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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusalue ja aiheen motivointi 
Teollinen internet, mobiilisovellukset, kasvanut laskentateho ja itsestään ajavat autot. 
Nämä termit – jopa trendisanat – vilisevät nyt joka paikassa. Teknologia kehittyy nope-
ammin kuin koskaan, ja puhutaankin neljännestä teollisesta vallankumouksesta. Muutos 
on ollut nopeaa erityisesti viime vuosikymmenen aikana, sillä kuluttajilla on käytössään 
yhä kehittyneempää teknologiaa, mikä vaikuttaa myös yritysten teknologiaan. Samoin 
sosiaalinen media sai alkunsa kuluttajien keskuudessa, mutta on nykyään yhä tärkeäm-
mässä roolissa myös yritysten viestinnässä. (White 2012, 205.) Digitaalinen transformaa-
tio muuttaa jokaista liiketoiminnan osa-aluetta, ja yrityksissä on kova paine keksiä uusia 
keinoja arvonluontiin ja käytäntöihinsä (Berman 2012, 22). Bermanin (2012, 22) mukaan 
yritykset, jotka suhtautuvat digitaaliseen vallankumoukseen proaktiivisesti ja hyödyntä-
vät disruptiivisen teknologian potentiaalin täysin, ovat valmiita muokkaamaan asiakasar-
vonluontiaan, uudistamaan liiketoimintojaan asiakasarvon toteuttamiseen, ja lisäksi teke-
vät nämä yhtäaikaisesti.  

Tietojärjestelmäuudistukset ovat tulleet metsäalalle, ja alkaneet jo noin kymmenen 
vuotta sitten, mutta ne eivät ole vieläkään oikein asettuneet, tai niiden hyödyntämisessä 
on vaikeuksia (Lahtinen, alustava haastattelu 2018). Myös metsäalalla on alettava pohtia 
uusia, vaihtoehtoisia arvonluomistapoja säilyäkseen mukana kilpailussa. Digitalisaatio 
muuttaa maailmaa, ja vaikuttaa kaikkiin aloihin. Digiloikista puhutaan monilla aloilla, ja 
myöskään metsäala ei ole jäänyt paitsi tästä hypestä. Digitalisaation vaikutukset ovat näh-
tävissä myös metsäalalla. Odotettavissa on kuitenkin alan yhä kokonaisvaltaisempi muu-
tos. Digitalisaation vuoksi alan yritykset joutuvat miettimään liiketoimintamallejaan ai-
van uudella tavalla. Metsäteollisuudessa suuri osa työstä voidaan jo hoitaa digitaalisesti, 
mutta digitalisaation eteneminen automatisoi alaa yhä enemmän. (Kuusisaari 2017.)  

Suomen metsäteollisuuden Digibarometri 2017 mukaan Suomen metsäteollisuudessa 
keskitytään tällä hetkellä erityisesti liiketoiminta- ja IT-prosessien parantamiseen. Met-
säalalla jo monenlaisia digitaalisia palveluita ja mobiiliapplikaatioita, ja esimerkiksi Fo-
restry 4.0, joka on kehitetty erityisesti digitalisaatiosta saatavan arvonluontiin. Viran-
omaispuolella metsäalaa kehitetään yhä enemmän sähköisen asioinnin suuntaan, ja jonka 
kehityksessä metsien inventointi on ollut eturintamassa. Jo tällä hetkellä droneja käyte-
tään inventointitehtävissä, ja tieto integroidaan metsätietojärjestelmään tai metsävaratie-
toon. Metsäkeskus on vastannut metsien laserkeilauksesta (Sihvonen 2017). Tiedonhan-
kinnan demokratisointi on tärkeä tavoite metsäalalla. Usein sanotaan, että alan pitkät pe-
rinteet ja liiketoiminnan logiikka hidastavat digitalisaation kokonaisvaltaista hyödyntä-
mistä.  
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Suomalainen metsäteollisuus elää suuren muutoksen aikaa. Siten myös metsäalan yrit-

täjät ovat tilanteessa, jossa heidän on pakko tarkastella omaa osaamistaan ja liiketoimin-
taansa. Metsätalous on Suomessa kansantaloudellisesti merkittävä, ja Suomen talous on 
vanhastaan nojannut paljon metsään ja sitä ympäröiviin aloihin. Viime vuosina metsäalan 
kannattavuus on kuitenkin kääntynyt laskuun myös Suomessa, kuten esimerkiksi myös 
Ruotsissa (Erlandsson 2017).  

Muutospaine koskettaa jokaista alaa, vaikka digitaalinen transformaatio näyttäytyykin 
eri tavalla eri aloilla. (Berman 2012, 22). Paljon puhutaan digitalisaation mukanaan tuo-
mista uusista liiketoiminnan mahdollisuuksista, mutta haasteet ja esteet eivät ole välttä-
mättä saaneet niin paljon huomiota. Nämä ovat kuitenkin arkipäivää pienten ja keskisuur-
ten yritysten arjessa, jossa ei ole samanlaisia resursseja uusimman teknologian hankintaan 
kuin isommilla toimijoilla. Erityisesti maaseudun pk-yritysten välillä on suuria eroja niin 
asenteissa kuin digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä (Forsström-Tuominen 
2017). Forsström-Tuomisen (2017) mukaan digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät 
haasteet johtuvat siitä, että kyse on ajattelu- ja toimintatavan kokonaisvaltaisesta muutok-
sesta, ja tällaiset muutokset ovat haastavia ja vievät aikaa.  

Digitaaliseen vallankumoukseen on herätty myös valtionhallintojen tasolla, ja kansal-
liset ja alueelliset hallitukset toisensa perään ovat nimenneet digitalisaation strategiseksi 
prioriteetikseen ja asettaneet merkittäviä aloitteita edistääkseen digitaalista transformaa-
tiota tieteessä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa (Legner, Eymann, Hess, Matt, Bühmann, 
Drews, Mädche, Urbach & Ahlemann 2017, 302). Suomi ei ole ollut tässä poikkeus, vaan 
hallituksen kärkihankkeina on ollut sekä metsää että digitalisaatiota koskevat asiat.  Di-
gitalisaatio on ollut Sipilän hallituksen läpileikkaava teema, ja yksi Suomen teollisuuden 
painopisteistä biotalouden ja cleantechin ohella. (Valtioneuvoston julkaisusarja 27/2018.) 
Vuonna 2015 Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen Kansallisesta metsästrategiasta, 
jota maa- ja metsätalousministeriö koordinoi. Hanke toimeenpantiin osana hallituksen 
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä – kärkihanketta (Kansallinen metsästrategia 
2025).   

UPM:n Jyrki Ovaskan mukaan (Digibarometri 2017) teknologia kehittyy nyt niin hui-
maa vauhtia, että asiat voivat muuttua paljon jo vuodessa. International Data Corporation 
(IDC) arvioi vuoden 2017 alussa, että vuoden aikana digitaaliseen transformaation käy-
tetään maailmanlaajuisesti yhteensä 1,2 biljoonaa dollaria. Se tarkoittaisi 17,8% kasvua 
edellisestä vuodesta. (Business Wire 2017.)  

Metsätoimialan näkökulmasta tämä on merkittävä aihe, sillä alan kasvupotentiaali pii-
lee juuri keskisuurissa metsäpalveluyrityksissä (Pohjola 2018). Myös Bouwman, Nikou, 
Molina-Castillo ja de Reuver (2018, 106) ovat sitä mieltä, pk-yritykset ovat talouden liik-
keellepaneva voima, sillä pk-yritykset luovat työpaikkoja ja innovaatioita, ja siten kasvua 
eri valtioille. Bouwman et ym. (2018, 106) toteavatkin, että näistä syistä pk-yritysten ja 
niiden liiketoimintamallien tutkiminen on tärkeää. Metsänhoitoyhdistyksen Lasse 
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Lahtisen (puhelinkeskustelu 2018) mukaan tietojärjestelmäuudistukset ovat tulleet alalle 
jo noin kymmenen vuotta sitten, mutta ne eivät vieläkään ole oikein ottaneet tulta alleen 
tai niiden hyödyntämisessä on vaikeuksia.  

Kehittyvän informaatioteknologian, automaation ja robotiikan käyttöönotto kattavasti 
koko metsäalalla on tulevaisuuden kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Toimintaympäristön 
muutosten ja niiden vaikutusten ennakointi metsäalan tutkimuksen suuntaamiseksi on 
välttämätöntä. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, joilla luo-
daan lisäarvoa ja elämyksellisyyttä.   

Yrityksissä on ymmärrettävä, mitä digitaalisuus tarkoittaa juuri heidän liiketoiminnal-
leen – kilpailua ei enää käydä erilaisten tuotteiden välillä vaan erilaisten liiketoiminta-
mallien välillä. Yritysten tulee systemaattisesti kehittää omaa digitalisaatiotaan ja sen 
vaatimaa liiketoimintamallin muutosta.  

Jatkuvasti puhutaan digitalisaation tuomista mahdollisuuksista, mutta vähemmälle 
huomiolle on jäänyt sen haittapuolet ja pienten ja keskisuurten yritysten näkökulma. Pk-
yrityksillä ei ole samanlaisia resursseja kuin isoilla yrityksillä hankkia uusinta teknolo-
giaa ja siten päästä hyötymään digitalisaatiosta. Huonosti omaksuttuna uudet laitteet ja 
järjestelmät voivat olla pikemminkin haitallisia liiketoiminnan kannalta. 

1.2 Aiempi tutkimus ja tutkimusaukko 
Digitalisaatioon, digitaaliseen transformaation ja liiketoimintamalleihin on tehty opin-
näytetöitä myös muissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, mutta erityisesti metsä-
alan pk-yrityksiin liittyvä tutkimus puuttuu. Metsäalan digitalisaatioon liittyvät opinnäy-
tetyöt ja pro gradu -tutkielmat ovat keskittyneet puhumaan digitalisaatiosta yleisemmin, 
ja digitaalinen transformaatio on määritelty niissä jokseenkin eri lailla. Toisaalta se, että 
digitaalinen transformaatio ja liiketoimintamallit ovat käsitteinä niin monitulkintaisia, 
mahdollistavat osaltaan myös tämän tutkielman uutuusarvon verrattuna aikaisempiin 
opinnäytetöihin.  

Metsäala on murroksessa, mutta suuri osa alaa koskevasta tutkimuksesta keskittyy lä-
hinnä biotalouteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Aihetta on tutkittu niukasti tästä 
spesifistä näkökulmasta. Metsäala on tärkeä Suomelle, ja Suomessa olevat hankkeet kes-
kittyneet isoihin firmoihin. Liiketoimintamalleihin liittyvä kirjallisuus IT-alalla on kes-
kittynyt suuriin yrityksiin ja edistynyttä teknologiaa käyttäviin startuppeihin, joten tutki-
mus teknologian vaikutuksista perinteisillä aloilla toimivien pk-yritysten liiketoiminta-
malleihin puuttuu (Bouwman et ym. 2018, 119).   

Henriette, Feki ja Boughzala (2015) ovat toteuttaneet systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen, josta selviää, miltä eri aloilta tutkimusta digitaalisesta transformaatiosta löytyy. 
Heidän mukaansa (2015, 6) suurin osa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta on keskittynyt 
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”ei-materiaalisiin” aloihin, joiden usein ajatellaankin olevan digitaalisen aikakauden pio-

neereja. Tästä ei kuitenkaan voida tehdä suoraa johtopäätöstä, etteikö metsäalaa koskevaa 
tutkimusta digitaalisesta transformaatiosta löytyisi, sillä heidän tutkimukseensa on vali-
koitunut lopulta vain 13 artikkelia. 

Metsäala on huomioitu hallituksen kärkihankkeissa, ja alalla on käynnissä useita eri 
hankkeita, mutta suuri osa näistä koskettaa lähinnä suuria pörssiyhtiöitä. Merkittävä osa 
metsäalan digitalisaation tutkimuksesta keskittyy vähentyneeseen paperin kysyntään. 
Toisena merkittävänä tutkimusalueena ovat olleet biotalous ja kestävä talous.  

Morakanyanen, Gracen ja O’Reillyn (2017, 10) mukaan digitaalisen transformaation 
vaikutuksia yrityksen eri osiin ja tietyillä aloilla ei ole tutkittu riittävästi. Vaikka aiheesta 
on jonkin verran tutkimusta, kirjallisuuskatsaukset digitaalisesta transformaatiosta ovat 
keskenään ristiriidassa jo käsitteen määrittelystä alkaen (Morakanyane et ym. 2017, 2). 
Li, Su, Zhang ja Mao (2017,1, 3) tuovat esiin, että digitaalisen transformaation tutkimuk-
sessa pk-yritysten keskuudessa on tutkimusaukkoja. Piccininin, Hanelt’n, Gregoryn ja 

Kolben (2015, 4) mukaan tutkimus digitaalisen transformaation vaikutuksista teollisuus-
alan yrityksissä on vielä vähäistä. He myös painottavat, että digitaalisen transformaation 
tutkimus on keskittynyt lähinnä yritysten sisäisiin haasteisiin eikä esimerkiksi liiketoi-
mintaverkoston tai alan uudistamiseen. 

Myös muissa aiheeseen liittyvissä graduissa ja opinnäytetöissä todetaan, että tutki-
musta aiheesta on niukasti. Bouwman et ym. (2018) ovat tutkineet digitalisaation ja digi-
taalisen transformaation vaikutuksia pk-yritysten liiketoimintamalleihin, ja heidän tutki-
muksensa onkin ensimmäisiä tutkimuksia aiheesta. He tutkivat, miten digitaaliset tekno-
logiat ovat pakottaneet pk-yrityksiä miettimään liiketoimintamallejaan uudelleen, ja mil-
laisia vaikutuksia tällä on ollut niiden innovointiin ja suorituskykyyn. Heidän mukaansa 
tulevaisuudessa tulisi tutkia erityisesti digitaalisen transformaation vaikutuksia liiketoi-
mintamallien komponentteihin (Bouwman et ym. 2018, 120). Vielä ei ole tutkittu, mikä 
ajaa digitaaliseen teknologiaan perustuvia liiketoimintamallien innovaatioita (Bouwman 
et ym. 2018, 106).  

Niin digitaalista transformaatiota, liiketoimintamalleja kuin näiden välistä yhteyttä on 
tutkittu melko paljon, mutta tutkimus on keskittynyt pääosin yleiselle tasolle, ei niinkään 
tietylle toimialalle. Kuitenkin tutkimuksen käytännön relevanssin kannalta olisi tärkeää 
ymmärtää toimialatason erityisiä haasteita. Business model canvas eli liiketoimintamal-
likanvaasi on huomattavasti vähemmän tutkittu, ja sen soveltaminen metsäalalle on niu-
kasti tutkittu aihe. Liiketoimintamallitutkimusta kyllä on valtavasti, mutta juuri tähän kes-
kittynyttä tutkimusta ei vielä niinkään. Bouwman et ym. (2018, 108) mukaan tutkimus 
digitaalisesta transformaatiosta ja liiketoimintamalli-innovaatiosta on yhä hajanaista ja 
syvällinen ymmärrys puuttuu.  

Kajanus, Iire, Eskelinen, Heinonen ja Hansen (2014, 603) nostavat esiin, että globaalit 
muutosvoimat muokkaavat metsäsektoria perustavanlaatuisesti. Heidän mukaansa 
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tutkimus on viime vuosina painottunut tuote- ja prosessi-innovaatioihin, mutta liiketoi-
mintajärjestelmien (business system) tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle. He myös 
painottavat, että viime vuosina liiketoimintamallien tutkimus on kiinnostanut niin tutki-
muksessa kuin käytännössä. Tästä esimerkkinä juuri Uudistuva metsäyrittäjä -hanke, 
jonka osa tämäkin tutkielma on. Toisaalta metsäalan opinnoissakin on yhä enemmän 
alettu opettaa digitaalisia työkaluja ja digitalisaation vaikutuksia alalle.   

1.3 Tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät eri toimijat kokevat esteiksi 
metsäalaa saavuttamasta digitaalisen transformaation hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tekno-
logia kehittyy yhä kiihtyvämpää tahtia, ja digitalisaatio muokkaa aloja ja liiketoiminta-
malleja yhä kiihtyvämpään tahtiin. Kilpailussa mukana pysyäkseen ja ylipäätään selviy-
tyäkseen, yrityksissä on valmisteltava uusia liiketoimintamalleja ja otettava digitalisaa-
tion mahdollisuudet aidosti mukaan omaan toimintaan. Metsäalan digitaaliseen transfor-
maatioon ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyy paljon potentiaalia, mutta ongelmana tällä 
hetkellä on potentiaalin muuttaminen toiminnaksi (Kaskinen 2018). Digitaaliseen trans-
formaatioon liittyvä hype on asettanut IT:n ja tietojärjestelmät paljon näkyvämpään roo-
liin liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa (Legner et ym. 2017, 305). Potentiaali ei ole kui-
tenkaan vielä realisoitunut toiminnaksi, joten tässä tutkielmassa on tarkoitus etsiä tämän 
hetkisiä liiketoiminnallisia haasteita ja esteitä digitaalisen transformaation etenemiselle 
metsäalan yrityksissä. Tässä tutkielmassa tutkitaan, miten digitaalinen transformaatio 
vaikuttaa liiketoimintamallikanvaasin eri komponentteihin, ja millaisia haasteita ja esteitä 
digitaalisen transformaation toteuttamiseen koetaan. Tutkimuskysymykset tässä tutkiel-
massa ovat:  

• Mitä liiketoiminnallisia haasteita digitaalinen transformaatio aiheuttaa met-
säyrittäjille? 

• Mitä liiketoiminnallisia esteitä metsäyrittäjät kokevat digitalisaation hyödyn-
tämisessä? 

1.4 Tutkimuksen rajaus 
Tämä tutkimus on rajattu keskittymään pieniin ja keskisuuriin metsäpalvelu- ja koneyri-
tyksiin, koska ne ovat keskiössä myös Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeessa. Tarkoituk-
sena ei ollut pohtia aihetta isojen metsäalan yritysten näkökulmasta sen enempää, kuin se 
aiheen yleisen käsittelyn kannalta oli pakollista.  
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Metsäpalveluyrittäjällä tarkoitetaan yleisesti metsätaloutta palvelevaa toimijaa.  Hei-

dät voidaan jakaa ”täyden palvelun metsätoimistoihin” ja ”suppeamman palveluvalikoi-

man” yrityksiin (Palos 2014, 5).  He tekevät usein töitä sahoille, metsänomistajille ja 
muille mahdollisille toimijoille. Paloksen (2014, 5) mukaan metsäpalveluyritysten määrä 
on lisääntynyt viime vuosina aiempaa nopeammin siitä syystä, että metsäyhtiöt ulkoista-
vat töitään yhä enenevässä määrin. Tässä tutkielmassa keskityttiin erityisesti metsäpal-
velu- ja koneyrittäjien näkökulmaan, vaikka järjestelmätoimittajia ja metsäalan asiantun-
tijoita haastateltiin myös. Heitäkin haastatellessa pyrittiin keskittymään eritysesti metsä-
palvelu- ja koneyrittäjän näkökulmaan. Heidät valittiin haastateltaviksi siksi, että yrittäjät 
eivät välttämättä itse osaa tulla ajatelleeksi kaikkia haasteita tai esteitä, jotka heidän lii-
ketoimintaansa liittyvät.  

1.5 Tutkimusstrategia 
Tutkielman tekeminen aloitettiin käymällä alustavia keskusteluja aiheesta alan asiantun-
tijoiden kanssa, ja hankkeeseen liittyvien materiaalien läpikäymisellä, jotta saatiin yleis-
käsitys aiheesta. Asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut auttoivat tutkimuksenasette-
lun fokusoinnissa ja tutkimuskysymysten asettelussa. Aiheen syvällisemmäksi ymmärtä-
miseksi toteutettiin kirjallisuuskatsaus digitaalisesta transformaatiosta ja liiketoiminta-
malleista, joista tätä tutkielmaa varten valittiin ohjaajien kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella liiketoimintamallikanvaasi. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli löytää ai-
heeseen yleisimmin liittyvät teoreettiset lähestymistavat, ja saada kokonaisvaltainen ym-
märrys aiheesta ja ilmiöstä.  
Kirjallisuuskatsauksen jälkeen empiriaosuus toteutettiin haastattelemalla asiantuntijoita, 
yrittäjiä ja järjestelmätoimittajia. Lopuksi teoriaa ja empiriaa verrattiin toisiinsa, ja pyrit-
tiin näin muodostamaan johtopäätökset aiheesta, ja vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  
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2 DIGITAALINEN TRANSFORMAATIO 

2.1 Kirjallisuuskatsauksen metodit 
Digitalisaatio ja/tai digitaalinen transformaatio on yksi megatrendeistä - puhutaan jopa 
digitaalisesta disruptiosta. Tämän kirjallisuuskatsauksen aikana ei ole tarkoitus tyhjentä-
västi selostaa näitä kaikkia, vaan enemmänkin tehdä ero näiden välillä, ja muuten keskit-
tyä erityisesti digitaaliseen transformaatioon.  
Näiden termien ympärillä on jatkuva hype, ja sanat kuuluvat joka puolella. Digitaalisesta 
transformaatiosta puhutaan niin tutkimuksessa kuin käytännössä, mutta silti sille ei ole 
vakiintunutta määritystä, ja kirjallisuudessa esiintyy ristiriitaisia tulkintoja. Määritteli-
jästä riippumatta usein kuitenkin korostetaan informaation käyttöä ja digitaalisten tekno-
logioiden vaikutuksia organisaatioiden eri osiin. (Morakanyane, Grace & O’Reilly 2017, 

1.)  
Tämän luvun tarkoituksena on selventää, mitä näillä termeillä tarkoitetaan. Lisäksi sel-

vitetään, millaisia vaikutuksia niillä on erityisesti metsäalalla, ja miten digitaalinen trans-
formaatio muuttaa liiketoimintamalleja metsäalalla. 

Aihetta koskeva kirjallisuus on laaja, mutta osaltaan juuri käsitteen epäselvyyden 
vuoksi osa ei ole relevanttia tämän tutkielman kannalta.  Käsitteen määrittelyä varten to-
teutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jotta saataisiin mahdollisimman kattava ai-
neisto. Tieteellisen lähdemateriaalin haku toteutettiin, jotta löydettäisiin tutkielman kan-
nalta relevantit vertaisarvioidut ja tieteelliset artikkelit. Kirjallisuuskatsaus aloitettiin 
syöttämällä hakusanat ”digitalization”, ”digitalisation” tai ”digital transformation” 

Scopus tietokantaan. Ilman suodattimia haku tuotti 768 tulosta. Tuloksia suodatettiin va-
litsemalla mukaan vain relevantit tieteen alat, kuten ”business, management and accoun-

ting” ja ”computer science”. Artikkeleita valittiin enimmäkseen ajanjaksolta 2009-2020, 
sillä tätä vanhempia artikkeleita ei tässä tutkimuksessa koettu relevanteiksi. Joitakin ai-
kaisemmin julkaistuja artikkeleita tai teoksia on otettu mukaan, jos ne ovat alan keskeisiä 
teoksia. Lisää artikkeleita on otettu mukaan sen perusteella, että niihin on viitattu (useasti) 
muissa artikkeleissa tai niissä on ollut sisällöllisesti tutkielman kannalta oleellisia (uusia) 
näkökulmia. Kaikkia aiheeseen liittyviä artikkeleita ei luonnollisestikaan ole ollut mah-
dollista käsitellä tätä tutkielmaa varten, mutta tähän on valittu kirjallisuudessa usein vii-
tatut ja aiheen kannalta keskeisimmät ja viimeaikaisimmat artikkelit.  

Suodattamaton haku Scopus-tietokannassa tuottaa 1674 tulosta hakusanoilla ”digital 

transformation” (15.3.2019). Hakutuloksia suodatettiin valitsemalla mukaan vain rele-

vantit tieteen alat. Tässä tapauksessa: ”business, management and accounting”, ”compu-

ter science”, ”economics, econometrics and finance” ja “environmental science”. Lisäksi 
suodattimina käytettiin kieltä ja dokumenttityyppiä. Mukaan valittiin vain 
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englanninkieliset artikkelit. Tämän jälkeen tuloksia jäi 289. Mukaan otettiin artikkeleita 
vain viimeisten kymmenen vuoden ajalta, eli vuodesta 2010, koska sitä ennen artikkeleita 
oli julkaista vain yksittäisiä vuosittain. Vuodesta 2015 (11 artikkelia) julkaisuiden määrä 
on ollut kasvussa vuosittain. Vuonna 2018 oli ennätysvuosi tähän mennessä, jolloin jul-
kaistiin 105 artikkelia. Tämän vuoksi eniten siteeratuimmat artikkelit kirjallisuuskatsauk-
seen valittiin maaliskuun 2019 hakujen perusteella, koska osa artikkeleista ei ollut vielä 
ilmestynyt kevään 2018 aikana. Lisäksi AIS-tietokannasta valittiin aiheen kannalta rele-
vantteja artikkeleita. AIS-tietokannassa hakusanana käytettiin ”digital transformation” ja 

mukaan valitiin relevantit artikkelit.  
Scopus-tietokanta tuotti haulla ”digitalization” 8121 hakutulosta (22.3.2019). Käyt-

täen yllämainittuja kriteereitä suodattamiseksi, jäljelle jäi 775 hakutulosta.  
Taulukko 1 Scopus-tietokanta hakutulokset 
Aihe Hakusanat Tulokset Suodatetut tulokset Digitaalinen transformaatio “digital transfor-

mation”  
“digital innovation”  
“digital transfor-

mation” AND “busi-

ness model*” 

1674   612 

266   141 

Pk-yritykset “digital transfor-

mation” AND “sme*”  
“digital innovation” 

AND “sme*”  
“digitalization” AND 

“sme*” 

39   12    62 

8   5    38 Business model canvas “digital transfor-

mation” AND “busi-

ness model canvas” 
6  

Digitalisaatio “digitalization” 8121 775 

 
Taulukkoon 1 on koottu hakusanat ja hakutulokset Scopus-tietokannasta. Lisäksi ar-

tikkeleita etsittiin käyttämällä hakusanoja ”digitalisation/digitalization” AND ”sme*” 

(5.8.2018), jolloin hakutulokseksi saatiin 62 artikkelia. Näistä suodatettiin relevanteiksi 
tieteenaloiksi ”computer science” ja ”business, management and accounting”, jolloin jäl-

jelle jäi 38 artikkelia. Näistä valittiin artikkelin otsikon ja tiivistelmän perusteella sopi-
vimmat.  
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Kun hakusanaan liitettiin akronyymi ”sme*”, hakutulosten määrä selkeästi väheni. 

Akateemisten julkaisujen joukossa ei siis ole vielä paljon pk-yrityksien näkökulmaan kes-
kittyvää tutkimusta digitaalisesta transformaatiosta.  

Artikkelit, jotka valittiin mukaan sen perusteella, että niihin oli viitattu muissa artik-
keleissa tai suositeltu artikkeleiden yhteydessä, saattavat olla dokumenttityypiltään myös 
muita kuin artikkeleita.  

