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Digitaalisessa transformaatiossa 
onnistumisen pelisääntöjä on 
jokseenkin mahdotonta laatia. 
Kehityksen vauhti on edelleen niin 
kova, ettei edes juuri opittuihin 
taitoihin tai jalkautettuihin 
toimintamalleihin sovi tuudittautua, 
vaan omaa toimintaa on 
oltava valmis tarkastelemaan 
proaktiivisesti. 

Kiihtyvällä tahdilla kehittyvät 
teknologiat – tekoälystä esineiden 
internetiin  ja kaikki niiden 
väliltä – edelleenmuokkaavat 
käsitystämme organisaatioiden 
arvonluonnista. Mitä ominaisuuksia 
ja johtamistaitoja vaaditaan tämän 
kehityksen mukana pysymiseen, 
kun tärkeintä on työntekijöiden 
sitouttaminen, lahjakkuuksien 
hyödyntäminen sekä työskentely- ja 
organisaatiokulttuurin muutos? 

Tässä eBookissa esittelemme 
keskeiset havainnot 
maailmanlaajuisesta 
tutkimuksestamme 
Understanding digital mastery 
today: Why companies are 
struggling with their digital 

transformations sekä sitä 
täydentävistä syväluotaavista 
haastatteluista, joissa 
kysyimme globaaleilta CDO:ilta 
heidän kokemuksistaan ja 
organisaatioidensa polusta 
kohti onnistunutta digitaalista 
transformaatiota Digital 
Transformation Review – Taking 
Digital Transformation to the Next 
Level. 

Tutkimukseen osallistui yli 
1300 johtajaa. Haastatteluihin 
valittiin suurten monikansallisten 
yritysten johtajia eri toimialoilta 
kuten autoteollisuudesta, 
energiateollisuudesta, 
viihdesektorilta, rahoituspalveluista, 
teollisuudesta ja vähittäiskaupasta. 
Nämä digitaalisen transformaation 
johtajat tarjoavat globaalin 
näkökulman siihen, kuinka menestyä 
muuttuvassa maailmassa ja 
millaisista ominaisuuksista on eniten 
hyötyä edelleen digitalisoituvissa 
ympäristöissä.

Johdanto
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Digitaalisella transformaatiolla 
(Digital transformation) 
tarkoitetaan kokonaisvaltaista 
muutosta, jossa digitaalisen 
teknologian mahdollisuudet 
valjastetaan palvelemaan 
koko liiketoimintaprosessia. Ei 
vain välineiden ja prosessien 
digitalisointia, vaan digitaalisen 
teknologian integraatiota kaikkiin 
liike-elämän osa-alueisiin ja 
niiden luonteen perusteellista 
muuttamista yrityksen 
suorituskyvyn parantamiseksi 
tai kasvun luomiseksi. 

Digitaalinen transformaatio 
ei siis ole vanhojen prosessien 
toisintamista digitaalisessa 
muodossa. Tavoitteena on 
yrityskulttuurin ja toimintatapojen 
perusteellinen muutos eli vaikutus 
kaikkiin yrityksen prosesseihin 
eri tasoilla. Samalla prosesseja 
muokataan entistä toimivammiksi ja 
tehostetaan. Transformaatio ei ole 
valmis siinä vaiheessa, kun uudet 
teknologiat on otettu käyttöön, 
vaan se on jatkuva prosessi, jossa 

Mitä on digitaalinen transformaatio 
 

Digitaalisen
muutoksen

DNA:n koodi

Lähde: Capgemini Research Institute analysis 

Aseta selkeä visio ja sitouta johto muutokseen

Investoi tärkeimpiin
digitaalisiin taitoihin 

Tee digitaalisen ympäristön 
kulttuurimuutoksesta konkreettinen

Käytä yhteistyötä läpinäkyvyyden 
ja työntekijöiden sitouttamisen välineenä 

Lähesty kulttuurin muutosta 
systeemiajattelun kautta

Suunnittele uudet 
digitaaliset KPI:t mittaamaan 
käyttäytymistä onnistumisten 
ja epäonnistumisten sijaan

Hyödynnä muutosagentteja
 ja valjasta työntekijät 
ajamaan kulttuurin muutosta 

Kuva 1. Digitaalisen muutoksen DNA:n koodia tulee 
lähestyä monesta näkökulmasta

uudet välineet sopeutetaan 
osaksi prosesseja, toimintamalleja 
edistetään toimivimmiksi ja 
kehittämistä jatketaan edelleen. 
Transformaatio on organisaatiolle 
jatkuvaa oppimista. Pelkkä 
välineiden ja ohjelmien tai edes 
prosessien kehittäminen ei riitä, 
vaan onnistuneeseen digitaaliseen 
transformaatioon tarvitaan myös 
koko yrityksen toimintakulttuurin 
muutos. (Kuva 1.)
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38 % 48 %

