, mihin tulee kiinnittää huomiota. 

Nyt on monikymmenkertaisesti ohjelmistoja, koneen ulkopuolella paljon enem-
män kuin koneen päällä.Tulee valtavia määriä dataa. Meille on iso asia missä las-
kenta tehdään ja mistä saadaan riittävää nopeutta sille, että voidaan hyödyntää al-
goritmeja.  -Haastateltava 9  

Haastatteluissa nostettiin esiin erityisesti yritysten B ja E haastateltavien puolesta useita 

organisaatiohaasteita liittyen digitalisaatioon. Haastateltavat näkivät, että digitalisaatio 

muuttaa toimintatapoja, mikä tarkoittaa, että organisaation on kyettävä muuttumaan ja 

tuettava kehittymistä. Haastateltava 4 nosti esiin myös sen, että omien kehityskohteiden 

näkeminen voi olla vaikeaa. Vaikka dataa toiminnasta on runsaasti saatavilla, tarvitaan 

toimintakulttuurin muutosta, että sitä aletaan hyödyntämään päätöksenteossa. 

Kun me puhutaan tarjonnasta mitä me halutaan asiakkaille myydä, se len-
tää. Sitten, kun puhutaan oman toiminnan kehittämisestä, se onkin paljon vaike-
ampaa. Ei löydy hirveästi visionäärejä, jotka uskoo siihen, että data hyödyntä-
mällä tehdään parempia päätöksiä.  -Haastateltava 4 

Suurin haaste on, että ei voida tehdä enää siiloissa töitä, että on mekaniikka-
suunnittelu, sähkösuunnittelu ja automatiikkasuunnittelua jne. Organisaation pi-
täisi toimia yhdessä ja yhteinen data tuo organisaatiot yhteen ja niiden pi-
tää osata kommunikoida ja toimia yhdessä. – Haastateltava 9  

Strategisista haasteista haastateltavat nostivat esiin digitalisen arvontuoton mittaamisen, 

teknologian käyttöönoton optimaalisen ajankohdan ja nopean muutoksen, jossa tulee 

pysyä mukana. Nämä kolme strategista haastetta liittyvät kaikki siihen, että halutaan 

tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä, mutta päätöksentekoon liittyy epävarmuutta ja 

siksi se on haastavaa. Toisaalta haastateltava X mainitsi myös, että toisinaan 
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digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa haukataan toisinaan liian iso tavoite kerralla, mikä 

ei johda optimaaliseen lopputulokseen. 

Digitalisaatiossa on paljon voitettavaa, mutta paljon on hävittävääkin. Jos ei 
olla hereillä, ollaan pian häviäjien puolella.  -Haastateltava 6 

Digitalisaatioon liittyy valtavaa keulimista. Sen takia uskon askelmaiset rauhal-
liset askeleet ja pienet voitot ja sitä kautta mahdollisuuksien löytämiseen. - Haas-
tateltava 4 

Taulukon haasteet ovat joko sellaisia, mitä kohdeyritys voi ratkaista ja tuoda ratkaisuilla 

asiakkailleen lisäarvoa.  Osa haasteista on kuitenkin kohdeyrityksen 

ratkaistamattomissa. Kohdeyrityksen ydinosaamista on asiakkaiden tukeminen 

osaamishaasteissa. Data- ja teknologiahaasteissa kohdeyritys voi olla asiakkaan 

tukena. Strategisissa haasteissa kohdeyrityksellä voi löytyä asiakkaan kaipaamaa 

osaamista ja näkemystä päätöksenteon tueksi. Organisaatiohaasteet ovat kuitenkin 

sellaisia, joihin kohdeyritys on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Kaikkien 

haasteiden tunnistamisesta on kohdeyritykselle hyötyä, koska se mahdollistaa 

asiakkaiden ymmärtämisen, paremman palvelun ja tarvittaessa asiakkaiden tukena 

olemisen. 

4.1.4 Asiakasyritysten segmentointi 

Haastattelut toteutettiin viiden eri asiakasyrityksen edustajille. Haastatteluiden 

perusteella on selkeää, että vastaukset olivat riippuvaisia haastateltavan yrityksestä. 

Haastatteluiden perusteella yrityksillä oli kullakin omat painopisteet. 

Haastattelututkimuksessa erottui haastattelussa mukana olevien yritysten tarpeiden, 

haasteiden ja yrityksen digitalisaatiosuhtautumisen perusteella kolme segmenttiä. 

Asiakasyritysten segmentoinnilla pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, minkälaisia 

tarpeita erilaisilla asiakasyrityksillä on. Lisäksi saadaan ymmärrystä siitä, mitkä tekijät 

vaikuttavat näihin tarpeisiin. Segmentoinnissa keskityttiin asiakastarpeisiin 

kohdeyrityksen digitaalisten palveluiden tarjonnan suhteen.  Kriteereiksi valittiin 

asiakasyrityksen strateginen tavoite, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen 

edellytyksien korostuneet tekijät, haasteiden painopiste, motivaatio ottaa käyttöön uutta 

teknologiaa sekä asiakasyrityksen oma arvio digitaalisista valmiuksista. 

Strateginen tavoite valittiin kriteeriksi, koska Szabo et al. (2020) mukaan suurin ajuri 

hyödyntää digitalisaatiota on asiakkaan toiveet. Myös asiakasyritysten edustajien 

vastauksissa korostui, että kerrottu lopputavoite ennusti hyvin yrityksen kypsyyttä 

digitalisaation suhteen muiden kriteerien valossa. Digitaalisten ratkaisujen 

hyödyntämisen edellytyksien korostuneet tekijät kriteerinä kuvaa haastateltavien esiin 
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nostamia asioita liittyen edellytyksiin ottaa käyttöön digitaalisia palveluita tai ratkaisuja. 

Haasteiden painopiste ja haastateltavien oma arvio digitaalisista valmiuksista saatiin 

haastateltavilta vastauksena kysymykseen. Osa haastateltavista arvioi valmiuksiaan 

laadullisesti, osa määrällisesti. Uuden teknologian käyttöönoton kiinnostuksen taso on 

tulkittu haastateltavien muista vastauksista. Esimerkiksi vastauksista kysymyksiin 

haluaako yritys olla edelläkävijä uuden teknologian käyttöönotossa ja mitä yritys toivoo 

suunnittelupalveluyritykseltä. Segmentit ja niiden käsittely kunkin kriteerin suhteen on 

esitetty taulukossa 13. 

 Segmenttien kuvaukset ja kriteerit 

 

Alin ryhmä__ Keskiryhmä_ Ylin ryhmä__ 

 

Kriteeri / Palvelutapa 

Tuetaan asiakasta 
siinä, minkälaiset 

ratkaisut voivat so-
pia heille ja minkä-
laisia ratkaisuja on 

saatavilla. 

Keskitytään erityisesti 
osoittamaan uuden 

ratkaisun hyödyt juuri 
tämän yrityksen käy-

tössä.   

Tuodaan esille, 
minkälaisia palve-
luita voidaan to-

teuttaa uusimpien 
teknologioiden 

avulla. 

 

 

Strateginen tavoite Kustannussäästöt 
Kustannussäästöt ja 
suurempi asiakasarvo 

Suurempi asia-
kasarvo 

 

Digitaalisten ratkaisu-
jen hyödyntämisen 
edellytyksistä koros-
tuvat Datan kerääminen 

Datan saaminen yh-
teen paikkaan 

Laskentatehon riit-
tävyys ja edisty-
neet algoritmit 

 

Haasteissa painottu-
vat 

Datahaasteet ja 
osaamishaasteet 

Ei yksikään kategoria 
erityisesti 

Teknologiahaas-
teet ja organisaa-
tiohaasteet 

 

Uuden teknologian 
käyttöönoton kiin-
nostus  

Halutaan ottaa 
uutta teknologiaa 
käyttöön, mutta ei 
tiedetä mistä voisi 
olla hyötyä 

Halutaan ottaa uutta 
teknologiaa käyttöön, 
mutta halutaan ensin 
nähdä hyödyt 

Tunnistetaan, että 
edelläkävijyys ei 
ole aina paras rat-
kaisu, mutta ollaan 
perillä uusista tek-
nologioista 

 

Oma arvio digitalisaa-
tion nykyisestä hyö-
dyntämisestä 

Tunnistetaan, että 
ollaan vasta alussa 

Tunnistetaan, että ol-
laan jäljessä 

Tunnistetaan kriit-
tisesti oma asema 

 

 

Kriteerien perusteella asiakasyritykset jakautuivat kolmeen segmenttiin: alimpaan 

ryhmään, keskiryhmään ja ylimpään ryhmään. Digitalisaation suhteen ylin ryhmä on 

pisimmällä, ja he tietävät mitä digitaalisia ratkaisuja haluavat ja milloin. Ylimmän ryhmän 

asiakkaiden kanssa suunnittelupalveluyrityksen rooli on toteuttava. Keskiryhmä haluaa 

olla mukana uusien teknologioiden käyttöönotossa, mutta heille tulee osoittaa uudesta 

tarjoamasta saatava hyöty. Alin ryhmä on kiinnostunut hyödyntämään uutta teknologiaa, 

mutta he eivät tiedä mikä olisi heille paras ratkaisu ja minkälaisia heitä palvelevia 
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ratkaisuja on olemassa. Heidän suhteensa suunnittelupalveluyrityksen kannattaa ottaa 

konsultoiva rooli ja tarjota tukea ja osaamista.  

Asiakasyritysten strateginen tavoite, digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edellytykset 

ja haasteet on avattu tässä alaluvussa aikaisemmin. Uuden teknologian käyttöönoton 

kiinnostus ja arvio digitalisaation nykyisestä hyödyntämisestä linkittyivät vastauksissa 

toisiinsa. Lähes kaikki ensimmäiseen ja toiseen ryhmään kuuluvien asiakasyritysten 

haastateltavat kokivat, että yritys tavoittelee kuuluvansa edelläkävijöihin digitaalisten 

ratkaisujen tarjoamisessa asiakkailleen. Ensimmäisen ryhmän edustaja kuitenkin totesi, 

että heidän yrityksensä ei oikein tiedä minkälaisista ratkaisuista voisi olla hyötyä heidän 

tarpeisiinsa ja että on vasta alussa digitalisaation hyödyntämisessä. 

Jos laitetaan arvosana [yrityksen digitalisaation hyödyntämiselle] asteikolla 0-10, niin ol-
laan kaksi tai kolme. -Haastateltava 1 

  Myös toiseen ryhmään kuuluvat haastateltavat tunnistivat, että he eivät aivan 

ensimmäisiä ole. Lisäksi toisen ryhmään kuuluvien yritysten edustajat korostivat, että 

haluavat ottaa käyttöön uusia ratkaisuja, joista saatava hyöty on todennettavissa. 

Kolmanteen ryhmään kuuluvissa yrityksissä haastateltavat tunnistivat, että vaikka 

haluavat olla eturintamassa uuden teknologian hyödyntämisessä, edelläkävijyyteen 

kuuluu myös riskejä, eikä edelläkävijyys ole itseisarvo. He myös tunnistivat kriittisesti 

oman asemansa uusien ratkaisujen suhteen. 