Osa opinnäytetöistä ja artikkeleista on löydetty googlaamalla. Tätä käytettiin heti tut-
kielmaprosessin alussa, kun haluttiin saada alustava ymmärrys aiheesta. Google-hauissa 
hakusanoina käytettiin lähinnä suomenkielisiä hakusanoja, sillä aluksi haluttiin ymmär-
tää, mitä alalla tapahtuu Suomessa tällä hetkellä. Googleen syötettiin hakusanoiksi esi-
merkiksi ”digitalisaatio”, ”digitaalinen transformaatio”, ”digitaalinen transformaatio 

metsäalalla”, ”digitalisaatio metsäalalla”.  
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Taulukko 2 Artikkelit Scopus-tietokannasta kirjallisuuskatsaukseen 
Tekijä & julkaisu-vuosi Artikkeli Viittauskerrat 
Berman, Saul J. (2012) Digital transformation: Opportu-nities to create new business models 

64 

Dremel. Christian, Herterich, Matthias M. 
– Wulf, Jochen – Waizmann, Jean-Claude – Brenner, Walter (2017) 

How AUDI AG established big data analytics in its digital trans-formation 
14 

Hess, Thomas – Matt, Christian – Benlian, Alexander – Wiesböck, Florian (2016) 

Options for formulating a Digi-tal Transformation Strategy 62 

Hansen, Rina – Sia, Siew Kien Hummel’s digital transfor-mation toward omnichannel re-tailing: Key lessons learned 
35 

Bauer, Wilhelm – Hämmerle,Moritz – Schlund, Sebastian – Vocke, Christian (2015)  

Transforming to a hyper-con-nected society and economy – 
towards an “Industry 4.0” 

24 

Singh, Anna – Hess, Thomas (2017) How chief digital officers pro-mote the digital transformation of their companies 
19 

Westerman, George – Bonnet, Didier (2015) Revamping your business through digital transformation 15 
Kohli, Rajiv – John-son, Shawn (2011) Digital transformation in late-comer industries: CIO and CEO leadership lessons from Encana Oil & Gas (USA) Inc. 

14 
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Taulukko 3 Artikkelit, joihin viitattu muissa artikkeleissa 

Bharadwaj, Anandhi – El Sawy, Omar A. 
– Pavlou, Paul A. – Venkatraman (2013)  Digital business strategy: Towards a next generation of insights. 
Bouwman, Harry – Nikou, Shahrokh – Molina-Castillo, Francisco J. – de Reuver, Mark (2018) 

The impact of digitalization on business models 
Fitzgerald, Michael – Kruschwitz, Nina – Bonnet, Didier – Welch, Michael (2013) Embracing digital technology: A new stra-tegic imperative 
Hinigs, Bob – Gegenhuber, Thomas – Greenwood, Royston Digital innovation and transformation: An institutional perspective Li, Liang – Su, Fang – Zhang, Wei – Mao, Ji-Ye (2017)  Digital transformation by SME entrepre-neurs: A capability perspective Liu, Day-Yang – Chen, Shou-Wei – Chou, Tzu-Chuan (2011)  Resource fit in digital transformation. Les-sons learned from the CBC Bank global e-banking project 
Tilson, David - Lyytinen, Kalle - Søren-sen, Carsten (2010)  Digital infrastructures: The missing IS re-search agenda Vial, Gregory (2019) Understanding digital transformation: A review and a research agenda 
Westerman, George - Bonnet, Didier - McAfee, Andrew (2014)  The nine elements of digital transfor-mation 

Taulukko 4 AIS-tietokannasta mukaan valitut artikkelit 
Henriette, Emily- Feki, Mondher – Boughzala, Imed (2016) Digital transformation challenges 
Henriette, Emily- Feki, Mondher – Boughzala, Imed (2015) The shape of digital transformation: A systematic literature review  Hess, Thomas – Matt, Christian – Benlian, Alexander – Wiesböck, Flo-rian (2016) 

Options for formulating a digital trans-formation strategy 
Legner, Christine – Eymann, Torsten 
– Hess, Thomas – Matt, Christian – Böhmann, Tilo – Drews, Paul – Mädche, Alexander – Urbach, Nils – Ahlemann, Frederik (2017) 

Digitalization: Opportunity and chal-lenge for the business and information systems engineering community 

Morakanyane, Resego – Grace, Audrey (2017) Conceptualizing digital transformation in business organizations: A systemat-ics review of literature 
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2.2 Digitalisaatio ja digitointi  
Jotta voidaan täysin selittää ja käsitellä digitaalinen transformaatio, täytyy lyhyesti selit-
tää myös digitalisaatio ja digitointi.  

Yleisesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa digitalisaation käsitettä käytetään usein 
virheellisesti myös silloin, kun tarkoitetaan digitointia. Näiden välillä on kuitenkin selvä 
merkitysero. Digitointi on tekninen prosessi, jossa analogiset signaalit muutetaan digitaa-
liseen muotoon (Tilson, Lyytinen, Sørensen 2010, 749). Digitoinnin avulla informaatio 
ei ole enää sidottu materiaaliin, tiedostonsiirtoihin tai fyysisiin varastoihin (Legner et ym. 
2017, 301). Voidaan sanoa, että digitointi on suppeampi termi, jossa keskitytään erityi-
sesti digitaalisiin teknologioihin.  

Digitalisaatio on laajempi termi, joka huomioi ilmiön teknologisen näkökulman lisäksi 
myös sosiaaliset ulottuvuudet. (Legner et ym. 2017, 301.) Tilsonin et ym. (2010, 749) 
mukaan digitalisaatio on sosio-tekninen prosessi, jossa digitoinnin mahdollistamaa tek-
nologiaa sovelletaan laajempaan sosiaaliseen ja institutionaaliseen kontekstiin, joka tekee 
digitaalisista teknologioista infrastruktuurin.  

Digitaaliset teknologiat pitävät sisällään niin informaation, tietokoneen käytön, kom-
munikoinnin ja liitettävät teknologiat (Bharadwaj, El Savy, Pavlou, Venkatraman 2013, 
471). Henriette, Feki ja Boughzala (2015, 2) tuovat esiin toisen näkemyksen, jonka mu-
kaan digitaaliset teknologiat tarkoittavat internettiä ja pilviteknologiaa. Heidän mukaansa 
(2015, 8) teknologisen muutoksen mukana tulevat sosiaalinen media ja mobiiliteknolo-
giat ovat omiaan muokkaan liiketoimintaa. Teknologian tämänhetkisiä ydintermejä kut-
sutaan termillä SMAC-teknologiat (social, mobile, analytics, and cloud computing), jotka 
yhdessä kasvavan laskentatehon, varastointikapasiteetin ja kaistanleveyden kanssa ovat 
tehneet kaikkialla läsnä olevasta teknologiasta lähes todellisuutta, ja aiheuttaneet näin di-
gitalisaation kolmannen aallon (Legner et ym. 2017, 302). Vuorovaikutuksellinen (so-
cial), liikkeessä tapahtuva (mobile), data-analytiikka/big data (analytics) ja pilvipalvelut 
(cloud) (Halén 2016). Näiden SMAC-teknologioiden vuoksi digitalisaatio vaikuttaa tällä 
hetkellä yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa voimakkaammin kuin ennen (Legner et ym. 
2017, 301). Uudet digitaaliset teknologiat voivat täydentää tai parantaa olemassa olevia 
tuotteita ja palveluita sekä mahdollistaa täysin uudenlaiset liiketoimintamallit. (Legner et 
ym. 2017, 302.)  

2.3 Digitaalinen transformaatio 
Digitaalisen transformaation ja digitaalisen disruption ympärillä on viime vuodet ollut 
jatkuva hype ja niistä on puhuttu ja kirjoitettu joka puolella. Silti niin tutkimuksessa kuin 
käytännössäkin termeihin liittyy vielä epäselvyyksiä ja erilaisia tulkintoja. Ne ovat olleet 
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viime vuosien muotisanoja vailla sen tarkempaa ymmärrystä. Transformaatio ja disruptio 
eivät kuitenkaan ole toistensa synonyymejä, vaan ne tarkoittavat eri asioita. Samaten di-
gitointia, digitalisaatiota ja digitaalista transformaatiota saatetaan käyttää virheellisesti 
toistensa synonyymeina.  
Digitaaliselle transformaatiolle ei ole olemassa yksiselitteistä määritystä, ja kirjallisuu-
dessakin käsitteen määrittelyssä on eroavaisuuksia (Morakanyane, Grace ja O’Reilly 

2017, 1). Henriette et ym. (2016, 2) toteavatkin, että käsite on harvoin määritelty kirjalli-
suudessa, ja ilmiön ymmärtämiseksi on toteutettu kirjallisuuskatsauksia, jossa käsite mää-
ritellään (esimerkiksi Morakanyane et ym. 2017 & Henriette et ym. 2015). Myös alan 
asiantuntijoilta tai johtajilta kysyttäessä vastauksena on luultavimmin jokaiselta erilainen 
vastaus.  
Digitaalisesta transformaatiosta ei ole käsitteenä yhtä oikeaa tulkintaa, ja se usein ym-
märretäänkin hieman eri tavoin. Digitaalisen transformaation ero digitalisaatiosta onkin 
hieman monimutkaisempi kuin ero esimerkiksi digitointiin. Toisaalta tässäkin on eroa-
vaisuuksia tutkijoiden välillä, ja esimerkiksi Henriette et ym. (2015, 2 & 2016, 2) käyttä-
vät digitaalista transformaatiota ja digitalisaatiota synonyymeina, kun taas Legnerin et 
ym. (2017, 301) mukaan ne eivät tarkoita samaa asiaa. Tässä tutkielmassa näiden käsit-
teiden välille tehdään merkitysero.  

Taulukkoon 5 on kerätty kirjallisuuskatsaukseen valituista artikkeleista määritelmiä 
digitaaliselle transformaatiolle.  

Teknologia itsessään on vain osa tätä monimutkaista ilmiötä, joka organisaatioissa tu-
lee huomioida, jotta ne säilyttävät kilpailukykynsä digitaalisessa maailmassa (Vial 2019, 
1).  
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Taulukko 5 Digitaalisen transformaation erilaiset määritelmät 
Tekijä  Vuosi Määritelmä 
Bharadwaj, Anandhi – El Sawy, Omar A. – Pavlou, Paul A. – Venkatraman 

(2013) IT strategian ja liiketoimintastrategian integ-rointi 
Halén 2016 ”Digitaalinen transformaatio on teknologisten mah-dollisuuksien hyödyntämistä arvon ja kilpailuedun 

tuottamiseksi.”  
Henriette, Emily – Feki. Mondher – Boughzala, Imad 

(2016, 2) ”a disruptive or incremental muutosprosessi, joka alkaa digitaalisen teknologian omaksumisella, ja ke-hittyy epäsuoraan kokonaisvaltaiseen organisaa-tiomuutokseen, tai deliberate to pursue value creation  Henriette, Emily – Feki. Mondher – Boughzala, Imad 
(2015, 10) “digitaalinen transformaatio projekti sisältää digi-taalisten valmiuksien toteuttamisen liiketoiminta-mallin transformaation tukemiseksi. Se vaikuttaa koko organisaatioon, erityisesti operationaalisiin prosesseihin, resursseihin, sisäisiin ja ulkoisiin käyt-täjiin.  Legner, Christine – Ey-mann, Torsten – Hess, Thomas – Matt, Christian – Böhmann, Tilo – Drews, Paul – Mädche, Alexander 

– Urbach, Nils – Ahlemann, Frederik 

(2017, 306) “digitaalinen transformaatio on teknologian aiheut-tama muutos, joka johtuu digitaalisesta liiketoimin-nasta 

Liu, Chen & Chou  (2011, 1730) ”organisationaalinen transformaatio, joka integroi digitaaliset teknologiat ja liiketoimintaprosessit di-
gitaalisessa taloudessa” 

Morakanyane, Resego – Grace, Audrey – O’Reilly Philip (2017) 
(2017, 9) taas painottavat digitaalisten teknologioiden ja ky-vykkyyksien yhdistämistä, ja transformaatiosta ai-heutuvaa arvonluomista. 

”organisationaalinen muutos, joka on teknologian mahdollista, johon liittyy informaatio- ja digitaali-sen teknologian käyttö organisaation eri näkökanto-
jen vaikuttamiseen” 
”kehittyvä prosessi, joka hyödyntää digitaalisia ky-vykkyyksiä ja teknologioita, jotta liiketoimintamal-lit, toimintaprosessit ja asiakaskokemukset voisivat 
luoda arvoa” Westerman, George - Bon-net, Didier - McAfee, An-drew 

(2014) Ei teknologian muutos vaan liiketoiminnan muutos   
”teknologian hyödyntämistä yrityksen suoritusky-vyn tai saavutettavuuden parantamiseksi” 
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Morakanyanen et ym. (2017) toteuttaman kirjallisuuskatsauksen tuloksena digitaali-

nen transformaatio nähtiin strategiana, prosessina, liiketoimintamallina ja paradigman 
muutoksena.   

Westerman, Bonnet ja McAfeen (2014) mukaan digitaalinen transformaatio tarkoittaa 
teknologian hyödyntämistä yrityksen suorituskyvyn parantamiseksi. Morakanyane ym. 
(2017) taas painottavat digitaalisten teknologioiden ja kyvykkyyksien yhdistämistä, ja 
transformaatiosta aiheutuvaa arvonluomista. Digitaalisiksi teknologioiksi luetaan yleensä 
kuuluvaksi sosiaalinen media, mobiili, analytiikka ja pilvi. Nämä teknologiat mahdollis-
tavat asiakkaiden ja yritysten entistä läheisemmän vuorovaikutuksen. Jos digitaalista 
transformaatiota tarkastellaan paradigman muutoksena, siirrytään asiakaskeskeisyydestä 
“everyone-to-everyone” (E2E) ajatukseen, jossa asiakkaat ja organisaatiot tekevät yhteis-

työtä yhä tiiviimmin koko arvoketjun läpi. (Berman & Marshall 2014, 9.) 
Yksi tyypillinen näkökulma on digitaalisen transformaation prosessiluonteisuus. Li et 

ym. mukaan (2017, 16) se on loppumaton ja toistuva prosessi. Digitaalinen transformaa-
tio on sosiotekninen muutos, koska sillä on sekä teknologisia että yhteiskunnallisia vai-
kutuksia. 

Myös Henriette et ym. (2015, 10, 1) korostavat digitaalisen transformaation laajempaa 
merkitystä kuin teknologista siirtymää – digitaalinen transformaatio ei ole vain teknolo-
ginen muutos vaan paljon kokonaisvaltaisempi ilmiö. Henriette et ym. (2015, 2) mukaan 
digitalisaation aikaisempi tutkimus on painottunut merkittävästi teknologiseen puoleen, 
vaikka aihe on paljon laajempi. Heidän artikkelinsa lähestyy aihetta neljästä eri näkökul-
masta: digitaaliset kyvykkyydet, liiketoimintamallit, operationaaliset prosessit ja käyttä-
jäkokemus.  

Merkittävää digitaalisesta transformaatiosta on ymmärtää, että se ei tarkoita pelkästään 
joidenkin liiketoiminnan osien, kuten markkinoinnin, muuttamista digitaaliseksi tai pel-
kästään tietyn prosessin muuttamista sähköiseksi. Transformaatio merkitsee kokonaisval-
taista liiketoiminnan uudelleenmäärittelyä. Westerman, Bonnet ja McAfeen (2014) haas-
tattelussakin eräs yritysjohtaja totesi, että kyseessä ei ole teknologian muutos vaan liike-
toiminnan muutos. Kyse ei ole pelkästä ohjelmiston päivityksestä tai tietyn prosessin pa-
rannuksesta, vaan kokonaisvaltaisemmasta muutoksesta (Andriole 2017, 20). Usein pu-
hutaan myös digitaalisen transformaation aiheuttamasta disruptiosta, joka muokkaa mo-
nia aloja (Nwankpa & Roumani 2016, 2). Digitaalinen transformaatio voidaan kuvata 
uutena liiketoimintamallina, tai sitten se voi muuttaa olemassa olevaa mallia (Henriette 
et ym. 2015, 9).  

Digitaalisella transformaatiolla on myös organisationaalisia vaikutuksia henkilöstöön, 
koska työroolit kehittyvät sen mukana (Henriette et al. 2015, 7).  

Henriette et ym. (2016, 2) toteavat, että mikäli digitaalinen transformaatio ymmärre-
tään yhteiskunnan muutoksena, jota diginatiivit sukupolvet ohjaavat, ja yritysten tulee 
sopeutua muutokseen muuttamalla liiketoimintamallejaan tai kehittämällä uusia. He 
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kuitenkin nostavat esiin, että digitaalisen transformaation tulkinta liiketoimintamallin 
muutoksena jättää huomiotta organisaation muut elementit, kuten kulttuurin, organisaa-
tiorakenteen, työpaikat ja jopa etiikan. Tämän vuoksi he määrittelevät käsitteen disruptii-
visena tai vähittäisenä muutosprosessina. Myös heidän haastattelemansa senioritason di-
gitaalisen transformaation konsultit nostivat organisationaaliset ja kulttuuriset tekijät stra-
tegisten tekijöiden rinnalle.  

Tyypillistä digitaaliselle transformaatiolle on radikaali, disruptiivinen, kehittyvä, jat-
kuva ja monimutkainen luonne (Morakanyane et ym. 2017,7). Morakanyanen et ym. 
(2017, 9) mukaan evolutiivinen prosessi viittaa siihen, että digitaalinen transformaatio 
kehittyy koko ajan, ja sen vaikutukset ovat radikaaleja organisaatiolle. Täten myös nyky-
päivän digitaalinen transformaatio koskee enemmänkin uusien teknologien käyttöönot-
toa, jotka ovat jo luonteeltaankin jatkuvasti kehittyviä (Morakanyane et ym. 2017, 9).  

Liun et ym. (2011, 1729-1730) digitaalinen transformaatio mahdollistaa sen, että yri-
tykset voivat saada kilpailuetua hyödyntämällä resurssejaan. He painottavat, että digitaa-
linen transformaatio ei kuitenkaan tarkoita pelkästään prosessien uudistamista.  

Legner et ym. (2017, 306) painottavat tavoitteellista ja kokonaisvaltaista muutosta yri-
tyksen selviämiseksi digitaalisella aikakaudella, ja ymmärrystä liiketoimintamallien im-
plementoinnista ja muutoksen johtamisesta.  

Henrietten et ym. (2016, 3) kirjallisuuskatsauksen mukaan digitaalisella transformaa-
tiolla on kaksi ulottuvuutta: digitaaliset teknologiat ja käyttäjäkokemus. Heidän mu-
kaansa digitaalinen transformaatio asettaa käyttäjät yrityksen strategian keskiöön. Hen-
rietten et ym. (2015, 8) kirjallisuuskatsauksen mukaan käyttäjä on digitaalisen transfor-
maation keskiössä. Heidän mukaansa asiakkaat ovat yhä vaativampia ja odottavat yritys-
ten kuuntelevan ja ymmärtävän heidän muuttuvat tarpeensa (2016, 3).  

Digitaalisella transformaatiolla on monenlaisia vaikutuksia niin asiakkaisiin kuin or-
ganisaatioon, jotka voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Yleensä kuitenkin digi-
taalisen transformaation toivotuin vaikutus organisaatioille on arvonluominen niin asiak-
kaille kuin organisaatioille. (Morakanyane et ym. 2017, 8.) 

Legner et ym. (2017, 304) erottelevat kolme näkökulmaa digitaaliseen transformaati-
oon: digitaalisen transformaation tulokset, tosiasiallinen prosessi ja taustalla oleva tekno-
loginen perusta. Tulokset viittaavat yrityksen tavoitteisiin, kun digitaalinen transformaa-
tio on toteutettu. Prosessi taas viittaa siihen, että transformaation toteuttamiseen saatetaan 
tarvita uusia aloitteita tai rooleja. Teknologinen perusta taas kuvastaa esimerkiksi uusia 
järjestelmiä. Digitaalinen transformaatio vaikuttaa yritykseen kokonaisuutena, sillä ky-
seessä on suuri tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys (Legner et ym. 2017, 304).  

Yhteisenä nimittävänä tekijänä on kuitenkin liiketoiminnan muutokset. Digitaaliseen 
transformaatioon liittyy teknologian käyttö uudenlaisten liiketoiminta- ja ansaintamallien 
kehittämiseen. (Boulton 2017, 1.)  
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Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalinen transformaatio liittyy siihen, miten uu-

sia digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä 
siten, että se tuottaa arvoa sekä asiakkaille että yritykselle. 

Tästä kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi sama asia, mikä todettiin jo alussa, että käsit-
teen määrittelyssä on suuria eroja, vaikka samat termit ja avainsanat toistuvatkin. Digi-
taalisella transformaatiolla tässä tutkielmassa viitataan siis liiketoiminnan muutokseen, 
jossa teknologiaa hyväksikäyttämällä liiketoimintamallia kehitetään.  

2.4 Digitaalinen transformaatio metsäalalla ja lähialoilla 
Metsäalalla digitalisaation on ajateltu tarkoittavan olemassa olevan tiedon analysointia ja 
yhdistelyä, jotta sitä voidaan jakaa tehokkaasti eri toimijoiden käyttöön (Sihvonen 2017). 
Tietotekniikasta ja tietojärjestelmistä on tullut osa lähes jokaista tuotetta ja palvelua, mikä 
on vaikuttanut lähes jokaiseen alaan (Legner et ym. 2017, 305). Toiset alat ovat kokeneet 
digitaalisen transformaation mukanaan tuomat muutokset jo aiemmin, mutta myös perin-
teisemmät alat ovat alkaneet kohdata muutospaineita eri sidosryhmien suunnalta digitaa-
lisen transformaation aloittamiseksi tai nopeuttamiseksi (Westerman, Calméjane, Bonnet, 
Ferraris ja McAfee 2011, 5). Kohli ja Johnson (2011, 141) kutsuvat näitä perinteisempiä 
aloja ”myöhässä tuleviksi” aloiki tai uusiksi tulokkaiksi. Heidän mukaansa näille aloille 

on tyypillistä erikoistuneet, monimutkaiset teolliset koneet, jotka vaativat suuria inves-
tointeja, mikä toimii usein myös esteenä alalle tulolle. Tämän tyyppiset yritykset ovat 
usein hitaita tekemään aloitteita digitaalisen transformaation suhteen, mutta kiristynyt 
markkinatilanne on haastanut myös nämä yritykset arvioimaan mahdollisuuksia kustan-
nustensa hallintaan ja joustavuuteen. (Kohli & Johnson 2011, 141.) Haasteena näille yri-
tyksille on valita, mitä prosesseja digitalisoida ja miten investoida teknologiaan (Kohli & 
Johnson 2011, 142). Digibarometrin (2017) mukaan IT:n rooli digitalisaation mahdollis-
tajana on muodostumassa liiketoiminnan mahdollistajaksi, kun ennen se on nähty lähinnä 
toimintojen ylläpitäjänä.  

Digitaalinen transformaatio tulee muuttamaan jokaista alaa eikä metsäala tule olemaan 
poikkeus. Digitalisaation vaikutukset näkyvät jo niin suurten kuin pientenkin metsäalan 
yritysten arjessa - tavalla tai toisella. On olemassa virtuaalimetsä, mobiilisovelluksia, fo-
rest big data, alustatalous ja alustat metsäalalla? 

Digitaaliset teknologiat muuttavat myös perinteisenä pidettyjä aloja, kuten esimerkiksi 
autoteollisuutta (Piccinini et ym. 2015, 1-2). UPM:n Jyrki Ovaskan (DigiBarometri 2017, 
28) mukaan metsäalan digitalisaatio on pisimmälle kehittynyt puunhankinnan osalta.  

Erityisesti digitalisaatio on vaikuttanut tietenkin paperin kysyntään, mutta sen asian 
tarkastelu ei ole tässä tutkielmassa keskiössä.  
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Digibarometrin (2017) mukaan liiketoiminnan alueet digitalisoituvat yhä nopeammin, 

mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintamalleihin, tuotteisiin ja merkitsee jous-
tavampia IT-ratkaisuja. Metsäalan Digibarometrin (2017) mukaiset toimialan seuraavat 
digitaaliset läpimurrot tulevat olemaan big datan, IoT:n ja analytiikan hyödyntämisessä. 

Digitalisaatiosta ja digitaalisesta transformaatiosta puhuttaessa media-alaa käytetään 
usein esimerkkinä siitä, miten ala on uudistunut kokonaan. Media-ala on ensimmäisiä 
aloja, joka on kokenut dramaattisia muutoksia digitaalisen transformaation vuoksi (Leg-
ner et ym. 2017, 304). Digitaalisten uutissivustojen pelättiin syrjäyttävän perinteiset sa-
nomalehdet, mutta alalla on tartuttu myös digitalisaation mukanaan tuomiin mahdolli-
suuksiin. Media-alalla digitalisaation muutokset ovat jo selkeästi näkyvissä, ja koko ala 
on muokkautunut. Metsäala on perinteisempi, ja voi olla vaikeampi nähdä, miten digita-
lisaatio voisi muuttaa alaa yhtä radikaalisti kuin esimerkiksi juuri media-alaa. Metsäalalla 
on kuitenkin fyysisesti kaadettava puita - vaikka sen tekisikin robotti.  

Teollinen internet tai Industry 4.0 ovat merkittäviä teollisuuden ja valmistuksen alalla. 
Digitaalisen transformaation merkitykset eri aloilla vaihtelevat suuresti. Erityisen tutkit-
tuja aloja ovat olleet pankki- ja vakuutusala, joilla digitalisaation vaikutukset näkyvät jo, 
ja tulevaisuudessa varmasti yhä enenevissä määrin. Nämä alat ovat varmasti ensimmäis-
ten joukossa, joissa työntekijöiden nykyiset työnkuvat tulevat radikaalisti muuttumaan. 

2.5 Digitaalisen transformaation vaikutus pk-yritysten liiketoimin-tamalleihin 
Digitaalinen transformaatio vaikuttaa pk-yrityksiin eri lailla kuin suuriin yrityksiin, sillä 
pk-yrityksillä on rajalliset resurssit (Li et ym. 2017, 2). Li et ym. (2017, 3) mukaan monet 
pk-yrittäjät eivät tiedä tarpeeksi IT:stä. Heidän mukaansa digitaalisten alustojen palve-
luntarjoajat ovat merkittävässä roolissa pk-yritysten digitaalisessa transformaatiossa. 

Bouwman et ym. (2018, 106) mukaan esimerkiksi big data voi muuttaa pk-yritysten 
liiketoimintamalleja vaikuttaen kokonaisvaltaisesti yrityksen prosesseihin. Heidän mu-
kaansa sosiaalinen media ja big data ovat liiketoimintamallien uudistamisessa keskeisessä 
roolissa.  

Suomi pärjää hyvin EU-maiden välisessä vertailussa digiteknologian hyödyntämi-
sessä. Elisan ja Suomen Yrittäjien Prior Konsultoinnin teettämän tutkimuksen mukaan 
digitaalisuus suomalaisissa pk-yrityksissä ei ole edennyt vuoden aikana. Tutkimuksessa 
yritykset kuitenkin ilmoittivat aikovansa investoida digitaalisuuteen aikaisempaa enem-
män. ”Yrittäjille digitaalisuus merkitsee erityisesti omien prosessien sujuvoittamista.” 
(Kauppinen & Kivikoski 2017.)  

IT:n ja tietojärjestelmien rooli nähdään vieläkin tukifunktiona, joka ei sinällään vai-
kuta ydintuotteeseen tai -palveluun. Kuitenkin viime aikoina IT:n ja tietojärjestelmien 
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potentiaali tuotetta tai palvelua täydentävänä tai rikastavana, tai uusien liiketoimintamal-
lien luojana on ymmärretty (Legner et ym. 2017, 305.) Bouwmanin, Nikoun, Molina-
Castillon ja de Reuverin (2018) artikkeli on ensimmäisiä, jossa tutkitaan digitalisaation 
vaikutuksia pk-yrityksiin. He tutkivat erityisesti big datan ja sosiaalisen median vaiku-
tuksia. Heidän mukaansa digitalisaation liiketoimintamallien tutkimus on yhä hajanaista 
ja asian syvällinen ymmärtäminen puuttuu.  