43 % 62 %

Selkeän vision puute johtamisessa Vanhentuneet IT-teknologiat ja -sovellukset

Yrityskulttuuriin liittyvät ongelmatDigitaalisten taitojen puute

Yli kuusi kymmenestä vastaajasta kokee yrityskulttuurin suurimpana digitaalisen 
transformaation haasteena

Source: Capgemini Research Institute Survey, Digital Culture; maalis-huhtikuu 2017, N = 1700, 340 organisaatiota

Kuva 2. Digitaalisen transformaation haasteet
Digitaalinen transformaatio ei 
organisaatioille ole edelleenkään 
kivuton prosessi.  Kansainvälisessä 
tutkimuksessamme havaittuja 
keskeisimpiä haasteita olivat 
mm. teknologisiin innovaatioihin 
sopeutuminen ja erot digitaalisissa 
taidoissa, toimialakohtaiset 
ongelmat, markkinoiden, 
työntekijöiden ja asiakkaiden 
kasvaneet odotukset sekä 
johtamisen ja organisaatiokulttuurin 
digitaaliseen transformaatioon 
mukauttamisen vaikeus (kuva 2).
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Näkemykset digitaalisen 
transformaation onnistumisesta 
vaihtelevat myös yrityksen sisällä 
merkittävästi: Vuonna 2017 
toteutetussa digitaalisen kulttuurin 
kyselyssämme johtajista 40 % 
kertoi uskovansa, että heidän 
organisaatiossaan on digitaalinen 
kulttuuri, kun taas työntekijöistä 
vain 27 % jakoi saman näkemyksen. 
(Capgemini Research Institute 
Survey, Digital Culture; March-April 
2017)

Myös Suomessa tilanne on 
kahtalainen. Rohkeutta ja halua 
muutokseen on ja digitaalinen 
transformaatio tunnistetaan 
osaksi kokonaisvaltaista muutosta 
organisaatiossa eikä vain irralliseksi 
hankkeeksi. Erityisesti valmistavasta 
teollisuudessa on käynnistetty  
rohkaisevia muutosohjelmia ja 
myös johdon tasolla tavoitteisiin 
on nostettu digital manufacturing. 
Toisaalta taas vaikka kaupan alalla 
asiakaskokemuksen digitalisointiin 
on herätty Suomessa hieman 
myöhemmin, nyt esimerkiksi 
kivijalkakaupan ja digitaalisen 
asiakaskokemuksen parempi 
integroiminen on kiistattomasti 

johdon työpöydällä täälläkin. 
Viime vuosikymmenen hitaamman 
talouden kehityksen  aikana, jolloin 
Suomi on jäänyt muun euroalueen 
kasvusta, myös monet perinteiset 
organisaatiomme ovat olleet 
varovaisia investoimaan  
uudenlaiseen liiketoimintaan. 

Pankki- ja vakuutuspuolella suuret 
ja vakiintuneet organisaatiot saivat 
pitkään nauttia historiallisesti 
tasaista tuloa, eikä kilpailutilanne ole 
pakottanut massiivisiin muutoksiin 
ja kehittämiseen. Suomalaiset ovat  
luottaneet suomalaisiin pankkeihin, 
ja se on itsessään ollut tärkeä arvo. 
Finanssisektorilla muutospainetta 
on tullut uudenlaisten digitaalisten 
ekosysteemien rakentamiseen 
perinteisten toimijoiden sijaan 
globaalien teknologiayritysten (Big 
Tech)  suunnalta. Nyt on hiljalleen 
aistittavissa isompaa muutosta 
tähänkin säädeltyyn liiketoimintaan, 
vakuutuspuolella hieman hitaammin. 
Paine ekosysteemin muutokseen, 
kumppanointiin, maksamisen 
palveluiden helpottamiseen ja 
asiakaskokemuksen parantamiseen 
kasvaa. (Digital Mastery -tutkimus, 
2018.)

ADD TO CART
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Organisaatioilla löytyy kyllä halua 
muuttaa digitaaliset investoinnit 
liiketoiminnan menestykseksi. 
Kuitenkin tutkimuksemme 
yrityksistä vain 39 % kertoi 
uskovansa, että heillä on siihen 
myös tarvittavat digitaaliset taidot, 
ja 35 % arvioi johtamistaitojen 
riittävän digitaalisen 
transformaation läpivientiin. 

Yritykset kamppailevat siis sekä 
puutteellisten johtamistaitojen että 
digitaalisen osaamisen kanssa – 
samaan aikaan kun niin asiakkaiden, 
työntekijöiden kuin markkinoiden 
odotukset ovat kasvaneet. 
Esimerkiksi yrityksistä alle 40 
% mahdollistaa työntekijöiden 
digitaalisen yhteistyön riittävällä 
tasolla, ja vain joka kolmas (33 %) 
yritys arvioi digitaalisen teknologian 
edistävän johdon ja työntekijöiden 
välistä kommunikointia (kuva 3).

Muuttuvat ja monimutkaistuvat 
odotukset viestintää, osallistamista 
ja digitaalista yhteistyöskentelyä 
kohtaan korostavat muutoksen 

Teknologiakehityksen vauhti ja kasvaneet odotukset

ja sitouttamisen tärkeyttä. 
Niillä kuitenkin pystyttäisiin 
merkittävästi lisäämään avoimuutta 
organisaation sisällä. 

