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WHITE PAPER
Liiketoimintalähtöinen  
digitalisointi

Digitaalinen muutos on viime aikojen trendisana, jonka kuulemiselta tuskin 
kukaan on voinut välttyä. Mutta mitä termi oikeastaan tarkoittaa ja miksi ja 
miten se kannattaisi huomioida jokaisen tuotannollisen yrityksen toiminnas-
sa? Tämä opas perustuu Roiman viime vuosien kokemuksiin suomalaisten ja 
ulkomaisten teollisten yritysten kehityshankkeisiin operatiivisen digitalisoin-
nin edistämiseksi. Oppaan teemojen ja ajatusten tavoitteena on kehittää tuo-
tannollisten yritysten operatiivisen johdon ja IT:n yhteispeliä sekä tavoittei-
den saavuttamista liiketoimintalähtöisesti. 

Digitaalinen muutos
Digitaalinen muutos tarkoittaa yleisesti sitä, että digitaaliset teknologiat tunkeutuvat 
kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Teollisten yritysten näkökulmasta digitaalinen muu-
tos tarkoittaa, että digitaalisten teknologioiden käyttöönotto muuttaa heidän tapaansa 
valmistaa ja myydä tuotteita ja tuottaa palveluja sekä sitä, miten heidän asiakkaansa 
käyttäytyvät. Muutos tarkoittaa myös sitä, että ns. perinteinen tuotantoteknologia (OT, 
Operations Technology) tulee integroitumaan entistä tiukemmin uudemman informaa-
tioteknologian (IT, Information Technology) kanssa. 

Lisääntyvä automaatio ja teknologioiden integroituminen sekä yleinen kellotaajuu-
den nopeutuminen merkitsevät lisäksi, että tuotehallintateknologia (ET, Engineering  
Technology) myös integroituu tuotanto- ja informaatioteknologioista. Tätä ilmiötä kut-
sutaan myös termillä ”IT/OT/ET Convergence”. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisissa ym-
päristöissä sijaitsevat tuotanto- ja automaatiolaitteet yhdistetään verkoilla osaksi muuta 
IT-infraa ja ne kommunikoivat entistä tiiviimmin CAD- ja PLM-järjestelmien kanssa.
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Kuva 1. IT–OT–ET-integraatio
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Miten digitalisaatio ilmenee?
Kuluttajina voimme havaita sähköisten palveluiden, kommunikaation ja asiakaskoke-
musten sähköistyneen voimakkaasti. Viime vuosiin saakka digitalisoinnin painopiste on 
yritysten näkökulmasta ollut asiakaskysyntätiedon ja -tapahtumien digitalisoimisessa. 
Viime vuosina on herätty tarpeeseen digitalisoida teollisuuden operatiivinen toiminta ja 
tuotanto. Digitalisaatio luo läpinäkyvyyttä asiakastarpeesta tuotantoprosessiin ja -ket-
juun, siten lyhentäen tilaus-toimitussykliä. 

Operaatioiden digitalisaatio vaatii valintoja ja standardointia aina tuotesuunnittelusta toi-
mitusprosessiin. Standardointi on aina valintoja, joita strategian tulisi ohjata. Operaati-
oiden digitalisointiin ei tulekaan rynnätä ymmärtämättä yritys- ja markkinointistrategiaa: 
Millaisia vaatimuksia markkinakysyntä ja markkinointistrategia asettavat tuotantostra-
tegialle? Millaisella mallilla tuotantoa tulisi ohjata ja miten tuoterakenteiden tulisi tukea 
esimerkiksi myyntiä, tuotannonohjausta tai alihankintaa? 

On tyypillistä, että yrityksellä ei ole yhteistä näkemystä siitä, millaiseen kysyntään tuotan-
non tulisi varautua tulevaisuudessa, jolloin toiminnassa pitäydytään vanhoissa mennei-
syyden toimintamalleissa.