Haastattelujen perusteella asiakasyritykset luokiteltiin digitalisaation kypsyyden mukaan 

kolmeen ryhmään. Kuvassa 15 on esitetty tämän tutkimuksen asiakasyritykset 

segmentoituna digitalisaation kypsyyden suhteen. 

 

Kuva 15. Haastattelujen kohteena olleiden asiakasyritysten segmentointi 

Yritys A oli haastattelujen perusteella selkeästi muita asiakasyrityksiä jäljessä 

digitalisaation hyödyntämisen suhteen. Myös yritys A haluaa ottaa käyttöön uusia 
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toimintaa kehittäviä ratkaisuja, mutta ei ensimmäisten joukossa. Yritykset C ja D on 

luokiteltu keskiryhmään, johon ne useiden vastausten perusteella sopivat. Yritykset E ja 

B olivat selkeästi pisimmällä digitalisaation hyödyntämisen suhteen. Kummallakin 

yrityksellä oli myös vahvat visiot siitä, miten he tulevaisuudessa haluavat hyödyntää 

digitalisaatiota. 

Seuraavien viiden vuoden aikana asiakastarpeet pysyvät todennäköisimmin 

samankaltaisina. Kuitenkin asiakastoiveet, muuttuvat teknologisen kehityksen myötä, 

kun asiakasyritykset haluavat hyödyntää uusia ratkaisuja. Yritykset E ja B ovat 

kiinnostuneita uusimmista teknologioista. Yritykset C ja D haluavat hyödyntää 

todistettavasti arvoa tuottavia uusia ratkaisuja. Yritys A pyrkii ottamaan käyttöön jo 

muualla laajasti käytössä olevaa teknologiaa. Kuvassa 15 esitettyyn kolmen ryhmän 

jaottelun suhteen on hyvä huomioida, että jokaisessa ryhmässä tapahtuu koko ajan 

etenemistä digitalisaation suhteen, ja uusia toiveita syntyy. Tärkeää on palvella kutakin 

asiakassegmenttiä tarpeidensa mukaisesti ja esitellä uusia tarjoomia heille sen mukaan 

kuinka uusia ratkaisuja he ovat valmiita ottamaan käyttöön. 

4.2 Skenaariot digitaalisen kaksosen tulevaisuudesta 

Tässä alaluvussa esitetään työn toiseen alakysymykseen Minkälaisten palveluiden 

tarjoamisen digitaalinen kehitys mahdollistaa vuonna 2026 liittyvä empiirinen osuus. 

Alaluku koostuu digitaaliseen kaksoseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamisesta ja 

merkittävyyden arvioinnista sekä neljästä skenaariosta ja niiden arvioinnista. 

4.2.1 Tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät 

Digitaalisen kaksosen kehitykseen vaikuttavat avainteknologiat, eli esineiden internet, 

data-analyysi, koneoppiminen ja tekoäly sekä simulaatio, mallinnus ja optimointi. 

Avainteknologioiden lisäksi digitaalisen kaksosen kehittymiseen vaikuttavat sen 

kysyntään vaikuttavat tekijät sekä digitaalisen kaksosen mahdollistavat tekijät. Jos 

digitaalisen kaksosen kysyntä kasvaa, sitä useampi yritys haluaa tarjota asiakkailleen 

digitaalisen kaksosen ja olla mukana teknologian kehityksessä. Digitaalisen kaksosen 

kehittämisen houkuttelevuuteen vaikuttavat kustannukset, vakiintuneiden termien ja 

käsitteiden puute sekä erityisesti se, ettei digitaalisesta kaksosesta saatavaa hyötyä 

osata tunnistaa ja kommunikoida asiakkaille. Lisäksi digitaalisen kaksosen kehityksessä 

merkittävässä roolissa ovat digitaalisen teknologian käyttämisen ja kehittymisen 

mahdollistavat tekijät, laskentateho ja verkkoteknologia. Digitaalisen kaksosen 

kehitykseen vaikuttavat tekijät ja kuvaus kunkin tekijän vaikutuksesta kehitykseen on 

koottu taulukkoon 14. 
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 Digitaalisen kaksosen kehitykseen vaikuttavat tekijät 

Tekijä Vaikutustapa kehitykseen 

Esineiden internet Datan keruu, fyysisen osan yhdistäminen digitaaliseen osaan 

Simulaatio Skenaarioiden tutkiminen, parempien päätösten tekeminen ja en-
nakoiminen 

Koneoppiminen ja tekoäly 
Digitaalisen kaksosen autonominen toiminta, optimoinnin kehitty-
minen 

Laskentateho Käsiteltävän datamäärän ja saatavan informaation kasvaminen 

Verkkoteknologia Nopeampi langaton yhteys mahdollistaa suuremman datamäärän 
siirtämisen reaaliajassa 

Kustannukset asiakkaalle 
Markkinapotentiaali ja sitä myöden yritysten motivaatio panostaa 
kehitykseen 

Vakiintuneet käsitteet ja yh-
teensopivuus 

Kehityssuunta ja haluttu tavoite selkenee ja on helpompi tehdä pro-
jekteja ja keskustella eri sidosryhmien kanssa. Yhteensopivuus eri 
kehittäjien välillä nopeuttaa prosessia (Uhlemann et al., 2017).   

Asiakasarvon kommunikointi 
Asiakasarvon tunnistaminen ja kommunikoiminen lisää kysyntää ja 
käyttökohteita 

 

Skenaariotyöskentelyssä on oleellista arvioida kehitykseen vaikuttavien tekijöiden 

vaikutusta ja todennäköisyyttä. Hyvin todennäköisesti tapahtuvat asiat voidaan 

sisällyttää jokaiseen skenaarioon. Skenaariot eroavat toisistaan merkittävien ja 

epävarmojen tekijöiden kehityksen suhteen, koska ne vaikuttavat eniten millainen 

tulevaisuuden tilanne on. Yllä esitetyssä taulukossa olevat tekijät ovat kaikki merkittäviä 

siinä, kuinka digitaalinen kaksonen kehittyy seuraavan viiden vuoden aikana. Kehityksen 

voidaan olettaa olevan vakaata laskentatehon, verkkoteknologian, simulaation ja 

esineiden internetin osalta. 

Mikropiirien laskentateho on jo 50 vuoden ajan seurannut Gordon Mooren havaintoa 

siitä, että laskentateho kaksinkertaistuu kahden vuoden välein (Lundstrom, 2003). Tätä 

havaintoa kutsutaan Mooren laiksi, ja se on pitänyt poikkeuksellisen hyvin paikkansa 

teknologian ennakoinnissa jo vuosikymmenten ajan. 2000-luvulle tullessa on ollut 

keskustelua siitä, kuinka pitkään laskentatehon kasvu voi jatkua Mooren lain mukaisesti, 

koska prosessorit alkavat olla jo niin pieniä, että fysiikan lait tulevat pian vastaan nykyistä 

teknologiaa käytettäessä (Lundstrom, 2003). Mooren laista onkin nähtävissä 

hidastumisen merkkejä, ja jo viisi vuotta sitten laskentateho kaksinkertaistuu kahden ja 

puolen vuoden sykleissä aikaisemman kahden vuoden sijaan (Clark, 2015). Tämä 

kehityksen hidastuminen vaikuttaa uusien teknologioiden kehittämiseen, mutta koska 

hidastumista voidaan arvioida ja se on suhteellisen maltillista, voidaan laskentatehon 

kehittymistä pitää skenaarioita laadittaessa todennäköisenä tekijänä. 
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Verkkoteknologialla tarkoitetaan tässä työssä langattoman datan siirtämisen 

mahdollistavia tekijöitä. Verkkoteknologia ja langattoman verkon datansiirtokyky on 

kasvanut radikaalisti noin 10 vuoden välein (Javed & Siddiqui, 2017; Levin, 2018). 

Verkkoteknologian datansiirtokykyä on kuvattu järjestystä kuvaavalla numerolla ja 

sukupolvea kuvaavalla G-kirjaimella, esimerkiksi 3G, 4G ja 5G. Datan siirron nopeus on 

moninkertaistunut jokaisen uuden G:n myötä, mikä on mahdollistunut aina uusia 

toimintoja (Javed & Siddiqui, 2017). Verkkoteknologia on kehittynyt siis viimeisten 

kymmenien vuosien aikana ennakoitavasti tuoden aina valtavasti uusia mahdollisuuksia 

noin kymmenen vuoden välein. Verkkoteknologian voidaan katsoa olevan 

todennäköinen ja ennakoitava tekijä digitaalisen kaksosen mahdollistajana. 

Simulaatioissa ei ole kyse yhdestä tekniikasta, vaan toteutustapoja on useita erilaisia 

(Borrelli & Wellmann, 2019). Borrelli & Wellmannin (2019) mukaan simulaatioiden 

kehitys tarkoittaa sitä, että tuttuja asioita ja tekniikoita on tuotu yhteen uudella tavalla. 

Simulointi on oleellista digitaalisessa kaksosessa ja sen kehitys vaikuttaa digitaalisen 

kaksosen kehittymiseen. Kuitenkin simuloinnin kehittyminen suurin harppauksin tai vain 

vähäisesti ei ole merkittävä tekijä digitaalisen kaksosen toiminnan kannalta. 

Esineiden internetin kehittymiseen liittyy siltä vaadittavat ominaisuudet, joita 

käyttökohteessa tarvitaan. Zaidi et al., (2018) mukaan näitä tekijöitä ovat käytön laajuus, 

luotettavuuden tarve, automaation aste ja siirrettävän datan määrä. Esineiden internet 

on kehittynyt vuosien ajan ja myös esineiden internetin käyttö on laajentunut 

säännönmukaisesti usean vuoden ajan (Khanna & Kaur, 2019). Digitaalisen kaksosen 

kehitys voidaan nähdä tasaisena, mutta merkittävänä digitaalisen kaksosen kannalta. 

Esineiden internetiä jo käyttävät yritykset haluavat todennäköisesti päästä käyttämään 

myös digitaalista kaksosta (Costello & Omale, 2019; Mussomeli et al., 2020). 

Todennäköiset tekijät voidaan skenaariotyöskentelyssä huomioida toteutuvan 

jokaisessa skenaariossa. Kaikista mielenkiintoisimpia ovat skenaariotyöskentelyssä ne 

tekijät, joihin liittyy paljon epävarmuutta ja jotka ovat kehityksen kannalta 

merkityksellisimpiä. Digitaaliseen kaksoseen liittyen näitä ovat koneoppiminen ja 

tekoäly, kustannukset asiakkaalle, vakiintuneet käsitteet ja yhteensopivuus sekä 

asiakasarvon kommunikointi. Tekoälyn lisäksi vaikeasti ennakoitavat tekijät liittyvät 

pääosin asiakkaan kokemaan arvoon ja arvon kommunikoimiseen asiakkaalle. 

Koneoppimisen ja tekoälyn kehittymiseen vaikuttavat useat tekijät. Yksi kriittinen tekijä 

tekoälyn kehittymiselle on grafiikkasuorittimien (GPU) laskentatehon kehitys. 