5

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=1338 vastaajaa, 757 
organisaatiota. *Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa
(valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

Kuva 3. Alle kaksi viidestä organisaatiosta antaa työntekijöilleen oikeat työkalut ja teknologiat

38 %

35 %

33 %

Työntekijöiden on mahdollista
kommunikoida keskenään

digitaalisesti

Työntekijät jakavat aktiivisesti
osaamistaan digitaalisten alustojen

kautta (esim. Slack, Jira, Skype)

Digitaalinen teknologia parantaa johdon
ja työntekijöiden välistä kommunikaatiota



Työntekijöitä ei osallisteta riittävästi

Onnistuneeseen muutokseen 
tarvitaan mukaan jokainen, jota 
muutos koskettaa. Digitaalisen 
transformaation onnistumisessa 
hyvin merkittävä osa onkin 
työntekijöiden osallistamista ja 
sitouttamista muutokseen läpi 
organisaation. 

Harvat organisaatiot tarjoavat 
sellaista koulutusta ja työkaluja, joita 
työntekijät odottavat. Esimerkiksi 
vuoden 2018 tutkimuksessamme 
vain 38 % organisaatioista 
sanoo työntekijöidensä voivan 
työskennellä digitaalisesti muiden 
työntekijöiden kanssa, kun vuoden 
2012 tutkimuksessa näin kertoi vielä 
70 % organisaatioista. 

Käyttöönoton haasteet ja 
teknologian monimutkaisuus voivat 
olla tässä yksi selittävä tekijä. Siihen 
viittaa myös havaintomme siitä, että 
työkaluja ja -alustoja kyllä otetaan 
innokkaasti käyttöön, mutta niiden 
käyttö kuitenkin loppuu varsin pian. 
Erityisesti jo valmiiksi aikapaineessa 
työskentelevien johtajien parissa 

mahdolliset käyttöönoton ja 
käytön hankaluudet edesauttavat 
työkalujen ja alustojen hyvinkin 
nopeaa hylkäämistä.

Kaikkiaan ei vaikuta siltä, että 
monikaan organisaatio olisi 
riittävissä määrin osallistamassa 
työntekijöitään digitaalisen 
transformaation läpivientiin ja 
luomassa organisaatiokulttuuria, 
joka sen mahdollistaisi. Edelliseen 
tutkimukseemme verrattuna 
tässä on tapahtunut jopa 
laskua. Esimerkiksi vuonna 2012 
organisaatioista 49 % kertoi 
kaikilla yrityksen sisällä olevan 
yhtäläinen mahdollisuus osallistua 
keskusteluun digitaalisista 
hankinnoista ja  aloitteista. Vuonna 
2018 vastaava lukema oli enää 36 %.

”Tämä on kaikkein pelottavin osa 
monille yrityksille; työntekijöille 
on annettava mahdollisuus 
osallistua”, sanoo Google Cloudin 
asiakasryhmän puheenjohtaja 
Tariq M. Shaukat. ”On luotava 
ympäristö, jossa johdolta voidaan 

kysyä kysymyksiä ja myös 
saada palautetta. Antamalla 
työntekijöilleen luvan puhua, 
tehdä yhteistyötä ja osallistua 
organisaatiot edistävät ihmisiä 
kohti aitoa digitaalista kulttuuria.”

On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, 
että työntekijät kokevat olevansa 
osa muutosprosessia. Ympäristö 
on luotava sellaiseksi, että kaikki 
pääsevät kertomaan mielipiteensä 
ja palautteen antaminen koetaan 
mielekkääksi. Työntekijöiden 
aktiivinen osallistaminen  on myös 
keskeinen uusien ideoiden lähde. 
Digitaaliseen transformaatioon on 
erittäin tärkeää saada osallistettua 
koko organisaatio, että muutos 
voidaan viedä kestävästi ja 
onnistuneesti läpi. 

Lue digihankkeen onnistuneesta 
muutosjohtamisesta lisää 
blogistamme!
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1. Tunne asiakkaasi
Dataa asiakkaiden tuntemisen 
tueksi saadaan esimerkiksi 
asiakaspalautteiden keräämisellä, 
asiakkaiden osallistamisella 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämiseen sekä erilaisten 
palvelumuotoilun menetelmien 
hyödyntäminen niin nykyisten kuin 
uusien palveluiden kehittämisessä. 
Tutkimuksessa havaittiin 
digitalisaation edelläkävijäyrityksillä 
(Digital masters) olevan muita 
parempi ymmärrys asiakkaistaan. 
Edelläkävijäyrityksistä lähes 
70 % käyttää analytiikkaa 
asiakkaiden segmentointiin ja yli 
kolme viidestä tekee aktiivisesti 
markkinatutkimuksia asiakkaiden 
tarpeiden arvioimiseksi (kuva 4).