Digitalisaatio tai digitaalinen transformaatio eivät ole sinänsä uusia ilmiöitä, mutta 
viime vuosina teknologinen kehitys on kiihtynyt entisestään jo edellä mainittujen SMAC 
teknologioiden vuoksi (Legner et ym. 2017, 301). Uudet käsitteet, kuten asioiden internet 
(IoT) tai teollinen internet kuvaavat toimintatapojen muutosta, mutta tarjoavat myös yri-
tyksille uusia työkaluja liiketoimintamalliensa kehittämiseen. (Ruohonen et ym. 2017, 
17.) Digitaalisten teknologioiden kehittyminen, hardwaren ja softwaren halpeneminen ja 
globaalit tietoverkot ovat mahdollistaneet yhä useampien yritysten siirtymisen digitaali-
selle aikakaudelle. Lisäksi ohjelmistojen, tietokoneiden säilytystilan ja kaistanleveyden 
parantuminen ja hinnan aleneminen ohjaavat digitaalisia teknologioita yhä enemmän pil-
veen. (Bharadwaj et ym. 2013, 472.)  

Henrietten et ym. (2015, 8) mukaan digitalisaatio vaikuttaa liiketoimintamalleihin kol-
mella tapaa: kasvavat markkinat, keskittyminen asiakasarvoon, liiketoimintamallin muut-
taminen markkinapakon vuoksi.   
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3 LIIKETOIMINTAMALLI JA DIGITAALINEN TRANSFOR-

MAATIO 

3.1 Kirjallisuuskatsauksen metodit 
Digitaalinen transformaatio ja digitalisaatio vaikuttavat yritysten liiketoimintamalleihin, 
ja viime vuosina niin tutkimuksessa kuin käytännössä on kiinnostuttu niistä (Kajanus et 
ym. 2014, 604). Kirjallisuuskatsaus tehtiin syöttämällä Scopukseen hakusanoiksi ”digital 
transformation” AND ”business model”. Haku tuotti 186 tulosta vuosilta 2003 – 2019. 
Vuoteen 2014 asti artikkeleita julkaistuja artikkeleita oli julkaistu vain yksi tai kaksi vuo-
dessa, mutta vuodesta 2015 julkaisumäärä on kasvanut vuosittain. Tuloksista suodatettiin 
relevanteiksi toimialoiksi:” business, management and accounting” (80 artikkelia),” com-

puter science” (102), “economics, econometrics and finance” (25) ja “environmental sci-
ence” (5). Lisäksi julkaisukieleksi valittiin pelkästään englanti. Tämän jälkeen julkaisuja 
oli jäljellä 142. Dokumenttityypiksi hyväksyttiin pelkästään tieteelliset artikkelit, minkä 
jälkeen jäljelle jäi 35 hakutulosta. Tämä tehtiin 13.3.2019. Näistä artikkeleista valittiin 
johdannon ja tiivistelmän perusteella relevanteimmat.  

Lisäksi mukaan on otettu artikkeleita, joihin on viitattu muissa artikkeleissa, ja jotka 
nousevat jatkuvasti esiin muissa artikkeleissa. (Esimerkiksi Osterwalder & Pigneur, 
koska heidän kehittämä liiketoimintamallikanvaasi on tämän tutkielman keskiössä, 
vaikka heidän artikkelinsa eivät Scopus-haulla tulleetkaan vastaan.) Myös joitakin aiheen 
kannalta relevantteja artikkeleita on otettu mukaan, vaikka niihin ei olisi vielä paljoa vii-
tattukaan. Aiheeseen liittyviä uusimpia artikkeleita on otettu mukaan, vaikka niihin ei 
olisi paljoa vielä viitattukaan, koska ne ovat ajallisesti ”aliarvostetussa” asemassa van-

hempiin julkaisuihin nähden (Mäntymäki 2011, 70).   
Suuri osa metsäalaan liittyvistä liiketoimintamallitutkimuksista ja julkaisuista ei asia-

sisällöltään sovi tähän tutkielmaan, koska ne ovat luonnontieteiden alalta, ja keskittyvät 
erityisesti biotalouteen ja kestävään metsäekosysteemiin. Esimerkiksi Bishop, Kapila, 
Hicks, Mitchell ja Vorhies (2009) tutkivat metsäalan uusia liiketoimintamalleja biodiver-
siteetin säilyttämiseksi.   

 



29 
Taulukko 6 Artikkelit kirjallisuuskatsaukseen 
Berman, Saul J. (2012) Digital transformation: opportuni-ties to create new business models 
Bouwman, Harry – Nikou, Shahrokh – Molina-Castillo, Fran-cisco J. – de Reuver, Mark (2018) 

The impact of digitalization on business models 
Chesbrough, Henry (2010) Business model innovation: Op-portunities and barriers 
Chesbrough, Henry (2007) Business model innovation: it´s not just about technology anymore 
Euchner, Jim – Ganguly, Abhijit (2014)  Business model innovation in practice. A systematic approach to business model innovation can help capture value and reduce risks 
Kajanus, Miika – Iire, Antti – Es-kelinen, Tuomo – Heinonen, Mikko – Hansen, Eric (2014) 

Business model design: new tools for business systems innovation 
Osterwalder, Alexander – Pigneur, Yves – Tucci, Christpoher L. (2005) 

Clarifying business models: Ori-gins, present, and future of the concept 

3.2 Liiketoimintamallin käsite 
Liiketoimintamallit ovat kiinnostaneet sekä tutkijoita että käytännön toimijoita (Zott et 
ym. 2011, 1019). Heidän mukaansa aihe on laajasti tutkittu, ja siitä on julkaistu merkit-
tävä määrä tieteellisiä artikkeleita. Laajasta tutkimuksesta huolimatta, liiketoimintamallin 
käsitteelle ei ole muodostunut tiettyä määrittelyä, vaan itse käsitteen määrittelystä on 
myös tehty kirjallisuuskatsauksia. Tässä tutkielmassa esitellään muutama keskeinen ja 
eroava käsitteen määrittely.  
Liiketoimintamallitutkimuksessa on yleensä kolme hallitsevaa osa-aluetta. Esimerkiksi 
Bouwman et ym. (2018, 106-107) ja Zott et ym. (2011, 1020) ovat johtaneet seuraavan-
laisen jaottelun:  

• E-commerce/internet/mobiili (internetin vaikutus) 
• Strategia (kilpailuedun selitys, toiminnot ja verkostot) 
• Teknologia- ja innovaatiojohtaminen (teknologian mahdollistama arvonluonti 

ja –kaappaus, verkostomaiset toimintamallit) 
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Käsitteen määrittelyn monitulkintaisuuden vuoksi liiketoimintamallin käsitteen mää-

rittelyksi on tehty vastaavanlainen taulukko kuin digitaalisen transformaation määritte-
lystä. Erilaiset tulkinnat on kerätty taulukkoon 7. Teece (2010, 179) yksinkertaistaa liike-
toimintamallin käsitteen tarkoittavan sitä, mitä hyötyä yritys tuottaa asiakkailleen, miten 
se järjestää toimintansa sen tuottamiseen, ja miten yritys saa osansa tuottamastaan ar-
vosta.  

Yksinkertaisimmillaan liiketoimintamallin käsite on kuvaus siitä, miten yritys luo ar-
voa ja säilyttää kilpailukykynsä. Käytännössä se ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista, 
sillä liiketoimintamalliin vaikuttaa myös kilpailijoiden toimet. Yrityksen kilpailuympä-
ristö on jatkuvassa muutoksessa, joten myös liiketoimintamallin tulee kehittyä koko ajan. 
(Euchner ja Ganguly 2014, 33.) Prosessinäkökulmasta liiketoimintamalleja käytetään 
suunnittelun, päätöksenteon, kommunikaation, oppimisen ja johtamisen apuna (Kajanus 
et ym. 2014, 604). Magretta (2002, 90) vertaa liiketoimintamallia tieteelliseen menetel-
mään, jossa tehdään hypoteesi, jota testataan käytännössä ja parannellaan tarvittaessa.   

Liiketoimintamallin käsite on monitulkintainen, ja siihen kuuluvista komponenteista 
on erimielisyyksiä. Liiketoimintamallin käsitteen ymmärtämisessä ja tulkinnassa on eroa-
vaisuuksia. Usein liiketoimintamalli sekoitetaan virheellisesti ansaintamallin käsittee-
seen, joka on kuitenkin huomattavasti suppeampi käsite tai oikeastaan yksi liiketoiminta-
mallin komponentti. Liiketoimintamalli hahmottelee tulot, kustannukset ja tuotot, jotka 
liittyvät yrityksen arvon tuottamiseen (Teece 2010, 173).   
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Taulukko 7 Liiketoimintamallin käsitteen erilaiset tulkinnat 
Tekijä(t) Julkaisu Määritelmä 
Amit, Raphael – Zott, Christoph 2001, 511 “Liiketoimintamali kuvaa transaktioiden sisäl-töä, rakennetta ja hallintoa, jona tarkoituksena on luoda arvoa liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä.” Bouwman, Harry – Nikou, Shahrokh – Molina-Castillo, Francisco J. – de Reuver, Mark 

2018, 105 “liiketoimintalogiikka, jolla luodaan ja kerätään arvoa sekä kuluttajille että yrityksille” 

Chesbrough & Ros-enbloom 2002 “Parempi liiketoimintamalli yleensä voittaa pa-
remman idean tai teknologian.” 

Kajanus, Miika – Iire, Antti – Eskeli-nen, Tuomo – Hei-nonen, Mikko – Hanse, Eric 

2014, 604 “väline, joka sulkee eron abstraktin ja käytän-nön välillä strategisessa johtamisessa ja liiketoi-minnassa” 

Liu, Dan – Li, Shengchen – Yang, Tianchi  
2012, 35 “Liiketoimintamalli on kuvaus yrityksen ai-keista luoda ja kaapata arvoa linkittämällä uudet teknologiset ympäristöt liiketoimintastrategioi-

hin” Magretta, Joan 2002 “(Liiketoimintamallit) ovat pohjimmiltaan tari-noita – tarinoita, jotka selittävät miten yritykset 
toimivat.” 
”Liiketoimintamallit kuvaavat, systeeminä, mi-

ten liiketoiminnan osat sopivat yhteen.” Osterwalder, Alex-ander & Pigneur, Yves 
2010, 14 “Liiketoimintamalli kuvaa, miten organisaatio luo, jakaa ja kaappaa arvoa” 

Osterwalder. Alex-ander – Pigneur, Yves – Tucci, Chris-topher L.  

2005, 3 “Liiketoimintamalli on käsitteellinen työkalu, joka sisältää joukon objekteja, konsepteja ja nii-den suhteet, tavoitteenaan ilmaista tietyn yrityk-sen liiketoimintalogiikka.” 
Teece, David J.  2010 “Liiketoimintamalli artikuloi logiikan ja tuottaa dataa ja muuta todistusaineistoa, joka osoittaa, miten liiketoiminta luo arvoa asiakkaille.” 

 
Kirjallisuudessa suhtaudutaan eri lailla liiketoimintamallin ja strategian väliseen suh-

teeseen. Osa käyttää niitä lähes synonyymeina, kun taas osan mukaan ne eivät tarkoita 
samaa asiaa (esim. Teece 2010, 174). Teecen (2010, 180) mukaan liiketoimintamalli on 
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geneerisempi kuin liiketoimintastrategia. Usein eroksi strategian ja liiketoimintamallin 
välille on nostettu kilpailu, sillä strategia huomioi myös kilpailun (Magretta 2002, 91.) 
Toinen erottava tekijä näiden välillä on käytäntöönpano. Strategiaan liittyy käytäntöön-
pano ja toteutus, kun taas liiketoimintamalli kuvaa enemmänkin, miten liiketoimintaa toi-
mii systeeminä (Osterwalder et ym. 2005, 8). Toisaalta, Kajanus ym. (2014, 605) ovat 
lisänneet kilpailun yhdeksi osaksi liiketoimintakanvaasiin.  

Chesbrough’n (2007, 12) mukaan liiketoimintamallin keskiössä on arvon luonti ja 

kaappaaminen. Se pitää sisällään prosessin aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteeksi tai 
palveluksi, jolla asiakkaan tarpeet tyydytetään, ja joka samalla tuottaa arvoa. Arvon van-
gitsemisen ideana on, että liiketoimintamalli vangitsee prosessista arvoa yritykselle 
(Chesbrough 2007, 12). 

Yrityksen oman liiketoimintamallin kehittäminen voi alkaa vasta, kun ymmärretään, 
mitä liiketoimintamalli tarkoittaa. Innovointi ja vanhojen toimintatapojen haastaminen on 
vaikeaa, jos ei ole yhteistä ymmärrystä. (Osterwalder & Pigneur 2010, 15.) Liiketoimin-
tamallit voivat helpottaa yrityksen liiketoimintalogiikan mittaamista, havainnointia ja 
vertailua (Osterwalder 2005, 14). 

Keskeistä liiketoimintamalleissa on arvonluominen ja arvon kaappaaminen (Zott ym. 
2011, 1020). Nämä erilaiset tavat määritellä liiketoimintamallin käsite, kuvaavat sen mo-
nimutkaisuutta. Tässä tutkielmassa sovelletaan Osterwalderin ja Pigneurin (2010) tulkin-
taa, koska tutkielmassa käytetään myös heidän liiketoimintamallikanvaasiaan.  

3.3  Business model canvas  
Liiketoimintamalleja on monia erilaisia, mutta tässä tutkielmassa perehdytään pelkästään 
business model canvasiin (BMC) eli liiketoimintamallikanvaasiin. Liiketoimintamalli-
kanvaasi on Osterwalderin ja Pigneurin (2010) kehittämä työkalu liiketoimintasuunnitel-
man rakentamiseen ja suunnitteluun. Lisäksi se on strateginen työkalu liiketoimintamal-
lien kehittämiseen. Se on usein käytetty työkalu liiketoimintamallien suunnitteluun ja 
päätöksenteon tukemiseen. Vaikka on olemassa monia muitakin työkaluja ja metodeja 
liiketoimintamallien suunnitteluun, business model canvasista on tullut ”de facto stan-

dardi”. (Kajanus et ym. 2014, 605.)  
Liiketoimintamallikanvaasi on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosien aikana, sillä 

esimerkiksi Scupus-tietokannasta ensimmäiset aihetta käsittelevät artikkelit ovat vasta 
vuodelta 2010. Myös vuonna 2011 artikkeleita julkaistiin vain kaksi, mutta siitä eteenpäin 
julkaisujen määrä on ollut kasvussa. Elokuussa 2018 haku tuotti 250 artikkelia.  

Osterwalder ja Pigneur (2010, 15) ovat jakaneet liiketoimintamallin yhdeksään toisis-
taan riippuvaiseen osaan, jotka kuvaavat yrityksen toimintalogiiikan:  

• asiakassegmentit  
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• arvolupaus  
• asiakkaiden tavoittaminen 
• asiakassuhteet 
• tulovirrat  
• avainresurssit  
• avaintoiminnot  
• avainkumppanit  
• kustannusrakenne  

 
Tässä tutkielmassa käytetään Osterwalderin ja Pigneurin (2010) Business Model Can-

vasia tutkielman viitekehyksenä. Se on liiketoimintamallitutkimuksessa paljon käytetty 
malli, ja sitä on käytetty Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen työpajoissa, joten sen käyttö 
on mielekästä myös tässä tutkielmassa. Tässä tutkielmassa metsä- ja koneyrittäjien liike-
toimintamalleja analysoidaan liiketoimintamallikanvaasin komponenttien kautta. BMC ja 
sen eri osa-alueet on havainnollistettu kuvassa 1. 

Kanvaasi on jaettu kahteen osaan siten, että vasen puoli keskittyy tehokkuuteen ja oi-
kea puoli arvonluomiseen (Osterwalder & Pigneur 2010, 49). Asiakassegmenteillä tar-
koitetaan niitä ryhmiä asiakkaita ja organisaatioita, joihin yritys aikoo toimintansa koh-
distaa (Osterwalder & Pigneur 2010, 20).  

 

 
Kuva 1 Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2010) 

Arvonmuodostus/arvolupaus on syy, minkä vuoksi asiakas valitsee juuri tietyn yrityk-
sen toisen yrityksen sijaan. Arvolupauksen tarkoituksena on ratkaista asiakkaan ongelma 
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tai tyydyttää tarve. (Osterwalder & Pigneur 2010, 22.) Yrityksissä on mietittävä, mitä 
tuotetaan, millaista arvoa synnytetään ja miten se tehdään (Forsström-Tuominen 2017). 
Morakanyanen et ym. (2017, 10) mukaan digitaalisen transformaation suurimmat vaiku-
tukset kohdistuvat arvonluontiin. Kajanus et ym. (2014, 609) mukaan esimerkkejä tästä 
ovat oikeat toimitusajat ja luotettavuus.  

Kanavat kuvaavat, miten yritys tavoittaa asiakassegmenttinsä lunastaakseen arvolu-
pauksensa. Tämä ei tarkoita pelkästään jakelukanavia, vaan myös viestintä- ja myyntika-
navia. (Osterwalder & Pigneur 2010, 26.) 

Asiakassuhteet kuvastavat niitä linkkejä, joita yritys perustaa itsensä ja eri asiakasseg-
menttiensä välille (Osterwalder et ym. 2005, 10). Näitä linkkejä voivat olla myös käytän-
nöt, joissa huomioidaan eri kulttuurit ja kielet (Kajanus et ym. 2014, 609).  

Tulovirrat kuvaavat, miten yritys saa tuloja eri tulovirroista (Osterwalder et ym. 2005, 
10).  

Avainresurssit kuvaavat välttämättömiä kyvykkyyksiä ja resursseja yrityksen liiketoi-
mintamallin toteuttamiseen (Osterwalder 2005, 10).  

Avaintoiminnot tarkoittavat toimintojen ja resurssien järjestelyä (Osterwalder et ym. 
2005, 10). Tässä komponentissa määritellään kohdemarkkinat ja sääntelyvaatimukset 
(Kajanus et ym. 2014, 609).  

Avainkumppanit ovat välttämättömiä yhteistyötahoja arvon tehokkaaseen tarjoami-
seen ja kaupallistamiseen (Osterwalder et ym. 2005, 10). Yrityksissä tulee pohtia, mikä 
on heidän asemansa arvoketjussa (Forsström-Tuominen 2017).  

Kustannusrakenne kuvastaa liiketoimintamallissa käytettyjen keinojen rahallisia seu-
rauksia (Osterwalder et ym. 2005, 10).  

3.4 Digitaalisen transformaation liiketoiminnalliset esteet ja haas-teet  
Huolimatta digitaalisen transformaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista, yritykset 
kohtaavat haasteita liiketoimintamallien uudistamisessa (Chesbrough 2010, 358). Digi-
taalisen transformaation hyödyntämiseen liittyy haasteita ja esteitä, minkä vuoksi se ei 
etene yrityksissä tai on hidasta. Kasvuyrityksistä parhaimpaan kasvuun yltäneistä yrityk-
sistä noin joka kolmannen mukaan kasvun syynä oli digitalisaatio (Kauppinen & Kivi-
koski 2017). Digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista huolimatta erityisesti 
pk-yritykset kohtaavat myös haasteita ja esteitä.  

Pk-yritykset kohtaavat digitaaliseen transformaatioon liittyviä haasteita, ja ne eroavat 
usein suurten yritysten kohtaamista haasteista, sillä pk-yrityksillä on rajalliset henkilöstö- 
ja taloudelliset resurssit (Heikkilä et ym. 2016, 27). Metsäteollisuuden Digibarometrin 
(2017) mukaan suurimmat haasteet – ja samalla tavoitteet – ovat tehokkuuden ja 
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tuottavuuden parantaminen. Setran Hannele Arvonen (DigiBarometri 2017, 33) nostaa 
suurimmiksi haasteiksi oikean osaamisen hankkimisen ja automatisoinnin vaikutuksen 
niin yrityksiin kuin yhteiskuntaan. 

Liiallinen tietotekniikan ja -järjestelmien käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti yksittäi-
seen käyttäjään. Se voi aiheuttaa ”teknostressiä” tai aiheuttaa riippuvuutta, minkä lisäksi 

myös yksityisyyden menetys on uhkana. (Legner et ym. 2017, 305.)  
MIT Sloan Management Review ja Capgemini Consulting toteuttivat vuonna 2013 

tutkimuksen, jonka mukaan 78 prosenttia (1599 vastaajasta) piti digitaalisen transformaa-
tion omaksumista kriittisenä oman organisaationsa menestyksen kannalta. Yritykset ko-
kevat kuitenkin haasteita tai esteitä, minkä vuoksi digitaalisen transformaation täyttä po-
tentiaalia ei saada hyödynnettyä. Merkittäväksi tekijäksi tutkimuksen mukaan nousi ”lack 

of urgency” eli niin sanottu kiireen puute. Jos yrityksellä menee hyvin eikä koeta suuria 
muutostarpeita, toiminnan digitalisaatio voi jäädä. Toisaalta yritykset, joilla menee huo-
nommin, voivat kokea digitaalisen transformaation ainoana vaihtoehtonaan säilyä hen-
gissä, joten ne saattavat olla siten vastaanottavaisempia kokonaisvaltaisillekin muutok-
sille. (Fitzgerald, Kruschwitz, Bonnet, Welch 2013, 1-12.)  

Digitaalinen transformaatio on helpompi liittää tietyille aloille, joilla digitaalinen tek-
nologia on jo muokannut alaa merkittävästi. Perinteisemmillä aloilla yrityksissä voidaan 
miettiä, että digitaalinen transformaatio voi odottaa, ja että on helpompi olla seuraajan 
roolissa parempi olla eikä tavoitella pioneerin asemaa. (Westerman & Bonnet 2015.)  

Yhä verkottuneemmassa liiketoiminnassa kasvavat myös tietoturvauhkat (Heikkilä et 
ym. 2016, 25). Heikkilä et ym. (2016, 28) myös painottavat, että toteutuneilla turvalli-
suusuhkilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia niin yrityksen liikevaihtoon kuin mainee-
seen. Pk-yrityksissä ei usein ole resursseja täysipäiväisen kyberturvallisuudesta vastaavan 
henkilön palkkaamiseen, ja vaikka olisikin, usein ajan ja rahan puute estää päivitetyn tie-
don saamisen (Heikkilä et ym. 2016, 29).  

Toimivien liiketoimintamallien kehittäminen vaatii, että yrityksissä ymmärretään di-
gitaalisen transformaation vaikutukset niin yksilö- kuin organisaatiotasolla, ja kilpailulli-
sella ja yhteiskunnallisella tasolla (Legner et ym. 2017, 306). Legner et ym. (2017, 306) 
puhuvat yritysten IT-funktioiden kohtaamista haasteista digitaalisella aikakaudella. He 
nostavat esiin, että IT-funktioiden merkitys yrityksissä on digitalisaation myötä kasvanut, 
mutta siten ovat myös haasteet. IT-funktioilta odotetaan tuloksia ja uusia innovaatioita, 
mutta niillä ei kuitenkaan ole rakenteita, prosesseja ja kykyjä tällaisiin uudistuksiin.  Hei-
dän mukaansa IT-funktioilla ei ole tarvittavia rakenteita, prosesseja ja osaamista liiketoi-
mintainnovaatioiden kehittämiseen. Monissa pk-yrityksissähän tällaisia IT-funktioita ei 
edes ole. Digitaaliseen liiketoimintaan siirtyminen vaatii organisaatioilta merkittäviä so-
sio-teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat organisaatiorakenteeseen, strategioihin, IT-ark-
kitehtuuriin, metodeihin kuin liiketoimintamalleihin (Legner et ym. 2017, 303). Tulisi 
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tapahtua IT:n ajattelunmuutos, että IT ei olisi enää pelkästään funktio – vaan ajuri, jolla 
voidaan luoda ja kaapata arvoa (Bharadwaj et ym. 2013, 480). 

Nykyisten prosessien mallintaminen ja digitalisointi voi olla haastavaa tai jopa mah-
dotonta. Tämän vuoksi yrityksissä täytyy pohtia, pystyykö yritys luomaan digitaalisia 
malleja, jotka simuloivat sen menettelytapoja, ja ovatko uudistukset yritykselle oikeasti 
hyödyllisiä. (Andriole 2017, 20-21.) 

Digitaalisen transformaatio ei ole pelkästään teknologinen haaste, vaan se on myös 
johtamishaaste (Westerman et ym. 2011, 5). Digitaalisella transformaatiolla on myös or-
ganisationaalisia vaikutuksia, kuten työroolien muuttuminen (Henriette et ym. 2015, 7).  

Käyttäjäkokemus, käyttäjät ja asiakkaat ovat digitaalisen transformaation keskiössä. 
Asiakkaat ovat yhä vaativampia ja odottavat, että yrityksissä kuunnellaan heitä ja heidän 
tarpeitaan. (Henriette et ym. 2015, 8.) Yhtenä haasteena on sukupolvien väliset erot digi-
taalisten työkalujen käytössä ja omaksumisessa (Henriette et ym. 2016, 5). Digitaalisen 
transformaation myötä työpaikkoja tulee katoamaan, mikä aiheuttaa muutosvastarintaa 
(Henriette et ym. 2016, 5).  

Westerman et ym. (2014) yritysjohtajille ja IT ammattilaisille suunnatun haastattelun 
mukaan osassa yrityksistä on edetty hyvinkin pitkälle digitaalisen transformaation hyö-
dyntämisessä, kun taas osa on kohdannut haasteita tai muita organisationaalisia esteitä. 
Heidän tekemästään haastattelusta nousi myös ilmi kolme merkittävää aluetta, joihin di-
gitaalinen transformaatio yrityksissä vaikuttaa: asiakaskokemus, operatiiviset prosessit ja 
liiketoimintamallit.  

Niin pienillä kuin suurilla yrityksillä on omat haasteensa digitalisaation hyödyntämi-
sessä. Kun isoilla firmoilla on enemmän resursseja, se voi kohdata kuitenkin muutosvas-
tarintaa. Suurissa organisaatioissa on pitkälle kehitetyt prosessit ja tietojärjestelmät, joi-
den uudistaminen on haastavaa. (HBR 2014.) Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on haas-
teena rajalliset resurssit ja riittämättömät kyvykkyydet (Li et ym. 2017,1). Näiden lisäksi 
haasteita pk-yrityksissä ovat erityisesti osaamis- ja kontaktiverkostojen puute, perinteis-
ten ajattelumallien ja tuntemattomien tukeminen vaatii riskinottokykyä niin yksityiseltä 
kuin julkiselta sektorilta.  