Grafiikkasuorittimien laskentatehon kehitys on paljon nopeampaa kuin Mooren lakia 

pitkään noudattaneiden mikroprosessorien laskentatehon kehittyminen (Perry, 2018). 
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Grafiikkasuorittimien on esitetty noudattavan niin kutsuttua Huangin lakia, jonka mukaan 

laskentateho 25-kertaistuu viidessä vuodessa  (Perry, 2018). GPU-prosessorin paljon 

CPU-prosessoria nopeamman kehitystahdin mahdollistaa se, että grafiikkasuorittimien 

kehittymiseen vaikuttavat fyysisen teknologian kehittymisen lisäksi myös esimerkiksi 

ohjelmistot ja algoritmit (Perry, 2018). Huangin laki on saanut osakseen myös kritiikkiä. 

Hruska (2020) kirjoittaa, että Huangin laki on oikeastaan vain Mooren lain soveltamista 

ja että on vielä liian aikaista määrittää lakia grafiikkaprosessorien kehittymiselle. 

Tekoälyn kehittyminen ei ole ollut niin suoraviivaista kuin pelkästään Huangin laki antaa 

ymmärtää. Tekoäly on kehittynyt tasaisen kehityksen sijaan kausittain (Ailisto, 2018). 

Jaksoja, jolloin kehitys on ollut maltillisempaa kutsutaan tekoälytalviksi (Ailisto, 2018). 

Tekoälyn ja sen osa-alueen koneoppimisen kehitystä voidaan siis pitää digitaaliseen 

kaksoseen liittyvistä tekijöistä epävarmana. Tekoälyn kehitys myös vaikuttaa paljon 

siihen, miten ja mille Madni et al. (2019) esittelemälle tasolle digitaalinen kaksonen voi 

kehittyä. 

Asiakkaan kustannukset vaikuttavat digitaalisessa kaksosessa asiakkaan kokemaan 

hyötyyn, mikä vaikuttaa paljon siihen, haluaako asiakas tehdä kaupat. Asiakkaalle 

kustannuksia tulee digitaalisen kaksosen kehityksestä, käyttöönotosta ja ylläpidosta. 

Digitaalisesta kaksonen on sellainen, että sen Rogersin (1971) mainitsemista 

omaksumiseen vaikuttavista tekijöistä kokeiltavuus on matalalla tasolla. Tämä johtuu 

siitä, että digitaalisen kaksosen hyötyjen saavuttamiseksi se tulee räätälöidä asiakkaan 

tarpeiden mukaiseksi, joten jo kehitysvaiheessa se vaatii paljon työtä ja resursseja 

tarjoajan puolelta. Uhlemann et al. (2017) mukaan digitaalisen kaksosen kehittäminen 

onkin aina tasapainoilua kokonaisvaltaisuuden ja kustannusten välillä. Kustannukset 

digitaalisen kaksosen kehittämisestä ei kuitenkaan ole sama asia kuin kustannukset 

asiakkaalle. 

Digitaalisten kaksosten nykyinen markkina on mielenkiintoinen, koska siellä kilpailevat 

ohjelmistotalot ja suunnittelupalveluyritykset, joista molemmilla on teollisuusyrityksen 

käyttöön tehtävän digitaalisen kaksosen rakentamisessa vaadittavaa osaamista. Lisäksi 

osa teollisuusyrityksistä haluaa rakentaa itse omat digitaaliset kaksoset alusta alkaen. 

Uusi markkina ja kilpailutilanne vaikuttaa myös siihen, millaisilla hinnoittelustrategioilla 

digitaalisia kaksosia tarjotaan asiakkaille. On kuitenkin hyvin epävarmaa millaiselle 

tasolle asiakkaiden kustannukset asettuvat seuraavien viiden vuoden aikana. Uhlemann 

et al. (2017) mukaan korkeat kustannukset todennäköisesti hidastavat omaksumista. 

Digitaalista kaksosta tarjoavan yrityksen on otettava hinnoittelussaan huomioon muitakin 

tekijöitä kuin kustannukset yritykselle. Siksi kustannukset asiakkaalle on yksi 
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epävarmoista ja merkittävistä tekijöistä, joka vaikuttaa digitaalisen kaksosen 

kehitykseen. 

Vakiintuneet käsitteet ja yhteensopivuus aikaisempien järjestelmien kanssa vaikuttavat 

sekä kustannuksiin että siihen, miten helposti asiakkaat ovat valmiita hyväksymään uutta 

teknologiaa. Esimerkiksi verkkoteknologiaan liittyen on todettu, että yhteiset standardit 

mahdollistavat sen, että eri tavat eivät kilpaile toisiaan vastaan (IEEE, 2020). Tämä 

puolestaan johtaa sekä nopeampaan kehitykseen että matalampiin kustannuksiin (IEEE, 

2020). 

Digitaalisella kaksosella ei ole vielä laajalle levinneitä käsitteiden määritelmiä tai 

standardeja. Digitaalisen kaksosen saaman huomion ja korkeiden odotusten myötä 

digitaalisena kaksosena on myyty viime vuosina esimerkiksi tuotteen visuaalista mallia, 

VR-koulutusympäristöä, tuotekehityksen käyttöön tehtyä simulaatiota, laitteiden datan 

keräämistä ja sen visuaalista esittämistä. Suurin osa digitaalisena kaksosena myytävistä 

malleista ei täytä tässä työssä käytettävän digitaalisen kaksosen määritelmää, mutta 

niistä voidaan saada digitaalisesta kaksosestakin saatavilla olevaa hyötyä, mutta 

suppeammin. Digitaalisen kaksosen nimellä myytävät mallit ovat virtuaalisia kuvauksia 

kuten digitaalisen kaksosen digitaalinen osa. Käyttökohteina on tuotekehitys, tuotanto 

tai asiakkaille tarjottavat palvelut, kuten digitaalisella kaksosellakin.  

Kansainvälinen IT-yritysten perustaman konsortion Object Management Groupin (OMG) 

tavoitteena on kehittää tekniikan alan standardeja ja spesifikaatioita IT-alan käsitteille. 

Konsortio on laatinut useita standardeja, joista 11 on saanut ISO-standardin. 

Maaliskuussa 2020 OMG:n alle perusteettiin digitaalisiin kaksosiin keskittynyt konsortio 

Digital Twin Consortium (DTC)(Digital Twin Consortium, 2020). Ensimmäiseksi 

perustamisensa jälkeen konsortio määritteli digitaalisen kaksosen (Olcott & Mullen, 

2020). Myös DTC totesi, että digitaalisen kaksosen termiä käytetään paljon, mutta 

epäjohdonmukaisesti. Koska digitaalisen kaksosen markkinat eivät ole vielä 

muotoutuneet ja vasta vuonna 2020 on aloitettu luomaan yhteisiä määritelmiä 

digitaaliseen kaksoseen liittyville termeille, on epävarmaa miten yhteiset standardit ja 

määritelmät leviävät. 

Yhteisten määritelmien tärkeyden lisäksi DTC:n tarkoituksena on tuoda esiin, miten 

asiakkaat saavat mitattavaa asiakasarvoa digitaalisista kaksosista, eli myös tarve 

asiakasarvon tunnistamiselle, mittaamiselle ja kommunikoimiselle on tunnistettu. 

Asiakasarvon kommunikointiin se, ettei hyötyjä ole tunnistettu, niitä ei osata esittää 

mitattavassa muodossa ja yhteisten käsitteiden puute. Yhteisten käsitteiden 

puuttuminen vaikeuttaa arvon kommunikoimista, koska arvon tehokas 
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kommunikoiminen on mahdollista vasta, kun asiakas ja toimittaja puhuvat samoilla 

termeillä tarkoittaen samoja asioita. Asiakasarvon kommunikoimisen tärkeys nousi esille 

myös haastattelututkimuksessa: 

Monessa yrityksessä mietitään samaa, että halutaan tehdä digitalisaatiota ja nähdään 
hienoja kalvoja kyberjutuista, mutta ei tiedetä miten tästä saadaan lisäarvoa. – Haastateltava 
2 

Innovaation asiakasarvon kommunikointi riippuu Rogersin (1971) mukaan innovaatiota 

omaksumassa olevasta populaation ryhmästä. Esimerkiksi aikainen enemmistö haluaa 

nähdä referenssejä saman alan toimijoilta. Tällöin aikaisempien omaksujien 

kokemuksilla ja sillä, miten asiakasarvo osataan kommunikoida on valtavan suuri rooli. 

Kaikille ryhmille on kuitenkin yhteistä se, että saatavat hyödyt tulee olla suuremmat kuin 

kustannukset, mutta asiakastarpeet tulee kommunikoida kunkin asiakasryhmän 

mukaan. Asiakasarvon kommunikoiminen on monisyinen asia, johon vaikuttaa lisäksi 

digitaalista kaksosta tarjoavien yritysten panostukset sekä asiakkaiden tuntemus omasta 

toiminnastaan ja digitaalisista kaksosista. Epävarmaa on, miten hyvin asiakkaiden 

mielestä asiakasarvoa osataan kommunikoida. Lisäksi kun asiakasarvo kasvaa 

digitaalisen kaksosen kehittymisen myötä, on tarpeen kehittää myös asiakasarvon 

kommunikoimista vastaamaan nykytilannetta. 

Merkittävimmät epävarmuustekijät digitaalisen kaksosen kehityksessä ovat siis 

koneoppimisen ja tekoälyn kehitys, asiakkaan kustannukset, vakiintuneet käsitteet sekä 

asiakasarvon kommunikointi. Näiden epävarmuustekijöiden keskinäisiä suhteita on 

avattu kuvassa 16. Kuvan alareunassa on Teknologinen kehitys sekä asiakkaiden 

hyväksyntä, jotka tiivistävät epävarmuustekijät kahteen päätekijään. Nämä päätekijät 

ovat skenaarionelikentän akselit. 

 

Kuva 16. Skenaarionelikentän akselien muodostuminen 

Kuvassa 16 on esitetty kuinka epävarmuutta sisältävään teknologiseen kehitykseen 

vaikuttaa koneoppimisen ja tekoälyn kehittyminen. Lisäksi teknologiseen kehitykseen 
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vaikuttaa asiakkaan kustannukset ja sitä kautta markkinoiden houkuttavuus ja motivaatio 

teknologian kehittämiseen. Toisaalta asiakkaiden kustannuksiin vaikuttaa tekoälyn 

kehittyminen ja vakiintuneet käsitteet. 

Asiakkaiden hyväksyntä on monesta asiasta koostuva tekijä. Siihen liittyviä, 

epävarmuutta tuovia tekijöitä ovat asiakasarvon kommunikointi ja asiakkaiden 

kustannukset. Näihin molempiin taas vaikuttaa vakiintuneet käsitteet ja yhteensopivuus. 

Lisäksi kuten aikaisemmin mainittu, kustannuksiin vaikuttaa tekoälyn kehittyminen. 