Lisäksi lähes 60 % 
edelläkävijäyrityksistä tarjoaa myös 
digitaalisia tekniikoita hyödyntävän 
kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen. 
Vain 22 % digitaalista 
transformaatiota aloittelevista 
yrityksistä voi sanoa samaa.  

Onnistu digitaalisessa transformaatiossa – 7 askelta 

Kuva 4. Digitalisaation edelläkävijäyritykset tuntevat paremmin asiakkaansa

Käytämme analyysia apuna
asiakkaiden segmentoinnissa

Suoritamme säännöllisesti 
asiakastyytyväisyystutkimuksia, jotta 

voimme päivittää tietoamme asiakkaiden
tarpeista ja käyttäytymisestä

Käytämme digitaalista teknologiaa 
eri kanavien integroinnissa

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=1338 vastaajaa, 757 organisaatiota. *Perustuu 
prosenttiosuuteen vastaajista,  jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

29 %

11 %

22 %

38 %

38 %
28 %

57 %

41 %

41 %

45 %

32 %

68 %

63 %

59 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo

38 %

Asiakkaiden mieltymykset 
muuttuvat digitaalisessa 
maailmassa hyvin nopeasti, joten 
organisaatioiden on jatkuvasti 
seurattava markkinoita ja 
asiakkaiden käyttäytymistä. Dataa 

ja tietoa on nykyisin saatavilla 
hyvinkin monipuolisesti, mutta 
sen hyödyntäminen on edelleen 
haaste: kerätty tieto pitäisi saada 
vielä valjastettua optimaaliseen 
käyttöönsä.

Lue lisää digianalytiikasta 
maksuttomasta eBookistamme!
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Nykyään yritykset edistävät 
kyllä tietoisesti hyvää 
asiakaskokemustaan. Tähän voi 
sisältyä esim. analytiikka, sosiaalinen 
media, sijaintiin perustuva 
markkinointi, mobiilikanavat, 
niihin liittyvät tuotteet ja niin 
edelleen. Haasteena koetaan 
kuitenkin sisäiset prosessit. 
Digitaalisen transformaation 
onnistuminen on yhteydessä siihen, 
että asiakaskokemusta ja sisäisiä 
prosesseja kehitetään tietoisesti 
käsi kädessä.

Tutkimuksemme mukaan 
digitaalisaation edelläkävijäyritykset 
ovat sovittaneet sisäiset prosessinsa 
vastaamaan asiakkaidensa 
vaatimuksia. He ovat ymmärtäneet, 
että tuloksekkainta on järjestää 
kaikki toiminnot asiakkaiden 
tarpeista lähtien. Suurimmat 
hyödyt niin asiakkaan kuin 
yrityksen kannalta saadaan, kun 
muutokset kohdistuvat koko 
arvoketjun optimointiin. Liikkeelle 
kannattaisikin lähteä sellaisilla 
asioilla, joita voidaan skaalata.

2. Yhdistä asiakaskokemus ja sisäiset prosessit

Edelläkävijäyrityksistä 73 % 
on sisällyttänyt visioonsa 
sekä asiakaskokemuksen että 
sisäiset prosessit ja 71 % käyttää 
teknologiaa yhdistämään 

asiakasrajapinnan ja sisäiset 
prosessit uusilla tavoilla (kuva 
5). Esimerkiksi Lego on keksinyt 
yhdistää asiakkaat suoraan 
tuotteen suunnitteluprosessiin. 

Kuva 5. Digitalisaation edelläkävijäyritykset varmistavat, että heidän toimintansa on 
asiakaslähtöistä  ja se on linkitetty yrityksen visioon

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

15 %

15 %

38 %

38 %

38 %

46 %
29 %

37 %

73 %

71 %

Digitaalisen transformaation visio on 
linjassa asiakaskokemuksen prioriteettien 

ja sisäisten toimintojen kanssa

digitaalinen teknologia mahdollistaa 
uusia tapoja yhdistää asiakasrajapintaa 

ja operatiivisia prosesseja

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo

Lego Ideas -sivustolla käyttäjillä on 
mahdollisuus suunnitella tuotteita 
ja suosituimmista suunnitteluista 
Lego toteuttaa todellisia tuotteita.
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Organisaatiot eivät voi muuttaa 
itseään muuttamatta kulttuuriaan. 
Digitalisaation edelläkävijäyritykset 
työskentelevätkin määrätietoisesti 
uudenlaisen digitaalisen kulttuurin 
synnyttämiseksi ja jalkauttamiseksi. 
Kuten LVMH:n digitaalinen johtaja 
Ian Rogers sanoo: ”Organisaation 
suuri hetki on, kun he ovat 
tajunneet sen, ettei digitaalisessa 
transformaatiossa ole kyse 
ratkaisusta teknisiin ongelmiin, vaan 
kulttuurin muutoksesta.” 