Muutos ja digitalisaatio 

Digitalisaatiota ei voi käskien toteuttaa. Perinteinen organisaatio on nojautunut voimak-
kaasti keskijohdon johtamiseen ja muutoksen jalkauttamiseen sitä kautta. Viime aikojen 
kokemuksien mukaan yrityksien keskijohtoa on pyritty vähentämään, jolloin muutoksien 
ja kehitysprojektien läpivienti vaatii merkittäviä panostuksia ja jopa strategista osaamis-
ta itse operatiiviselta organisaatiolta. Kun johto ei välttämättä ymmärrä, mitä digitalisaa-
tio tarkoittaa, valuu muutoksen toteuttaminen operatiiviselle toiminnalle. Tämä on ylei-
sesti johtanut siihen, että organisaatio on muuttunut mutta toimintatavat ovat edelleen 
pysyneet vanhanaikaisina. Tämä taas johtaa siihen, että hyötyjä ei saavuteta.

Liiketoimintastrategian, tuotantostrategian ja 
digitalisointistrategian tulee muodostua joh-
don sekä operatiivisen organisaation yhteises-
tä näkemyksestä tulevaisuuden kehitykselle 
(Smart Manufacturing -strategia). Operatiivi-
sen organisaation yhteinen jaettu tietoisuus 
digitalisaatiopaineista, ymmärrys operaatioi-
den nykytilasta sekä näkemys tuotantostra-
tegiasta ja kehityssuunnitelmasta ovat siksi 
oleellisia. Siksi kehityssuunnitelmaan tulisi si-
sällyttää kaikkien osa-alueiden – prosessien, 
organisaation, ihmisten sekä IT:n – kehittämis-
projekteja. 

Kuva 2. Perinteinen organisaatiomalli vs. uusi organisaatiomalli

Kuva 3. Smart Manufacturing -strategia
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Lean-valmistus ja jatkuva parantaminen
Lean-valmistuksen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin tulisi olla sisäänrakennettuna 
kaikille osa-alueille: ihmisten osaamiseen, johtamiseen, mittareihin jne. Operaatioiden di-
gitalisointi on matka, jossa harvoin näkee tiikerinloikkia. Yleisen kokemuksen mukaan 
digitalisaatio nostaa esille jatkuvan parantamisen kulttuurin ja toimenpiteiden käyttöön-
oton tärkeyden. Jatkuvalla parantamisella vahvistetaan operatiivista ja digitaalista kyp-
syyttä taso tasolta. 

Systemaattinen jatkuva parantaminen edellyttää investointeja prosesseihin, organisaa-
tioon, ihmisiin ja IT:hen. IT-kyvykkyyksien tai digitalisaation kehittäminen ei yksin riitä – IT 
on vain yksi jatkuvan parantamisen mahdollistajista. 

Kuva 4. Leanin kolme pilaria: ihmiset, prosessit ja informaatio

Kuva 5. Jatkuva parantaminen
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Miten teknologia sitten voi tukea Lean-valmistusta? Teknolgiaa voidaan hyödyntää  
esimerkiksi seuraavissa:

Poista arvoa tuottamattomat vaiheet.

Mahdollista reaaliaikainen näkymä suorituskykyyn.

Kehitä visuaalista ohjausta.

Yhdenmukaista työprosessit.

Seuraa tehokkaasti yksiosaista virtausta.

Helpota Just In Time -imuohjausprosesseja.

Tunnista ja ratkaise rajoitukset.

Mahdollista tuotantolinjojen nopeat vaihdokset.

Paranna tuotteen laatua vähentämällä muuttujia.

Seuraa prosessien kehittämistä.

Jokaiseen osakokonaisuuteen löytyy helposti keinoja, miten teknologia voisi tuottaa li-
säarvoa ja parantaa Lean- ja jatkuvan parantamisen menetelmien tuottavuutta ja käy-
tettävyyttä. Teknologian hyödyntäminen riippuu kuitenkin aina yrityksen operaatioiden 
ja teknologian hyödyntämisen kypsyystasosta, joten tekniset ratkaisut kannattaa aina 
määritellä ja suunnitella sopivin kokonaisuuksin ja yrityskohtaisesti niin, että niistä saa-
daan suurin hyöty irti. 