Maaseudun yrityksissä merkittävin digitalisaatioon liittyvä haaste on ajattelu- ja toi-
mintatavan muutoksessa. Kuten käsitteen määrittelyissäkin todettiin, digitalisaatio tai di-
gitaalinen transformaatio ei ole vain uuden teknologian omaksumista ja käyttöönottoa. 
(Forsström-Tuominen 2017.) Soneran vuonna 2015 teettämän yrittäjäkyselyn mukaan di-
gitalisaatio jakaa yrittäjät kahteen osaan. Nuorempi sukupolvi pitää digitalisaatiota 
avaimena menestykseen, kun taas vanhemmat eivät juurikaan käytä IT-palveluita tai ole 
niistä kiinnostuneita. (Schäfer 2016.) Seuraavana vuonna samaisesta tutkimuksesta nousi 
esiin, että ajanpuute koettiin yleisimmäksi syyksi, miksi digitalisaatiota ei ollut hyödyn-
netty (Yrittäjät 2017).  
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuksessa selvitettiin eteläpohjalaisten yritysten 

digitalisaation käyttöönottoa ja mahdollisia esteitä. Tutkimus oli osa Pk-digi- ja Digivaat-
tori-hankkeita. Tutkimuksen mukaan merkittävimmiksi esteiksi digitalisaation hyödyntä-
misessä yritysten liiketoiminnassa nousivat ulkopuolisen asiantuntija-avun kalleus ja hy-
vän asiantuntijan löytäminen. Henkilöstöresurssit, ylläpitokustannukset ja oma osaami-
nen olivat myös merkittäviä esteitä. Tutkimuksessa nousi esiin myös se, että osassa yri-
tyksistä ei ymmärretä, mitä digitalisaatio tarkoittaa ja siitä saatavat hyödyt näyttäytyivät 
epäselvinä. (Joensuu-Salo, Hakola, Katajavirta, Nieminen, Liukkonen, Pakkanen, Num-
mela 2017.) 

”Digitaalisen transformaation vieminen osaksi koko organisaation toimintaa näkyy 
muutoksina johtamisessa, resurssien käytössä ja toimintamallissa sekä siinä, miten infor-
maatiota hyödynnetään ja asiakaskokemusta kehitetään. Vaikutukset jäävät liian sup-
peiksi, jos muutokset kapseloidaan erillisen digitiimin tehtäväksi.” (Halén 2016.) 

Nykyisin lisääntyneet verkkopohjaiset järjestelmät ovat haaste, sillä ne vaativat riittä-
vän tehokkaan verkkoyhteyden, jonka toimiminen metsässä on yhä epävarmaa. Yrittäjän 
kannalta lisenssien kalliit kertahankinnat ovat haasteena. Metsätietojärjestelmät ovat 
yleensä tavanomaisia kuluttajatuotteita huomattavasti kalliimpia, sillä niissä käytetään 
monimutkaista teknologiaa ja käyttäjäkunta on pieni. (Paloksen opus 2014, 71) 

Teknologiateollisuuden Digitalisoitumisen käsikirjassa (Korhonen ja Valli 2014, 12) 
nostetaan esiin, miten lainsäädäntökin voi toimia uudistuksien hidastajana. Kun esimer-
kiksi Intiassa robotit kuljettavat pizzalaatikkoja, Suomessa ministeriössä keskitytään lä-
hinnä näiden lentävien robottien valvontaan ja rajoituksiin.  

Digitalisaation mahdollisuudet on useimmissa yrityksissä jo käsitetty. Mahdollisuuk-
sien ymmärtämisessä on kuitenkin eroavaisuuksia. Kun uudet innovaatiot, kuten datan 
hyödyntäminen ja automatisointi nähdään selkeinä, uudet liiketoimintamallit ja niistä saa-
tavat hyödyt eivät avaudu yhtä selkeästi. (Digibarometri 2017, 10.)  

Digitalisaatio on mahdollistaja eikä teknologisia ratkaisuja kannata sen takia ottaa 
käyttöön, että ”näin kuuluu tehdä”. Bouwmanin et ym. (2018, 106) mukaan liiketoimin-
tamallien uudistamisen ja innovoinnin keskiössä on, että yrityksen koko liiketoiminnan 
ydin muuttuu. Työntekijöiden välille voi muodostua konflikteja, kun osalla työntekijöistä 
on teknologista osaamista, ja osalla ei – mutta nämä ”ei-teknologiset” työntekijät voivat 

omata pitkän kokemuksen alaltaan. (Kohli & Johnson 2011, 153).  

3.5 Liiketoimintamallien innovointi 
Teknologian kehitys ja digitaalinen transformaatio ovat muuttaneet liiketoimintamalli-
kanvaasin jokaista osaa jossain määrin. Vaikka tietojärjestelmien kehittyminen on tuonut 
mahdollisuuksia ja helpottanut monia asioita, on digitaalinen transformaatio luonut myös 
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omat haasteensa. Tässä tutkielmassa näihin haasteisiin perehdytään erityisesti metsäalan 
pk-yrityksien näkökulmasta.  

Aikaisempien muutosten lukuisat vaikutukset ja lisääntyvät kilpailu markkinoilla ovat 
merkittäviä tekijöitä metsäalan yrityksille, kun ne etsivät uusia kilpailuetuja ja liiketoi-
mintamahdollisuuksia (Kajanus, Leban, Glavonjic, Krc, Nedeljkovic, Nonic, Nybakk, 
Posavec, Riedl, Teder, Wilhelmsson, Zalite, Eskelinen 2018, 145). Nykyään innovaatiot 
eivät liity pelkästään teknologiaan ja tutkimukseen ja kehitykseen, vaan myös liiketoi-
mintamalleihin (Chesbrough 2007, 12). Liiketoimintamalli-innovaatio tarkoittaa liiketoi-
mintalogiikan muutoksia, jotka on toteutettu arvon luomiseksi ja kaappaamiseksi. Liike-
toimintamallien innovointi ei tarkoita sisäisten prosessien optimointia tai uusien teknolo-
gioiden sisällyttämistä ja toimeenpanoa organisaatiossa. Innovoinnin tulee muuttaa ydin-
liiketoiminnan logiikkaa ja olla näkyvissä myös ulkopuolisille sidosryhmille. (Bouwman 
et ym. 2018, 106-107.) Digitaalinen transformaatio voi vaikuttaa koko yrityksen toimi-
tusketjuun ja siten operatiivisiin prosesseihin (Henriette et ym. 2015, 9). Digitaalinen 
transformaatio vaatii arvonluomisen ja yrityksen toimintamallin strategista kehittämistä 
(Berman 2012, 18).   

Kehittyneet teknologiat, kuten sosiaalinen media ja big data ovat merkittävässä roo-
lissa yritysten liiketoimintamallien uudistamisessa (Bouwman et ym. 2018, 106). Tär-
keintä liiketoimintamallien innovoinnissa on kuitenkin se, että teknologiset uudistukset 
luovat arvoa asiakkaalle (Chesbrough & Rosenbloom 2002, 550). Ilman hyvin kehitettyä 
liiketoimintamallia arvon luominen ja kaappaaminen innovaatioista epäonnistuu (Teece 
2010, 172).  
Monilla aloilla yritykset etsivät yhä keinoja digitoinnin ja automaation lisäämiseksi pro-
sesseissaan, mikä on yleensä lähtökohta uusille liiketoimintamalleille ja digitaalisille pal-
veluille (Legner et ym. 2017, 303). Innovoinnista hyötyäkseen on menestyttävä myös lii-
ketoimintamallien suunnittelussa – ei pelkästään tuoteinnovoinnissa. Liiketoimintamal-
lien innovointi voi tuoda suoraan kilpailullista etua, jos malli on tarpeeksi erilaistettu ja 
vaikea kopioida. (Teece 2010, 173.)  
Teknologialla itsessään ei ole yritykselle arvoa, vaan sen arvo realisoituu vasta liiketoi-
mintamallin avulla. Onkin sanottu, että hyvän liiketoimintamallin ja keskinkertaisen tek-
nologian yhdistelmä on yrityksen menestymisen kannalta parempi kuin keskinkertaisen 
liiketoimintamallin ja erinomaisen teknologian yhdistelmä. (Chesbrough 2010, 354-355.) 
Enää ei voida luottaa pelkästään erinomaisiin teknologisiin innovaatioihin, vaan innovaa-
tion tulee sisältää myös liiketoimintamallit (Chesbrough 2007, 12). 

Digitalisaation mukanaan tuomat uudet toimintatavat, joista yksi esimerkki on arvon 
yhteisluonti. Sen tarkoituksena on, että verkostossa toimivat yritykset käyttävät resursse-
jaan yhteisiin tavoitteisiin, ja voitot jaetaan verkoston kesken. Tällainen on yksi esimerkki 
digitalisaation mahdollistamista uusista liiketoimintamalleista. (Ruohonen, Mäkipää ja 
Ingalsuo 2017, 17.) 
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Tiedon teettämän Future Perspectives -tutkimuksen mukaan suuri osa nykyisistä liike-

toimintamalleista tulee katoamaan jo seuraavan 3-5 vuoden kuluttua. Tutkimukseen osal-
listuneista johtajista 69 prosenttia ajattelee digitaalisen disruption vielä kiihtyvän tulevien 
vuosien aikana. (Tieto 2017.)  
Hyvä liiketoimintamalli on helppo kommunikoida, ja usein parempi liiketoimintamalli 
voittaa paremman idean tai teknologian” (Chesbrough 2007, 12). Chesbrough’n (2010) 
artikkeli käsittelee liiketoimintamallien innovoinnin esteitä. Teknologialla itsessään ei ole 
arvoa, vaan sen arvo realisoituu vasta, kun se kaupallistetaan liiketoimintamallin kautta. 
Hyvä ja edistynyt teknologiakaan ei auta, jos sitä tukevaa liiketoimintamallia ei ole. Yri-
tyksissä tulee kehittää kykyä innovoida liiketoimintamalleja siinä missä ideoita ja tekno-
logiaa. (Chesbrough 2010, 354-356.) 
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4 METODOLOGIA 
Tässä luvussa esitellään, miten tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin ja analysoitiin. 
Ensimmäiseksi muodostettiin alustavat tutkimuskysymykset yhdessä ohjaajien kanssa. 
Uudistuva metsäyrittäjä – hankkeen yhtenä teemana on ollut uusien liiketoimintamallien 
pohtiminen, joten ne otettiin tähän tutkimukseen keskiöön. Lisäksi tarkasteluun otettiin 
digitaalinen transformaatio, sillä tämä on tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma, ja 
lisäksi digitaalinen transformaatio on yksi merkittävä muutosvoima liiketoimintamallien 
uudistamisessa ja merkittävä muutosvoima myös metsäalalla tällä hetkellä. Digitalisaatio 
ja digitaalinen transformaatio eivät ole toistensa synonyymejä, kuten aiemmin tutkiel-
masta kävi ilmi. Kirjallisuuskatsausta tehtäessä mukaan hyväksyttiin kuitenkin myös ar-
tikkeleita, joissa käytetään sanaa digitalisaatio, jos sitä huomattiin käytettävän digitaali-
sen transformaation synonyyminä siinä artikkelissa.  

Seuraavaksi tutustuttiin tutkielman aihepiiriin. Tutkielman tekijä osallistui hankkeen 
työpajaan, tutustui muiden työpajojen aineistoihin ja raportteihin. Lisäksi perehdyttiin jo 
aiemmin tehtyihin haastatteluihin ja muihin hankkeeseen liittyviin materiaaleihin. Aineis-
toa, joka on jo olemassa jonkun muun toimesta, kutsutaan sekundääriseksi aineistoksi. 
Aineistoa, jonka tutkija on kerännyt itse, kutsutaan primääriseksi aineistoksi (Eriksson & 
Kovalainen 2008, 77. Hankkeen muiden henkilöiden aiemmin toteuttamia haastatteluita 
käytettiin tässä tutkielmassa enemmänkin aiheen yleiseen tutustumiseen kuin tämän tut-
kielman tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Onkin yleistä, että valmiiksi kerätyt aineis-
tot eivät sellaisenaan sovellu tutkimukseen – ovathan ne alun perin saatettu kerätä muuta 
käyttötarkoitusta varten (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 186).  

Kolmas vaihe koostui haastatteluista. Tutkielmaan haluttiin useita eri näkökulmia, jo-
ten haastateltavat jaettiin kolmeen ryhmään: yrittäjät, asiantuntijat ja järjestelmäntarjo-
ajat. Osa haastateltavista valittiin hankkeeseen osallistuneiden joukosta. Lisäksi haasta-
teltaviksi pyrittiin saamaan asiantuntijoita metsäalan eri järjestöistä, ja järjestelmäntarjo-
ajia erilaisia järjestelmiä tarjoavista yrityksistä. Haastattelut toteutettiin touko- heinä-
kuussa 2018, jonka jälkeen haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin auki ja analysoitiin. Lo-
puksi tehtiin johtopäätökset ja viimeisteltiin tutkielma.  

4.1 Tutkimusstrategia 
Tutkimusmenetelmät luokitellaan usein joko määrälliseksi eli kvantitatiiviseksi tai laa-
dulliseksi eli kvalitatiiviseksi. Osaltaan näin mustavalkoinen erottelu on saanut kritiikkiä, 
sillä niillä on myös yhteisiä piirteitä ja ne voivat esiintyä tutkimuksessa myös samanai-
kaisesti (Alasuutari 2012, 26). Molemmilla tutkimusmenetelmillä on hyvät ja huonot 
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puolensa, ja usein niiden kuvailu on helpompi toteuttaa vertailemalla niitä toisiinsa 
(Eriksson & Kovalainen 2008,4).  

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on ominaista tulkinta ja ymmärrys. Tutkitta-
vasta asiasta pyritään saamaan kokonaisvaltainen ymmärrys. Tietojärjestelmätieteen pii-
rissä on kolme eri paradigmaa: positivistinen, interpretivistinen ja design science. Tässä 
tutkielmassa pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan, joten se on tulkitsevaa. Positivisti-
nen paradigma pyrkii toistettavuuteen ja yleistettävyyteen. Interpretivistinen paradigma 
pyrkii parantamaan syvällistä ymmärrystä tutkitusta ilmiöstä (Chen & Hirschheim 2004, 
198-199.) Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän kysely on esimerkki positivistisesta me-
netelmästä. Interpretivistien mielestä taas tutkijoiden tulee osallistua tutkimaansa sosiaa-
liseen toimintaympäristöön, ja heidän on opittava, miten vuorovaikutus tapahtuu osallis-
tujien näkökulmasta. (Chen & Hirschheim 2004, 201.) 
Tähän tutkielmaan valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen lähestymistapa tutkimuksen 
luonteen vuoksi. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia digitaalisen transformaation 
vaikutuksia metsäalan liiketoimintamalleihin ja selvittää, millaisia liiketoiminnallisia 
haasteita ja esteitä alalla on kohdattu. Kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään 
yleensä silloin, kun halutaan esimerkiksi selittää, testata hypoteeseja, tilastoida asioita tai 
muuten esittää numeerisessa muodossa (Eriksson & Kovalainen 2008, 5). Liiketoiminta-
mallien tutkiminen kvantitatiivisin menetelmin olisi haastavaa, kuten myös digitaalisen 
transformaation esittäminen numeerisesti. Laadullinen tutkimus valitaan usein silloin, 
kun tarkoituksena on ymmärtää jokin ilmiö perusteellisesti ja tulkita tutkittavaa asiaa tai 
ilmiötä (Eriksson & Kovalainen 2008, 5). Tuomen ja Sarajärven (2018, 18) mukaan laa-
dullisen tutkimuksen suhde teoriaan saatetaan kyseenalaistaa. Heidän mukaansa teorian 
rooli laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin välttämätön. Tässä tutkielmassa teorian 
tarkoituksena on luoda tutkimuksen viitekehys, johon empiriaa peilataan, ja johonka poh-
jautuen myös haastattelukysymykset on tehty. Viitekehyksen avulla havaitaan tutkimuk-
sen ja aihepiirin kannalta keskeisimmät käsitteet (Tuomi & Sarajärvi 2018, 19). Omi-
naista sille on myös, että tutkimustuloksista ei pyritä tekemään yleistyksiä, vaan ne ovat 
päteviä ainoastaan nimenomaisessa tilanteessa tai tapauksessa (casessä) ja kontekstissa.  
Laadullinen tutkimusote valittiin myös sen vuoksi, että se antaa mahdollisuuden sille, että 
tutkimusongelma saattaa muuttua tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2012, 126).  

Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkielmassa oli haastattelu. Analysoitiin vanhoja 
haastatteluja, ja haastateltiin lisää. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 48) mukaan teemahaas-
tattelu on sopiva, kun tutkitaan ihmisten tulkintoja tietystä aiheesta. Teemahaastattelussa 
teemat ovat samat kaikille haastateltaville, mutta kysymykset eivät ole kuitenkaan kai-
kille välttämättä täysin samat. Tämä sopii tähän tutkielmaan erityisen hyvin, koska kysy-
myksiä täytyi hieman muokata eri ryhmien edustajia varten.  
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Tutkimusstrategiaksi tähän tutkimukseen valittiin case- eli tapaustutkimus, koska se 

on käytännöllinen lähestymistapa tietyn ilmiön tai monimutkaisen aiheen tutkimiseen. 
Lisäksi se soveltui tähän tutkimukseen, sillä tutkielmassa keskityttiin tiettyyn ryhmään 
tietyllä toimialalla. Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan syvällinen ymmärrys ilmiöstä 
tai tapauksesta sen nimenomaisessa kontekstissa, pyrkimättä kuitenkaan tekemään yleis-
tyksiä aiheesta (koppa.jyu.fi/tapaustutkimus). Sille on olennaista, että tutkija ei osallistu 
ratkaisun kehittämiseen, vaan toimii ulkopuolisena tarkastelijana. Tapaustutkimuksen 
tarkoituksena ei ole myöskään tehdä yleistyksiä kerätystä aineistosta, vaan pikemminkin 
kuvata yksittäistä tapausta tai ilmiötä (koppa.jyu.fi/tapaustutkimus). Osittain tässä tutkiel-
massa on myös faktanäkökulma, joten osa haastateltavista edustaa asiantuntijaryhmää.  

4.2 Uudistuva metsäyrittäjä -hanke 
Tutkimus on osa Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun Uudis-
tuva metsäyrittäjä -hanketta. Hanke on käynnistynyt kesällä 2016 ja se jatkuu vuoden 
2019 kevääseen asti. Hanketta on toteutettu työpajamuotoisesti eri paikkakunnilla. Työ-
pajoissa metsäalan yrittäjät ovat päässeet päivittämään osaamisensa metsäalan uusista 
sertifikaateista. Hankkeen tarkoituksena on ollut pohtia metsäalan tulevaisuutta, ja miten 
siihen tulisi valmistautua. Hankkeen työpajoissa on pohdittu uudenlaisia mahdollisuuksia 
metsäyrittäjille. Koko hankkeen kantava teema on, että metsäpalveluiden kenttä on tällä 
hetkellä voimakkaassa muutoksessa (Palos 2014, 5).  

Hankkeen tavoitteena on ollut herätellä metsäpalvelu- ja koneyrittäjiä uudistamaan lii-
ketoimintaansa ja liiketoimintamallejaan ja valmistautua tulevaisuuden palvelutarpeisiin 
yhdessä metsänomistajien kanssa. Liiketoiminnan kehittämisen keskiössä ovat liiketoi-
mintamallit, joilla on mahdollisuus luoda uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia met-
säalalle. Nykyiset teknologiset ratkaisut ja digitalisaation mahdollisuudet auttavat yrityk-
siä parantamaan kilpailukykyään. ”Hyödyntämällä olemassa olevia teknologisia ratkai-

suja ja digitalisaation mahdollisuuksia yrittäjät voivat parantaa kilpailukykyään, laajentaa 
asiakaskuntaansa sekä lisätä kustannustehokkuuttaan ja tunnettuuttaan sekä voivat löytää 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.” (Koosteraportti tuloksista 18.4.2017)  

Metsäalan yrittäjien käytettävissä oleva teknologia on kehittynyt ja digitalisoitunut. 
Alalle on tullut monia digitaalisia ratkaisuja ja palveluita, jotka toimivat nykyään myös 
mobiilisti (esim. metsään.fi, metsätoimistot.fi, Trestima ym.) Lisäksi tekeillä on sähköi-
nen puukauppapaikka, kuutio.fi) Hanke on ollut omiaan tukemaan metsäyrittäjiä näiden 
uusien palveluiden käyttöönotossa, sillä näiden työkalujen ja verkkopalveluiden käyttö 
voi tuntua metsäyrittäjistä vieraalta ja omaan liiketoimintaan kaukaiselta.  

Ensimmäisessä tulevaisuustyöpajassa osallistujat nostivat digitalisaation yhdeksi mer-
kittävimmistä metsäalaan vaikuttavista megatrendeistä. Digitalisaatio ja muut 
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megatrendit ovat uudistumisen ajureita. Raportin mukaan on tärkeää, että mahdollisuuk-
sien lisäksi huomiota kiinnitetään myös muutoksen tiellä oleviin esteisiin ja haasteisiin. ” 

Uusien tuotteiden ja erityisesti palveluiden kehittämisen tapauksessa esimerkiksi pelkkä 
tuotekehitys vie resursseja, joita varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei usein 
ole.” 

4.3 Aineiston keräys 
Haastattelumenetelmä valikoitui tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi, koska 
tarkoituksena oli selvittää eri sidosryhmien näkökulmia aiheeseen, miten digitaalinen 
transformaatio metsäalalla nähdään. Tämän vuoksi haastateltaviksi valittiin eri sidosryh-
mien edustajia, ja heidät luokiteltiin kolmeen eri ryhmään. Eri näkökulmien saamiseksi 
haastateltavat valikoitiin tarkoituksenmukaisesti eikä esimerkiksi satunnaisotannalla. Li-
säksi käytettiin ”snow balling” menetelmää, eli haastateltavilta saatettiin tiedustella sopi-
via henkilöitä haastateltaviksi. Asiantuntijoiden ja järjestelmäntoimittajien valinnassa py-
rittiin valitsemaan henkilöitä, joiden tiedettiin olevan läheisesti tekemisissä metsäpalvelu- 
ja koneyrittäjien kanssa, jotta heillä olisi mahdollisimman hyvä ymmärrys myös käytän-
nöstä. 

Aiheeseen perehdyttiin myös osallistumalla hankkeen työpajaan, keskustelemalla eri 
ihmisten kanssa (Kaskinen ja Pohjola) sekä lukemalla ja kuuntelemalla hankkeen jo to-
teutuneita haastatteluja ja raportteja. 

Haastattelut toteutettiin pääosin kasvotusten. Yksi toteutettiin Google Meet -työkalun 
avulla, ja kolme puhelimitse. Osa haastateltavista halusi nimenomaan puhelinhaastatte-
lun, esimerkiksi etätyön tai kiireisen aikataulun vuoksi. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, 
johon kaikilta haastateltavilta saatiin lupa. 

Haastattelumuodoksi tähän tutkielmaan valittiin teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 
haastattelu. Teemahaastattelua voidaan pitää strukturoidun ja avoimen haastattelun väli-
muotona (Hirsjärvi ym. 2012, 208). Teemahaastattelu on sopiva, kun etukäteen valitut 
teemat halutaan käsitellä. Teemahaastattelun etuna on, että se antaa vapauden haastattelun 
aikana esiin nouseviin kysymyksiin ja tarkennuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 65.) 
Tämä mahdollisti, että halutut, kirjallisuudesta esiin nousseet teemat tulivat käsitellyksi, 
mutta antoi haastateltaville vapauden nostaa esiin asioita, joita haastattelija ei välttämättä 
ollut hoksannut. Tuomen ja Sarajärven (2018, 66) mukaan teemahaastatteluun valitut tee-
mat perustuvat tutkielman viitekehykseen, eli kirjallisuudesta esiin nousseihin teemoihin. 
Tämän tutkielman haastatteluissa käytetyn haastattelurungon teemat olivat: nykytila, so-
vellukset, digitaalisuus ja sosiaalinen media, arvoketjut ja kannattavuus, arvon luonti ja 
tulevaisuus. Nämä haastattelukysymykset eivät ole suoraan kanvaasin osia, vaan ne on 
ajateltu olevan teeman mukaiset, mutta käytännönläheisemmät, koska 
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liiketoimintamallikanvaasi on vieras ja voi olla vaikea ymmärtää. Teemat nousivat esiin 
kirjallisuudesta, ja lisäksi Itä-Suomen yliopiston kurssi aiheesta perustuu pitkältä tällai-
selle jaottelulle, joten sitä käytettiin myös inspiraationa. Nämä teemat eivät ole suoraan 
samat kuin liiketoimintamallin komponentit. Suurimmalle osalle liiketoimintamallikan-
vaasi oli tuntematon. Haastatteluissa käytetyt teemat myös koettiin siinä mielessä hyö-
dyllisiksi, että saataisiin perusymmärrys metsäalasta, ja mitä alalla tapahtuu tällä hetkellä, 
ja miten alan koetaan olevan muutoksessa tai muuttuvan tulevaisuudessa. Haastattelutee-
moihin ja -kysymyksiin pyydettiin ja saatiin myös kommentteja kahdelta hankkeen/gra-
dun ohjaajalta. Haastatteluiden tueksi muodostettiin ensisijaisia kysymyksiä, joihin haas-
tatteluista toivottiin saatavan vastaus. Lisäksi muodostettiin toissijaisia kysymyksiä, jotka 
olivat enemmänkin tueksi, mikäli haastateltava ei olisikaan ollut kovin puhelias. Sekä 
ensisijaiset että toissijaiset haastattelut toimivat esimerkin omaisina kysymyksinä, joten 
kaikkia haastattelurungon kysymyksiä ei käyty haastatteluissa läpi. Haastattelurunko oli 
enemmänkin turvaksi, jotta tietyt teemat käsiteltäisiin, mutta haastatteluissa nousi esiin 
myös muita kysymyksiä, ja toisaalta osa jäi pois. Haastattelurunkoa ei siis noudatettu or-
jallisesti. Teemahaastattelussa ei ole välttämätöntä, että jokaiselta haastateltavalta kysy-
tään samat kysymykset (Tuomi & Sarajärvi 2018, 66). Myös tästä syystä teemaahaastat-
telu sopi tähän tutkielmaan, koska kysymyksiä täytyi hieman muokata sen mukaan, minkä 
ryhmän edustajaa haastateltiin. Haastatteluita tehdessä ja niiden edetessä myös huomat-
tiin, että tutkimuskysymyksiä täytyi hieman muuttaa, jotta ne olisivat hyödyllisempiä.  

Haastateltavia lähestyttiin joko sähköpostitse tai puhelimitse. Sähköpostiviesti oli saa-
tekirjeen tapainen, jossa tutkielman aihe esiteltiin lyhyesti, ja perusteltiin haastateltavan 
sopivuus tutkielman toteutukselle. Osan kanssa haastattelu sovittiin puhelimitse, jolloin 
aihe esiteltiin lyhyesti puhelun aikana. Tarkempaa haastattelurunkoa ei lähetetty etukä-
teen, jotta haastattelu ei liikaa johdattelisi ennalta määriteltyjä kysymyksiä, vaan esiin 
voisi nousta asioita, joita tutkija ei välttämättä itse hoksannut. Haastatteluissa tutkielman 
aihe ja tarkoitus esiteltiin lyhyesti, ja kerrottiin minkälaisia teemoja haastattelun aikana 
olisi tarkoitus käsitellä. Haastattelujen tavoiteaika oli noin tunnin, ja ne kestivät hieman 
vajaasta tunnista vähän reiluun tuntiin.  

Haastateltavat edustavat kolmea eri ryhmää: yrittäjät, asiantuntijat ja järjestelmätoi-
mittajat. Yrittäjien joukossa on sekä metsäpalveluyrittäjiä että koneyrittäjiä. Kaikki haas-
tateltavat yrittäjät ovat mikroyrittäjiksi, koska yritykset työllistävät vähemmän kuin kym-
men henkeä. Pk-näkökulma haluttiin kuitenkin säilyttää, koska ne ovat hankkeen keski-
össä, ja toisaalta muiden haastateltavien saattoi olla vaikeaa tehdä eroa mikro- ja pk-yri-
tysten välille. Haastateltavat ovat listattuina ja ryhmiinsä jaoteltuina taulukossa 1.  