Digitalisaation 
edelläkävijäyrityksissä muun muassa 
tietopohjainen päätöksenteko, 
kokeilut ja asiakaslähtöisyys 
keskitetään osaksi digitaalista 
kulttuuria (kts. myös Digianalytiikan 
hyödyntäminen asiakaskokemuksen 
kehittämisessä). Lähes  kaksi 
kolmesta edelläkävijöistä kertoo 
asiakaslähtöisyyden olevan 
kaiken tekemisen ytimessä. 
Digitaalista transformaatiota 
aloittelevista yrityksistä samalla 
tavalla luonnehtii vain 11 %. 

Digitalisaation kärkiryhmästä 
60 % myös sanoo, että heidän 
työntekijänsä ottavat omistajuutta 
uusien ja innovatiivisten ideoiden 

9

3. Panostamalla työntekijöihin panostat asiakaskokemukseen 

Kuva 6. Digitalisaation edelläkävijäyritykset osallistavat työntekijöitään ja keskittyvät asiakkaisiinsa

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä.
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

Työntekijät eivät kohtaa 
turhaa byrokratiaa, kun vievät

ideoita käytäntöön

Työntekijät ottavat vastuun uusien 
innovatiivisten ideoiden viemisestä 

käytäntöön

Asiakas on kaiken 
toimintamme keskiössä

11 %

30 %
33 % 33 %

66 %

16 %

34 %

49 %

35 %

60 %

19 %

41 %

28 %
34 %

55 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo

operatiivisesta toteuttamisesta – 
aloittelevilla yrityksillä osuus on vain 
16 % (kuva 6).

https://www.capgemini.com/fi-en/article/digianalytiikka-asiakaskokemuksen-kehittamisessa/
https://www.capgemini.com/fi-en/article/digianalytiikka-asiakaskokemuksen-kehittamisessa/
https://www.capgemini.com/fi-en/article/digianalytiikka-asiakaskokemuksen-kehittamisessa/
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Tarvittavan kulttuurimuutokseen 
kannustamiseksi organisaatiot 
voisivat esimerkiksi palkita 
käyttäytymisestä, joka edistää 
heidän ainutlaatuista digitaalista 
kulttuuriaan kuten datapohjaista 
päätöksentekoa tai digilähtöistä 
ajattelutapaa. Palkitseminen voi 
olla taloudellista ja ei-taloudellista, 
kuten tunnustuksia tai kannustimia. 

Jatkuva palaute on tärkeää myös 
kulttuurin muutoksessa. Green 
Cargolla CIO:na työskennellyt Mats 
Munkhammar kertoo palautteen 
merkityksestä: ”Kulttuurimuutoksen 
aikaansaamiseksi meidän on 
varmistettava, että annamme 
hyvää palautetta työntekijöidemme 
suorituskyvystä erityisesti 
silloin, kun odotamme, että he 
tekevät asioita eri tavalla kuin 
tänään. Meidän on kannustettava 
uusiin toimintatapoihin ja 
käyttäytymismalleihin, siis uuteen 
tapaan työskennellä.”

BUY



11

4. Seuraa innovaatiota toimialallasi

Digitalisaation kärkiyritykset 
eivät suinkaan ole edelläkävijöitä 
pelkästään digitalisaatiossa. He 
seuraavat ja osallistuvat tiiviisti 
myös niin liike-elämän kuin 
oman toimialansa kehitykseen ja 
innovaatioihin. Huomattavaa on 
myös se, että nykyään benchmarkia 
haetaan ja tietoa omaksutaan 
monipuolisesti myös oman toimialan 
ulkopuolelta.

Digitalisaation tiennäyttäjinä toimivat 
yritykset tutkivat jatkuvasti uusia 
teknologioita ja liiketoimintamalleja. 
He ovat aina valppaina 
etsimässä uusia ideoita. Kaksi 
kolmesta edelläkävijäyrityksestä 
sanookin aktiivisesti etsivänsä 
innovaatioita arvoketjuihinsa. 
Tämän saavuttamiseksi 
edelläkävijät (66 %) toimivat 
laajassa kumppaniverkostojen 
ekosysteemissä ratkaisujen 
synnyttämiseksi yhteistyössä. 
Digitaalisessa transformaatiossaan 
vielä alkutekijöissä olevista yrityksistä 
näin kertoo tekevänsä vain  22 %. 
Suunnannäyttäjät myös testaavat 
lupaavia ideoita nopeasti (kuva 7). 

Kuva 7. Digitalisaation edelläkävijäyritykset löytävät innovaatioita ja 
kokeilevat ideoita käytännössä jatkuvasti

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

13 %

16 %

41%

33 %

33 %

28 %

68 %

66 %

65 %

Löydämme jatkuvasti uusia 
innovaatioita arvontuotantoketjustamme 

digitaalisten teknologioiden ansiosta

Testaamme lupaavia ideoita nopealla
aikataululla, jotta saamme niille tukea ja

löydämme elinkelpoisia tuotteita

22 %Toimimme laajassa kumppaniverkostojen 
ekosysteemissä (start-upit, yrityshautomot,

 teknologiayritykset, kilpailijat) ratkaisujen
 synnyttämiseksi yhteistyössä

35 %

38 %

33 %

24 %

35 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo
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5. Luo visio ja sido se strategiaan

