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• Teknologinen muutos voidaan pystyä ennustamaan - esim. Mooren laki – ja sen 
perusteella on voitu suunnitella tulevia ratkaisuja vaikka ne eivät vielä tänään 
olisi mahdollisia – matkapuhelingeneraatiot ovat hyvä esimerkki. Toinen hyvä 
esimerkki on Cern:n uusin LHC –hiukkaskiihdytin, jonka suunnittelijat kertoivat 
1990-luvun lopulla, että Mooren lain perusteella voidaan jo vuosia ennen kuin 
laitteita on markkinoilla, suunnitella detektoriosan datatallennusratkaisut

• Uuden, perinteistä toimintatapaa disruptoivan toiminnan havaitseminen on 
paljon vaikeampaa ja se aiheuttaa usein myös vastarintaa – myös lainsäädäntö 
voi estää uuden toimintamallin käyttöönoton (uber lienee tässä paras 
esimerkki)

• Kaikkein vaikeinta on kuitenkin jokaisen meistä muuttaa omaa toimintaamme 
vaikka näkisimme, että muutos on tulossa – ilmastonmuutos, julkisen sektorin 
digitaalisuus, verkkokauppa
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Motivointia muutokseen
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Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa
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Mutta voi joskus myös onnistua…
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Citigroupin analyytikot ovat nostaneet 10 trendiä, joilla on voimakas 
vaikutus eri toimialojen disruptioon
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Muita mahdollisia/todennäköisiä disruption aiheuttajia? 

Lohkoketju 
mahdollistaa suorat 
sopimukset 
käyttäjien välillä –
sopii hyvin 
jakamistalouteen –
miksei voisi myös 
korvata nykyisiä 
sopimuskäytäntöjä?
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Esimerkkinä kaupankäynti ja siihen liittyvät sopimukset 
lohkoketjussa
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Lohkoketjuista eniten hyötyvät toimialat
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Internet of things – Interent of everything
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Tekoäly on läsnä joka arkipäivässä ja se kehittyy nyt todella 
vauhdilla
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Digitaalisia palveluita edistävien teknologioiden 
ja innovaatioiden määrä kasvaa päivittäin 
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Palvelujen läpilyönti globaalisti tapahtuu yhä nopeammin

09.04.2019



17

Digitaalisuuden kasvu näkyy internetin palveluiden 
kysynnän kasvuna
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Ohjelmistokehittäjien määrä on rajallinen 
(SlashData, Developer economics study)

Maailmassa on vajaat 20 M ohjelmistokehittäjää – koodaamisesta on tulossa 
kehityksen kannalta kriittinen resurssi – kunnes koodausbotit on  tulevat!
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Liiketoimintamallien ja asiakkaiden käyttäytymisen muutos

• Ihmisten viestintäpalvelut tulevat kansainvälisiltä jäteiltä ja ne rahoitetaan 
datalla ja siihen kytketyllä digimarkkinoinnilla 

• Maksuliikenne siirtyy mobiili-laitteisiin – pois perinteisiltä pankkikorteilta -
pankit joutuvat integroimaan päätelaitteiden maksusovellukset osaksi omia 
järjestelmiään 

• Identiteetin hallinta on myös siirtymässä mobiililaitteisiin esim. 
mobiiliajokortti 

• Turvallisuus ja omaisuuden – sekä aineellisen että aineettoman omaisuuden 
- suojelutarve kasvaa 

• Asiakkaat vertailevat palveluiden ominaisuuksia ja hintoja reaaliaikaisesti 
netissä – asiakasuskollisuus palveluissa perustuu yhä useammin sosiaalisen 
viiteryhmän vaikutukseen – esim. nuoret siirtyi SnapChatiin, kun siellä on 
muutkin  - brandeillä on merkitystä

• Liikkuminen palveluna yleistyy ja kaupungistuminen näyttäisi jatkuvan
• Yksilötason kasvanut kiinnostus ympäristöasioista ja resurssien 

tehokkaammasta käytöstä sekä kiertotaloudesta
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Digitalisuuden merkitys maailmantalouden  ja myös 
suomen/alueiden kasvulle on keskeinen
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Kilpailukyvyn perustat?

Kun nyt arvioidaan eri liiketoimintojen kilpailukykyä 
tulevaisuudessa, niin painopisteet löytyvät seuraavista:
- Aktiivisesta verkottumisesta
- Ekosysteemiosaamisesta
- Datan ja tekoälyn hyödyntämisestä 
- Ohjelmisto-osaamisen saatavuudesta
- Somenäkyvyyden ja digikanavien hallinnasta
- Asiakkaan ylivertaisesta palvelusta
- Digiajan johtamisosaamisesta 
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Sähköinen liiketoiminta on ollut mahdollista jo 
pitkään 
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Kohti eYritystä

09.04.2019


 






Kohti eYritystä

09.04.2019


 






Kohti eYritystä

09.04.2019


 






• Digitalisaatio on avain hyvinvointiin ja kasvuun luomalla kysyntää ja uusia toimintamalleja eri 
toimialoille – puhutaan disruptiosta

• Globaalisti kuluttajaliiketoiminta on siirtymässä digitaalisten ekosysteemien alustoille, jotka 
ovat nykyajan markkinapaikkoja ja arvon luonnin alustoja. 

• Yritysten menestymisen ratkaisee se, että miten hyvin ne integroituvat samassa arvoverkossa 
olevien yritysten järjestelmiin ja ovat mukana ekosysteemeissä. 

• Paikallisesti digitaalisuuden avulla voi erottua globaalista tarjonnasta ja saavuttaa omalla 
erityisosaamisalueella jokaisen joka kiinnostuu yrityksen tarinasta ja tarjonnasta. 

• Sama kehitys tulee tapahtumaan myös julkisissa palveluissa – tosin lainsäädännön 
kehittyminen on perusedellytys uusien julkisten palvelujen toimintatapojen ja markkinoiden 
kehittymiselle. 

• Digitalisuuden kautta rakentuva tuottavuuden kasvu on myös haaste perinteisille ammateille 
ja yrityksille – myös yritysten osaamisen pitää muuttua vastaamaan markkinoiden kysyntää. 

• Uusien työntekijöiden osaamisessa korostuu mm. ohjelmisto-osaaminen, data-analytiikka, 
verkoston hallinta ja kehittäminen, automaatio ja robotiikka, ketterät menetelmät, 
asiakaspalvelu ja johtaminen. 

• Digitaalisuuteen liittyviä uhkia ovat erilaiset kyberuhat sekä nyt nähdyt sosiaalisen median 
kautta syntyneet epätoivottavat käytösmallit – mutta mahdollisuuksia on uhkiin verrattuna 
moninkertaisesti enemmän, joten ei tekosyitä digiloikan tekoon!

Yhteenveto
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2028:
Your personal bot orders you a 
car which has no driver
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Kiitos
@Jarmo_Matilai
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