Haastatteluiden jälkeen nauhat litteroitiin kokonaan suhteellisen tarkasti puheen 
osalta. Taukoja, ilmeitä, intonaatioita ja muita vastaavia yksityiskohtia ei kirjattu ylös, 
koska ne eivät tuntuneet tutkimuksen kannalta merkityksellisiltä. Litteroidut versiot lähe-
tettiin haastateltaville tarkastettavaksi, mikäli tutkielman tekijä oli kuullut tai ymmärtänyt 
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jotain väärin litterointivaiheessa. Auki kirjoitettuna haastatteluista tuli tutkielmaa varten 
145 sivua dataa, jota tässä tutkielmassa käytettiin empiirisenä aineistona. Haastateltaville 
annettiin mahdollisuus korjata tai täsmentää sanomisiaan, ja lisäksi haastattelija pystyi 
kysymään tarkentavia kysymyksiä, mikäli tarpeen. Luottamuksellisuuden varmista-
miseksi haastateltavilta kysyttiin lupa haastatteluiden nauhoittamiseen ja aineiston käyt-
töön pro gradu -tutkielmassa. Anonymiteetin varmistamiseksi haastateltavat koodattiin 
siten, että jokaisesta käytetään tiettyä lyhennettä, jolla häneen viitataan. 

Haastattelu valikoituu usein kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. 
Myös haastattelulla on tiedonkeruumenetelmänä omat hyvät ja huonot puolensa. Yksi 
merkittävä etu on joustavuus, koska silloin sekä haastateltavalla että haastattelijalla on 
mahdollisuus tarkentaa niin kysymyksiä kuin vastauksia. Näin voidaan yrittää välttää esi-
merkiksi tulkinnalliset virheet, joka taas ei ole mahdollista esimerkiksi kyselymuotoa 
käytettäessä. Hirsjärvi ym. (2012, 206) pitävä haastattelun etuna haastateltavien saata-
vuutta. Haastateltavat saadaan yleensä mukaan, ja heidät on mahdollisuus tavoittaa myös 
jälkeen päin, mikäli tietoja halutaan täydentää. Heikkoutena taas ovat resurssit – niin ajal-
liset kuin rahalliset. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63-65.) Haastatteluiden pitäminen, ja ai-
heen kannalta oleellisten kysymysten kysyminen on myös haastavaa. Toisaalta myös 
haastateltava saattaa muokata vastauksiaan sosiaalisesti hyväksytymmiksi, jättää kerto-
matta asioita tai kertoa asioista, joista ei ole edes kysytty (Hirsjärvi ym. 2012, 206). 

Tiedonkeruumenetelmän valinnan tulee olla tutkimuksen ja ongelmanasettelun kan-
nalta perusteltua. Haastattelun käytölle on monenlaisia perusteita, ja se onkin suosittu 
menetelmä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Eriksson & Kovalainen 2008, 205.)   

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tekemään yleistyksiä vaan ymmärtämään il-
miötä, joten haastateltaviksi valittavien henkilöiden tulisi tietää ilmiöstä mahdollisimman 
paljon. Lisäksi parin haastateltavan kohdalla käytettiin lumipallo-otantaa, eli jo haastatel-
luilta kysyttiin sopivaa henkilöä haastateltavaksi. Sparraaja Mikko Pohjolalta saatiin 
muutama nimi tai yritys, ja ohjaajien kanssa käydyistä keskusteluista ja hankkeen työpa-
jasta joitakin kontakteja.  

Tätä tutkielmaa varten haastateltiin kymmentä henkilöä: kolmea yrittäjää, kolmea jär-
jestelmätoimittajaa ja neljää asiantuntijaa. Laadullisessa tutkimuksessa etukäteen on vai-
kea antaa tarkkaa lukua riittävästä aineiston määrästä (Eskola & Suoranta 1998, 156). 
Heidän mukaansa yksi tapa aineiston riittävyyden toteamiseksi on aineiston saturaatio. 
Kyllääntymisellä eli saturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itse-
ään niin paljon, että uutta tietoa ei tutkimusongelman kannalta ei oikeastaan enää tule 
(esim. Tuomi & Sarajärvi 2018, 75 ja Eskola & Suoranta 1998, 47). Haastatteluja tehtä-
essä samat asiat alkoivat toistua, joten voidaan sanoa, että se alkoi kyllääntyä.  
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Taulukko 8 Lista haastateltavista  

4.4 Aineiston analysointi  
Toisin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston 
analysoinnille ei ole selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita (Bryman & Bell 2015, 579). Laa-
dullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi aloitetaan jo varhain. Tämä mahdollistaa sen, 
että aineiston kerääminen voi vielä muokkautua tutkimusprosessin aikana (esim. Hirsjärvi 
ym. 2012, 223.) Laadullisessa tutkimuksessa datan analysoinnin tarkoituksena ei ole 
muodostaa yleistettäviä johtopäätöksiä (Hirsjärvi 1997, 182) tai tilastollisia yleistyksiä 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 74).  

Aineiston analysointi ja tulkinta koetaan laadullisessa tutkimuksessa haastaviksi. Ai-
neistoanalyysi voidaan toteuttaa eri tavoin. Selittämään pyrkivässä lähestymistavassa on 
tapana käyttää tilastollista analyysiä ja päätelmien tekoa. Ymmärtämään pyrkivä 

 Haastateltava Kuvaus Päiväys Haastattelun kesto H1  Metsäpalveluyrittäjä Kasvotusten 30.5.2018 47:58 min 
H2  Asiantuntija Kasvotusten 8.6.2018 65:30 min 
H3  Järjestelmätoimittaja Video 13.6.2018 81:34 min   
H4  Järjestelmätoimittaja Kasvotusten 15.6.2018 52:35 min 
H5  Koneyrittäjä Kasvotusten 19.6.2018 66:06 min 
H6  Järjestelmäasiantuntija Puhelimitse 19.6.2018 67:20 min  
H7  Asiantuntija Kasvotusten 3.7.2018 66:29 min  
H8   

Asiantuntija Kasvotusten 3.7.2018 68:32 min 

H9 Järjestelmätoimittaja Puhelimitse 11.7.2018 43:36 min 
H10 Metsäpalveluyrittäjä Puhelimitse 11.7.2018 65:57 min 
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lähestymistapa taas nojaa laadulliseen analyysiin. Tärkeintä analysointitavan valinnassa 
on, että sen avulla voitaisiin parhaiten vastata tutkimusongelmaan (mit.jyu.fi.) Tämän tut-
kielman tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä, joten ymmärtämään pyrkivä lähestymistapa 
on sopivampi tässä yhteydessä. Analyysivaihe koetaan laadullisessa tutkimuksessa usein 
haastavaksi ja aikaa vieväksi. (Hirsjärvi ym. 2012, 224-225.) Sisällönanalyysissä analy-
soitavana ovat haastatteluissa puhutut sisällöt. Tämän vuoksi aineisto litteroidaan sana-
tarkasti – huomioiden myös tilke- tai täytesanat, kuten niinku ja tuota (Hyvärinen, Nikan-
der, Ruusuvuori 2017, 430.)  

Induktiivinen eli aineistolähtöinen päättely tarkoittaa sitä, että johtopäätökset perustu-
vat aineistoon, joka on kerätty. Puhdasta induktiivista päättelyä on kuitenkin haastava 
käyttää, sillä sen ideana on pelkkään havaintojen kuvaamiseen perustuva tulkinta, ilman 
minkäänlaisia ennakkokäsityksiä ilmiöstä. Abduktiivinen eli teoriasidonnainen päättely 
taas on teoria- ja aineistolähtöisen päättelyn välimuoto, joka ei suoranaisesti perustu teo-
riaan, mutta yhtymäkohdat ovat havaittavissa, sillä aineiston tulkinnalle etsitään teoriasta. 
(fsd.uta.fi/menetelmaopetus.) Liiketoimintamallien innovoinnin tutkimus pk-yrityskon-
tekstissa on uusi ilmiö (Bouwman et ym. 2018, 116), joten suhteellisen induktiivinen 
päättely sopii hyvin.  

Analyysiprosessi aloitettiin lukemalla haastatteluiden litteroidut versiot. Usein seu-
raava vaihe laadullisen aineiston analyysissa on aineiston teemoittelu tai temaattinen ana-
lyysi (Bryman & Bell 2015, 579). Teemoittelu on yksi analyysimenetelmä, jonka tarkoi-
tuksena on löytää tutkimusongelman kannalta olennaisimmat aiheet. Aineistosta irrotetut 
lainaukset järjestetään teemojen mukaan, ja niitä käytetään esimerkiksi perustelemaan 
tulkintaa, esimerkkeinä ja tekstin elävöittäjänä. (mit.juy.fi.) Joidenkin mukaan lainauksia 
alkuperäisistä haastatteluista voidaan käyttää lisäämään argumentoinnin luotettavuutta tai 
elävöittämään tekstiä. Tuomi & Sarajärvi (2018, 22) kritisoivat tätä, ja toteavat, että si-
taatteja ei voi käyttää analyysissa muuten kuin esimerkinomaisesti. Aineisto luokiteltiin 
teemoittain ja analysoitiin. Kaikki tämä tehtiin manuaalisesti, ja litteroinnit luettiin use-
aan kertaan läpi. Näistä teemoista aloitettiin analysointiprosessi, jonka avulla pyrittiin 
löytämään vastauksia tutkielman tutkimuskysymyksiin. Teorian ja empirian vertailu toi-
siinsa.  

Kvalitatiiviselle analyysille on ominaista luoda tulkintoja myös asioista, joita ei löydy 
tekstistä suoraan sanottuina (Hirsjärvi & Hurme 2008, 137).  

4.5 Eettiset näkökohdat ja tutkimuksen luotettavuus 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin käytetään erilaisia metodeja kuin 
kvantitatiivisen. Kvantitatiivista tutkimusta arvioidaan yleensä reliabiliteetin ja validitee-
tin käsitteiden avulla, mutta niiden soveltuminen kvalitatiivisen tutkimuksen 
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luotettavuuden arvioimiseen on usein kyseenalaistettu (Eriksson ja Kovalainen 2008, 
292.) Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten toistettavuutta. Validiteetti tarkoittaa sitä, että 
mitataan juuri sitä asiaa, mitä on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 2012, 231.) Eriksson ja 
Kovalainen (2008, 294) mainitsevat Lincolnin ja Guban (1985)1 korvaavan reliabiliteetin 
ja validiteetin luotettavuuden (trustworthiness) konseptilla, jonka he ovat jaotelleen nel-
jään näkökulmaan: uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistettavuus.  
 
Taulukko 9 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus (Lincoln & Guba 1985)  
  Yleinen us-kottavuus Tutkijan vastuulla on välittää lukijalle, että tutkimus-prosessi on ollut looginen, jäljitettävä ja dokumentoitu. Nämä toimet vahvistavat tutkimuksen luotettavuutta.  Aiheen tuntemus, aineiston riittävyys tulkintaan, tul-kintojen loogisuus ja linkit 

Tutkimusprosessi on selostettu mahdollisimman tarkasti ja totuu-denmukaisesti.   

Siirrettävyys Siirrettävyys tarkoittaa sitä, että tutkielman tulokset ovat siirrettävissä johonkin muuhun kontekstiin. Tutki-jan vastuulla on osoittaa samankaltaisuuden aste aikai-semman tutkimuksen kanssa.  Ei yleistettävyyttä, vaan samankaltaisuus muun tutki-muksen ja tulosten kanssa 

Vastaavista tutki-muksista on noussut esiin vas-taavanlaisia tee-moja ja tuloksia, ja teoria ja empi-ria keskustelevat.   Varmuus/Prosessin uskot-tavuus 
Tutkimuksen varmuuteen vaikuttaa se, onko tutkijalla tarpeeksi osaamista aihealueesta ja onko aineisto riit-tävä, jotta tutkija voi sen perusteella tehdä väitteitä. Jos joku muu tekisi tutkielman samalla aineistolla, olisi-vatko hänen tulkintansa samankaltaisia.   Tutkimusprosessi looginen, raportoitu ja jäljitettävissä. 

Prosessi on doku-mentoitu mahdol-lisimman tar-kasti, ja väitteet ja tulkinnat on pyritty selittä-mään auki. Vahvistetta-vuus/Yhdenmuk-aisuus/Tu-losten uskot-tavuus 

Data ja tulkinnat eivät ole keksittyjä, vaan tutkimuksen tulokset ja tulkinnat pystytään linkittämään aineistoon helposti ymmärrettävällä tavalla.  
Tulososioon on liitetty paljon suoria lainauksia haastatteluista.  

  
Tuomen ja Sarajärven (2018, 22) mukaan empiirisessä tutkimuksessa on etiikan näkö-

kulmasta tärkeää, että haastateltavien anonymiteetti säilyy. Haastateltavilta varmistettiin, 
mikäli he haluavat säilyä tutkielmassa anonyymeinä. Tutkielman aihe ei sinänsä ole kovin 
riskialtis siinä mielessä, että käsiteltäisiin kovin henkilökohtaisia tai herkkiä asioita. Siitä 
huolimatta on tärkeää, että haastateltavat tietävät oikeutensa säilyä nimettöminä niin 
                                                 
1 Lincoln Y. S. – Guba, E.G. (1985) Naturalistic Inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage.  
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halutessaan, joten tässä tutkielmassa jokainen haastateltava on koodattu H1, H2 ja niin 
edelleen. Luotettavuuden varmistamiseksi haastateltavilta kysyttiin lupa haastattelun 
nauhoittamiseen. Lisäksi he saivat lukea haastatteluidensa litteroidut versiot ja tuloslu-
vun, ja esittää korjauksia, mikäli heidän sanomisiaan oli tulkittu väärin. Vastakohtana 
empiiriselle tutkimukselle on teoreettinen analyysi, jossa taas on keskeistä, kuka sanoja 
on ollut ja minä ajankohtana. Tärkeää on myös, että argumentoinnissa on käytetty aiheen 
kannalta keskeisiä lähteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 22.)  

Haastateltavien suhteellisen pieni lukumäärä rajoittaa tutkielman uskottavuutta. Toi-
saalta samat asiat alkoivat jo toistua haastatteluiden aikana. Tutkimusprosessi ja tutkimus 
design on kuvattu perusteellisesti uskottavuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. 
Kaikki menetelmät on selostettu auki, joten toinen tutkija voisi toteuttaa tutkimuksen sa-
malla tavalla. Tässä tutkielmassa käytetty tutkimusprosessi on pyritty kuvailemaan mah-
dollisimman tarkasti uskottavuuden varmistamiseksi. Uskottavuuden ja läpinäkyvyyden 
tarkoituksena on, että toinen tutkija voisi periaatteessa toteuttaa tämän saman tutkimuk-
sen ja päätyä samoihin tuloksiin.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu tulkitsemaan aineistoa koko ajan. Yhtä 
aikaa on mietittävä aineiston ja analyysin kattavuutta sekä tutkielman luotettavuutta. (Es-
kola & Suoranta 1998, 151.)  

Hirsjärvi ym. (2012, 233) puhuvat Denzin (1970)2 käyttämästä triangulaatiosta, jonka 
mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa käyttämällä useita tutkimusmene-
telmiä samassa tutkimuksessa. Triangulaation avulla voidaan myös osoittaa, että saadut 
tulokset eivät ole sattumanvaraisia, vaan samoihin tuloksiin voidaan päästä käyttämällä 
eri metodeja (koppa.jyu.fi/tutkimuksen-toteuttaminen). Sen käytön ideana on, että tutki-
muskohteen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on vaikeaa käyttämällä vain yhtä tutki-
musmenetelmää, joten useampaa menetelmää käyttämällä pyritään lisäämään tutkimuk-
sen luotettavuutta.  (Eskola & Suoranta 1998, 52). Tässä tutkielmassa on käytetty aineis-
totriangulaatiota, joka tarkoittaa, että tutkimusaineistoa on kerätty useammalla menetel-
mällä (Eskola & Suoranta 1998, 53). Tätä tutkielmaa varten aineistoa on kerätty tieteelli-
sistä artikkeleista, alan artikkeleista, Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeen työpajasta, hank-
keen muista materiaaleista ja haastatteluista – niin sekundäärisistä kuin primääreistä. Tri-
angulaatio saattaa parantaa tutkimuksen luotettavuutta, mutta samalla se on myös aikaa 
ja rahaa vievä tapa, koska aineistot ovat varsin laajoja, vaikka tapausmäärät olisivatkin 
pieniä (Eskola & Suoranta 1998, 53). Esimerkiksi tätä tutkielmaa varten tehtiin 10 noin 
tunnin pituista haastattelua, mutta litteroitua tekstiä tuli 145 sivun verran, ja litterointiin 
meni suunnilleen 10 tuntia per haastattelu.  

                                                 
2 Denzin, N. K. (1970) The research act. Chicago: Aldine.  
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5 TULOKSET JA KESKUSTELU 
 
Tässä luvussa esitellään haastatteluiden tulokset ja verrataan teoriaa ja empiriaa toisiinsa. 
Vertailu kirjallisuuden kanssa on kuitenkin haastavaa, sillä kirjallisuudessa on aukko tä-
män aiheen kohdalla, mikä oli myös tämän tutkielman tekemisen motiivi. Jo kirjallisuus-
katsauksista esiin tulleet epäselvyydet ja erilaiset tulkinnat digitaalisen transformaation 
ja liiketoimintamallin käsitteistä nousivat esiin myös haastatteluista. Käsitteet ymmärret-
tiin eri tavoin ja niiden merkitys käytäntöön saattoi olla epäselvä, tai ainakaan sitä ei ko-
ettu vielä merkitykselliseksi omassa toiminnassa välttämättä. Toisaalta osa ihmetteli, 
miksi digitalisaatiosta ja digitaalisesta transformaatiosta on alettu puhua vasta nyt. Joi-
denkin haastateltavien mukaan digitalisaatio metsäalalla ei ole mitenkään uusi aihe, vaan 
alalla on jo vuosia tai vuosikymmeniä ollut käytössä erilaisia työtä helpottavia järjestel-
miä. Heidän mukaansa samoille asioille on digitalisaatiohypen myötä annettu vain uusi 
nimi. Tulosten luotettavuutta tarkasteltaessa onkin syytä huomioida, että haastateltavat 
ovat voineet ymmärtää ja tulkita käsitteitä eri tavalla, ja siksi myös voivat kokea käsittei-
den merkityksen omassa työssään eri tavoin.  

5.1 Asiakassegmentit 
Metsäalalle on tyypillistä, että asiakaskunta koostuu hyvinkin eri-ikäisistä ja erityyppi-
sistä asiakassegmenteistä. Tämä johtaa siihen, että asiakkaita segmentoitaessa on huomi-
oitava eri ikäisten hyvinkin poikkeavat toiveet ja tarpeet. Metsänomistajakunnan tavoit-
teet ovat nykyään hyvin vaihtelevat tai puuttuvat kokonaan, mikä on haaste metsäpalve-
luyrittäjille (Palos 2014, 74).  

 
- - iso asiakaskunta niitä yksittäisiä metsänomistajia erilaisilla tavotteilla 
- - me ei oikein tiedetä, mitä ne haluaa tehdä sillä metsäomaisuudella eikä 
ne välttämättä itsekään tiedä aina, mitä ne haluaa sillä tehä. Ja sillon me 
ei välttämättä osata niille tarjota niitä parhaita palveluita. (H8.) 

 
Kuitenkin esimerkiksi metsänomistajat ovat keskimäärin aika vanhoja (keski-ikä 62 
vuotta), ja edelleen arvostavat metsässä käymistä ammattilaisen kanssa. Metsäalan am-
mattilaisten mielestä se taas on hieman hukkaan heitettyä aikaa. (H7.) Kuitenkin H10 oli 
eri mieltä tästä, ja piti metsässä käyntiä edelleen erittäin tärkeänä.  

 
Mun vaan pitää löytää se aika, et mä menen sinne mettään (H10). 
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Metsänomistajakunnassa on myös iso joukko perikuntia ja kuolinpesiä (H6). Metsä-

omistajuus siirtyy usein perintönä, minkä vuoksi metsätilat myös jakaantuvat yhä pie-
nempiin osiin. Perintönä siirtyvät metsät eivät usein kuitenkaan siirry nuorille, vaan iäk-
käiltä iäkkäille, mikä ei varsinaisesti vauhdita digitalisaation omaksumista. (H4.) Toi-
saalta koko ajan on yhä enemmän kaupunkilaisia etämetsänomistajia, joten tulee miettiä, 
miten näitä voitaisiin palvella etänä (H7).  

Lisäksi on ryhmä asiakkaita, joita kiinnostaa yrittäjämäinen metsäomistus, ja myös 
näitä suurempia tiloja on aikaisempaa enemmän. Perinteinen metsänomistus monimuo-
toistuu uudentyyppisiin muotoihin, mikä tarkoittaa, että tulee uudenlaisia tarpeita, asen-
teita ja tavoitteita, jotka poikkeavat perinteisestä ”maanviljelijämetsänomistajan” tar-

peista hyvinkin paljon. (H7.) 
Toisaalta esiin nostettiin myös asiakaskunnan pieni määrä. Esimerkiksi verkko- ja mo-

biilipankkiin verrattuna metsäalan asiakkaiden määrä on hyvin rajallinen. Metsäalan pal-
velutoiminnan mittakaava on aika pieni. (H7.) Suomessa alalle tyypillistä on, että metsä-
palvelu- ja koneyrittäjien asiakkaita ovat myös suuret metsäyhtiöt, joiden alihankkijoina 
tai urakoitsijoina pienemmät yritykset usein toimivat (H5). Tämä vaikuttaa siihen, miten 
pk-yrityksissä voidaan kehittää toimintaa ja edistää digitaalista transformaatiota, sillä jär-
jestelmät ja muut toimintaa ohjaavat toimet tulevat usein ylhäältä annettuina, jolloin pie-
nempien yritysten neuvotteluvalta on suhteellisen rajallinen.  

 
Sehän kuvaa alan luonnetta, että asiakkaita on kauheen vähän (H5).  

5.1.1 Asenne 
Digitaalinen transformaatio vaatii ennen kaikkea ajattelu- ja toimintatavan muutoksen. 
Näiden perinteisten ajattelumallien haastaminen vaatii myös riskinottokykyä. Perintei-
sillä teollisuuden aloilla voidaan herkästi ajatella, että teknologian kehitykseen ei tule 
tarttua, koska tähänkin asti on pärjätty ilman (Kohli & Johnson 2011, 155). Haastatte-
luista kävi ilmi – ehkä jopa vähän yllättäen – että asenne digitalisaatiota kohtaan on hy-
vinkin vastaanottavaista. Niin kuin ehkä olettaa saattoikin, erot asenteissa koettiin suku-
polvien välisiksi eroiksi (H4). H1 mukaan nuoret alalle tulevat ovat sitä mieltä, että ala 
on 100 vuotta jäljessä. Toisaalta korostettiin myös sitä, että myös vanhemmasta sukupol-
vesta löytyy ”virkeääkin” porukkaa, jotka ovat huomanneet digitalisaation hyödyt. Osa 

heistä taas suhtautuu hyvinkin hankalasti ja vastustellen esimerkiksi kännykkäsovelluk-
siin (H4.):   

 
Tämmöset kännykkäsovellukset vois tyyliin niinku polttaa roviolla (H4). 
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Yhdestä haastattelusta (H4) nousi esiin, että metsäalalla olisi kohdattu erityistä muu-

tosvastarintaa digitalisaatiota ja digitaalisia palveluita kohtaan. Pikemminkin haastatelta-
vien mukaan alalla oli oltu innostuneita uudistuksista, jotka toivat työhön vaihtelua ja 
uusia tuulia. (H2 ja H3.) Yksi haastateltavista (H3) nosti esiin, että vuosia sitten muutos-
vastarintaa olikin, mutta niin hänen kuin myös muiden haastateltavien mukaan tämä on 
muuttunut. Esimerkiksi H1 ja H4 olivat myös sitä mieltä, että nykyään digitaaliset uudis-
tukset eivät samalla tavalla ihmetytä, vaan ovat pikemminkin itsestään selvyyksiä. Ja kun 
muilla aloilla on totuttu tiettyyn teknologian tasoon, sama tuntuu järkevältä myös metsä-
alalla. Metsäalalla on kuitenkin vielä ”minä ite” -asennetta paljon (H4).  

  
Muutosvastarinta on niinku, on ehkä kohtuukova tällä alalla (H4).  
 
No metsäala on tietenkin aika tämmönen perinteinen ja niinku kaikkiin 
muutoksiin suhtaudutaan aika kriittisesti, ja kestää niinkun kauan, että 
siitä tulee tavallaan sellanen normi jostain uudesta applikaatiosta tai pal-
velusta (H9).  
 

Monista haastatteluista sai sellaisen käsityksen, että eri toimijat metsäalalla suhtautu-
vat digitalisaatioon ja sen mukanaan tuomiin ratkaisuihin positiivisesti, sillä järjestelmien 
ja sovellusten ajateltiin helpottavan ja tehostavan toimintaa. Suuri osa haastateltavista oli 
sitä mieltä, että myös yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä tähän kehityssuuntaan. Kahden yrit-
täjän haastatteluista saattoi saada kuitenkin vähän erilaisen käsityksen, sillä varsinkin toi-
nen vastusti digitalisaatiota suuresti (H10). Myös toinen yrittäjistä oli sitä mieltä, että 
monet uudistuksista tulevat suurista metsäteollisuusyrityksistä enemmänkin annettuina, 
ja pienillä yrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hankkia ja omaksua uusien sovellus-
ten käyttö, mikäli mielii pysyä urakoitsijana tai alihankkijana (H5). H10 oli sitä mieltä, 
että digitalisaatio on ainoastaan suurten metsäteollisuusyritysten keino vähentää toimi-
henkilöitään, mistä kertoo näiden yritysten jatkuvat YT-neuvottelut.  

 
Tää on niinku saippuapala tää digitalisaatio niinku minun kannalta, että 
mä en pääse sillä itteeni pesemään. Se luiskahtaa käsistä koko ajan. (H10.) 

 
Suurin osa haastateltavista oli kuitenkin sitä mieltä, että he eivät ole kohdanneet alalla 

merkittävää muutosvastarintaa digitaalisen transformaation kohdalla. Pikemminkin sitä 
pidetään alalla jo niin itsestään selvänä, ja ihmiset ovat innokkaita, että työhön tulee uusia 
ulottuvuuksia. (H3.) Myöskään iän ei koettu vaikuttavan asenteisiin eikä koettu, että pk-
yrityksien luonteen vuoksi koettu ilmenevän erityishaasteita. (H3.) 
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normaalia tietoteknisiä haasteita ja mitä nyt projekteihin ja näihin muihin 
liittyy, mutta tälle käyttäjäkunnalle ja näin, ni sieltä ei tuu mitään ylimää-
räsiä haasteita. (H3) 
 
- - metsäalan professio tai kulttuuri ni on semmonen niinku insinöörisläh-
töinen, et on hyvin niinku teknologiakiinnostusta paljon (H7). 
 

Toisaalta, kun metsävaratiedot tulivat EU:n paikkatietodirektiivin myötä avoimiksi, 
niin metsänomistajien puolelta tuli vastustusta.  

- - koetaan, että se on semmosta niinku pankkitileille katsomista (H8).  
 