”Menestyvät yritykset ymmärtävät 
olemassaolonsa tarkoituksen. 
He todella ymmärtävät, miksi he 
ovat olemassa, eivätkä he takerru 
pitkällä aikavälillä pohtimaan, mitä 
he tekevät. Kutsun sitä raamitetuksi 
vapaudeksi: strategiaksi joka kertoo, 
mihin olet menossa. ” 
Visa, Inc: n uuden tuotekehityksen 
johtaja Mark Jamison

Digitaalinen edelläkävijyys 
ei synny ilman tietoista 
valintaa ja panosta myös 
strategiatasolla. Tutkimuksemme 
edelläkävijäyrityksistä 65 %  
kertoo sovittaneensa strategiansa 
ja KPI:nsä visioonsa. Lisäksi 
60 % kertoo suhteuttaneensa 
positiointinsa ja KPI:nsä 
transformaatiotavoitteisiinsa.  
Ajaakseen läpi koko 
organisaationlaajuisen muutoksen 
johtajien on pidettävä huoli, että 
yrityksessä kaikki jakavat vision 
siitä, mihin yrityksen halutaan 
menevän. Tällainen visio on 
suoraan sovitettava yhteen 
liiketoimintastrategian kanssa. 

Johdon on myös huolehdittava, että 
kaikille on selvää muutoksen tarve 
ja merkitys.

Kuva 8. Digitalisaation edelläkävijäyritykset ovat sitoneet strategiansa tukemaan visiotaan

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

11 %

14 %

39%

43 %

24 %

22 %

65 %

61 %

Visio on integroitu hyvin
organisaation ydinstrategiaan

  

Roolikuvaukset  ja KPI:t on rakennettu
linjaan digitaalisen transformaation

tavoitteiden kanssa

 

32 %

33 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo

Tutkimuksessamme lähes 
kaksi kolmesta digitalisaation 
edelläkävijäyrityksestä kertoi, että 

visio digitaalisesta transformaatiosta 
on integroitu suoraan heidän 
ydinstrategiaansa. (Kuva 8.) 



Onnistuneen muutoksen pohjana 
on oman henkilöstön inspiroiminen 
ja motivoiminen. Unilever asetti 
tavoitteekseen luoda omille 
työntekijöille uuden oppimisesta 
ja kulttuurisesta muutoksesta 
samanlaisen vau-efektin kuin 
mitä asiakaskokemuksessa 
tähtäävät asiakkailleen. Vision 
terävöittäminen on tärkeää: 
riittävä konkretia on toimivin 
pohja henkilöstön innostamiselle. 
Se on myös mahdollisuus luoda 
suurempi merkitys yhteisen 
arvopohjan kautta, jossa henkilöstö 
kokee työllään voivansa rakentaa 
parempaa maailmaa.
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https://hbr.org/2007/01/leading-change-why-transformation-efforts-fail
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Vaikka muutos- ja kehitystarpeita 
monessa organisaatiossa 
tunnistetaankin, johdonmukaiseen 
työntekijöiden digitaalisten 
valmiuksien parantamiseen 
keskittyy selvästi alle puolet 
tutkimukseemme osallistuneista 
yrityksistä.

Digitalisaation 
edelläkävijäyrityksissä panostetaan 
myös lahjakkuuksien kehittämiseen 
muita yleisimmin. Transformaation 
onnistumisessa onkin tärkeää, 
että organisaatiot huomioivat 
digitaalisen lahjakkuuden ja 
mahdollistavat taitojen ja 
lahjakkuuden kehittämisen. 
Tutkimuksessamme kävi ilmi, että 
yli puolet (54 %) organisaatioista 
koki, että erot työntekijöiden 
digitaalisissa taidoissa haittaavat 
digitaalisen transformaation 
toteuttamista.

Lähes 70 % edelläkävijäyrityksistä 
sanoo, että he tietävät, millaisia 
uusia taitoja heidän on kehitettävä 
tulevaisuudessa. Digitaalista 
transformaatiota aloittelevista 

6. Paranna työntekijöiden digitaalisia taitoja

yrityksistä samalla tavalla ajattelee 
26 %. Vähän yli puolet (55 %) 
edelläkävijöistä sanoo myös, että 
heillä on oppimisinfrastruktuuri, 

Tiedämme, mitä uusia taitoja meidän tulee
kehittää seuraavan 3–5 vuoden aikana

Meillä on oppimisinfrastruktuuri, jonka  avulla 
pystymme kehittämään työntekijöitämme

Kuva 9. Digitalisaation edelläkävijäyritykset tukevat työntekijöidensä kehittymistä ja tekevät
suunnitelmia tulevaisuuteen