Yleisimmin käytössä oleva viisivaiheinen DMAIC-menetelmä (Define – Measure – Ana-
lyze – Improve – Control) on yksi tapa suunnitella ja organisoida Lean-toteutuksia siten, 
että teknologiaa voidaan hyödyntää oikeilla ratkaisuilla. Muita Lean-menetelmiä voidaan 
hyödyntää DMAIC-vaiheistuksen sisällä tai erikseen; näitä ovat esimerkiksi 5S, VSM, Vi-
sual Contols, JIT, Kanban, Six Sigma, TOC, Toyota problem solving ja Kaizen. 

Seuraavalla sivulla on taulukoitu DMAIC-menetelmän vaiheet karkealla tasolla sekä 
ajatuksia siitä, miten digitalisaatio voisi tuottaa hyötyjä jokaisessa vaiheessa (Lean IT  
-kyvykkyydet).
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VAIHE SISÄLTÖ LEAN IT -KYVYKKYYDET

DEFINE – MÄÄRITTELE

Määrittele ongelma

• ymmärrys muutostarpeista: 
missä ja miksi muutosta 
tarvitaan?

• selkeiden tavoitteiden 
asettaminen paremmalle 
suorituskyvylle perustuen  
Lean-konseptiin

• työkalujen ja infrastruktuurin 
tuki muutoksille

• datan saatavuus ja laatu

• yhtenäiset tietorakenteet

• teknologiastandardien 
hyödyntäminen

MEASURE – MITTAA

Mittaa ongelman 
laajuus

• asiaankuuluvan datan keruu 
ydinprosesseista

• ymmärrys suorituskyvyn 
nykytilasta

• datan saatavuus ja laatu

• automaattiset tunnusluvut 
linkitettynä talouden 
tunnuslukuihin (KPI, Key 
Performance Indicator)

ANALYZE – ANALYSOI

Tunnista ongelman syy

• nykyisten prosessien 
vahvuuksien ja heikkouksien 
analysointi

• täsmällisten prosessi- ja 
järjestelmämuutosehdotusten 
kuvaus

• työkalujen tuki datan ja 
tunnuslukujen analysointiin

IMPROVE – PARANNA

Toteuta ja varmenna 
ratkaisu

• prosessi- ja järjestelmä-
muutosten testaus ja pilotointi 
ja suorituskyvyn parantumisen 
tulosten arviointi

• muutosten toteutus, jos haluttu 
tulos saavutetaan

• työkalujen joustava tuki 
muutoksille ja pilotoinnille 
sekä suorituskyvyn  
tulosten arviointiin  
(data + tunnusluvut)

CONTROL – OHJAA

Ylläpidä ratkaisua

• varmistus siitä, että muutokset 
ovat pysyviä ja että haluttu tulos 
suorituskyvyssä ei laske

• työkalujen tuki muutosten ja 
suorituskyvyn pysyvyyden 
seurantaan (tunnusluvut)

Kuva 6. DMAIC-menetelmä
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Trendit ja standardit tuotannollisten operaatioiden digitalisoinnissa
MESA International (Manufacturing Enterprise Solutions Association) julkaisee vuo-
sittain kyselyn ”Business Value of MES”,  jossa kartoitetaan tuotannollisten yritysten 
MES-investointien hyötyjä, standardien hyödyntämistä sekä tulevaisuuden fokusalueita. 
Operaatioiden digitalisoinnin näkökulmasta kysely tuottaa arvokasta tietoa siitä, miten 
yritykset arvoivat tuotannon informaatiovirtojen automatisoinnin kehittyvän tulevaisuu-
dessa ja miten kyselyyn on vastattu aikaisempina vuosina. 