Olemassa olevat käytännöt ja pitkät perinteet metsäalalla Suomessa voivat jossain 

määrin hidastaa uusien järjestelmien omaksumisessa ja käyttöönotossa, kun ei tarvitse 
korvata aikaisempaa käytäntöä. (H4.) Myös kirjallisuudesta nousi esiin niin sanottu kii-
reen puute. H1:n mukaan metsäala ei ole vielä valmis. H2:n mukaan moni koneyrittäjä 
on yhä enemmän kiinnostunut itse tekemisestä, että pääsee katkomaan puita ja ajamaan 
puita, – että saa jotain näkyvää jälkeä aikaiseksi – mikä on osaltaan saattanut hidastaa 
digiloikkaa heidän keskuudessaan. Toiseksi syyksi hän mainitsee, että yrittäjät eivät ole 
itse olleet kovin aloitteellisia tietotekniikan hyödyntämisen kanssa, vaan se on ollut enem-
mänkin asiakaslähtöistä.    

Haastateltavat suhtautuivat pääosin positiivisesti digitaaliseen transformaatioon, 
vaikka kokivatkin haasteita ja esteitä. Täysin vastakkaisen mielipiteen kuitenkin ilmaisi 
H10, sillä hän oli sitä mieltä, että digitalisaatio ei millään tavalla auta hänen liiketoimin-
taansa.  

 
Mun pitää ensin ymmärtää, mitä se tarkottaa. - - Se on, se on semmonen 
vellova massa, johon en osaa tarttua kiinni. Se on liian iso massa, mä en 
löyä siitä semmosta, ne visiot mitä sinne on piirretty, on kaiken maailman 
dronea ja muuta. Ja niiden hyödyntämistä ja mettässä ei käyä ollenkaan 
(H10.) 

 
Mua oikein harmittaa se, että miten… kyllä mä tartun heti, jos siel on joku, 

mikä vie eteenpäin. Mut että pettymyksiä on tullu hirveesti enemmän kun 
onnistumisia sen kanssa, että… tai maksanu se on aina. Se on se rahan 
puute sit antaa ison pettymyksen. (H10.) 
 

Kirjallisuudesta nousi esiin automatisoinnin vaikutus yrityksiin ja yhteiskuntiin. Au-
tomatisointiin rinnastetaan usein pelko työpaikkojen katoamisesta, mikä osaltaan saattaa 
ruokkia negatiivista asennetta ja muutosvastarintaa digitaalista transformaatiota kohtaan. 
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Empirian mukaan tätä ei pääosin kuitenkaan koettu haasteeksi tai uhkaksi, vaan pikem-
minkin päinvastoin. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että työhön tulee lisää mielekkyyttä 
ja jää aikaa oikeisiin töihin, kun teknologian avulla pystytään helpottamaan monia asioita. 
Niin kirjallisuudesta kuin haastatteluista nousi esiin, että kyse on ehkä enemmänkin su-
kupolvien välisestä erosta – vaikkakin haastateltavien mukaan tämä ei ole niin iso haaste 
tai este kuin aluksi saattaisi kuvitella.   

5.2 Arvolupaus 
Yrityksissä tulee miettiä arvolupaus uudelleen, eli mitä tarjotaan. Samalla tulee pohtia, 
miten se toteutetaan. Haasteena on, miten nämä uudet asiakasarvolupaukset muutetaan 
rahaksi. (Berman 2012, 17.)  

5.2.1 Arvonmuodostus 
Koko liiketoimintamallin kehittämisen ideana on arvonluominen asiakkaalle ja yrityk-
selle. Uudistamista käynnistäessä tuleekin pohtia, luoko digitaalinen transformaatio ar-
voa. Puuntuotannon rinnalle voi nousta myös muuta toimintaa, joka tukisi metsien moni-
puolisempaa käyttöä, ja tulisi ikään kuin siinä samalla. Tästä voisi jopa tulla yritykselle 
kilpailuetu, jos se pystyisi siten palvelemaan asiakkaitaan paremmin. (H7.) Tämä nousi 
esiin myös muista haastatteluista, että nyt jo esimerkiksi metsäkoneilla on kerättävissä 
paljon dataa, joka tulee ikään kuin muun työn ohessa. Tällä hetkellä haasteena siinä on 
koettu juuri datan keruun automaatio – ”se tulee siinä samalla”, joten siitä ei olla haluk-

kaita maksamaan eivätkä yrittäjät osaa siitä myöskään laskuttaa.  
Etämetsänomistajat ovat yhä kasvavampi metsänomistajaryhmä, joten haasteena on 

näiden kaupunkilaisten etämetsänomistajien palveleminen. Toisaalta taas osa metsän-
omistajista edelleen arvostaa metsässä käyntiä, ja haluaa saada metsäammattilaisen hy-
väksynnän omalle metsänhoidolleen. Monet metsäalan ammattilaiset kuitenkin kokevat 
tämän resurssien tuhlaamiseksi, ja jopa heille kalliiksi, koska siitä on vaikea laskuttaa 
metsänomistajaa. Toisaalta se on jälleen pois yrittäjän omasta työajasta, ja tuotanto ikään 
kuin seisoo. (H7.) 

 
voidaan käydä sun metsässä pienellä kävelyllä, mut se maksaa 500 euroo. 
Niin ei oo kovin moni ehkä halukas sitten maksamaan sitä. (H7) 
 
- - vaatis, et koko sen yrityksen liiketoiminnan tavallaan perusteet taval-
laan muutettais, eikä vaan yhden yrityksen, vaan siinä pitäis olla aika 
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paljon siinä arvoverkossa niitä yrityksiä, jollon tavallaan samanaikasesti 
tai melko samanaikasesti tavallaan niinku muuttuu se, et siinä tulee sem-
monen aidosti niinkun verkostomainen liiketoimintamalli.  
 

Datan muuttaminen liiketoiminnaksi koettiin yhdeksi haasteeksi. Vaikka on paljon da-
taa, niin miten se muutetaan yrityksen liiketoiminnaksi. Yhden haastateltavan mukaan 
ongelmana digitalisaatiossa ja ohjelmistokehityksessä on tällä hetkellä se, että tehdään 
liikaa ominaisuuksia, ja ydinjutut unohtuvat. Tämä taas vaikuttaa usein sovelluksen help-
pokäyttöisyyteen. (H5.) 

 
Ja se et tällä hetkellä musta tuntuu, et on niinkun markkinalla on semmosta 
epävarmuutta ja epäluottamusta todella merkittävästi niinkun metsäalaan 
ylipäätään, ja ihmiset pelkää tulevansa huijatuiksi (H1). 
 

Menestyäkseen yrityksissä tulee jatkuvasti kehittää digitaalisia palveluitaan. Tämä 
vaatii uudenlaista johtamista ja organisaation uudistumista, kehittynyttä kykyä analytiik-
kaan ja ketterää IT:tä. (Legner et ym. 2017, 303.) 

5.3 Asiakkaiden tavoittaminen 
Mobiiliapplikaatiot, älypuhelimet ja tabletit mahdollistavat sen, että asiakkaat ovat koko 
ajan tavoitettavissa. Tämä on kuitenkin aiheuttanut myös sen, että informaatiosta on tullut 
yhtä tärkeää kuin itse tuotteista, mistä taas aiheutuu se, että lähes jokaisesta yrityksestä 
on tullut sisällöntuottaja. (Berman 2012, 16-17.) Asiakkaiden tavoittaminen ja asiakkaista 
kiinnipitäminen koettiin haasteiksi (H6 & H8). Metsäala on Suomessa melko suljettu 
piiri, ja piirit ovat pienet (H4).  

 
Kuinka mä tavotan ne asiakkaat, kun ne katoaa tältä kylältä. Miten mä 
tavotan ne sen jälkeen, kun niitä ei enää tästä tapaa? (H7.) 
 

Erään haastateltavan mukaan asiakkaiden tavoittamisessa ja omien palveluiden mark-
kinoinnissa voisi olla aktiivisempia (H8).  

 
Kaikissa on niinku sähköset liittymät ja kaikki mahdollisuus niinku siihen, 
et jokainen näistä sit laukasee niinku herätteitä sille metsänomistajalle 
sähkösessä muodossa. Et hänelle niinkun piirtyy niinkun aikajananomai-
sesti se, mitä hänen metsässään tapahtui, kun annoin sen toimeksiannon 
ja nyt se tuli maaliin lopullisesti. (H6.) 



56 
 

Tällä hetkellä mikään yritys ei pysty tarjoamaan koko tätä ilmoitusketjua asiakkaalle 
aukottomasti. Palautteen perusteella asiakas kuitenkin haluaa pysyä ajan tasalla, mitä hä-
nen metsässään ja palveluprosessin aikana tapahtuu. (H6.) Asiakkaan elämä pitäisi tehdä 
mahdollisimman helpoksi tekemällä oikea-aikaisia tarjouksia (H2).  H9:n mukaan suurin 
haaste metsäyrittäjillä on markkinoinnissa, että he saisivat enemmän näkyvyyttä omalle 
toiminnalleen.  

5.3.1 Sosiaalinen media 
Haasteeksi sosiaalisen median käytöstä asiakkaan kanssa nousi muodollisuus. Lisäksi 
esiin nousi, että asioiden sopimisesta olisi tärkeää jäädä jälki, jotta jälkeenpäin nähtäisiin, 
mistä on sovittu. (H2.)  

Sosiaalinen media on myös palautekanava järjestelmäntoimittajaan päin, missä voi-
daan antaa kehitysideoita tai kertoa sovelluksen ”kipukohdista”. Sosiaalinen media toimii 

myös paikkana, jossa asiakkaat tai käyttäjät voivat kertoa sovellukseen liittyvästä vir-
heestä, tai virhehavainnoista voidaan kommunikoida yritykselle sosiaalisen median 
kautta. (H3.)  

H10 oli kuitenkin tehnyt tietoisen päätöksen olla laittamatta yritystoimintaansa sosi-
aaliseen mediaan. 

 
 Meillä ei ole yrityksen puolesta Facebook-sivuja enkä oo hankkimassa-
kaan – se on loputon suo. Eikä riitä aika siihen enkä mä rupee resursoi-
maan siihen eri ihmistä tekemään sitä hommaa. (H10.) 
 
- - mut en mää oo keksiny, mitä hyötyä siitä vois olla - - mutta en mä oikein 
nää siinä, miten sitä liiketalouttaan pystyy sillä parantaa (H5) 

 
Haasteena sosiaalisen median käytössä on resurssipula. Tarvittaisiin jälleen yksi hen-

kilö hoitamaan sosiaalisen median kanavia kokopäiväisesti. (H1.) Sosiaalinen media on 
haastava myös siinä, että ei saa tiedottaa liikaa, mutta oleelliset asiat on pystyttävä kom-
munikoimaan ajoissa (H3).  

Hankkeen blogissa Jaakko Temmes (2017) kirjoittaa, että viidakkorumpu on metsä-
palvelujen myynnissä ja ostamisessa tärkein markkinointikanava. Hänen mukaansa alalla 
ei ole yleistä palkata hakupalveluista löydettyä tekijää. Tämä kuvaa hyvin sitä, minkä 
vuoksi esimerkiksi sosiaalista mediaa ei haastateltavien mukaan koeta metsäalan pk-yri-
tysten keskuudessa keskeiseksi markkinointivälineeksi.  



57 
H9:n mukaan yksi haaste on markkinoinnissa, jossa sosiaalista mediaa voisi hyödyntää 

näkyvyyden lisäämisessä. Hänen mukaansa haasteena on kuitenkin se, että monet yrityk-
sistä ovat paikallisesti toimivia. H6:n mukaan on tehotonta ja aikaa vievää, jos prosessin 
jokainen vaihe joudutaan manuaalisesti (sähköpostitse, puhelimella tai jonkun henkilön 
toimesta) ilmoittamaan asiakkaalle (mm. sähköiset herätteet, jotka lähtevät automaatti-
sesti prosessin eri vaiheissa.) 

 
Niin tota metsänomistajat pitää kohdata niissä foorumeissa, joissa he 
muutenkin liikkuu. - - joitakin metsänomistajia voi sit, et sosiaalisessa me-
diassa ni ärsyttää niinkun tämmöset, tämmönen niinku palveluntarjonta ja 
tän tyyppinen niinku somemarkkinointi. (H6.)  
 

Yhtenä haasteena sosiaalisen median käytössä koettiin myös yksityisyydensuoja. Yri-
tyksissä tulee olla tietoisia siitä, onko lupa levittää asiakkaiden tietoja, ja onko se hyvien 
tapojen mukaista. (H6.) Toinen haaste liittyy muodollisuuteen, että kun asioista sovitaan, 
niin niistä olisi hyvä jäädä jälki (H2). Tietosuojan kanssa on oltava valmiuksia, jos järjes-
telmä kaatuu tai tulee tietomurtoja, koska kuitenkin liikutaan yksityisten metsänomista-
jien mailla (H5). Sosiaalisen median rooli brändin rakennuksessa tunnistettiin, mutta se 
vaatisi jälleen henkilöstöresursseja yhden työntekijän palkkaamiseksi somevastaavaksi 
(H1). Haasteeksi koettiin myös uutiskynnyksen ylittäminen sosiaalisessa mediassa, koska 
sinne syötetään jatkuvasti tietoa monesta eri suunnasta (H1).  

 
Siin on tavallaan, se tavottaa paljon ihmisiä, mutta siinä on myös se läpi-
murto on niinku vaikeempaa (H1). 
 

Kirjallisuudessa digitaalisen transformaation ajatellaan helpottavan asiakkaiden ta-
voittamista ja tuovan uusia mahdollisuuksia. Empiriasta nousi kuitenkin esiin epävar-
muutta ja resurssipula nostettiin haasteeksi. Sosiaalisen median kanavat vaatisivat lisää 
henkilöresursseja ja uudenlaista osaamista. Työntekijöitä tulisi kouluttaa niin yksityisyy-
densuojasta kuin markkinointikeinoista. Metsäalalla on myös hyvin vahvasti juurtunut 
perinne käyttää ”tutun tuttua”, ja perinteisemmät viestintäkanavat elävät alalla yhä vah-

vana. Empirian mukaan digitaalisen transformaation ei koettu olevan niin suuri mahdol-
lisuus kuin kirjallisuudessa, mutta kirjallisuudessa saattaa olla yliedustettuina muita aloja, 
joilla esimerkiksi sosiaalinen media on jo luontevampi keino kommunikoida asiakkaiden 
kanssa.  
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5.4 Asiakassuhteet 
Asiakassuhteilla on vanhastaan ollut tärkeä rooli metsäalalla, sillä alalla on perinteisesti 
käytetty puskaradiota markkinointikeinona. Asiakassuhteiden hallinnan haasteena on 
monentyyppiset asiakassegmentit, jotka vaativat erilaista suhteiden ylläpitoa. Asiakkailla 
on erilaiset toiveet ja tarpeet, ja yrittäjän haasteeksi jää näiden täyttäminen ja toteuttami-
nen.  

 
mä vierastan, että asioita hoidetaan ilman, että ollaan kosketuksessa asi-
akkaaseen ja muuhun. Ja kaikenmaailman virtuaalinettiä ja muuta, ni ei 
oo minun hommaani. - - Ei se oo ees haaste. Mä yleensä koen asiat haas-
teena, mä siis oikeesti koen sen niinku esteenä. Mä en nää siinä niinku 
mitään mahollisuuksia, ja oikeestaan se liittyy vielä asiakaskuntaankin.  
(H10) 
 

Asiakastietojen hallinta mainittiin eräänä asiakassuhteisiin liittyvänä haasteena (H6).  
 

Hallinnan pitäis olla vähän rautaa jossain, missä niitä tota metsänomista-
jien kartta-aineistoja, asiakastietoja sisällöllisesti säilytetään, ja sieltä pi-
täis pystyy jonkun nettiliittymän kautta sitten jakamaan tota tietoo - - sen 
asiakassuhteen hoidon tilanteesta näille sen metsäpalveluyrityksen niin-
kun palveluiden käyttäjille (H6.)  
 

Metsäteollisuusyhtiöt sitouttavat metsänomistajia omaan puunhankintaansa tarjoa-
malla heille ”tähti- tai bonusasiakkuuksia”, mikä vaikeuttaa metsänomistajia laskutta-
masta palveluista (H6). Tämä myös rajoittaa metsäpalveluyrittäjien mahdollisuuksia tar-
jota palveluitaan metsänomistajille.  

Liiketoimintamallin näkökulmasta ajatellen olisi tärkeää, että asiakkaalle tuotaisiin nä-
kyvämmäksi se, mitä kaikkea hänen metsässään tapahtuu. Kun esimerkiksi lainsäädäntö 
kiristyy, tämän tulisi näkyä myös hinnassa asiakkaalle. Kun asiakas ymmärtäisi koko pro-
sessin ja sen, miten monta muutakin asiaa metsässä tehdään, niin kyllä siitä voisi olla 
halukas maksamaankin. (H1.)  

Jotta metsänomistajia pystyttäisiin kontaktoimaan mahdollisimman oikea-aikaisesti ja 
monelta eri taholta, täytyisi olla julkinen tietokanta, jossa kaikki tiedot olisivat tasapuoli-
sesti kaikkien toimijoiden saatavilla. Mutta tämä ei ole kuitenkaan vielä edes teknisesti 
mahdollista, sillä hakkuukoneissa ei vielä ole laserkeilaimia tai kameroita. (H2.) 

Yksi haastateltavista (H10) koki digitalisaation ja sähköisen tiedon liikkumisen asia-
kassuhteiden kannalta nimenomaan ongelmana. Hän ei edes kokenut asiaa haasteena, 
vaan esteenä.  
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Mä vierastan, että asioita hoidetaan ilman, että ollaan kosketuksessa asi-
akkaaseen ja muuhun. Ja kaiken maailman virtuaalinettiä ja muuta, ni ei 
oo minun hommaani. (H10.) 
 
Siellä voi olla niitä nörttejä talossa, jotka on joystickeillä pelannu, mutta 
ei se, ei se niinku metsänhoitoon liity millään tavalla (H10). 
 

Arvolupauksen toteuttamiseksi asiakassuhteiden hallinta on ensiarvoisessa roolissa. 
Metsäpalvelu- ja koneyrittäjien haasteena on nykyään monimutkaisen verkoston hoitami-
nen, ja monenlaisten erilaisten tarpeiden täyttäminen. Kun toisaalta osa asiakkaista haluaa 
hoitaa kaiken etänä, osa haluaa silti tavata ja nähdä oman metsänsä. Toisaalta nousi esiin 
tarve järjestelmästä, josta kaikki asiakastiedot olisivat saatavilla. Digitaalisen transfor-
maation myötä haasteena voi olla juurikin se, että asiakkaat odottavat metsäalalta saman-
laisia palveluita kuin muilla aloilla – esimerkiksi jatkuvaa tavoitettavuutta. Tämä voi olla 
kuitenkin haaste metsäalan yrittäjälle, jolla ei välttämättä ole resursseja pysyä koko ajan 
tavoitettavissa eri kanavissa, ei rahallisesti eikä ajallisesti.  

5.5 Tulovirrat  
Digitaalinen transformaatio tulee muuttamaan aloja siten, että yrityksissä tulee miettiä 
vaihtoehtoisia tai uusia ansaintamalleja. Tällä hetkellä suuri osa metsäyrittäjän tuloista 
tulee metsien hakkuista. Metsäyrittäjien tulisikin alkaa pohtimaan, mistä muualta he voi-
sivat hankkia tuloja kuin vain perinteisestä toiminnastaan. Musiikkiala on tästä varoittava 
esimerkki, kun perinteiset musiikkiyritykset menettivät suuren osan liikevaihdostaan di-
gitaalisen transformaation vuoksi. Toimialat, joilla vältellään digitaaliseen transformaa-
tioon liittyvien radikaalienkin päätösten tekemistä, kokevat todennäköisesti samanlaisen 
kohtalon kuin perinteiset musiikkialan yritykset. (Berman 2012, 19.) 

5.5.1 Ansaintamallit 
Haastatteluista kävi ilmi, että metsänomistajat eivät välttämättä täysin ymmärrä proses-
seja, vaan ajattelevat, että yrittäjät ”tekevät siinä sivussa” kaikenlaisia hommia ja keräävät 
dataa. He eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan tästä ”automaattisesti” kerätystä da-

tasta. Samoin tuli esiin haastattelusta, että metsänomistajat vievät mielellään metsäpalve-
luyrittäjiä omiin metsiinsä, mutta eivät ymmärrä, että muutaman tunnin kävely on aina 
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pois yrittäjän omasta työajasta, ja siten kallista aikaa. (tähän vois laittaa sitaatin 500 euron 
metsäkävelystä) (H7.)  

Metsäalalla on perinteisesti ollut tyypillistä, että monia palveluita ja neuvontaa on 
saatu tavallaan ilmaiseksi. Nykyisin nämäkin palvelut ovat kuitenkin myös hinnoiteltu 
markkinahinnan mukaisesti, mutta metsänomistajat eivät ole vielä tottuneet tähän, eivätkä 
oikein ymmärrä palveluiden todellista hintaa. Sellaisten liiketoimintamallien löytäminen, 
jossa asiakasta palvellaan, ja josta he ovat valmiita maksamaan, on edelleen alan haas-
teena. (H7.) 

 
saadaan paljon neuvontaa ja paljon tietoa ikään ku ilmaseks eikä jouduta 
sitä niin sanottua markkinahintaa siitä maksamaan, ni sekin on pikkunen 
hidaste tässä, että ne ei oo vielä tavallaan ei oo totuttu siihen, tai oikeen 
saatu semmosta kuvaa, et kuinka paljon se palvelu oikeesti maksaa (H7). 

 
Kuinka pystytään niinkun palvelemaan ensinnäkin metsien monipuolisem-
paa käyttöä ja tavallaan tukemaan ikään kun muitakin käyttömuotoja kuin 
puuntuotantoa - - rinnalle halutaan jotain muutakin – tulis ikään ku pal-
veltua samalla. Voi olla, et se vois olla sellanen kilpailuetu monellekin 
metsäalan yritykselle, et ne pystyy ikään ku ottamaan ne asiakkaat ja pal-
velemaan niitä, ja saa pitämään ne tyytyväisenä. (H7.)  
 

Yrityksissä on haasteena, mihin kannattaa panostaa ja mistä saadaan maksuhalukkuus. 
Toisena haasteena on tällä hetkellä tiedon omistaminen. Puunkorjuussa syntyy valtava 
määrä dataa eri järjestelmiin, mutta on epäselvää, kuka datan omistaa. (H5.) 

 
”Niitten löytäminen tämmösen tavallaan muuttuvan metsänomistajakun-

nan tilanteessa on sellanen, tavallaan niinku toinen näkökulma, minkä mä 
haluun ottaa niinkun metsien käytön niinku monipuolistamisen rinnalla 
mainita.” (H7.) 

 
Hoitotoimenpiteitten määrää tulisi kasvattaa ja tarjota vaihtoehtoja (H8.) Hakkuuko-

neissa on jo mittalaitteita ja tiedonkeruujärjestelmiä, jotka yhdistämällä esimerkiksi paik-
katietoaineistoihin tarjoavat valtavan määrän dataa. Liittämällä tähän vielä kaukokartoi-
tuksen tietosisältöjä ja meteorologiaa, mahdollisuudet olisivat avoinna. (H6.) Näiden to-
teuttamiseen koettiin kuitenkin vielä olevan haasteita, tai nämä eivät vielä ainakaan to-
teudu.  

H2:n mukaan tällä hetkellä metsissä käydään aivan liian harvoin, jotta saataisiin riittä-
vän tarkasti selville, mitä metsissä oikeasti täytyisi tehdä. Hänen mukaansa on vielä epä-
selvää, miten isoja tietomassoja saataisiin tuotettua kustannustehokkaasti. Tällä hetkellä 
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Suomessa käytetään vuosittain miljoonia euroja alueiden laserkeilaukseen, vaikka julki-
nen toimija voisi kilpailuttaa palvelun, ja sitä myöten yrittäjätkin saisivat uusia ansainta-
malleja. (H2.) 

5.6 Avainresurssit  

5.6.1 Raha ja aika  
Kirjallisuudestakin nousi esiin, että pk-yrityksillä on huomattavasti rajallisemmat resurs-
sit kuin suurilla yrityksillä, ja pk-yritykset eivät voi samalla tavalla kokeilla ja erehtyä. 
Esimerkiksi H6 totesi, että kehittämisresurssit isoissa metsäalan yrityksissä ovat ihan 
toista luokkaa kuin mitä ne ovat pienemmissä yrityksissä. Esiin nousi myös, että pienissä 
yrityksissä ei ole usein aikaa miettiä tämmöisiä asioita, sillä kuten jo aiemmin todettu, 
kun koneet eivät ole töissä, tuotanto pysähtyy (H2.) Resurssit ovat rajallisia niin rahalli-
sesti kuin ajallisesti. Teknologia vaatii niin taloudellisia kuin henkilöstöresursseja. Pienen 
yrittäjän tulee heti alusta asti olla monikertaisesti resurssitehokkaampi kuin suurten yri-
tysten, joilla on varaa harjoitella (H1.)  

 
- - täytys olla yks henkilö, joka käytännössä pelkästään pyörittäis digitaa-
lisia ratkaisuja (H1). 
 

Tällä hetkellä pohdittavana on se, digitalisoidaanko tällä hetkellä sen takia, että pitää 
digitalisoitua, vai halutaanko sillä oikeasti ratkaista jotakin. Muutenkin rajallisten resurs-
sien käyttö sellaiseen, minkä tuloksista tai seurauksista ei ole varmuutta, ei kuulosta hou-
kuttelevalta. Järjestelmien uusiminen, päivitys ja toimimattomuus tarkoittavat metsä- ja 
konealanyrittäjien toiminnassa sitä, että työt seisovat ja siten tuotanto seisoo.   

 
Joku drone on kauheen niinku trendikästä, ni sit sillä yritetään ratkasta 
asioita, mitä sillä ei ehkä kuulu ratkasta (H4). 

 
Niin kirjallisuudesta kuin haastatteluista nousi esiin uusien ja nykyisten teknologioi-

den heikko integrointi. Järjestelmäuudistukset ovat aikaa vieviä ja nykyisten ja uusien 
järjestelmien yhteensovittaminen on haastavaa, ja järjestelmät eivät kommunikoi keske-
nään.   

 
- - niin  suuri tämmönen systeeminen muutos tietenkin, että eihän se niinku 
yhtäkki voi tapahtua. Sitä täytyy ikään ku ensin miettiä ja pienessä 
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mittakaavassa ehkä kokeilla jotakin piirteitä siitä ja tavallaan testata pik-
kuhiljaa isommassa, ja ehkä epäonnistua ja tällä lailla. Et se vie hyvin 
paljon aikaa. (H7.) 
 

Isojen metsäteollisuusyrityksien kehitysprosessit kestävät myös joitakin epäonnistu-
misia. Yhdistyspuolella ja pienemmissä yrityksissä prosessien ja kehityshankkeiden pi-
täisi olla niin pitkälle harkittuja, että onnistuttaisiin kerralla. Epäonnistumisen riski kos-
kettaa pieniä toimijoita ihan eri tavalla. (H6.) 

 
- - metsäalan digitaaliset ratkasut on verrattain uus, jos verrataan johon-
kin muuhun. - - investointi pienenä yrityksenä on ihan törkeen iso riski 
(H1). 

Yrittäjien kulut ovat kasvaneet uusien järjestelmien myötä, mutta erilaisia järjestelmiä 
on pakko hankkia, mikäli aikoo jatkaa alihankkijana. Toisaalta suurillakin yrityksillä on 
omat järjestelmänsä, joten pienempien yritysten tulee hankkia useampi eri järjestelmä 
pystyäkseen jatkamaan alihankkijana. (H5.)  