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

26 %

51 %

46 %45 %

69 %

16 %

37 %
37 %

33 %

55 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo

jonka avulla he pystyvät 
kehittämään työntekijöitään – 
aloittelevista yrityksistä vastaava 
osuus on vain 16 %. (Kuva 9.) 
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Oppimisalusta Udemyn johtaja 
Darren Shimkus korostaa, että on 
tärkeää ymmärtää työntekijöiden 
tarpeita. ”Yritysten oppimisohjelmat 
perustuivat siihen, mitä työntekijän 
tulisi tietää yrityksen mielestä”, 
hän sanoo. ”Nyt korostuu paljon 
enemmän työntekijävetoinen 
oppiminen. Työntekijöiden on 
voitava itse päättää, onko hänen 
työssään onnistumisen kannalta 
keskeisempää ymmärtää vaikkapa 
tietojenkäsittelyn periaatteita, 
vai olisiko parempi esimerkiksi 
opetella hallitsemaan digitaalisia 
markkinointikampanjoita. Vain 
työntekijät itse voivat todella 
ymmärtää, mitä taitoja he 
tarvitsevat voidakseen saavuttaa 
tavoitteensa tai päästä urallaan 
eteenpäin.” 

Jotta organisaatiot voisivat 
keskittyä lahjakkuuksien 
kehittämiseen ja houkuttelemiseen, 
organisaatioiden olisi myös 
luotava ympäristö, jossa oppimista 
arvostetaan, siitä palkitaan ja 
edistetään aktiivisesti sitä tukevaa 
yhteistyön ilmapiiriä. Tämä tuki voi 
tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötä 
edistäviä työkaluja, joustavaa 
ja muokattavaa työympäristöä 
tai avointa ja läpinäkyvää 
kulttuuria. Gert Stuerzebecher 
maailmanlaajuisesta johtoryhmän 
rekrytointiyrityksestä sanookin: 
”Jotkut yritykset eivät anna 
digitaalisille lahjakkuuksilleen 
valtaa uudistaa käytäntöjä. He taas 
vastustavat kaikkea, mikä yrittää 
rajoittaa heidän menestystään. 
Nuoret digitaaliset lahjakkuudet 
ovat kunnianhimoisia ja haluavat 
työskennellä tietynlaisessa 
ilmapiirissä. Jos organisaatio on 
liian vanhanaikainen, digitaaliset 
lahjakkuudet eivät menesty.”
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Tutkimukseemme osallistuneista 
yrityksistä 60 % nostaa 
organisaatiokulttuurin suurimmaksi 
haasteeksi digitaalisen 
transformaation onnistuneeseen 
läpivientiin. Digitaalista kulttuuria 
kuvasimme tutkimuksessa 
seitsemällä attribuutilla: ketteryys 
ja joustavuus, yhteistoiminta, 
asiakaslähtöisyys, datalähtöinen 
päätöksenteko, digitaalinen 
ajattelutapa, innovatiivisuus ja 
avoimuus. ”Kulttuuri on liima, 
joka joko pitää meidät tekemässä 
asioita hyvin tai sitten tekemässä 
asiat huonosti ”,  kuvaa Ethan 
Bernstein, Harvard Business 
Schoolin apulaisprofessori. 
”Kulttuurin kehittäminen on 
välttämätön edellytys digitaalisen 
transformaation onnistumisessa”, 
sanoo Nestléllä digitaalisen ja 
sosiaalisen median johtajana 
työskennellyt Pete Blackshaw. 
”Suuremmissa organisaatiossa 
työskentelytavat ja tottumukset 
voivat olla hyvinkin kodifioituja 
ja jämähtäneitä. Siksi on tärkeää 

7. Riko liiketoiminnan ja teknologian väliset siilot

panostaa siihen, että ajattelu 
vapautetaan, siiloja rikotaan, 
suunnitellaan kannustimia ja näin 
viimein päästään ottamaan suuria 
harppauksia eteenpäin.” 

Tutkimukseemme osallistuneista 
yrityksistä kuitenkin varsin pieni 
osa korostaa näitä ominaisuuksia 
toiminnassaan (kuva 10). Kun taas 
haastatelluista globaalien yritysten  
CDO:ista suurin osa nosti läpi 
organisaatiorakenteiden tapahtuvan 
yhteistyön avainasemaan.

Kuva 10. Suurin osa organisaatioista epäonnistuu digitaalisen kulttuurin edistämisessä

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=1338 vastaajaa, 757 organisaatiota. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

 Edistämme aktiivisesti 
dataan perustuvaa 

päätöksentekoa

Edistämme aktiivisesti uusien 
ideoiden tutkimista ja kokeilemista

kaikilla toiminnan tasoilla

Johtajuus on digitaalisen 
transformaation edellyttämien 

uusien tapojen omaksumista

Rohkaisemme nopeaan ja 
itsenäiseen päätöksentekoon

38 % 35 % 35 % 34 %
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Kuva 11. Digitalisaation edelläkävijäyritykset ovat tyytyväisiä IT-osastonsa toimintaan 
ja kykenevät toimimaan siilottomasti

Lähde: Capgemini Research Institute, Digital Mastery Survey; huhti–toukokuu 2018, N=757 organisaatiota; N= 244 edelläkävijäyritystä. 
*Perustuu prosenttiosuuteen vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa (valinneet vaihtoehdon 5, 6 tai 7 asteikolla 1-7).