Teknologinen kehitys ja asiakkaiden hyväksyntä ovat siis kaksi merkittävästi digitaalisen 

kaksosen kehittymiseen vaikuttavaa tekijää. Uuden teknologian kehittämistä kuvataan 

usein joko markkina- tai teknologialähtöisenä. Skenaarionelikentän akseleina 

teknologisen kehityksen ja asiakkaiden hyväksynnän nopeudet kuvaavat tavallaan näitä 

lähestymiskulmia. Kuvassa 17 on esitetty skenaarionelikenttä. Skenaarionelikentässä on 

teknologisen kehityksen nopeuden ja asiakkaiden hyväksynnän nopeuden suhteen 

esitetty neljä vaihtoehtoista skenaariota siitä, mitä digitaalinen kaksonen voi olla vuonna 

2026. 

 

Kuva 17. Skenaarionelikenttä 

Skenaarionelikentän mukaisista skenaarioista digitaalisen kaksosen kannalta positiivisin 

skenaario on nelikentän oikeassa yläkulmassa. Skenaario 2 mukaan sekä digitaalisen 

kaksosen teknologinen kehitys että nopea asiakkaiden hyväksyntä vaikuttavat siihen, 

että digitaalisesta kaksosesta tulee vallitseva toimintatapa. Vasemman alakulman 
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skenaario 3 on digitaalisen kaksosen kannalta negatiivisin, koska silloin digitaalisen 

kaksosen merkittävää markkinaa ei synny ja teknologia ei merkittävästi kehity. 

Vasemman yläkulman skenaario 1 teknologinen kehitys on nopeaa, mutta asiakkaiden 

hyväksyntä hidasta ja oikean alakulman skenaario 4 toisinpäin. 

4.2.2 Skenaario 1: Marginaaliratkaisu 

Tämä skenaario perustuu sille, että asiakkaiden hyväksyntä digitaaliselle kaksoselle on 

hidasta, mutta digitaalisen kaksosen teknologinen kehitys on nopeaa. Jos teknologinen 

kehitys on nopeaa, eivätkä asiakkaat silti omaksu ratkaisua laajasti käyttöön, on 

todennäköistä, että digitaalisen kaksosen käyttö jää marginaaliseksi. Marginaalisella 

käytöllä tarkoitetaan tässä sitä, että digitaalisesta kaksosesta on hyötyä tietyissä 

tapauksissa tietyille yrityksille. Kuitenkaan digitaalisesta kaksosesta ei tule 

marginaalitapauksessa vallitseva toimintatapa kaikessa suunnittelupalvelutoiminnassa. 

Syitä, jotka voivat olla marginaaliseksi jäämisen taustalla ovat: asiakkaan kokeman 

arvon pienuus, haasteet arvon kommunikoinnissa, teknologian omaksumiseen liittyvät 

tekijät tai digitaalisen kaksosen soveltumattomuus kaikkiin tapauksiin. Asiakkaan 

kokeman arvon pienuus tarkoittaa, että digitaalisesta kaksosesta saatavia hyötyjä ei 

nähdä tarpeeksi suurina verrattuna kustannuksiin. Tämän taustalla voi olla erityisesti 

suuret kustannukset digitaalisen kaksosen kehittämisessä tai haasteet arvon 

kommunikoinnissa. 

Marginaalisena ratkaisuna digitaalinen kaksonen jää vain tiettyjen asiakkaiden käyttöön 

tietyissä tapauksissa. Digitaalinen kaksonen voi olla yrityksestä ja sen strategisista 

valinnoista riippuen käytössä esimerkiksi tuotannossa tai tuotekehityksessä tai vain 

kaikista eniten asiakasarvoon panostavien yritysten tuotteissa. Digitaalisen kaksosen 

jäädessä marginaaliin on siihen laitetut kehityskustannukset kerättävä pienemmältä 

asiakaskunnalta, minkä takia kehitysprojekti ei välttämättä maksa itseään takaisin. 

Toisaalta, koska markkina on pienempi, on myös digitaalisen kaksosen tarjoajia 

vähemmän. 

4.2.3 Skenaario 2: Vallitseva toimintatapa 

Vallitsevana toimintatapana digitaalinen kaksonen on suunnittelupalvelutoiminnan 

ytimessä ja se jopa syrjäyttää aikaisempia suunnittelukäytäntöjä. Skenaariossa 

digitaalinen kaksonen disruptoi suunnittelutoiminnan ja sitä käytetään useisiin eri 

tarkoituksiin ja sille on suurta kysyntää asiakkaiden puolelta. Innovaatioiden 

diffuusioteorian mukaan ollaan saavutettu aikainen enemmistö. 
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Digitaalisen kaksosen kehittyminen vallitsevaksi toimintatavaksi vaatii sen, että 

kustannukset digitaalisen kaksosen kehittämisessä ovat pienet sekä digitaalisesta 

kaksosesta saadaan paljon hyötyä, ja hyöty osataan myös kommunikoida asiakkaille. 

Lisäksi teknologinen kehitys, erityisesti koneoppimisen ja tekoälyn kannalta mahdollistaa 

niiden käyttämisen digitaalisissa kaksosissa. Lisäksi muutkin digitaaliseen kaksoseen 

liittyvät vaikuttavat tekijät, kuten laskentateho ja verkkoteknologia kehittyvät 

optimaalisesti. Digitaalisen kaksosen leviäminen laajalle vaatii myös sen, että siitä on 

tehty asiakkaille helppo omaksua, vaikuttamalla esimerkiksi kokeiltavuuteen, 

näkyvyyteen, yhteensopivuuteen ja panostettu yksinkertaisuuteen ja 

käyttömukavuuteen. 

Digitaalisen kaksosen voidaan katsoa olevan osa erilaisten mallinnuksen 

kehitysjatkumoa, jossa mallinnuksessa käytettävissä olevan datan määrä kasvaa, mikä 

on mahdollistunut uuden teknologian myötä. Mallin sisältämän datan kasvamisen myötä 

myös mallista saatavissa olevan informaation määrä kasvaa, mikä tuo 

suunnittelupalveluyritykselle ja asiakkaille valtavasti lisäarvoa ja mahdollistaa uusia 

palveluita. Aikaisemmin suunnittelupalveluliiketoimintaa on disruptoinut suunnittelun 

siirtyminen paperilta tietokoneelle, 2D:stä 3D:hen sekä 3D-mallien mahdollistama 

simulointi. Tästä seuraava askel on digitaalinen kaksonen. Tämä kehitys on kuvassa 18 

esitetty mallinnuksen kehitysjatkumo. 

 

Kuva 18. Mallinnuksen kehitysjatkumo 

Tämän skenaarion mukaan sekä teknologinen että asiakkaiden hyväksynnän kehitys 

ovat nopeita, minkä takia yrityksen kannattaa ehdottomasti olla mukana digitaalisen 

kaksosen markkinoilla. Kehityksen ollessa nopeaa ja markkinan muuttuessa jatkuvasti 

on tärkeää tehdä valintoja missä olla mukana ja missä hyödyntää kumppaneita. 

4.2.4 Skenaario 3: Digitaalinen kaksonen floppaa 

Digitaalisen kaksosen epäonnistumisella viitataan siihen, että se ei kiinnosta asiakkaita 

eikä digitaalisen kaksosen kehittäjiä. Digitaalinen kaksonen ei ole saavuttanut teknisestä 

näkökulmastaan huipputasoaan tai kehittynyt merkittävästi omaksi teknologiakseen 

verraten sen hyödyntämiin teknologioihin. Digitaalinen kaksonen on myös jäänyt 

asiakkaiden keskuudessa vailla suurta kysyntää. 
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Syitä digitaalisen kaksosen epäonnistumiselle voivat olla esimerkiksi uusi teknologia, 

joka disruptoi koko suunnittelualan, huono maailmantaloudellinen tilanne tai hypesyklin 

mukainen odotusten lasku ja sen myötä mielenkiinnon laskeminen sekä tarjoajien että 

asiakkaiden puolelta. Lisäksi myös hidas teknologinen kehitys voi vaikuttaa negatiivisesti 

asiakaskysyntään tai toisinpäin, ja saada aikaan noidankehän, jossa kukaan ei ota 

ensimmäistä askelta. Jos digitaalinen kaksonen epäonnistuu ilman että se on seurausta 

uuden paremman teknologian tulosta markkinoille, on mahdollista, että digitaalinen 

kaksonen voi vielä vuoden 2026 jälkeen nousta merkittävämpään arvoon. 

Digitaalisen kaksosen epäonnistuminen tarkoittaa sitä kehittäville yrityksille sitä, että 

siihen käytetyt panostukset menevät hukkaan. Toisaalta, digitaaliseen kaksoseen 

käytetystä kehitystyöstä osa voidaan hyödyntää muissa palveluissa. 

4.2.5 Skenaario 4: Inkrementaalinen kehitys, laaja hyväksyntä 

Digitaalisen kaksosen inkrementaalinen kehitys ja laaja hyväksyntä tarkoittavat vain 

pieniä teknologisia kehitysaskeleita, mutta suurta asiakaskysyntää. Inkrementaalinen 

kehitys voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että digitaalinen malli on vastaava 

mitä voidaan jo simuloida tai datan liikkuminen fyysisen ja digitaalisen osan välillä 

tapahtuu vain harvoin, eikä digitaalisesta osasta saatua dataa voida hyödyntää 

reaaliajassa. Inkrementaalisen kehityksen myötä digitaalisen kaksosen täysi potentiaali 

ja suurimmat potentiaaliset hyödyt jäävät saamatta. Kuitenkin asiakkaat näkevät 

digitaalisen kaksosen hyödyllisenä ilmankin, koska niitä käytetään monissa erilaisissa 

käyttökohteissa. 

Syitä sille, että digitaalinen kaksonen on kehittynyt vain inkrementaalisesti, mutta 

kysyntä on suurta, voi olla esimerkiksi asiakaslähtöinen suuri kysyntä, mikä on 

keskittänyt huomion markkinointiin ja myyntiin kehityksen sijaan. Lisäksi asiakkaiden 

hintasensitiivisyys ei kannusta yrityksiä tarjoamaan suurempaa asiakasarvoa, jos siitä ei 

olla valmiita maksamaan mikä voi hidastaa teknologista kehitystä. Myös vakiintuneiden 

käsitteiden puute voi johtaa siihen, että digitaalisen kaksosen tarjoajat käyttävät kilpaa 

yhä kehittyneempiä termejä, mutta todellinen teknologinen kehitys jää pieneksi. 

Digitaalisen kaksosen teknisen kehityksen jääminen inkrementaaliseksi vuonna 2026 voi 

tarkoittaa kuitenkin sitä, että kehitystä on vielä luvassa tulevina vuosina. Asiakkaat ovat 

jo kiinnostuneita ja kysyntää riittää, minkä takia tulevaisuudessa digitaalinen kaksonen 

voi kehittyä merkittävämminkin. 
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4.2.6 Skenaarioiden tarkastelu 

Teknologian ennakoinnissa ja skenaariotyöskentelyssä on tärkeää arvioida 

skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksiä. Skenaariot ovat vaihtoehtoisia 

todennäköisyyksiä, joten vain yksi niistä voi toteutua. Skenaarioiden todennäköisyyden 

perusteella voidaan suunnitella toimenpiteitä ottaen huomioon todennäköisimmät 

skenaariot. Tässä työssä skenaarioiden todennäköisyyttä arvioidaan vertaamalla niitä 

asiantuntijoiden laatimiin arvioihin digitaalisen kaksosen kehittymisestä ja markkinasta 

vuonna 2026. 