  
- - et vähän kallis järjestelmähän se on (H5).  
- - tuntuu vähän vaikeelta niinku jatkossakaan neuvotella, että mitä siitä 
on valmis maksaa, ni se on niin sidottu paketti sillai (H5) 
 
sitä niinku peikkona tuli, ku sitä oli paljon ideoitukin ja tällein niinku 
alalla keskusteltu, että mitä siinä pitäis olla, niin se vasta tuli tieto, että 
juu tää maksaa teille tän verran, että ennen oli tavallaan se, että asiakas 
tavallaan hoiti tän tietojärjestelmän kulut, mikä oli yrityksen ja heidän vä-
lillä (H5.) 

 
Tekniikan yhä kiivaampi kehitys koettiin myös haasteeksi, sillä se tuo edelleen yrittä-

jälle lisää kustannuksia, mutta ei välttämättä minkäänlaista lisäarvoa. Huolena oli, että 
mistä uuden tekniikan kuluerän voisi laskuttaa. Esimerkiksi yhä tarkemmat tiedot puista 
voivat olla muiden toimijoiden kannalta mahdollisuus, mutta koneyrittäjä koki sen kalliin 
tekniikan vuoksi isoksi haasteeksi. (H5.) Hänen mukaansa prosessin reaaliaikaisuus ei 
välttämättä heijastu yrityksen liiketalouteen millään tapaa.  

Pienelle yritykselle on erittäin tärkeää, että on saatavilla vapaan tietopohjan tai avoi-
men lähdekoodin ohjelmistoja, koska kertainvestoinnit volyymiin nähden tulisivat niin 
kalliiksi (H1). Data-analytiikkaan haluttaisiin ehdottomasti panostaa lisää, mutta jälleen 
palataan rahallisten ja henkilöresurssien kanssa tasapainotteluun (H1).  
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- - en nää niinkun järkee investoida semmoseen, kun se pelkkä digitalisaa-
tio ei niinkun, se ei tuo riittävästi lisäarvoo (H10).  
 

Resursseihin liittyvät haasteet olivat keskeisimpiä niin kirjallisuudessa kuin haastatel-
tavien mukaan. Tehokkuus ja tuottavuuden parantaminen ovat jatkuvasti läsnä, ja ajan-
puute vaikeuttaa uudistusten tekemistä. Resurssikysymys on lähes aina yksi pk-yritysten 
haasteista. Digitaaliseen transformaatioon liittyy paljon kasvavia kustannuksia, ja henki-
löstöä tulee kouluttaa ja pitää opit ajan tasalla. Nämä vaativat resurssien käytön uudelleen 
pohtimista ja allokointia.  

5.6.2 Osaaminen  
Digitaalinen transformaatio vaatii yrityksiltä uudenlaisia kyvykkyyksiä, jotta ne selviyty-
vät. Nämä kyvykkyydet liittyvät niin yrittäjän omien kykyjen kuin organisationaalisten 
kyvykkyyksien kehittämiseen. (Li et ym. 2017, 5, 17.) Osaamispuute liittyy niin omaan 
osaamiseen kuin oikean osaamisen hankkimiseen. Hyvän asiantuntija-avun löytäminen 
on haaste, ja toisaalta myös työroolit muuttuvat. Osaaminen nousi myös haastatteluista 
esiin yhtenä teemana. H1 totesi, että metsäalalta puuttuu digitaalisia osaajia. Hänen mu-
kaansa alalle tarvittaisiin esimerkiksi koodaajia, joiden osaamista täydennettäisiin met-
säsubstanssilla. H2 oli samoilla linjoilla, että alalle tarvittaisiin nuoria diginatiiveja, jotka 
olisivat myös kiinnostuneita metsäalasta. Hänen mukaansa yrittäjillä on kuitenkin jo huo-
noja kokemuksia näistä diginatiiveista, jotka eivät osaa asettaa rajoja tietokoneen ja sosi-
aalisen median käytölleen.  

Tällä hetkellä tuntuu olevan, että on kova pyrkimys saada toimintaansa digitalisoitua 
ja hankittava digitaalisia ratkaisuita, vaikka ei välttämättä oikein ymmärretä, mitä niillä 
pyritään ratkaisemaan (H4).  

 
Ehkä tota ne ei aina kyllä tiedä. Et varsinkaan sillon, jos me aktiivisesti 
myydään jollekin, niin kyllä me se saadaan aika hyvin perustella, että miks 
teijän niinkun kannattaa repii se data tällä tavalla (H4.) 

 
Mobiiliyhteydet, älypuhelimet ja tabletit sekä sosiaaliset verkostot ovat merkittävässä 

roolissa transformaation mahdollistajina. Näiden vuoksi datan määrän valtavan kasvun, 
mikä taas vaatii analytiikkaa, jotta kaikesta tarjolla olevasta informaatiosta saadaan hyöty 
irti. (Berman 2012, 16.) Valtava määrä dataa, mutta ei oikein osata hyödyntää ja soveltaa. 
Esimerkiksi H1 totesi, että ratkaisuiden potentiaali jää hyödyntämättä, kun metsäalan 
ajattelu puuttuu. Tietoa kerätään paljon, mutta yksittäisessä päätöksentekotilanteessa kai-
kelle datalle ei kuitenkaan ole käyttöä, mikä voi turhaan aiheuttaa päätöksentekotilanteen 
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monimutkaistumisen. Haasteena tällä hetkellä olennaisen tiedon löytäminen. ”Infoähky 

ja tiedon moninaisuus” (H7.) Haasteeksi koettiin myös aineiston priorisointi; informaa-
tiotulva aiheuttaa sen, että on vaikea erotella tarpeellinen tieto aineistosta (H9).  

 
- - datan yhteenliittäminen, niin se on siinä kyllä se ongelma, että on, niin 
paljon tulee koneista tietoo ja noista järjestelmistä, että kun ne vaan sais 
sellaseks yhdeks supistettua tavallaan jyväks (H5) 
 
- - datan muuttaminen liiketalouden johtamiseen, niin tota siin on suuri 
haaste ja varmaan mahollisuuskin - - ohjelmapuolella on se käytännössä 
ja se tiedon liikuttamiseen ja analysointiin liittyvät ohjelmistot, niin kyllä 
se on niinku se ihan selkee tarve (H5) 

 
- - iso haaste, että toistaiseksi siellä se tiedon tavallaan laatu siinä metsä-
varatiedossa kaiken kaikkiaan, ni se vaihtelee liikaa. - - johtuu osittain 
siitä inventointisysteemistä, järjestelmästä ja siitä, että metsä on aika tota 
kompleksi kokonaisuus tavallaan niinku hallinnoitavaksi ja tavallaan. 
(H7.) 
 
- - päivitykset tapahtuu ja inventoinnit tapahtuu eri aikoihin, jollonka 
niissä on eri-ikäistä dataa ja sitten voi olla, että osaan datasta on tehty 
päivitys, osaan datasta ei ole”(H7).  
 

Metsäyrittäjien rooli on muuttumassa siten, että mekaanisen työn sijaan vaaditaan tie-
totekniikan ja sen lainalaisuuksien ymmärtämistä. Tarvitaan aivan uudenlaista teknistä 
osaamista, liiketoiminta- ja johtamisosaamista. Digitaalisen transformaation hyödyntä-
mättä jättäminen koettiin johtamisosaamisen puutteeksi. (H2.)  

Yrityksissä kaikkien tulee päivittää heidän digitaalisia taitojaan, jotta digitaalista in-
novaatiota ja transformaatiota voidaan edistää (Legner et ym. 2017, 303). Uusien IT-jär-
jestelmien käyttöönotto ja integrointi vaativat syvällistä teknologista osaamista jo ensim-
mäisessä arviointivaiheessa (Legner et ym. 2017, 304).  

5.7 Avaintoiminnot  
Toimintojen uudistaminen voi parantaa tehokkuutta ja asiakkaiden mukaanottoa, mutta 
jos kilpailijat toimivat uudella tavalla, toimintoihin keskittyneet organisaatiot voivat me-
nettää liikevaihtomahdollisuuksia, asiakasuskollisuutta tai markkinaosuuksia. Siksi on 
tärkeää ymmärtää, millainen vaikutus eri tekijöillä on, ja kannattaako keskittyä 
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toimintojen uudistamiseen, arvonluonnin uudistamiseen vai näiden yhdistelmään. (Ber-
man 2012, 20-21.) Tällä hetkellä metsäyrittäjän avaintoimintoja ovat puun hakkuu ja sen 
toimittaminen metsästä tehtaalle, tai muuhun loppupisteeseen. Voi tuntua vaikealta miet-
tiä, että mitä muuta metsäyrittäjä voisi tehdä, koska koko liiketoiminnan ideana on puun 
kaataminen ja kuljetus määränpäähän. Lisäksi metsäalalle on ollut tyypillistä joustamat-
tomat ja hitaat prosessit.  

 
- - aika tärkee se strateginen valinta, et otanko mä siis itselleni jonkun 
hallinnoitavaks jonkun järjestelmän, vai tavallaan liitynkö mä jonkun kol-
mannen osapuolen järjestelmään (H7). 
 

Tekniikan kypsymättömyys juuri tälle toimialalle koettiin esteenä. Vielä ei ole sellaista 
massatuotantoa, että toiminta saataisiin jokapäiväiseksi.  (H2.) Metsä on aika haastava 
ympäristö koneelle, ja moni asia voi mennä vikaan – joten ihmisen täytyy olla valmiu-
dessa mennä korjaamaan tai tankkaamaan kone. H2:n näkemyksen mukaan vielä ei ole 
mahdollista, että kone menisi yksin metsään, kaataisi puut ja kuljettaisi tienvarteen. 
Kaikki tämä olisi teoriassa teknologisesti mahdollista, mutta ei vielä käytännössä. Tällä 
hetkellä esimerkiksi robottiautoissakin on vielä se ongelma, että ne eivät täysin pysty ha-
vainnoimaan maastoa ja olosuhteita. (H2.)  

5.7.1 Sovellukset ja alustatalous 
Sovellukset ovat keskeisessä osassa metsäalan digitaalisessa transformaatiossa, ja niiden 
käyttö on varmastikin yksi tulevaisuuden avaintoiminnoista yritysten liiketoimintamal-
leissa. H1:n mukaan ilman digitaalisia työkaluja ei olisi myöskään toiminnan edellytyk-
siä. Hän nosti esiin pelon työpaikkojen katoamisesta digitaalisten ratkaisujen kehittyessä, 
mutta hänen mukaansa se enemminkin vapauttaa asiantuntijat oikeaan työhön, kun pe-
rusasiat voi hoitaa koneellisesti. H10 oli sitä mieltä, että erilaisia sovelluksia on liikaa, ja 
mainitsi myös, että metsäalan sovellukset eivät ole lähteneet kovin hyvin liikkeelle.  

 
Elikkä se, siitä standardit puuttuu, koneista, kaikista, toimijoilta. On liian 
kirjavaa, on liian paljon erilaisia; koneet ja ohjelmat ja ei, siis siitä on 
oikeestaan ollu vaan haittaa mulle itelleni ainakin, et jokaisella toimijalla 
on omat systeemit, ja jotka liittyy tähän digitalisaatioon (H10) 
 

Järjestelmien määrä koettiin haasteena, sillä eri toimijoilla on omat järjestelmänsä, 
jotka eivät kommunikoi keskenään ja ovat kalliita pienille yrityksille hankkia ja ylläpitää.  
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Joo no mä oon hankkinu jonkun järjestelmän, jolla pystytään tekemään ja 
meillä on monta järjestelmää, jollakin saattaa kolme, neljä eri järjestel-
mää olla ni, nii siinä on aika vaikee toimia, ja sitten pahimmillaan ite jou-
tuu hommaa jonkun järjestelmän, että saa ees yksinkertaset asiat toimi-
maan. (H10) 
 
ne maksaa 5000 joku systeemi, jos haluat niihin lisää, vuosimaksut puhu-
taan tonnista ja tota… en nää niinkun järkee investoida semmoseen, kun 

se pelkkä digitalisaatio ei niinkun, se ei tuo riittävästi lisäarvoo.(H10) 
 
Metsäalalle ei oo vielä tullu semmosia alustatalouden tai jakamistalouden 
niinku sovelluksia. – ei oo sellasta tavallaan toimintakulttuuria vaan on 
niinku hyvin pitkät perinteet ja semmonen, tavallaan hyväksi koetut ja hio-
tut toimintamallit – liiketoiminnan logiikka on tietynlainen, että tällä ta-
valla me toimitaan. (H7.) 
 

Eräs haastateltava kuitenkin pohti syitä, miksi sovelluksia ei ole vielä laajemmalti 
otettu yrittäjien keskuudessa käyttöön: 

 
Jos se tietotekniikka on vielä kumminkin jollekin mörkö. Jos tuota työnte-
kijöille ei oo asetettu tavotteita muutenkaan tekemiseen. Jos asiakkaan 
kanssa käytäviin neuvotteluihin ei haluta valmistautua tietämällä, missä 
mennään… (H2.) 

5.7.2 Vaatimukset sovelluksille 
Digitaalisen transformaation mukanaan tuomat yhä verkottuneemmat liiketoimintamallit 
ja alihankinta luovat uudenlaisia kyberturvallisuusvaatimuksia pk-yrityksille (Heikkilä, 
et ym. 2016, 25). Tietoturvauhkilla voi olla merkittäviä vaikutuksia niin yrityksen liike-
vaihtoon kuin maineeseenkin.  

Työmailla käynti etukäteen (H5 käy vähemmän paikalla, katsoo kartasta; H10 ei luota 
järjestelmiin, vaan käy itse katsomassa) 

Asiakkaat odottavat metsäalalla samanlaisia palveluilta kuin muillakin aloilla. Jos te-
levision ohjaaminen onnistuu puhelimella, niin vastaavanlaisia ominaisuuksia halutaan 
myös metsäalalle. (H1.) Legner et ym. (2017, 302) mukaan ihmiset niin käyttäjinä kuin 
kuluttajina vaativat nykyään yhä kehittyneempiä digitaalisia tuotteita ja palveluita. Hei-
dän mukaansa nämä odotukset asettavat paineita yrityksille.  
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Yhdeksi haasteeksi järjestelmäkehityksessä koettiin teknologian nopea kehittyminen 

ja sitä myötä sen nopea vanheneminen. Metsäala on myös monimutkainen siinä mielessä, 
että yrityksillä voi olla paljon alihankkijoita ja toimijat ovat riippuvaisia toisistaan. Tämän 
vuoksi päätöksenteko järjestelmien hankinnan suhteen on usein hidasta. Myös alustan 
valinta mainittiin, kun pohdittiin teknologian kehitystä (H9):  

 
kehitys menee niin kovasti eteenpäin, et se ei niinku vanhenis heti. (H9) 

 
- - tota pitäs pystyy sitä päätöksentekoaikaa, et kun jotain lähetään hank-
kimaan kun se rakentaminen kestää kans oman aikansa, niin että sitten se, 
mitä valmistuu, niin ettei se valmistu jo vanhentuneena. (H6) 
 

Toisaalta myös metsäalan isot pörssiyritykset sanelevat järjestelmähankintoja aika pit-
källe, ja näiden yritysten urakoitsijat ja alihankkijat joutuvat mukautumaan heidän järjes-
telmiinsä. Isot yritykset tekevät järjestelmähankintojaan, ja urakoitsijoiden tulee hankkia 
yhteensopivat järjestelmät pystyäkseen jatkamaan toimintaansa. Nämä järjestelmät voi-
vat olla pienille yrityksille hyvinkin kalliita hankintoja, mutta ilman järjestelmiä heidän 
saattaa olla mahdotonta jatkaa toimintaansa. On myös yleistä, että näiden pienten toimi-
joiden mielipiteitä ei juuri kysellä, vaan järjestelmähankinnat tulevat ylhäältä annettuina.  

Useammassakin haastattelussa nousi esiin datan laatu, ja esimerkiksi datasisältöjen 
standardointi.  

- - jotta tää digitalisaatio voi niinku kehittyä sillä tavalla, että tota et eri 
palvelun, IT-palvelujen tarjoajien tuottamat ohjelmistot pystyy keskustele-
maan toistensa kanssa, niin tietty sen pitää olla standardoidulla tavalla 
tehty, jotta niitä voidaan helpommin yhteensovittaa. Et se on ollu aikasem-
min alalla iso haaste. (H6.) 
 
- - et ku joku IT-tuote valmistuu, niettä se jää elämään, ni sen pitää olla 
edelleen kehitettävissä, ni siihen kytkettävissä sitten lisää toiminnallisuuk-
sia. Semmonen, että tehdään 10 vuoden välein iso toiminnanohjausjärjes-
telmän niinku uusinta, niin se ei oo enää tätä päivää. (H6.) 
 

Yrityksissä on totuttu huonoihin ja epäonnistuneihin tietojärjestelmäparannuksiin, 
jotka vaikeuttavat heidän työtään, joten vaatimustaso ei ole kovin korkea (H4). Nykyisen 
IT-arkkitehtuurin muuttaminen asiakas- ja käyttäjälähtöiseksi on edelleen haaste monille 
yrityksille. Lisäksi yrityksissä tulee huolehtia keinoista kyberhyökkäysten varalle varmis-
taakseen turvallisuus. (Legner et ym. 2017, 303.) 
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5.7.3 Tehokkuus 
Useasta haastattelusta nousi esiin, että digitaalisilla ratkaisuilla tavoitellaan erityisesti te-
hokkuutta. Vastaava tilanne on suurten metsäteollisuusyritysten kohdalla, joita haastatel-
tiin metsäteollisuuden DigiBarometria (2017) varten. Tehokkuuden ja tuottavuuden pa-
rantaminen nähtiin suurimpina haasteina ja tavoitteina.  

Toisaalta tämä koettiin myös juuri esteenä, sillä järjestelmien toimivuuteen ja siten 
tehokkuuteen ei vielä täysin luoteta. Haastateltavan mukaan saadut tiedot ovat epätark-
koja, ja siten epäluotettavia. Kaukokartoituksena kerätyt tiedot ovat epätarkkoja, ja satel-
liittitiedon siirtämiseen ei voi luottaa. (H10.) Hän myös painotti sitä, että yhteydet eivät 
vielä toimi metsässä niin hyvin, vaan se aiheuttaa enemmänkin ongelmia, sillä tulee vir-
heitä ja aiheutuu päällekkäistä työtä. Myöskään verkkoyhteydet metsissä eivät vielä toimi 
täysin varmasti.  

 
- - ei voi luottaa, tai jos luottaa, ni ne tulee joka toinen kerta epäonnistu-
maan, ja siihen menee aikaa. Siinä pettyy asiakas, se luulee, että silläl on 
500 mottia hehtaarilla puuta, mutta sieltä löytyykin vaan 200 mottia ja tän 
tyyppisiä juttuja. (H10.) 

5.7.4 Mobiiliratkaisut 
Tällä hetkellä ongelmana koettiin vielä, että sovellukset eivät toimi metsässä. Mobiilirat-
kaisuja pidettiin hyvinä, mikä on jälleen linjassa metsäteollisuusyritysten mielipiteiden 
kanssa. Mobiiliratkaisuihin toivotaan parannusta, etenkin myynnin ja hankinnan osalta. 
(DigiBarometri 2017.)  

 
aika hyvin jo nykyset yli 6-kymppisetkin jo osaa esimerkiks käyttää niinkun 
mobiilipalveluita ja verkkopalveluita, ni on se silti vähän eri asia kuin, että 
olisi niinkun sanotaanko 4-kymppisten tai 3-kymppisten sukupolvi (H7). 
 
Et kohtuullisen hyvin ja on sellasia näitä tavallaan toimintoja, jotka pal-
velee niitä tavallaan valmiiks kiinnostuneita, pikkasen ikään ku teknolo-
giaorientoituneita. Mut siis sellanen ehkä puuttuu, jotka niinku arvostais 
sitä, et se aidosti helpottuu se arjen asiointi, et se ois semmonen vau-efekti 
tulis siitä, et hei tän pystyykin hoitamaan näin kätevästi (H7.) 
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5.8 Avainkumppanit 
Digitaalinen transformaatio vaikuttaa yritysten arvoketjuihin ja verkostoihin. Yhä ver-
kostomaisemmat verkostot ovat tyypillisiä, joten yrityksissä tulee pohtia, ketkä ovat hei-
dän avainkumppaneitaan. Kirjallisuudesta esiin nousikin näiden osaamis- ja kontaktiver-
kostojen puute. Erään haastateltavan mukaan Suomen metsäala on hyvin politisoitunut 
kenttä: 

 
Siinä on muuten sulle digitalisaation todellakin yks vastustava voima, ne 
tota lehmänkaupat (H4). 
 
Se on kaikkien etu, että se tavallaan se kilpailu vapautuu (H4).  
 
- - ne tarvii enemmänkin kumppanin, joka ettii heille työn - - heillä ei oo 
se digitalisaatio välineenä. Ne on ettiny kumppania (H10).  

5.8.1 Arvoketjut ja verkostot  
Metsäalalle on tyypillistä monimutkainen sidosryhmärakenne. Yrityksillä voi olla useita 
urakoitsijoita ja alihankkijoita, ja suuret metsäalan pörssiyhtiöt ovat merkittäviä pk-yri-
tysten työllistäjiä. Jotta voitaisiin saavuttaa aidosti verkostomainen liiketoimintamalli, ar-
voketjun kaikkien yritysten liiketoiminnan perusteiden tulisi muuttua. Suuri systeeminen 
muutos vaatii aikaa ja kokeiluja.  

Yrittäjien toimenkuvaan kuuluvat niin suunnittelu, korjuu, kuljetus, hoitotyöt kuin 
metsän parannustyöt. Nykyisin yrittäjät joutuvat itse suunnittelemaan työmaitaan yhä 
enemmän. Tekniikka on muuttanut toimintaa niin, että suunnittelu on yhä enemmän yrit-
täjän kuin asiakkaan päässä. (H3.) 

 
kuinka saadaan liiketoimintalogiikka niin, että tavallaan arvoverkko toi-
mii sitten, et ne yritykset toimis yhteistoiminnallisemmin - - tavallaan 
toimis verkostomaisena liiketoimintamallina ehkä tämmösen alustan 
kautta, niin siinä on niinkun jotakin käänteentekevää verrattuna siihen, 
että vain olis esimerkiks verkkosivusto, jossa tavallaan ikään ku alueen 
yrittäjät listaa toinen toisensa yhteisellä sivustolla, joka on tämmönen 
ikään ku yhteinen tavallaan hyvin yksinkertainen markkinointi, tavallaan 
ikään ku tiedote (H7). 
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Verkostomainen liiketoimintamalli saattaa usein etenkin pienemmillä paikkakunnilla 

kaatua siihen, että toimijat kilpailevat keskenään. Toisaalta pienet yritykset ovat usein 
isojen pörssiyritysten alihankkijoita, jolloin ne ovat aika kiinni toimeksiantajan tehtä-
vissä. (H7.) 

Asiakkaat ja partnerit on otettava prosesseihin mukaan, sillä heistä on lähtöisin paine 
digitalisaatioon ja he ovat arvonluonnin pääasiallinen lähde (Legner et ym. 2017, 303).  

5.8.2 Järjestelmien yhteensopivuus 
Metsäalan monimutkainen sidosryhmärakenne on haasteena myös järjestelmien yhteen-
sovittamisessa. Haastatteluista nousi esiin, että tällä hetkellä haasteena metsäalalla ovat 
yhteensopivien järjestelmien puute, sillä tällä hetkellä järjestelmät eivät juurikaan kom-
munikoi keskenään. Haastateltavat kokivat haasteeena, että yrityksissä on monenlaisia 
tietojärjestelmiä. Haasteita yhteensopivuuden lisäksi ovat järjestelmäkustannukset ja 
kommunikoinnin puute. Monet järjestelmähankinnat tulevat ylhäältä annettuina eikä pie-
nemmillä yrityksillä, jotka toimivat alihankkijoina tai urakoitsijoina, ole juuri valtaa vai-
kuttaa päätöksiin järjestelmäuudistuksista.  

 
- - ne on irrallisia toimijoita, - - että ei siellä niinku tietojärjestelmät ei 
juttele keskenänsä sillä lailla mitenkään järkevästi vielä (H4). 

 
Puun matka metsästä tehtaalle tai muualle loppukäyttöön ei ole yksinkertainen. Tieto-

järjestelmillä on pyritty helpottamaan myös tätä tilannetta, mutta haastatteluista nousi 
esiin myös ongelmia. H10 korosti edelleen metsässä käymisen tärkeyttä, sillä hän oli koh-
dannut tilanteita, joissa järjestelmien mukaisiin paikkatietoaineistoihin oli luotettu, mutta 
tilanne metsässä ei vastannutkaan sitä. Haastateltavat korostivat metsän haastavaa ympä-
ristöä. Yhteydet eivät toimi, kuvat ovat epätarkkoja, koska tuulee tai kuvat on jouduttu 
kuvaamaan liian korkealta (mm. H1, H2). H1 korosti myös sitä, että ei vielä aivan täysin 
luottaisi paikkatietoaineistoihin, ja piti metsässä käyntiä vielä tärkeänä. Hän esimerkiksi 
nosti esiin, että metsässä on harvoin niin tuuleton hetki, että esimerkiksi dronet saisivat 
täysin tarkkaa kuvaa.  

Järjestelmät ovat muuttuneet siihen suuntaan, että yritykset – niin isot kuin pienet – 
eivät enää halua omistaa ja ylläpitää järjestelmiä, vaan hankkivat ne järjestelmätoimitta-
jalta, ja maksavat käytön mukaan (H3).  

Haasteena järjestelmäkehityksessä on yrittäjien mukaantulo. Yhä useampi yrittäjä ha-
luaisi olla mukana kehittämässä sovelluksia, mutta haasteena on kuulla kaikkia. Kehitys-
prosessissa on yleensä muutama yrittäjä mukana. (H3.) Eräs yrittäjä totesikin, että omaa 
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ääntään on vaikea saada kuuluviin, ja järjestelmät ja niiden ominaisuudet tulevat usein 
ylhäältä annettuina (H5). 

Useampikin haastateltava, (mm. H10) nosti esiin, että alalta puuttuvat vielä standardit, 
niin koneista, järjestelmistä kuin toimijoiltakin.  

 
On liian kirjavaa, on liian paljon erilaisia; koneet ja ohjelmat ja ei, siis 
siitä on oikeestaan ollu vaan haittaa mulle itelleni ainakin, et jokaisella 
toimijalla on omat systeemit, ja jotka liittyy tähän digitalisaatioon.  

5.8.3 Vastuu 
Toisesta haastattelusta esiin nousi myös vastuukysymys. Pohdittiin, kuka on vastuussa, 
jos tekniikka pettää ja koneet eivät toimi. Useammassakin haastattelussa todettiin, että 
kun kone seisoo, yrityksen tuotanto lakkaa (esim. H2).  

 
- - luotettavuus siinä niinkun on ehkä isompi asia, koska tavallaan sillä 
automatisaatiossahan  toiminta pysähtyy, jos joku yksittäinen laite hajoaa. 
Ja palataan liikeotimintaan, koneyrittämisen liiketoimintaan. Sillon kun 
kone pysähtyy, niin tuotanto lakkaa. Ja rahatu tulee tuotannosta. Rahat 
tulee siitä, että tien varressa on puita. Ei siitä, että ihmetellään siellä me-
tässä jotain häiriötekijää. (H2.) 
 