Kyselyssä tuotannollisilta yrityksiltä kysyttiin, kuinka suuri osuus niiden tuotannon tie-
tovirroista on automatisoitu nyt ja tulevaisuudessa. Analysoimalla kyselyn vastauksia 
voidaan havaita selkeä trendi. Kun katsotaan eri vastausten jakaumaa eri vuosille (2015 
ja 2016) sekä annettuja arviota kehitykselle (2019), voidaan todeta, että tuotannon tie-
tovirtojen automatisointi tulee kasvamaan huomattavasti tulevina vuosina. Vastaukset 
osoittavat, että tuotannon operaatioiden digitalisointi on tällä hetkellä varsin kuuma aihe 
ja yritykset haluavat enenevässä määrin panostaa nimenomaan tuotannon operaatioi-
hin tehostamalla niitä IT:n avulla. 

Kyselyn mukaan TOP 5 business case -kriteerit tuotannon digitalisoinnille ovat:

Tuotannon digitalisoinnissa pääpaino tulisikin olla heti alkumetreiltä lähtien näiden mah-
dollisten tulevien hyötyjen arvioinnissa ja business casen rakentamisessa. Rahallisten 
hyötyjen lisäksi tulisi ottaa huomioon ns. pehmeät, ei-rahalliset hyödyt sekä liiketoimin-
nan mahdollisten riskien pienentäminen.

Samainen kysely paljastaa myös, että valmistuksenohjauksen standardeja hyödynne-
tään digitalisoinnin tukemisessa laajasti. ISA-95 on edelleen käytetyin standardi, jonka 

Laadun parantaminen

Läpinäkyvyyden parantaminen tuotantoverkostossa

Prosessien standardointi / parhaiden käytäntöjen toimeenpaneminen

Työntekijöiden päätöksenteon/kompetenssien parantaminen

Tuotannon läpimeno-/vaihtoaikojen lyhentäminen

TOP5 BUSINESS CASE -KRITEERIT

Kuva 7. MESA-kysely tuotannon tietovirtojen automatisoinnista
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avulla voidaan kuvata tuotannon operaatioiden nykytilaa ja vaatimuksia niiden digita-
lisoinnille sekä hahmottaa yrityksen tulevaisuuden tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Ylei-
sesti ottaen valmistuksenohjauksen standardien hyödyntämisessä olisi toki hyvä ottaa 
huomioon myös edellä mainittu tuotantostrategia, jolloin yrityksen tulevaisuuden kehi-
tyssuunnitelmaan saadaan enemmän konkretiaa. 

ISA-95-standardin lisäksi muita yleisimmin käytössä olevia standardeja ovat kyselyn mu-
kaan mm. ISA-88, OPC-UA, OAGIS sekä MQTT. Näistä OPC-UA ja MQTT ovat enemmän 
tiedonsiirtoon ja teknisiin ratkaisuihin keskittyviä standardeja. Selkeästi voidaan kuiten-
kin todeta, että standardien avulla operaatioiden digitalisoinnissa voidaan saavuttaa mit-
tavia hyötyjä ja standardeja käytetään maailmalla yleisesti. 

Lähde: 2016 MESA/Gartner Business Value of MES Survey

Tuotannon operaatioiden digitalisointi
Mitä tuotannon operaatioiden digitalisointi sitten käytännössä on? Jos ajatellaan ope-
raatioita ISA-95-standardin kautta, yrityksillä on melko yleisesti käytössä liiketoimintajär-
jestelmiä, kuten ERP ja PDM. Tuotannon näkökulmasta nämä ovat tällöin ns. lähdejär-
jestelmiä, jotka tuottavat dataa ja ohjaavat tuotannon operaatioita. Toisaalta samaiset 
järjestelmät ovat ns. kohdejärjestelmiä, joille pitää myös tuottaa tietoja tuotannon ope-
raatioiden etenemisestä ja onnistumisesta. 