Wadhwani & Kasnale (2019) mukaan digitaalisen kaksosen markkina kasvaa vuoden 

2019 4 miljardista US dollarista 35 miljardiin US dollariin vuoteen 2026. Heidän 

mukaansa kasvun ajureita ovat tekoälyn ja muiden teknologioiden kehittyminen. 

Erityisesti esineiden internetin, mutta myös muun edistyneen teknologian 

hyödyntäminen yrityksissä vauhdittaa myös digitaalisen kaksosen omaksumista 

(Wadhwani & Kasnale, 2019). Wadhwani & Kasnale (2019) mukaan haasteita on 

kyberturvallisuuden varmistaminen ja osaavan työvoiman rajoitettu saatavuus. Lisäksi 

asiakasarvon tunnistaminen ja kommunikointi nähdään haasteina, mutta digitaalisesta 

kaksosesta saatavat hyödyt kasvun ajurina Wadhwani & Kasnale (2019). Tämän arvio 

muistuttaa skenaarioista eniten skenaariota 1 marginaaliratkaisu. 

Costello & Omalen (2019) mukaan digitaalinen kaksonen on hiljalleen saavuttamassa 

enemmistön. Tämä tarkoittaisi siis, että asiakkaat hyväksyvät digitaalisen kaksosen 

laajasti. Erityisesti esineiden internetiä jo hyödyntävistä yrityksistä hyvin suuri osa 

suunnittelee ottavansa digitaalisen kaksosen käyttöön seuraavina vuosina (Costello & 

Omale, 2019). Kaikista innokkaimpia digitaalisen kaksosen omaksumisessa ovat 

esineiden internetiä asiakkailleen myyvien laitteiden ja palveluiden tarjoajat. He hakevat 

digitaalisesta kaksosesta kilpailuetua ja kokevat sen auttavan erottautumisessa sekä 

tarjoavan uusia mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa (Costello & Omale, 2019). 

Costello & Omalen (2019) mukaan asiakkaiden hyväksynnän taustalla on runsas 

markkinointi, digitaalisten kaksosten tarjoama arvo ja digitaaliset kaksoset osana 

yritysten strategioita. Tämän ennakointi on lähinnä skenaariota 4: Inkrementaalinen 

kehitys, mutta laajasti hyväksytty digitaalinen kaksonen. 

Allied Market Research (2021) arvioi digitaalisen kaksosen olevan yksi vuosisadan 

voitollisimmista markkinoista. Allied Market Research (2021) arvioi digitaalisten 

kaksosten kysynnän kasvavan merkittävästi globaalisti seuraavien 4-5 vuoden aikana. 

Kasvun ajureina nähdään erityisesti teknologinen kehitys ja T&K-investointien nähdään 

avaavan uusia markkinamahdollisuuksia (Allied Market Research, 2021). Allied Market 

Researchin (2021) mukaan teknologinen kehittyminen on merkittävää, minkä lisäksi 
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kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi. Tämä arvio on siis lähinnä skenaariota 2, 

vaikka aivan vallitsevaksi toimintatavaksi digitaalinen kaksonen ei ehdi kehittyä viidessä 

vuodessa. 

Mussomeli et al. (2020) nostivat erityisesti esineiden internetin yleistymisen ja 

simulaation kehittymisen merkittävinä tekijöinä digitaalisen kaksosen kehittymiselle. 

Markkinan odotetaan moninkertaistuvan ja digitaalisia kaksosia käytettävän laajasti eri 

aloilla ja tarkoituksissa (Mussomeli et al., 2020). Mussomeli et al. (2020) ennakoivat, että 

erityisesti teollisten palveluiden tarjoajilla on kysyntää digitaalisille kaksosille. Riskinä 

nähdään kyberturvallisuus, koska dataa on valtavasti. Tämän ennakoinnin mukaan siis 

sekä teknologia keittyy, mutta myös asiakkaat eri aloilta ja tarkoituksissa käyttävät 

digitaalista kaksosta. Tämä on lähinnä skenaariota 2. 

Näitä neljää tulevaisuuden ennakointia on verrattu skenaariomatriisin neljään 

skenaarioon taulukossa 15. Taulukon perusteella voidaan arvioida skenaarionelikentän 

skenaarioiden todennäköisyyttä. 

 Skenaarioiden arviointi 

Lähde Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4 

(Wadhwani & Kasnale, 2019) x    
(Costello & Omale, 2019)  x   
(Allied Market Research, 2021)    x 

(Mussomeli et al., 2020)  x   
  

Taulukon perusteella skenaario 2 eli vallitseva toimintatapa on yleisin. Tämän mukaan 

skenaario 3 eli digitaalinen kaksonen floppaa on kaikista epätodennäköisin skenaario. 

Myös skenaariot 1 ja 4 ovat saaneet tukea ennakoinneista, eli odotetaan joko 

teknologisen kehityksen tai asiakkaiden hyväksynnän kasvavan, mutta ei molempien. 

Skenaariotyöskentelyn sekä skenaarioiden arvioinnin perusteella voidaan ennakoida, 

että sekä teknologinen kehitys että asiakkaiden hyväksyntä ovat suhteellisen nopeaa. 

Kuitenkaan tukea sille, että digitaalisesta kaksosesta tulisi viidessä vuodessa vallitseva 

toimintatapa ei ole. Vuonna 2026 digitaalinen kaksonen on siis matkalla kohti 

skenaariota 2, mutta sitä ei olla vielä saavutettu. 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa verrataan edellisessä luvussa kuvattuja työn empiirisen tutkimuksen 

tuloksia luvun kaksi kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Luvun lopussa on esitetty 

suositukset kohdeyritykselle. 

Tutkimuskysymykset koostuivat päätutkimuskysymyksestä ja kahdesta 

alatutkimuskysymyksestä. Päätutkimus, johon tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan on 

Miten suunnitteluyritys voi hyödyntää digitalisaatiota kasvattaakseen asiakasarvoa ja 

saavuttaakseen kilpailuetua seuraavan viiden vuoden aikana? Päätutkimus jakautui 

alatutkimuskysymyksiin, joista ensimmäinen oli Minkälaisia toiveita ja tarpeita asiakkailla 

on digitaalisille palveluille seuraavina vuosina? ja toinen Minkälaisia digitaalisia 

palveluita on vuonna 2026? 

5.1 Asiakastarpeet ja -toiveet digitaalisille palveluille 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen vastataan sekä kirjallisuuden että 

haastattelututkimuksen perusteella. Kirjallisuudesta pyrittiin löytämään 

suunnittelupalveluliiketoiminnalle tyypillisiä asiakastarpeita ja -toiveita. 

Haastattelututkimuksella pyrittiin syventämään tutkimusta juuri kohdeyrityksen tietyn 

yksikön asiakkaisiin. 

Kirjallisuuden perusteella löydettiin asiakkaiden odotuksia suunnittelupalveluyrityksen 

toimintaa kohtaan ja siihen liittyen, minkälaisiin tarpeisiin asiakkaat hakevat 

suunnittelupalveluyrityksiltä tukea. Haastattelututkimuksen perusteella löydettiin 

kohdeyrityksen asiakkaiden toiveita ja odotuksia. Näiden perusteella pystyttiin 

tunnistamaan kohdeyrityksen asiakkaista segmenttejä ja jaottelemaan asiakastarpeita 

Shilliton (2001) esittämän jaottelun mukaisesti. Kirjallisuudesta löydetyt asiakastarpeet 

liittyvät pääosin suunnittelupalveluliiketoiminnassa asiakassuhteeseen ja asiakkaiden 

yleisiin odotuksiin. Haastatteluissa päästiin syvemmälle juuri kohdeyrityksen kyseisten 

asiakkaiden tarpeisiin liittyen digitaalisiin suunnittelupalveluihin.  

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että asiakkailla voi olla hyvinkin eri 

valmiuksia ja odotuksia uuden teknologian hyödyntämisestä. Ne asiakkaat, jotka 

halusivat panostaa suurempaan asiakasarvoon olivat edellä digitaalisten palveluiden 

hyödyntämisessä suhteessa muihin asiakkaisiin. Asiakkaalla voi olla tarve ja valmiudet 

hyödyntää uutta teknologiaa, mutta asiakkaat haluavat ennen omaksumista tietää 

asiakasarvon, mieluiten osoitettuna referenssitapauksen avulla. Asiakasyrityksillä on 
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paljon haasteita uuden teknologian hyödyntämisessä. Kohdeyritys voi tarjota apua 

erityisesti osaamishaasteissa ja olla asiakkaan tukena data- ja teknologiahaasteissa. 

Kirjallisuuden perusteella asiakkaiden toiveet ja tarpeet muuttuvat ajan ja teknologisen 

kehityksen myötä (Berger et al., 1993; Ilmarinen & Koskela, 2015). 

Suunnittelupalveluyrityksen asiakkaat odottavat, että asiakastarpeet tunnistetaan 

yhdessä (Aarikka-Stenroos & Jaakkola, 2012). Asiakastarpeita on monenlaisia, joista 

vain osa on mahdollista sanoittaa (Sanders, 1992). Erityisesti radikaaleja toiveita ei osata 

kommunikoida (Martin, 1994). Asiakkaat ovat myös valmiita omaksumaan innovaatioita 

eri tahtiin (Rogers, 1971). Ajurina uusien innovaatioiden omaksumiselle on erityisesti 

asiakkaan asiakaslähtöisyys ja halu vastata oman asiakkaan tarpeisiin (Paiola, 2018; 

Szabo et al., 2020). Tiivistettynä siis voidaan todeta, että kirjallisuuden perusteella 

asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja eri asiakkaat ovat valmiita hyväksymään uusia 

ratkaisuja eri aikaan.  

Kirjallisuuden ja empirian perusteella voidaan vastata ensimmäiseen 

alatutkimuskysymykseen asiakastarpeista ja -toiveista digitaalisille palveluille 

seuraavina vuosina seuraavasti: 

Asiakkaat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa ja heillä on erilaiset tavoitteet ja valmiudet 

hyödyntää uusia digitaalisia palveluita. Asiakkaan tilanteeseen uusien digitaalisten 

palveluiden hyväksymisessä vaikuttaa erityisesti heidän strateginen tavoitteensa ja 

asiakassuuntautuneisuus. Asiakkaat odottavat suunnittelupalveluyrityksiltä 

edelläkävijyyttä, uusia ideoita ja tarpeiden tuntemusta sekä tunnistamista. Digitaalisista 

palveluista simulaatiolle on kysyntää useissa eri tarkoituksissa ja digitaaliseen 

kaksoseen suhtauduttiin uteliaasti. Asiakkaat haluavat tietää asiakasarvon ennen 

päätöstä omaksua uutta teknologiaa. 