13 %

19 %

36%

32 %

24 %

25 %

65 %

63 %

Osastojenvälisten tiimien
syntyminen on melko helppoa

organisaatiossamme

IT-osaston suoriutuminen
vastaa yrityksen tarpeisiin

33 %

35 %

Aloittelijat Konservatiivit Trendejä seuraavat EdelläkävijätKeskiarvo
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Yhteistyö ja siilottomuus ovat 
toimivan digitaalisen kulttuurin 
keskeinen osa. Digitalisaation 
intohimoinen puolestapuhuja Vala 
Afshar kommentoi digitaalista 
kulttuuria Salesforcella: ”Olemme 
ennen kaikkea äärimmäisen 
sosiaalinen yritys, ja tämä on yksi 
kulttuurimme keskeisin tekijä! 
Käytämme esimerkiksi Chatteria 
(sisäisen viestinnän työkaluamme) 
enemmän kuin käytämme 
sähköpostia. Meillä sosiaalinen 
luonne tarkoittaa sitä, että meillä on 
avoimuuden, yhteistyön ja jatkuvan 
oppimisen kulttuuri.”

Digitalisaation edelläkävijäyrityksissä 
liiketoiminta ja teknologia onkin 
nivottu yhteen jo alusta asti. 
Digitaalisessa transformaatiossa 
liiketoiminta- ja IT-tiimit ovat 
kumpikin avainasemassa, joten 
on ensiarvoisen tärkeää, että 
sekä CIO, IT-tiimi ja liiketoiminnan 
kehittäminen ovat kaikki sitoutettu 
transformaation tavoitteisiin. (Kuva 
11.)



Haluatko lisätietoja? 
Yhteenveto 
Digitaalisen transformaation 
onnistunut läpivienti vaikuttaa 
edelleen olevan monin tavoin 
haastavaa. Vuoden 2012 
tutkimukseemme verrattuna 
edistystä on tapahtunut 
merkittävästi esimerkiksi 
asiakaskokemuksen parantamisessa. 
Samassa tahdissa ei kuitenkaan 
ole pysytty esimerkiksi sisäisten 
prosessien, teknologian, vision, 
sitoutumisen ja hallinnon 
kehittämisessä.

Monet organisaatiot ovatkin nyt 
heräämässä siihen todellisuuteen, 
että digitaalisen transformaation 
onnistuminen on monin tavoin 
monimutkainen ja haastava 
kokonaisuus. Odotettua hitaampaan 
etenemiseen on varmasti monia 
syitä. Tutkimustulostemme pohjalta 
keskeisiksi nousi mm. seuraavia 
tekijöitä:

• Teknologisten innovaatioiden 
kehitystahdissa on haastavaa 
pysyä ilman oikeaa osaamista ja  

kumppanuuksia (esim. AI:n, IoT:n 
ja automaation saralla). Vuonna 
2012 tutkimukseen vastanneet 
organisaatiot olivat arvioissaan 
vielä kenties liian optimistisia, ja 
nyt he ovat alkaneet ymmärtää 
haasteen todellisen suuruuden.

• Monilla toimialoilla, jotka haastavat 
perinteisiä arvoketjuja, on edelleen 
muitakin liiketoiminnallisia 
haasteita.

• Niin markkinoiden, työntekijöiden 
kuin asiakkaiden edelleen kasvavat 
odotukset luovat merkittäviä 
paineita.

BIG SALE

%
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Lue lisää
Tutustu myös esimerkiksi näihin  
asiantuntijamateriaaleihimme:

Digital Transformation Review: 12th 
Edition. Taking Digital Transformation 
to the Next Level: Lessons from the 
Leaders

What is the secret to winning 
customers’ hearts with Artificial 
Intelligence? Add Human Intelligence

Understanding Digital Mastery Today

Digianalytiikan hyödyntäminen 
asiakaskokemuksen kehittämisessä – 
Opas asiakaskokemuksen  
mittariston rakentamiseen

World Insurance Report 2019
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Marjut Kytösalmi
johtaa Capgeminin Suomen 
digitaalisten palveluiden 
kehitysyksikköä. Digital-yksikkö 
tekee läheistä yhteistyötä Capgemini 
Invent -brändin alle kuuluvien 
tiimien kanssa. Marjut on auttanut 
rakentamaan kansainvälisesti 
skaalautuvia digitaalisia 
palveluja lukuisille markkinoille. 
Hänellä on monipuolisesti 
kokemusta liiketoiminnan 
vetämisestä, digitaalisesta 
markkinoinnista ja palveluiden 
ketterästä kehittämisestä. 
Marjut suhtautuu intohimoisesti 
kaikkikanavaisen asiakaspolun 
kehittämiseen liiketoiminnan 
tavoitteet huomioiden. Hän 
painottaa asiakaslähtöisyyttä ja 
ketterän kehityksen menetelmiä 
liiketoiminnan kehityshankkeissa.

Asiantuntijat 
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