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Liiketoiminnan digitalisoinnin kysymyksiä
Toiminnallinen muutos
Miten käsin tehtävään työhön kuluvaa aikaa voidaan mitata järkeväl-
lä tavalla?

Miten voidaan vähentää käsin tehtävän työn kestoa?  
(käytetty aika nyt vs. tuleva)

Miten voidaan vähentää käsin tehtävien työvaiheiden määrää?  
(lukumäärä nyt vs. tuleva)

Kuinka usein työ keskeytyy, kun työssä tarvittavaa tietoa pitää hakea 
muualta (ihmiseltä tai tietojärjestelmistä?)

Kuinka monen työntekijän työn tekeminen keskeytyy tiedon hakemi-
sen ajaksi? (lukumäärä nyt vs. tuleva)

Kuinka kauan työn keskeytys kestää?

Onko mahdollista vähentää käsin tehtävän työn dokumentointiin tai 
raportointiin käytettävää aikaa?

Liiketoiminnan digitalisaation 
kokonaiskuva
Kuinka suuri osa prosesseista ja työnkuluista on dokumentoitu?

Kuinka suuri osa prosesseista ja työnkuluista on digitalisoitu?

Kuinka suuri osa prosesseista ja työnkuluista on automatisoitu?

Kuinka suuri osa asiakkaan kosketuspisteistä on digitalisoitu?

Kuinka suuri osa yrityksen sisäisistä lomakkeista ja muista dokumen-
teista on digitoitu?

Kuinka suuri osa asiointiin liittyvistä lomakkeista ja muista doku-
menteista on digitoitu?

Kuinka suuri osa kriittisistä työtehtävistä pystytään suorittamaan 
yrityksen toimitilojen ulkopuolelta?
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Raaka-aineet ja muut materiaalit
Miten raaka-aineiden ja muiden materiaalien kulutusta seurataan?

Minkälaisia ongelmia materiaalien kulutusten seurannassa on tällä 
hetkellä ja mitä näistä ongelmista voi seurata?

Voidaanko materiaalien kulutuksen seurantaa automatisoida, no-
peuttaa ja tarkentaa uudenlaisten työnkulkujen ja digitaalisten 
työkalujen avulla?

Millä tavoin raaka-aineiden ja muiden materiaalien kulutusta enna-
koiva tieto kulkee työn/tuotteiden/palveluiden suunnittelusta eteen-
päin niitä tarvitseville tahoille?

Miten raaka-aineiden ja muiden materiaalien varastoja seurataan 
tällä hetkellä ja millaisia ongelmia tällä hetkellä on tunnistettu?

Voidaanko olemassa olevia automaattisia tilausrajoja tarkentaa?

Millä tavoin raaka-aineita ja muita materiaaleja tilataan ja mitä kehi-
tystarpeita näissä käytännöissä on havaittu?

Millaisia tietojärjestelmiä ja muita digitaalisia teknologioita yhteis-
työkumppaneillamme ja kilpailijoillamme on käytössä ja mitä tietoa 
meillä on niiden käyttökokemuksista, hyödyistä ja haitoista?

Miten tunnistamamme tietojärjestelmät soveltuisivat meidän yrityk-
semme/organisaatioon rakenteisiin ja toimintatapoihin?

Koneet ja laitteet
Kuka vastaa koneista ja laitteista saatavan tiedon keräämisestä ja 
hyödyntämisestä? 

Mitä tietoa ja dataa koneista ja laitteista voidaan kerätä tällä hetkel-
lä? 

Kerätäänkö kaikki saatavilla oleva tieto ja data? 

Miksi osaa saatavilla olevasta tiedosta ja datasta ei kerätä?

Hyödynnetäänkö koneista ja laitteista saatavaa tietoa tehokkaasti?

Mitä tiedämme kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden koneista ja 
laitteista ja miten tätä tietoa voisi hyödyntää oman toimintamme 
kehittämisessä?

Millä tavoin koneiden ja laitteiden valmistaja ja/tai toimittaja voisi 
auttaa niistä saatavan tiedon ja datan hyödyntämisen kehittämises-
sä?
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Henkilöstö
Osaaminen
Mitä osaamista muutoksen läpiviennissä ja uusissa työtehtävissä 
tarvitaan? 

Koska osaamista tarvitaan?

Mitä osaamista on olemassa?

Mistä osaaminen voidaan hankkia? 

Mitä osaamisen hankkiminen maksaa?

Kuinka kauan osaamisen hankkiminen kestää?

Kuinka osaamista ylläpidetään? 

Kenelle osaaminen hankitaan?

Kuinka uusi osaaminen pidetään yrityksessä?

Toimenkuvat
Millaisia uusia tehtäviä syntyy? 

Mitä nykyisiä tehtäviä poistuu? 

Millaisia uusia tehtäväkokonaisuuksia muodostuu?

Kenelle näistä tehtävistä tulee raportoida?

Millä perusteella kokonaisuudet osoitetaan työntekijöille?

Kuka osaa ohjata näitä uusia kokonaisuuksia?

Millaisia uusia yhteistyömalleja ja tiimejä näiden kokonaisuuksien 
myötä syntyy?

Miten mahdollisesti vapautuva työaika käytetään tehokkaasti?
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Vastuut ja velvollisuudet
Kuka vastaa liiketoiminnan digitalisoinnin kokonaistavoitteiden 
asettamisesta?

Kuka vastaa yksikkö-, osasto- tai prosessikohtaisten digitalisointita-
voitteiden asettamisesta?

Kuka osoittaa digitalisointiprojekteihin ja kehitystyöhön tarvittavat 
resurssit?

Kuka antaa kehitystyön resurssit, kuka vastaa tavoitteiden saavutta-
misesta

Miten varmistetaan, että asetetut tavoitteet ovat linjassa yrityksen 
strategian kanssa?

Miten varmistetaan, että asetetut tavoitteet tukevat toisiaan eivätkä 
ole ristiriidassa keskenään?

Kuka vastaa, ettei erillisissä kehitysprojekteissa kehitetä päällekkäi-
siä tietojärjestelmiä ja/tai palveluita?

Miten eri tavoitteiden väliset ristiriitatilanteet ratkaistaan?

Miten tavoitteiden saavuttamisesta ja etenemisestä raportoidaan?

Muutoksen johtaminen
Kuka muutosta johtaa?

Miten muutosta johdetaan?

Miten muutoksesta viestitään?

Millaisia muutoksia tavoitellaan?

Ketä muutokset koskevat ja miten heidät osallistetaan muutoksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen?

Millaista muutosvastarintaa on odotettavissa ja miksi?

Miten muutosta estäviä ja hidastavia asioita käsitellään?

Miten muutosta ajavia asioita käsitellään?

Miten muutoksen pysyvyyttä tuetaan ja varmistetaan?