ISA-95-standardin mukaan tuotannon aktiviteetit voidaan jakaa karkeasti viiteen osioon:

Tuotannon master datan hallinta (Manufacturing Master Data)

• tuoterakenteet ja vaiheistus (MBOM)
• sähköiset työohjeet
• tuotantovaihekohtaisen reseptiikan ja koneparametrien hallinta

Hienokuormitus (Detailed Scheduling)

• tuotannon resurssien (koneet, ihmiset), kyvykkyyksien ja kapasiteetin  
hallinta ja optimointi

• tuotantosuunnitelman/työlistan aikataulutus, ”jäädytys” sekä muutosten 
hallinta, huomioiden käytössä oleva kapasiteetti ja kuorma

Tuotannon suoritus (Execution Management)

• tuotannon työvaihekohtaisen työlistan hallinta 
sekä töiden aloitukset ja lopetukset

• tuotannon työohjeet, standardit toimintaohjeet 
(Standard Operating Procedures)

• päiväkirjat, manuaalisten syötteiden hallinta sekä visuaalinen ohjaus
• reaaliaikainen tiedonkeruu automaatiosta sekä tuotannon tapahtumat
• tietojen tuottaminen reaaliaikaista läpinäkyvyyttä varten

Tuotannon toteumat ja raportointi (Tracking and Reporting)

• toteumat ja läpimenoajat
• jäljitettävyystiedot

Tietojen analysointi (Analysis)

• tehokkuusanalyysit, OEE
• tuotannon tapahtumien analysointi, esim. läpimeno- ja vaihtoajat
• reaaliaikaiset tunnusluvut.
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Tuotannon operaatioiden digitalisointi tarkoittaa käytännössä kaikkien näiden osa-aluei-
den toteuttamista siten, että järjestelmän avulla voidaan tukea sovittuja prosesseja ja toi-
mintatapoja. Tällöin järjestelmän tulisi ohjata käyttäjiä sovittuun toimintatapaan hyödyn-
täen ennalta määrättyjä työnkulkuja. Lisäksi järjestelmän tulisi sisältää kaksisuuntainen 
yhteys tuotannon laitteisiin (OT), mikä mahdollistaa sekä ohjauksen että tiedonkeruun 
tuotannon tapahtumista, olosuhteista ja poikkeamista. Yksi tärkeimmistä digitalisoinnin 
tavoitteista onkin prosessien ja toimintatapojen standardointi; IT:n avulla voidaan näin 
keskittyä arvoa tuottavaan työhön. Järjestelmätasolla standardointi tarkoittaa ns. jär-
jestelmien mukauttamista standardiprosesseihin sekä mahdollisten liityntöjen standar-
dointia (IT- ja OT -järjestelmiin).

Tuotannon operaatioiden kyvykkyysanalyysi ja konkreettiset 
askeleet kohti jatkuvaa parantamista
Yksi hyvin konkreettinen tapa lähteä toteuttamaan tuotannon digitalisointia on arvioida 
tuotannon operaatioiden nykytila ja kyvykkyys. Tämän apuna voidaan käyttää esimerkik-
si MESA:n arviointimallia, jonka avulla voidaan selvittää nykytila sekä asettaa tavoitetila 
eri tuotannon osa-alueiden kehitykselle. Kyseinen malli on toteutettu täysin ISA-95-stan-
dardin pohjalta, hyödyntäen siinä määriteltyä tuotannon aktiviteettimallia (Activity Mo-
del). Mallia voidaan hyödyntää tuotannonohjauksen, laadunhallinnan, kunnossapidon ja  
sisälogistiikan operaatoihin. 

MESA MOM Capability Model: https://services.mesa.org/ResourceLibrary/ShowRe-
source/a4fcb3cc-bc28-4f87-84cb-3da7432cc3b2

Analysoimalla tuotannon operaatioiden ja digitalisaation nykytila ja asettamalla tavoite-
tila voidaan tuottaa selkeät, konkreettiset askeleet kohti jatkuvan parantamisen tasoa. 
Huomioitava on, että kuten aiemmin mainittiin, näiden askelten tulisi kattaa paitsi IT 
myös prosessien, organisaation ja työntekijöiden kehityskokonaisuuksia. Näistä yksit-
täisistä kehityskokonaisuuksista voidaan helposti muodostaa kehitysprojekteja, joihin 
jokaiseen tulee olla sidottuna aikaisemmin mainittu hyötynäkökulma, business case. 
Kehitysprojekteista hahmotellaan konkreettinen suunnitelma yrityksen tuotannon ope-
raatioiden tulevaisuuden kehittämiseksi, sisältäen myös digitalisointiosuuden. 