5.2 Digitalisaatio ja digitaalinen kaksonen 2026 

Tässä alaluvussa vastataan toiseen alatutkimuskysymykseen Minkälaisia digitaalisia 

palveluita on vuonna 2026? Tutkimuskysymykseen vastataan sekä empirian että 

kirjallisuuden perusteella, jotka lopuksi vedetään yhteen. Tutkimuskysymystä 

tarkennettiin vielä tutkimusmetodologia-osassa ja valittiin nimenomaan digitaalinen 

kaksonen kohteeksi, jonka kehitystä tarkasteltiin viiden vuoden säteellä. 

Kirjallisuuden perusteella määriteltiin digitaalinen kaksonen ja sen hyödyt valmistavan 

teollisuuden yrityksille, eli kohdeyrityksen asiakkaille. Kirjallisuuden mukaan esitettiin 

myös digitaalisen kaksosen kehitystasot sekä kehitykseen vaikuttavat teknologiat. 

Lisäksi kirjallisuudesta löydettiin tietoa teknologisten innovaatioiden kehittymisestä ja 
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leviämisestä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä. Kirjallisuuden pohjalta määriteltiin 

empiirisessä osassa kehittymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden kehittymisen 

todennäköisyys seuraavan viiden vuoden aikana. Lopputuloksena kehitettiin 

skenaarionelikentän avulla neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta digitaaliselle kaksoselle ja 

arvioitiin näiden todennäköisyyttä vertaamalla niitä muiden tahojen ennakointeihin. 

Empiirisen osan, eli skenaariotyöskentelyn perusteella digitaalinen kaksonen kehittyy 

nopeasti teknisesti sekä saa asiakkailta hyväksynnän nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

digitaalisen kaksosen markkina on houkutteleva tulevaisuuden kannalta. Digitaalinen 

kaksonen ei kuitenkaan syrjäytä muita suunnittelussa käytettyjä tekijöitä vielä vuonna 

2026, vaan myös muille nykyisin tarjotuille palveluille on kysyntää. 

Kirjallisuuden perusteella teknologia kehittyy joko markkina- tai teknologialähtöisesti 

(Martin, 1994, pp. 43–44). Innovaatio voi olla inkrementaalinen, radikaali tai 

disruptiivinen. Luokittelu inkrementaaliseen ja radikaaliin kertoo kuinka merkittävästä 

innovaatiosta on kyse (Abernathy & Utterback, 1978). Disruptiivinen innovaatio muuttaa 

toimintatapoja ja liiketoimintaympäristöä (Shane, 2014). Uuden teknologian 

omaksumiseen vaikuttavat sekä teknologian piirteet että asiakkaan segmentti (Rogers, 

1971). Asiakas on sitoutuneempi omaksumaan uutta teknologiaa, jos heidän 

asiakkaillaan on sille kysyntää (Paiola, 2018). Digitaalisen kaksosen kehitys näkyy 

datansiirron sekä koneoppimisen ja tekoälyn kehittymisenä, joka mahdollistaa 

autonomisemman toiminnan (Madni et al., 2019). Kehittyneemmästä digitaalisesta 

kaksosesta saadaan myös enemmän hyötyä. Digitaalinen kaksonen on tasapainoilua 

kuvauksen tarkkuuden ja kustannusten välillä (Uhlemann et al., 2017). 

Kirjallisuuden ja empirian perusteella voidaan vastata toiseen alatutkimuskysymykseen 

digitaalisista palveluista vuonna 2026 seuraavasti: 

Vuonna 2026 suunnittelupalveluyritys voi tarjota asiakkailleen teknologisesti 

kehittyneempiä versioita digitaalisesta kaksosesta. Digitaalista kaksosta voidaan myös 

hyödyntää useassa eri käyttötarkoituksessa, useissa eri toiminnoissa. Myös asiakkaiden 

kysyntä kasvaa digitaalisen kaksosen suhteen, mikä tekee digitaalisesta kaksosesta 

houkuttelevan markkinan. Uusien digitaalisten palveluiden tarjoamisessa asiakkaalle on 

hyvä huomioida asiakkaan valmiudet, joihin vaikuttaa myös muiden teknologioiden 

kehitys ja omaksuminen. 
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5.3 Digitalisaation hyödyntäminen asiakasarvon kasvattami-
sessa ja kilpailuedun saavuttamisessa 

Tutkimuksen pääkysymykseen Miten suunnitteluyritys voi hyödyntää digitalisaatiota 

kasvattaakseen asiakasarvoa ja saavuttaakseen kilpailuetua seuraavan viiden vuoden 

aikana? voidaan vastata kahden alakysymyksen avulla. Päätutkimuskysymys voidaan 

jakaa kahteen osaan: digitalisaation hyödyntämiseen asiakasarvon kasvattamisessa ja 

kilpailuedun saavuttamisessa. 

Asiakasarvoa voidaan kasvattaa digitalisaation avulla: 

Asiakasarvoa voidaan kasvattaa palvelemalla kutakin asiakasta tarpeidensa mukaisesti. 

Tarpeiden mukaisen asiakaspalvelun varmistamiseksi suunnittelupalveluyrityksen tulee 

tunnistaa asiakastarpeet. Digitaalisissa palveluissa tulee ottaa asiakastarpeeseen 

vastaamisen lisäksi huomioon myös asiakkaan kypsyys uuden teknologian 

omaksumisen suhteen. Asiakkaan kypsyyteen ja edellytyksiin omaksua uusia palveluita 

vaikuttavat asiakkaan strateginen tavoite, palveluorientoituneisuus, asiakkaan asiakkaat 

ja edistyneen teknologian käyttö. Asiakasarvoa voidaan kasvattaa tarjoamalla asiakkaille 

kokonaisia ratkaisuja, jotka täyttävät tarpeen. Asiakas haluaa pohjimmiltaan aina 

ratkaisuja tarpeisiinsa, tietty palvelu on keino päästä haluttuun lopputulokseen, mutta ei 

päätavoite asiakkaalla. 

Asiakasarvoa voidaan kasvattaa uuden digitaalisten palveluiden, kuten digitaalisen 

kaksosen avulla. Digitaalisen kaksosen tarjoamat hyödyt on esitetty kuvassa 19. 

Kuvassa on Liu et al. (2020) mukaiset hyödyt, joista harmaalla on merkitty ne, joille 

asiakkaat nimesivät tarpeen haastattelututkimuksessa. 

 

Kuva 19. Haastatteluissa mainitut asiakastarpeet, joihin digitaalinen kaksonen vas-
taa 

Yllä esitetyssä kuvassa digitaalisilla palveluilla voidaan tuoda asiakkaille lisäarvoa 

tuotekehityksen, valmistuksen ja palveluiden kautta usein eri tavoin. Eri asiakkailla 
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painottuvat eri arvoketjun vaiheet ja siksi asiakasarvoa tulee tarkastella aina 

asiakaskohtaisesti. Asiakasarvoa voidaan kasvattaa ainakin kuvan harmaiden 

digitaalisen kaksosen mahdollistamien tekijöiden osalta. Värjäämättömissä laatikoissa 

olevia tekijöitä ei kuitenkaan kannata jättää huomiotta, koska ne voivat kasvattaa arvoa 

haastattelututkimuksen ulkopuolisille asiakkaille tai niitä ei huomattu tuoda esiin 

haastattelututkimuksessa. Asiakasarvon kasvattamisen lisäksi on myös erityisen tärkeää 

kommunikoida asiakasarvo asiakkaalle ja mieluusti osoittaa se ennakkotapauksin. 

Kilpailuetua voidaan saavuttaa digitalisaation avulla: 

Kilpailuedun saavuttamiseksi tulee tarkastella kohdeyrityksen toimintaa suhteessa 

muihin. Kilpailuetua voidaan saavuttaa tekemällä tietty asia asiakkaan mielestä 

paremmin kuin kilpailija. Suunnittelupalveluliiketoiminta on murroksessa, jonka taustalla 

on myös digitalisaatio. Zhang et al. (2018) totesi suunnittelupalveluliiketoiminnan 

siirtyvän ihmiskeskeisestä liiketoiminnasta kohti teknologiapainotteisempaa arvonluontia 

uuden teknologian, kuten tekoälyn, kehittymisen myötä. Tämän lisäksi digitalisaatio 

mahdollistaa uusia palveluita asiakkaille, kuten digitaalisen kaksosen. Digitaaliseen 

kaksoseen liittyen suunnittelupalveluyrityksen kanssa kilpailevat myös yritykset, jotka 

eivät perinteisesti ole olleet kilpailijoita, vaan toimineet arvoketjun eri vaiheissa. 

Digitaalisella kaksosella on markkinapotentiaalia seuraavina vuosina ja pidemmällä 

aikavälillä. Kohdeyrityksen tulee tehdä strategisia päätöksiä miten olla mukana 

digitaalisen kaksosen markkinoilla. 

Kilpailuedun saavuttamiseksi tulee katsoa liiketoimintaympäristöä laajasti ja olla valmiina 

reagoimaan muutoksiin. Kilpailuetua voidaan saavuttaa tunnistamalla asiakastarpeet ja 

hyödyntämällä asiakastuntemusta tarjoomien kehittämisessä sekä asiakasrajapinnassa. 

Asiakastuntemusta voidaan hyödyntää palvelemalla kutakin asiakasta tarpeidensa 

mukaisesti ja osoittamalla asiakasarvo juuri heille ennakkotapauksin. Kilpailuedun 

saavuttamisessa oleellista on tehdä strategisia valintoja siitä, mihin yritys keskittyy. Yksi 

näistä on markkinaposition valitseminen sekä uusien digitaalisten tarjoomien hinnoittelu. 

Kilpailuedun saavuttamiseksi asiakkaan kustannukset olla suhteessa asiakasarvoon, ja 

asiakkaan kokeman arvon suurempi kuin kilpailijan tarjoomassa. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan vastata tutkimuksen pääkysymykseen miten 

suunnittelupalveluyritys voi kasvattaa digitalisaation avulla asiakasarvoa ja 

saavuttaa kilpailuetua seuraavasti: 

Digitalisaation myötä seuraavien vuosien aikana kehittyy uusia teknologisia ratkaisuja, 

kuten digitaalinen kaksonen. Uudet digitaaliset ratkaisut mahdollistavat asiakasarvon 

kasvattamisen tarjoamalla asiakastarpeisiin parempia ratkaisuja tai ratkaisemalla 
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ratkaisemattomia asiakastarpeita. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan kasvattaa 

asiakasarvoa erityisesti auttamalla asiakasta joko säästämään kustannuksissa tai 

tarjoamaan yhä parempia tarjoamia omille asiakkailleen. Kilpailuedun saavuttamiseksi 

tulee ottaa huomioon kilpailutilanne sekä hinnoitella uudet digitaaliset tarjoamat sen 

mukaan, että asiakkaan kokema arvo on suurempi kuin kilpailijan tarjoomassa. 

5.4 Suositukset kohdeyritykselle 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota kohdeyritykselle tietämystä siitä, mitä 

digitalisaatioon liittyviä palveluita kohdeyrityksen kannattaa seuraavien viiden vuoden 

aikana kehittää ja tarjota asiakkailleen. Tässä alaluvussa esitetään kohdeyritykselle 

toimintasuositus, joka koostuu kolmesta kohdasta. 

Päätä strateginen rooli digitaalisten kaksosen suhteen 

Tutkimuksen mukaan digitaalinen kaksonen kehittyy teknologian puolesta sekä 

saavuttaa laajan asiakashyväksynnän. Digitaalisen kaksosen kehityksessä kannattaa 

olla mukana. Koska resurssit eivät ole rajattomat, on tehtävä valintoja, joiden perusteella 

voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä tulos suhteessa kohdeyrityksen tavoitteisiin. 

Slater & Mohrin (2006) mukaan tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä teknologisten 

innovaatioiden menestyksekkäässä kehityksessä ja kaupallistamisessa ovat 

asiakkaiden markkinasegmentti diffuusioteorian perusteella, asiakkaan suuntaus ja 

yrityksen markkinastrategia. Tämä tutkimus on lisännyt kohdeyrityksen 

asiakastuntemusta. Asiakastuntemuksen lisäksi kohdeyrityksen on valittava 

markkinastrategia uusien digitaalisten palveluiden, kuten digitaalisen kaksosen suhteen. 

Markkinastrategiaa luodessa on hyvä ottaa huomioon kilpailutilanne sekä 

kohdeyrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Markkinastrategia vastaa kysymykseen miten 

kohdeyritys voi saavuttaa kilpailuetua ja erottua kilpailijoista.  

Tunne asiakkaasi on ja tarjoa heille palveluita heidän valmiuksiensa mukaan 

Tutkimuksessa todettiin, että asiakkaat ovat valmiita omaksumaan uusia ratkaisuja eri 

aikaan. Asiakastarpeisiin ja -valmiuksiin vaikutti erityisesti asiakasyrityksen strateginen 

tavoite. Jatkossa kannattaa hyödyntää yrityksessä jo olevaa asiakastuntemusta ja lisätä 

sitä sekä tehdä siitä näkyvää esimerkiksi hyödyntämällä CRM-järjestelmää. 

Asiakastuntemuksen lisäämiseksi voi myös tutkia, onko asiakasyrityksissä sellaisia, 

joiden toiveet, tarpeet ja tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia. Samankaltaisten yritysten 

tunnistaminen voi auttaa asiakkaiden palvelemisessa. Lisäksi asiakkaat arvostavat 

arvon kommunikoimisessa referenssejä. Asiakkaat ovat hyvin eri vaiheissa 

digitalisaation suhteen. Kohdeyrityksen kannattaa tarjota ja mahdollisesti kehittää 
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uusimpia palveluita yritysten B ja E kanssa. Haastatelluista yrityksistä yritys A kaipaa 

eniten tukea ja konsultointia uusien tarjoamien suhteen. 

Seuraa kilpailutilannetta ja asiakkaiden teknologiainvestointeja 

Digitaalisen kaksosen kehittyessä myös sen markkina muuttuu koko ajan. Liiketoimintaa 

ei voi harjoittaa tyhjiössä, vaan siihen vaikuttaa aina liiketoimintaympäristö. 

Kohdeyrityksen kannattaa seurata digitaalisen kaksosen markkinaa tarkasti, koska 

markkinatuntemus on välttämätöntä, jos halutaan saavuttaa kilpailuetua suhteessa 

muihin. Digitaalisen kaksosen markkinan seuraamisessa kannattaa huomioida, että 

markkina on globaali ja siellä on suunnittelupalveluyritysten lisäksi myös esimerkiksi 

suuria ohjelmistotaloja. Kilpailutilanteen seuraamisesta voi olla hyötyä myös siinä 

tapauksessa, jos päätetään ettei kaikkea kannata tehdä itse, tiedetään minkälaista 

tarjontaa markkinoilla on. 

Kilpailutilanteen seuraamisen lisäksi kannattaa seurata myös nykyisten ja potentiaalisten 

asiakkaiden teknologiainvestointeja. Mussomeli et al. (2020) sekä Wadhwani & Kasnale 

(2019) mukaan asiakkaan on helpompi omaksua digitaalinen kaksonen, jos heillä on 

käytössä muuta edistynyttä teknologiaa, erityisesti esineiden internet. 

Lopuksi, kohdeyrityksen on hyvä huomioida asiakastarpeiden luonne suhteessa 

tarjoomaan. Asiakastarpeisiin liittyen on hyvä huomata, että asiakastarve ei ole tietylle 

palvelulle, vaan palvelu on keino ratkaista tarve. Näin ollen asiakkaalle voi tuoda 

lisäarvoa usealla erilaisella palvelulla ja useampikin ratkaisu voi ratkaista asiakkaan 

tarpeen. 

Kohdeyrityksessä halutaan ymmärtää paremmin asiakastarpeita. Parempi ymmärrys 

auttaa kohdeyritystä varautumaan asiakastarpeisiin kehittämällä henkilöstön osaamista 

sekä tarjottavia palveluita asiakkaiden toivomaan suuntaan. Suositukset kohdeyrityksen 

johdolle on esitetty prosessikaaviona kuvassa 20.  

 

Kuva 20. Toimenpidesuositukset kohdeyrityksen johdolle 

Tämän diplomityön yksi tarkoitus oli kartuttaa asiakastuntemusta kohdeyrityksen 

asiakastarpeista. Tämä on esitetty kuvan 20 kaaviossa harmaana. Seuraavaksi 

kohdeyrityksen johdon tulee valita digitaalisen kaksosen kilpailustrategia. Strategian 
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laatimisessa tulee punnita huolellisesti eri vaihtoehtoja, kartoittaa yrityksen sisäiset 

tekijät sekä tehdä markkina-analyysi digitaalisen kaksosen markkinasta. 

Kilpailustrategian valitsemisen ja hyväksymisen jälkeen johdon tulee allokoida strategian 

toteuttamiseen vaadittavat resurssit. Resurssien allokoimiseen kuuluu myös tarvittavien 

vastuualueiden tai projektin vetäjien nimeäminen. Resurssien tulee olla linjassa laaditun 

markkinastrategian kanssa. Resurssien allokoinnissa tulee myös nimetä vastuuhenkilöt 

sekä tehdä tarkempi suunnitelma toteuttamisesta sekä seurannan mittareista. 

Tämä tutkimus lisäsi kohdeyrityksen ymmärrystä asiakastarpeista. Asiakastarpeiden 

ymmärrystä voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä.  

Tämän lisäksi karttunutta asiakastuntemusta voidaan hyödyntää myyntityössä ja 

markkinoinnissa, sekä muiden uusien teknologioiden suhteen päätöksiä tehdessä. 

Tutkimuksen asiakastuntemus kannattaa tallettaa CRM-järjestelmään. Lisäksi 

asiakastuntemusta kannattaa kehittää hyödyntämällä kaikkien yritysten 

asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden tieto. Yhdistämällä näiden henkilöiden 

tieto CRM-järjestelmään,  voidaan asiakastuntemusta hyödyntää päätöksenteossa. 
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6. PÄÄTELMÄT 

Tässä luvussa arvioidaan miten työ on saavuttanut tavoitteensa. Luvussa esitetään 

myös suositukset kohdeyrityksen johdolle. Tutkimuksen panosta tieteeseen arvioidaan 

alaluvussa 6.3 Tieteellinen kontribuutio. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimuksen 

rajoitteita ja esitetään niiden pohjalta jatkotutkimusalueita. 

6.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kohdeyritykselle tietämystä siitä, mitä digitalisaatioon 

liittyviä palveluita kohdeyrityksen kannattaa seuraavien viiden vuoden aikana kehittää ja 

tarjota asiakkailleen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella kartutettiin tietämystä 

asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta sekä teknologian kehittymisestä. Lisäksi 

kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat 

asiakastarpeisiin suunnittelupalveluliiketoiminnassa. Digitalisaatioon liittyvistä 

palveluista valittiin tarkastelun kohteeksi digitaalinen kaksonen sen ajankohtaisuuden, 

asiakaspotentiaalin ja kohdeyritykseen soveltuvuuden takia. 

Kirjallisuuden perusteella todettiin, että asiakkaat odottavat suunnittelupalveluyrityksiltä 

edelläkävijyyttä Myös asiakastarpeiden tunnistamisessa suunnittelupalveluyritykset ovat 

merkittävässä roolissa, koska asiakastarpeet tunnistetaan yleensä yhdessä. 

Digitalisaatio muuttaa koko suunnittelupalveluliiketoimintaa, ei ainoastaan 

asiakastarpeita. 

Empiirinen osa koostui haastattelututkimuksesta ja skenaariotyöskentelystä. 

Haastattelututkimuksen perusteella todettiin, että asiakkailla on erilaisia tarpeita,  

tavoitteita ja valmiuksia hyödyntää uusia digitaalisia palveluita. Asiakkaan tilanteeseen 

uusien digitaalisten palveluiden hyväksymisessä vaikuttaa erityisesti heidän strateginen 

tavoitteensa ja asiakassuuntautuneisuus. Lisäksi haastatellut asiakasyritykset luokiteltiin 

kolmeen segmenttiin heidän digitalisaatiokypsyyden mukaan. Kullakin segmentillä on 

erilaiset tarpeet suunnittelupalveluyritykselle ja heidän palveluilleen. 

Skenaariotyöskentelyn suurin anti on siinä, että digitaalisen kaksosen voidaan 

ennakoida kehittyvän teknologisesti sekä asiakkaat omaksuvat digitaalisen kaksosen 

laajasti käyttöön. Vuonna 2026 digitaalinen kaksonen ei kuitenkaan ole vielä vallitseva 

toimintapa ja disruptoi koko suunnittelupalveluliiketoimintaa. 

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että uudet digitaaliset ratkaisut mahdollistavat 

asiakasarvon kasvattamisen tarjoamalla asiakastarpeisiin parempia ratkaisuja tai 
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ratkaisemalla ratkaisemattomia asiakastarpeita. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan 

kasvattaa asiakasarvoa erityisesti auttamalla asiakasta joko säästämään 

kustannuksissa tai tarjoamaan yhä parempia tarjoamia omille asiakkailleen. Kilpailuedun 

saavuttamiseksi tulee ottaa huomioon kilpailutilanne sekä hinnoitella uudet digitaaliset 

tarjoamat sen mukaan, että asiakkaan kokema arvo on suurempi kuin kilpailijan 

tarjoomassa. 

Kohdeyritys saa tämän tutkimuksen perusteella tietämystä erityisesti liittyen digitaalisen 

kaksosen kehittämiseen ja siihen, mille asiakkaille kannattaa tarjota uusimpia palveluita 

ensiksi. Lisäksi tutkimus tuo näkyväksi, mistä kukin yritys saa asiakasarvoa useammalla 

tasolla, mikä helpottaa kohdentamaan tarjontaa ja palvelemaan asiakkaita paremmin. 