Kuva 8. ISA-95 ja tuotannon operaatiot

Kuva 9. Tuotannon operaatioiden kyvykkyysanalyysi
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Tuotannon digitalisoinnin roadmap
Tuotannon operaatioiden kehityssuunnitelman luomisessa olisi hyvä hyödyntää tietty-
jä käytännössä todettuja parhaita käytäntöjä. Kehityssuunnitelma kannattaa toteuttaa 
vaiheistettuna niin, että jokaisella vaiheella on omat tehtävänsä ja tuotoksensa. Alla on 
lueteltu yksi tapa vaiheistaa kehityssuunnitelman tekeminen:

Hyvä projektisuunnitelma ja kick-off

• Mielipidevaikuttajat tulisi sitouttaa, ja on tärkeä 
rakentaa yhteinen ymmärrys.

• Projektin tavoitteet ja laajuus tulisi asettaa 
siten, että ne ovat kaikilla tiedossa. 

• Yrityksen organisaation avainhenkilöt tulee ottaa mukaan heti alusta 
alkaen; tämä helpottaa muutoksenhallintaa tulevaisuudessa. 

• Myös yrityksen johdon tulee olla mukana heti alusta 
lähtien, tukemassa ja sponsoroimassa. 

• Kaikille projektissa mukana oleville tulisi pitää yhteinen kick-off-tilaisuus, 
jossa varmistetaan, että projektin tavoitteet ovat kaikkien tiedossa.

Nykytila-analyysi

• Nykytila-analyysi tulee pääsääntöisesti kohdistaa projektin määriteltyyn 
laajuuteen (esim. tuotannon operaatiot), mutta mukaan tulee ottaa 
laaja-alaisesti muitakin tuki- ja ydinfunktioita, kuten myynti, ostot jne. 

• Tuotannon operaatioiden nykytilan ja tarpeiden 
analysoinnissa tulee hyödyntää seuraavia:

• haastatteluja, kyselyitä, datan analysointia ja työpajoja
• ISA-95-, MESA- ym. viitekehyksiä
• kypsyysmalleja.

Tavoitteiden asetanta

• Nykytila-analyysin perusteella havaitut tarpeet ja vaatimukset tulee 
priorisoida liiketoimintahyötyjen, riskien ja määrällisten hyötyjen 
perusteella, ja niistä tulee luoda järkeviä kehityskokonaisuuksia 
tulevaisuuden kehitykselle (ihmiset, prosessit, organisaatio ja IT).

• Jos tavoitteiden asettamisessa hyödynnetään myös 
kypsyysmallia, vertaaminen muihin saman toimialan 
yrityksiin auttaa tavoitteiden määrittelemisessä. 

Konkreettisen kehityssuunnitelman määrittely (roadmap) 

• Kehityskokonaisuuksista tulee muodostaa konkreettisia kehitysprojekteja, 
joiden tavoitteet ja arvioidut hyödyt tulee asettaa tarpeeksi korkealle ja 
joiden tulee olla linjassa tuotanto- ja liiketoimintastrategian kanssa. 

• Kehitysprojektien business caset pitää määritellä ja ne tulee 
priorisoida konkreettisen hyötyarvion perusteella.

Jatkotoimenpiteet ja saatujen hyötyjen varmistus

• Projektissa määriteltyjen kehityskokonaisuuksien toteutuksen jälkeen tulisi 
tarkistaa toteutuneet hyödyt ja verrata niitä arvioituihin (business case).

• Kehityssuunnitelma tulisi tarkistaa ja tarvittaessa päivittää 
mielellään kerran vuodessa, ja myös uusien kehityskokonaisuuksien 
lisämäärittelyt olisi hyvä muistaa tehdä.
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Digitalisoinnissa huomioitavat näkökulmat sekä parhaat käytännöt 
Tuotannon digitalisointiprojektit ja -hankkeet tulisi nivoa yhteen yrityksen liiketoiminnan 
ja tuotannon strategian kanssa. Digitalisoinnin tavoitteena on, että Lean-tuotantoa tue-
taan teknologialla, jolloin IT on vain onnistumisen edellytys ja mahdollistaja. Koska lopul-
ta tavoitteena on jatkuvan parantamisen toimintatavat, kannattaa jatkuvan parantami-
sen kulttuuria pyrkiä omaksumaan ja rakentaa se osaksi yrityksen toimintatapoja kaikilla 
organisaatiotasoilla. Yksi tärkeimmistä asioista on se, miten muutoksia hallitaan toimin-
tatavoissa ja prosesseissa. Niinpä muutoksenhallintaan kannattaa panostaa heti projek-
tien alkumetreistä lähtien, ottamalla ihmiset mukaan kehittämiseen. 

Business case
Kuten edellä mainittiin, kehityssuunnitelmassa olevat kehityskokonaisuudet tulee sitoa 
arvioituihin hyötyihin. Tällöin investoinneille voidaan laskea takaisinmaksu ja niitä voi-
daan seurata pidemmällä aikavälillä. 

Takaisinmaksulaskelmiin on monenlaisia tapoja, mutta ensimmäinen askel on hyötyjen 
tunnistaminen. Hyötyjen tunnistaminen voidaan karkeasti aloittaa vastaamalla seuraa-
viin kysymyksiin:

1. Miten nykyisiä haasteita tuotannossa voitaisiin ratkaista?

2. Miten riskejä voitaisiin minimoida/hallita?

3. Miten voimme luoda kilpailukykyä, jotta liiketoimintaa voidaan kasvattaa tai se voi-
daan pitää ennallaan?

Kuva 10. Tuotannon digitalisoinnin kulmakivet
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Samoja kysymyksiä on varmasti osittain jo käsitelty kehitysprojekteja suunniteltaessa, 
mutta business casen luomisessa on tärkeää, että nämä projektit linkitetään jollain ta-
valla yrityksen liiketoimintaan ja hyötyihin. Takaisinmaksulaskelmaan tulee seuraavaksi 
liittää tiedot arvioiduista liiketoimintahyödyistä. Yksi tapa on kategorisoida hyödyt esi-
merkiksi seuraavasti:

1. liiketuloksen kasvattaminen

2. kustannusten pienentäminen

3. riskien pienentäminen

4. laadullisten (ei-määrällisten) hyötyjen kasvattaminen.

Kuva 11. Tuotannon investointien hyödyt ja takaisinmaksu

Roiman käsityksen mukaan investoinneista puhuttaessa ns. perinteisten tuotantolai-
te- (OT) sekä liiketoimintaohjelmistojen (IT) takaisinmaksuaikaan verrattuna jatkuvan 
parantamiseen (Continuous Improvement) tehtävät investoinnit tuottavat hyötyjä mo-
ninkertaisesti. Koska tulevaisuudessa sekä OT- että IT-järjestelmät tulevat nivoutumaan 
yhteen entistä enemmän, näihin alueisiin tehtävien järjestelmäinvestointien tulee muo-
dostaa perusta jatkuvalle parantamiselle. Hyvin valittujen alustojen etuna on helppo laa-
jennettavuus, joustavuus ja monistettavuus.
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Lopuksi
Roiman missio on estää Eurooppaa muuttumasta tuotannollisten yritysten museoksi. 
Arvolupauksemme mukaisesti autamme asiakkaitamme löytämään yrityksensä täyden 
potentiaalin, tehostamaan toimintojaan sekä luomaan uutta liiketoimintaa. 

Kädessäsi oleva white paper on onnistunut tehtävässään, jos tuotannon digitalisaatio 
etenee sinunkin yrityksessäsi ja pääsette nauttimaan sen monista hyödyistä: parempi 
laatu, tuotantoverkoston läpinäkyvyys, standardoidut prosessit, lyhemmät läpimenoajat. 
Digitalisaation toteutuminen ei myöskään unohda tärkeintä, eli ihmistä: tavoitteena on 
työntekijöiden päätöksenteon helpottaminen ja kompetenssien kasvattaminen. 

Hyvää digitalisointimatkaa!