6.2 Käytännön implikaatiot 

Tämä työ tuotti kohdeyritykselle tietämystä asiakastarpeista ja -toiveista. Tämän 

perusteella luotu toimintasuunnitelma kohdeyritykselle on esitetty kohdassa 5.4. 

Yleisellä tasolla yrityksille merkittävät tulokset esitellään tässä luvussa. Tämän 

tutkimuksen perusteella merkittävimmät löydökset ovat: 

1. Suunnittelupalveluyrityksen asiakkailla on erilaisia tarpeita -toiveita ja valmiuksia 

digitaalisten ratkaisujen suhteen. 

2. Asiakkaiden valmiuteen ottaa uutta teknologiaa käyttöön vaikuttavat eniten 

heidän strategiset tavoitteensa sekä heidän asiakkaansa.  

3. Digitaalinen kaksosella on merkittävä markkina vuonna 2026 ja sen jälkeenkin. 

4. Digitaalisella kaksosella voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin ja se on 

asiakkaille houkutteleva vaihtoehto jos kustannukset ovat kohtuulliset. 

5. Suunnittelupalveluliiketoiminta on murroksessa ja digitalisaatio sekä alustatalous 

muuttavat tarjoomien lisäksi koko liiketoimintaympäristöä. 

Digitaalisen kaksosen ollessa hypekäyrän huipulla on tärkeää muistaa, että päätöksiä 

tulee tehdä epävarmuuden vallitessa, mutta mahdollisimman hyvän tiedon varassa. 

Uuden teknologian kaupallistamiseen liittyy aina riskejä, joita on oltava valmiina 

ottamaan jos haluaa menestyä. Riskien toteutumisen todennäköisyyttä voidaan 

vähentää kasvattamalla asiakastuntemusta ja laatimalla markkinastrategia sisäisten ja 

ulkoisten tekijöiden perusteella. Tulee myös muistaa, että asiakastarpeet muuttuvat ja 

asiakastuntemusta tulee päivittää uuden informaation perusteella. 
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6.3 Tieteellinen kontribuutio 

Asiakastarpeet digitalisoituvassa suunnittelupalveluliiketoiminnasta on mielenkiintoinen 

tutkimusaihe, koska tästä aiheesta ei löytynyt ennestään tutkimuksia kirjallisuudesta. 

Aihetta sivuavia tutkimuksia löytyi lähinnä digitalisoituvan valmistavan teollisuuden 

yrityksiin liittyen. Näissä tutkimuksissa käsiteltiin juuri suunnittelupalveluliiketoiminnan ja 

kohdeyrityksen asiakkaiden tarpeita, mutta niistä puuttui suunnittelupalveluyrityksen 

näkökulma. 

Tämän tutkimuksen kannalta lähimpiä aikaisempia tutkimuksia olivat toteuttaneet Szabo 

et al. (2020), Paiola (2018) ja Weber et al. (2017). Näissä tutkimuksissa käsiteltiin 

kussakin suunnittelupalveluyritysten asiakkaita ja heidän tarpeitaan yhdistettynä 

digitalisaationäkökulmaan. Tutkimuksista kuitenkin puuttui tai ainoastaan sivuttiin 

suunnittelupalveluyrityksen näkökulmaa. Nämä tutkimukset toimivat kuitenkin pohjan 

tälle tutkimukselle ja myös tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa niiden kanssa. Tämä 

tutkimus lisää tutkimusta suunnittelupalveluliiketoiminnasta ja tuo tutkimuskentälle 

tärkeän asiakasnäkökulman. 

Tutkimuksissa voidaan keskittyä teknologian ennakoinnissa joko asiakaslähtöisyyteen 

tai teknologialähtöisyyteen. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin näitä näkökulmia 

digitaalisen kaksosen kehittymisen ennakoinnissa ja suunnittelupalveluliiketoiminnan 

kontekstissa ennennäkemättömällä tavalla. Tämän tutkimuksen tulokset ja havainnot 

ovat linjassa muiden, läheisten tutkimusten kanssa eikä merkittäviä ristiriitoja noussut 

esiin. Osaltaan tutkimus onkin todentamassa ja vahvistamassa myös muiden läheisten 

tutkimusten tuloksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus tarjoaa lisäarvoa asiakastarpeiden ja 

kehittyvien teknologisten palveluiden suhteen suunnittelupalveluliiketoiminnassa. 

Tutkimus myös vahvistaa aikaisempien, aihetta lähellä olevien tutkimusten tuloksia. 

Tutkimus tarjoaa katsauksen suunnittelupalveluliiketoiminnan asiakastarpeista ja miten 

digitalisaatiosta voidaan hyödyntää niihin vastaamisessa. 

6.4 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimuksen toteutuksessa pyrittiin ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 

tutkimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin vaikuttavat tekijät. Kuitenkin tutkimukseen 

liittyy tiettyjä rajoitteita, jotka on hyvä ottaa huomioon tulosten hyödyntämisessä. 

Kirjallisuuskatsaukseen löytyi aiheeseen liittyvistä tutkimuksista vain vähän sellaisia, 

jotka on tehty suunnittelupalveluliiketoiminnassa. Kirjallisuuskatsauksessa 
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hyödynnettiinkin myös laajempia, kuten KIBS-alan tutkimuksia. Lisäksi asiakastarpeita 

käsiteltiin useissa valmistavan teollisuuden yritysten tarpeita tutkivissa artikkeleissa, 

joista puuttui kuitenkin suunnittelupalveluliiketoiminnan näkökulma. Tulosten kannalta 

tämä voi lisätä epätarkkuutta ja toisaalta ei mahdollista niin hyvin juuri 

suunnittelupalveluliiketoiminnan erityispiirteiden esiin tuomista. 

Tutkimus toteutettiin tulevaisuudentutkimuksena. Tulevaisuuden tutkimukseen liittyy 

aina epävarmuutta (van der Duin, 2006). Siksi tämän tutkimuksen tuloksia tulee pitää 

viitteellisinä. Tutkimuskohteena oli yksi suunnittelupalveluyritys ja sen asiakastarpeet ja 

kilpailuetu. Tutkimuksen tulokset koskevat vain kyseistä yritystä, eivätkä ne ole 

yleistettävissä koskemaan suunnittelupalveluyrityksiä laajemmin ilman jatkotutkimuksia. 

Tutkimuksen haastattelujen otanta toteutettiin harkinnanvaraisesti valitsemalla mukaan 

kohdeyritykselle tärkeitä asiakasyrityksiä. Mukaan pyrittiin valitsemaan yrityksiä, joilla 

olisi mahdollisesti erilaisia tilanteita ja tavoitteita digitalisaation hyödyntämisen suhteen. 

Haastateltaviksi henkilöiksi valittiin kustakin yrityksestä kohdeyrityksen yhteyshenkilöille 

tuttuja henkilöitä. Tulokset perustuvat pitkälti haastateltuihin asiakasyrityksiin, ja 

erilaisella otannalla voi olla, että tuloksetkin olisivat hieman erilaisia. Haastateltavien 

vastauksissa näkyi heidän roolinsa kohdeorganisaatiossa sekä tausta siinä, minkälaiset 

tekijät korostuivat. Asiakasyritysten johtohenkilöitä haastattelemalla tulokset olisivat 

voineet poiketa nykyisistä. Esiin nostetut ongelmat ja tarpeet voisivat olla myös 

kommunikoitu tällöin enemmän strategisesta kuin operatiivisesta näkökulmasta. Jos 

tutkimus olisi ollut laajempi, olisi haastateltavaksi voinut valita asiakasyrityksistä vielä 

useamman henkilön, organisaation eri kohdista.  

Näiden rajoitteiden perusteella voidaan tutkimustulosten olettaa olevan epätarkkoja eikä 

yleistettävissä. Kuitenkin tutkimuksessa tuotettiin kohdeyritykselle tärkeää tietämystä, ja 

siinä tavoitteessa tutkimus onnistui. Rajoitteet koskevat erityisesti tulosten 

yleistettävyyttä. 

6.5 Jatkotutkimusalueet 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kohdeyrityksen tiettyihin asiakkaisiin ja heidän 

tarpeisiinsa sekä digitaaliseen kaksoseen ja sen kehitykseen. Tämän tutkimuksen 

otannan suppeuden vuoksi tämän tutkimuksen tulokset voisi myös vahvistaa 

laajemmalla otannalla keskittyen useamman yrityksen asiakkaisiin ja valitsemalla 

haastateltavat henkilöt laajemmin eri toiminnoista. Digitalisaation vaikutuksista 

suunnittelupalveluyrityksen asiakastarpeisiin voisi saada laajemman kuvan tutkimalla 

useamman suunnittelupalveluyrityksen asiakkaita ja useampia kehittyviä teknologioita. 
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Laajempi tutkimus on tarpeen myös siksi, että tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään asiakastarpeita ja niiden muutosta. Tutkimus on 

toteutettu poikittaistutkimuksena, jolloin se antaa arvion tulevista asiakastarpeista. 

Jatkotutkimusta voisi tehdä myös pitkittäistutkimuksena. Pitkittäistutkimuksessa voisi 

selvittää muuttuvatko asiakastarpeet niin kuin on ennakoitu ja kuinka pysyviä yritysten 

kypsyys digitalisaation suhteen on suhteessa toisiinsa. Pitkittäistutkimuksessa olisi myös 

mielenkiintoista seurata miten halukkaita asiakkaat todellisuudessa ovat hyödyntämään 

digitaalisia palveluita. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä tekijät ovat 

avainasemassa uuden palvelun käyttöönottopäätöksessä. 
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LIITE – HAASTATTELURUNKO 

  

Onko yrityksellänne käytössä  
• Tuotetiedonhallintajärjestelmä  
• Valmistusautomaatiota  
  
Miten hyödynnätte digitalisaatiota arvoketjunne eri vaiheissa?  

  
Minkälaisia digitaalisia palveluita tarjoatte asiakkaillenne?  

  
Minkälaisia digitalisaatioon liittyviä uusia ratkaisuja ottaneet käyttöön viime aikoina?  
• Mikä näissä osoittautunut erityisen hyväksi?  
• Mitä haasteita näiden kanssa ollut?  

  
Minkälaisia ongelmia olette ratkaisseet digitaalisilla ratkaisuilla?   
  
Millaisia tavoitteita teillä on digitalisaation suhteen?  
• Haetteko digitalisaatiosta kustannussäästöjä vai suurempaa asiakasarvoa? 
  
Minkälaisia tulevaisuuden ongelmia pyritte ratkaisemaan digitaalisesti?  
  
Minkälaisia digitaaliset ratkaisuja teillä on jo mielessä näihin?  
  
Pyrittekö olemaan edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen 
• hyödyntämisessä? 
• tarjoamisessa asiakkaille?  

  
Haluatteko ratkaista ongelmat itse vai etsittekö kumppania?  
• Minkälaista tukea tarvitsette?  
• Minkälaisissa asioissa kumppani voisi olla kohdeyritys?  