Avainkumppaneiden valintaan liittyy monia haasteita, kun järjestelmät tulisi saada yh-
teensopiviksi, jotta oikeasti verkostomainen liiketoimintamalli voisi toteutua. Metsäalalla 
on erityisenä haasteena, sillä avainkumppaneina on usein suuria metsäteollisuusyrityksiä, 
jotka sanelevat ehdot ylhäältä eikä pienemmillä yrityksillä ole juuri sananvaltaa. Vastuu-
kysymys on haastava, sillä pienetkin työnseisaukset järjestelmiä uudistettaessa tai päivi-
tettäessä voivat tulla kalliiksi pienille yrityksille. Heidän tulee kuitenkin sopeutua, sillä 
muuten he eivät voisi jatkaa toimintaansa lainkaan.  

5.9 Kustannusrakenne 
Digitaalinen transformaatio muuttaa yritysten kustannusrakennetta, sillä teknologian uu-
distaminen vaatii investointeja, kuten järjestelmien ja muiden hankintoja. Erään haasta-
teltavan mukaan toiminta lisääntyy, mutta katemarginaali pienenee (H10). Haasteena 
haastatteluista nousi esiin mahdollisen investoinnin taikka investointien takaisinmaksu-
aika, ja pohdittiin, mikä on tulevaisuuden kassavirta (H7).  
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Metsäalalla kate on suhteellisen pieni verrattuna moneen muuhun alaan, joten asiak-

kaan tuoma arvo tulee siitä, jos hänestä tulee yrityksen suosittelija. Voi olla, että ensim-
mäinen asiakkuus hoidetaan ikään kuin nollakatteella, jolla katetaan vain kulut, ja tuotto 
seuraa vasta siitä, että asiakas on suositellut yritystä. (H1.) 

Haasteeksi koettiin myös sen oivaltaminen, kuinka paljon kannattaa investoida digi-
taaliseen transformaatioon, ja mikä on sijoitetun pääoman tuotto. Digitaalisen transfor-
maation myötä hinnoittelumallit ohjelmistohankinnassa ovat muuttuneet siten, että ku-
kaan ei enää omista ohjelmistoja, vaan ne hankitaan pilvipalveluina, jolloin niistä lasku-
tetaan käytön mukaan. (H1.) Tämä on ollut hyvin tyypillinen kehityssuunta myös muilla 
aloilla. Hankkeen opuksessa (Palos 2014, 71) nostettiin esiin lisenssien kalliit kertahan-
kinnat. Kirjallisuudesta nousi esiin myös ylläpitokustannukset. Nämä ovat tekijöitä, jotka 
muuttavat yrittäjien kustannusrakennetta, ja samat haasteet näihin liittyen nousivat esiin 
myös haastatteluista.  

5.10 Mahdollisuudet 
Haasteet ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä. Siinä missä tunnistetaan uusien ilmi-
öiden mahdollisuudet, mukana tulevat myös riskit ja haasteet. DigiBarometrin (2017) ky-
selyyn vastanneista yrityksistä lähes kaikissa oli tunnistettu digitaalisen liiketoiminnan 
mahdollisuudet. Digibarometriin haastateltavat yritykset ovat kuitenkin suuria metsäteol-
lisuusyrityksiä, joissa suurin uudistuksiin suhtaudutaan eri tavoilla kuin pienemmissä yri-
tyksissä. Tämä kuvaa ehkä hyvin sitä kontrastia, mitä ajatellaan olevan pienten ja suurten 
metsäyritysten välillä. Esimerkiksi haastateltava H10 oli vahvasti eri mieltä eikä nähnyt 
digitalisaatiolla minkäänlaisia mahdollisuuksia hänen liiketoiminnassaan – päinvastoin. 
Digibarometriin osallistuneista yrityksistä alle puolet (45%) koki uudet liiketoimintamal-
lit mahdollisuutena tällä hetkellä. Haastattelujen perusteella voisi kuitenkin todeta, että 
suurin osa koki digitaalisen transformaation mukanaan tuomat mahdollisuudet suurem-
miksi kuin haasteet ja esteet. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä tutkielman viimeisessä luvussa käsitellään tutkielman johtopäätökset ja tutkielman 
teoreettiset ja käytännölliset vaikutukset. Lisäksi esitellään tutkielman rajoitukset ja eh-
dotukset jatkotutkimukselle aiheesta.  

Tässä tutkielmassa tutkittiin digitaalisen transformaation vaikutuksia metsäalan liike-
toimintamalleihin. Erityisesti tarkastelunkohteena olivat alalla kohdatut haasteet ja esteet 
digitalisaation toteuttamiselle, tai siitä hyötymiselle. Tutkimuskysymykset, joihin pyrit-
tiin vastaamaan:   

• Mitä liiketoiminnallisia haasteita digitaalinen transformaatio aiheuttaa met-
säyrittäjille? 

• Mitä liiketoiminnallisia esteitä metsäyrittäjät kokevat digitalisaation hyödyn-
tämisessä? 

 
Yhtenä uhkana digitaalista transformaatiota kohtaan nousi epävarmuus. Kukaan ei 

vielä oikein tiedä, miten ala tulee muuttumaan. Epävarmuus liittyi myös esimerkiksi jär-
jestelmistä saadun tiedon laatuun. Merkittäväksi haasteeksi nousi dataan liittyvä epävar-
muus. Vielä ei täysin luoteta siihen, että järjestelmistä löytyvä tieto on luotettavaa ja ajan-
tasaista.  

Tässä kohtaa on hyvä kuitenkin muistaa, että vaikka Suomen metsäalaa voidaan moit-
tia perinteiseksi, hitaasti reagoivaksi ja uudistuksia verkkaisesti läpivieväksi, on esimer-
kiksi metsänomistajilla kuitenkin käytössään maailman tarkinta ja parasta tietoa metsäs-
tään (esim. H8).  

Pienet metsäyrittäjät ovat metsäyhtiöiden varassa, koska ne toimivat usein niiden ali-
hankkijoina, jolloin pk-yrittäjät eivät voi tehdä liiketoimintaansa liittyviä päätöksiä kovin 
autonomisesti, vaan isot yhtiöt sanelevat muutokset ja niiden etenemisvauhdin.  

Toisaalta on huomioitava, mihin Suomen metsäalaa ja sen digitaalisen transformaation 
tilaa verrataan. Suomessa on kansainvälisesti vertaillen maailman tarkinta tietoa, ja suo-
malainen metsätalous on suhteellisen kannattavaa. Meillä on paljon tietoa metsistä, ja 
infrastruktuuri on toimivaa, joten metsätalous toimii kuitenkin suhteellisen tehokkaasti. 
(H8.) Toisaalta, jos metsäalan digitalisaatiota verrataan muihin aloihin, niin digitaalisen 
transformaation näkyminen ja vaikutukset voivat näyttäytyä hitaampina.  

Moni haastateltavista ei ollut oikeastaan vielä sen enempää pohtinut digitaalisen trans-
formaation vaikutuksia omiin liiketoimintamalleihinsa. Moni koki liiketoimintamalliin 
kohdistuvat vaikutukset haastavina, ja esimerkiksi liiketoimintamallikanvaasi ei ollut 
tuttu oikeastaan kenellekään ennestään.  

Niin teorian kuin empirian mukaan keskeisimmiksi liiketoiminnallisiksi haasteiksi di-
gitaaliseen transformaatioon liittyen nousivat kyvykkyyksiin ja resursseihin liittyvät 
haasteet. Kuten jo arvattakin saattoi, resurssipula nousi yhdeksi mainituimmista 
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haasteista digitaalisen transformaation kohdalla tätä tutkimusta varten haastateltujen jou-
kossa. Yleisimmin resurssipula liittyi joko osaavaan henkilökuntaan, ohjelmistojen han-
kintaan tai ajanpuutteeseen.  

Ansaintamalleihin liittyvänä haasteena metsäalalla on, että vanhastaan on totuttu saa-
maan paljon ilmaiseksi. Asiakkaat eivät ole kovin halukkaita maksamaan uusista palve-
luista ja järjestelmistä, vaan esimerkiksi datan odotetaan tulevan ”oikean” työn ohessa. 

Metsäala on haastava yrityksille myös siinä mielessä, että julkinen talous on tuottanut 
järjestelmiä ja palveluita ilmaiseksi. Tämä luo epäreilun kilpailutilanteen yrityksille, jotka 
tarjoavat vastaavanlaista, mutta ehkä parempaa palvelua. Toinen dataan liittyvä haaste on 
sen muuttaminen liiketoiminnaksi.  

Metsäalalle on ominaista monimutkaiset sidosryhmärakenteet ja erityyppiset asiakas-
segmentit. Tässä tutkielmassa näihin liittyviksi haasteiksi koettiin asiakaskunnan pieni 
lukumäärä, ja toisaalta näiden erilaisten tarpeiden täyttäminen. Alalla on myös pitkät pe-
rinteet, ja tiettyjä toimintoja voi olla vaikea muuttaa. Esimerkiksi sosiaalisen median 
käyttö koettiin haastavaksi – niin osaamisen kuin yksityisyyden suojan vuoksi. Alan eri 
toimijoilla on myös käytössään erilaisia järjestelmiä, ja useinkaan ne eivät ole yhteenso-
pivia muiden toimijoiden kanssa. Useiden järjestelmien hankinta ja ylläpito on haastavaa 
yrityksille, mutta kuitenkin välttämätöntä toiminnan jatkamisen kannalta.  

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, millaisia esteitä ja hidasteita metsäalan yrit-
täjät ovat kohdanneet digitaalisen transformaation etenemisen kannalta. Liiketoimintaan 
vaikuttavia esteitä ja haasteita toki löytyi, mutta pääasiallisesti kuitenkin tämän tutkiel-
man perusteella voitaisiin todeta, että digitalisaatio ja digitaalinen transformaatio etenevät 
myös metsäalalla. Vaikkakin voi olla, että joihinkin aloihin verrattuna hieman verkkai-
semmin.  

Jollain tavalla tuntuu, että metsäalan digitalisaatio etenee isojen metsäyhtiöiden tarpei-
den mukaan, ja pienet yritykset tulevat perässä ilman että voivat juurikaan vaikuttaa. Pk-
yritykset tuntuvat olevan tässä digitalisaatiohypessä hiukan unohdettu. Toisaalta eräs jär-
jestelmätoimittajista (H3) ei ollut kohdannut mitään erikoishaasteita sen vuoksi, että asi-
akkaat olivat pk-yrityksiä. Haasteet, joita hän oli kohdannut, olivat ennemminkin nor-
maaleja tietojärjestelmäprojektien toteuttamiseen liittyviä haasteita.  

On selvää, että vaikka digitaalinen transformaatio vaikuttaa jokaiseen alaan, toisilla 
aloilla sen vaikutukset ja mahdollisuudet ja myös haasteet ovat selvemmin nähtävissä. On 
ymmärrettävää, että metsäalalla voi olla yhä hankaluuksia ymmärtää, miten digitaalinen 
transformaatio tulee alaa oikeasti muuttamaan.  
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6.1 Teoreettiset ja käytännölliset vaikutukset 
Suuret hankkeet ja tavoitteet Suomessa niin paikallisesti kuin valtion tasolla puskevat 
digitalisaatiota ja digitaalista transformaatiota metsäalalle. Ilmiöön on herätty niin metsä 
alan koulutuksessa kuin alan yrityksissä ja järjestöissäkin.  

Akateemisen tutkimuksen kannalta tästä tutkielmasta saadut tulokset täydentävät tut-
kimusaukkoa liiketoimintamallitutkimuksessa pk-yritysten osalta, sillä pk-yritysten koh-
taamat digitaaliseen transformaatioon liittyvät haasteet on vähän tutkittu aihe. 

Tutkielmassa pohdittiin digitaalisen transformaation vaikutuksia liiketoimintamallei-
hin, ja millaisia esteitä ja haasteita niiden tutkimuksesta ylipäätään on löydetty.   

Metsäalan käytännön kannalta tämän tutkielman tulokset voivat herätellä yritykset 
pohtimaan, millaisia haasteita alalla on yleensä kohdattu, ja siten paremmin tunnistaa 
omat haasteet, ja ratkaista ne. Haastatteluistakin nousi esiin, että tälle aihealueelle on tar-
vetta myös koulutuspuolella (H8).  

 
- - et on kysymyksessä nimenomaan käytännön murroksesta eikä niinku 
tutkimuksellisesta murroksesta. Että ne monet asiat, joita nyt niinku digi-
talisaatio hyödyntää, ni ne on ehkä tutkimusaiheina jo vähän vanhoja. 
(H8.)  
 

Tämän tutkimuksen myötä metsäyrittäjät voivat verrata omia kohtaamiaan haasteita ja 
esteitä, ja pohtia, miten ne voitaisiin ratkaista. He voivat tiedostaa haasteet, ja ymmärtää, 
mistä ne johtuvat. Samalla he voivat peilata, ovatko heidän ongelmansa rinnassa tässä 
tutkielmassa esiin tulleiden haasteiden ja esteiden kanssa. Ovatko ne alalle luonteenomai-
sia, vai yksittäisen yrityksen ja yrittäjän haasteita. Toisaalta myös omaa suhtautumistaan 
digitaalista transformaatiota kohtaan voi pohtia, ja mahdollisesti saada uusia ideoita.  

Kyky sopeutua nopeasti tai luoda täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja voi erotella 
yritykset niistä, jotka hädin tuskin selviytyvät markkinoilla ja jotka lopulta menevät kon-
kurssiin (Kajanus et ym. 2014, 613).  

6.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimus 
Tutkimus sisältää monia rajoituksia. Kun haastateltavia oli kolmesta ryhmästä, ehkä 

olisi pitänyt saada haastateltua vielä useampaa jokaisesta ryhmästä, vaikka näyttikin, että 
aineisto alkoi kyllääntyä. Aiheen kannalta voisi olla mielekkäämpää haastatella suurem-
paa määrää yrittäjiä. Tutkimus ja käytäntö menevät tällä(kin) alalla hiukan eri tahdissa, 
joten aiheen käytännönläheisyyden vuoksi olisi ehkä voinut jopa miettiä 
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asiantuntijahaastatteluiden poisjättöä. Lisäksi, tutkielman tulokset eivät ole yleistettävissä 
aineiston pienen koon ja suppean joukon vuoksi.  

Jo pelkästään liiketoimintamallien käyttö sinänsä rajoittaa, sillä se yksinkertaistaa mo-
nimutkaista asiaa, ja on teoreettisesti alikehittynyt konsepti, joka ei välttämättä sovellu 
empiiriseen tutkimukseen (Zott 2011, 1038). Liiketoimintamallikanvaasi on myös jok-
seenkin tuntematon työkalu, ja saattaa tuntua monimutkaiselta käsittää, tai luoda yhteys 
käytännön kanssa.  

Tässä tutkielmassa esimerkiksi metsänomistajat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
Heiltä olisi voinut saada erilaisia näkökulmia ja ajatuksia aiheeseen. Samoin suurten met-
säyritysten edustajia ei ole haastateltu tässä tutkielmassa, sillä keskityttiin ennemminkin 
pk-yrityksiin. Digitaalinen transformaatio saattaisi kuitenkin näyttäytyä isommille met-
säalan yrityksille aivan eri lailla. Toisaalta tämä tutkimus keskittyy juuri metsäalalle, jo-
ten tuloksien vertailu muihin aloihin on hyvin rajallista.  

Metsäalan digitalisaatio on sinänsä aiheena vielä kovin uusi, ja esimerkiksi Itä-Suo-
men yliopisto alkaa tarjota kurssia tästä aiheesta. Näin siitä huolimatta, että H3 totesi 
metsäalan olevan edelläkävijä siinä suhteessa, että digitaalisia järjestelmiä on ollut met-
säalan koneissa jo vuosikymmeniä sitten. 

Haastatteluiden käyttö aineistonkeruumenetelmänä on myös yksi rajoitus, sillä tutkija 
ei pysty olemaan täysin objektiivinen. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 20) korostavat, että ob-
jektiivista tietoa ei ole olemassakaan, vaan jo tutkimuksen asettelu on subjektiivista.  
Haastattelijan on haastavaa olla johdattelematta haastateltavaa, ja lisäksi jo näiden haas-
tateltavien valinta tutkimukseen on haastattelijan subjektiivinen valinta, ja tulokset voisi-
vat olla hyvinkin erilaisia, jos eri henkilöitä olisi haastateltu. Metsäalalla on myös mo-
nenlaisia toimijoita, joiden ajatukset eivät tässä tutkielmassa näy.  

Tutkielma on rajattu koskemaan Suomen metsäalaa, joten tuloksia ei voi käyttää 
muissa taloudellisissa tai maantieteellisissä ympäristöissä.  

Haastateltavat olivat pääosin valveutuneita nuoria tai keski-ikäisiä miehiä, joten he 
saattoivat olla melko homogeeninen joukko ajatuksiltaan. Karppinen ja Hänninen (2017, 
3) toteavatkin, että naisten ääni on tällä hetkellä heikosti edustettuna metsänomistajatut-
kimuksessa. Lisäksi haastateltavat olivat maantieteellisesti aika keskittyneeltä alueelta 
Etelä-Suomesta, ja pari muualta. Mutta esimerkiksi pohjoisemmassa saattaisi olla hyvin-
kin erilaisia mielipiteitä aiheesta. Lisäksi haastateltiin kolmeen eri ryhmään kuuluvia hen-
kilöitä, joten tulokset saattaisivat olla erilaisia, jos olisi haastateltu vain yhteen ryhmään 
kuuluvia henkilöitä, mutta useampaa.  

Yrittäjiä oli otettu mukaan kahdesta eri joukosta: metsäpalveluyrittäjät ja koneyrittäjät. 
Tutkielman edetessä valkeni, että nämäkin yrittäjäporukat ovat keskenään hyvin erilaiset, 
eli tutkielmassa olisi voinut myös keskittyä vain jompaankumpaan.  

Jatkotutkimuksena tähän aiheeseen liittyen voisi toteuttaa kyselytutkimuksen, joka lä-
hetettäisiin esimerkiksi yrittäjille. Lomakehaastattelu olisi myös toinen mahdollinen 
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vaihtoehto. Voisi mitata, miten digitalisaatio on edennyt metsäalalla, ja osallistujat voisi-
vat joutua esimerkiksi merkitsemään suhtautumisensa digitalisaation tietyllä asteikolla. 
Toisaalta myös työpajamuotoinen havainnointi voisi olla sopiva aineistonkeruumene-
telmä aiheen tutkimiseen.  

 



78 
LÄHTEET 

Alasuutari, Pertti (2012) Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino. Tampere 2011.  
Amit, Raphael – Zott, Christoph (2001) Value creation in e-business. Strategic Manage-ment Journal, Vol. 22, No. 6/7, 493-520.  
Andriole, Stephen J. (2017) Five myths about digital transformation. MIT Sloan Manage-ment Review. Vol. 58, No. 3. 
Bauer, Wilhelm – Hämmerle, Moritz – Schlund, Sebastian – Vocke, Christian (2015) Transforming to a hyper-connected society and economy – towards an “in-

dustry 4.0”. 6th International Conference on Applied Human Factors and Er-gonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences. Procedia Manufac-turing, Vol. 3, 417-424.  
Berman, Saul - Marshall, Anthony (2014) The next digital transformation: from an indi-vidual-centered to an everyone-to-everyone economy. Strategy & Leader-ship, Vol. 42 No. 5, 9-17. 
Berman, Saul J. (2012) Digital transformation: opportunities to create new business mod-els, Strategy & Leadership, Vol. 40, No. 2, 16-24.  
Bharadwaj, Anandhi – El Sawy, Omar A. – Pavlou, Paul A. – Venkatraman (2013) Digital business strategy: Towards a next generation of insights. MIS Quarterly Vol. 37 No. 2, 471-482.  
Bishop, Joshua – Kapila, Sachin . Hicks Frank – Mitchell, Paul – Vorhies, Francis (2009) New business models for biodiversity conservation. Journal of Sustainable Forestry, Vol. 28, No. 3-5, 285-303. 
Boulton, Clint (2017) Digital transformation: A necessary disruption. Computerworld Hong Kong, Jul 31, 2017.  
Bouwman, Harry – Nikou, Shahrokh – Molina-Castillo, Francisco J. – de Reuver, Mark (2018) The impact of digitalization on business models. Digital policy, reg-ulation and governance. Vol. 20 No. 2, 105-124.  
Bryman, Alan – Bell, Emma (2015) Business Research Methods. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press. 
Business Wire (2017) IDC Forecasts $1.2 trillion in worldwide spending on digital trans-formation technologies in 2017. 23.2.2017. <https://www.business-wire.com/news/home/20170223005072/en>, haettu 12.2.2018.  
Chen, WenShin – Hirschheim, Rudy (2004) A paradigmatic and methodological exami-nation of information systems research from 1991 to 2001. Information Sys-tems Journal 14, 197-235.   
Chesbrough, Henry (2010) Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range Planning. Vol. 43, 354-363.  



79 
Chesbrough, Henry (2007) Business model innovation: it’s not just about technology an-ymore. Strategy & Leadership. Vol. 35 No. 6, 12-17.  
Chesbrough, Henry – Rosenbloom, Richard S. (2002) The role of business model in cap-

turing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technol-ogy spin-off companies. Industrial and Corporate Change, Vol. 11, Nr. 3, 529-555.  
Dremel. Christian, Herterich, Matthias M. – Wulf, Jochen – Waizmann, Jean-Claude – Brenner, Walter (2017) How AUDI AG established big data analytics in its digital transformation. MIS Quarterly Executive, Vol. 16, Issue 2, 81-100.  
Eriksson, Päivi – Kovalainen, Anna (2008) Qualitative methods in business research. SAGE Publications Ltd. London.   
Erlandsson, Emanuel (2017) Liiketoimintamallilla metsätaloussektorilla – mitä ja miksi? FOBIA. 31.10.2017. <https://www.luke.fi/fobia/2017/10/31/liiketoiminta-mallit-metsataloussektorilla-mita-ja-miksi/>, haettu 2.2.2018. 
Eskola, Jari – Suoranta, Juha (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Osuuskunta Vastapaino. Tampere 1998.  
Euchner, Jim – Ganguly, Abhijit (2014) Business model innovation in practice. A sys-tematic approach to business model innovation can help capture value and reduce risks. Research Technology Management. November-December 2014, 33-39.  
Fitzgerald, Michael – Kruschwitz, Nina – Bonnet, Didier –Weich, Michael (2013) Em-bracing digital technology. A new strategic imperative. MIT Sloan Manage-ment Review Research Report, 1-12.  
Forsström-Tuominen, Heidi (2017) Taloustutka: Pk-yritysten digitalisaatiota edistettävä edelleen. Pellervon taloustutkimus. Maaseudun Tulevaisuus. 4.12.2017. < http://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/taloustutka-pk-yritysten-digitalisaa-tiota-edistettava-edelleen.html>, haettu 16.3.2018.  
fsd.uta.fi/menetelmaopetus, <https://www.fsd.uta.fi/menetelmaope-tus/kvali/L2_3_2_3.html>, haettu 3.4.2019.  
Halén, Marco (2016) Digitaalinen transformaatio – Hajoita ja Hallitse. Sulava Creating Better Worklife. 22.12.2016 <https://www.sulava.com/digitaalinen-trans-formaatio-tuottavuuden-lahteena/>, haettu 25.7.2018. 
Hansen, Rina – Sia, Siew Kien (2015) Hummel’s digital transformation towards omni-channel retailing: Key lessons learned. MIS Quarterly Executive. Vol. 14, Issue 2, 51-66.  
HBR Analytics Services (2014) The leadership edge in digital transformation, Harvard Business Review. <http://www.oracle.com/us/c-central/oracle-leadership-edge-digital-2276804.pdf>, haettu 2.3.2018.  



80 
Heikkilä, Marjo – Rättyä, Anita – Pieskä, Sakari – Jämsä, Joni (2016) Security challenges in small- and medium-sized manufacturing enterprises. SIMS 2016. Inter-national Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems, 21-24.6.2016, Narvik, Norja.  
Henriette, Emily – Feki, Mondher – Boughzala, Imed (2016) Digital transformation chal-lenges. MCIS 2016 Proceedings. 33. Association for Information Systems (AISeL). 
Henriette, Emily – Feki, Mondher – Boughzala, Imed (2015) The shape of digital trans-formation: A systematic literature review. MCIS 2015 Proceedings, Paper 10. Association for Information Systems (AISeL). 
Hess, Thomas – Matt, Christian – Benlian, Alexander – Wiesböck, Florian (2016) Op-tions for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Exec-utive, Vol. 15 (2), 123-139.  
Hinings, Bob – Gegenhuber, Thomas – Greenwood, Royston (2018) Digital innovation and transformation: An institutional perspective. Information and Organiza-tion, Vol. 28, 52-61. 
Hirsjärvi, Sirkka – Hurme, Helena (2008) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Gaudeamus Helsinki University Press, Painopaikka Yliopisto-paino Helsinki 2008.  
Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula (2012) Tutki ja kirjoita. Tammi Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012. 
Hyvärinen, Matti – Nikander, Pirjo – Ruusuvuori, Johanna (2017) Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino Tampere. 
Joensuu-Salo, Sanna. – Hakola, Jennika – Katajavirta, Marja – Nieminen, Tiina – Liuk-konen, Jaana – Pakkanen, Jarkko – Nummela, Jarmo (2017) Pk-yritysten digitalisaatio Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkai-susarja B. Raportteja ja selvityksiä 125, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. <https://www.theseus.fi/handle/10024/129131> 
Kajanus, Miika – Leban, Vasja – Glavonjic, Predrag – Krc, Janez – Nedeljkovic, Jelena 

– Nonic, Dragan – Nybakk, Erlend – Posavec, Stjepan – Riedl, Marcel – Teder, Meelis – Wilhelmsson, Erik – Zalite, Zinta – Eskelinen, Tuomo (2018) What can we learn from business models in the European forest sec-tor: Exploring the key elements of new business model designs, Forest Pol-icy and Economics, Vol. 99 (2019) 145-156.  
Kajanus, Miika – Iire, Antti – Eskelinen, Tuomo – Heinonen, Mikko – Hanse, Eric (2014) Business model design: New tools for business systems innovation. Scandi-navian Journal of Forest Research, Vol. 29, No. 6, 603-614.  



81 
Kansallinen metsästrategia 2025, Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015. Maa-ja met-sätalousministeriö 6/2015. <https://mmm.fi/docu-ments/1410837/1504826/Kansallinen+mets%C3%A4strate-gia+2025/c8454e55-b45c-4b8b-a010-065b38a22423/Kansalli-nen+mets%C3%A4strategia+2025.pdf> 
Karppinen, Heimo – Hänninen, Harri (2017) Metsien omistaminen ja käyttö – onko su-kupuolella väliä? Metsätieteen aikakauskirja. 28.4.2017. <https://www.met-satieteenaikakauskirja.fi/article/7708/author/14745>, haettu 3.1.2018. 
Kaskinen, Juha (2018) Mitä metsistä tulevaisuudessa? <https://blog.hamk.fi/uudistuva-metsayrittaja/mita-metsista-tulevaisuudessa/>, haettu 7.10.2018.   
Kauppinen, Tatu – Kivikoski, Jouni (2017) Polkeeko Pk-yritysten digitaalisuus paikoil-laan? Tutkimus suomalaisten pk-yritysten digitaalisten työkalujen käytöstä. Prior Konsultointi Oy. 11.9.2017. < https://www.yrittajat.fi/sites/default/fi-les/suomalaisten_pk_yritysten_digitaalisuus_2017.pdf > 
Kohli, Rajiv – Johnson, Shawn (2011) Digital transformation in latecomer industries: CIO and CEO leadership lessons from Encana Oil & Gas (USA) Inc. MIS Quarterly Executive, Vol 10, Issue 4, 141-156.  
Koppa.jyu.fi/tapaustutkimus < https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/tapaustutkimus>, haettu 12.7.2018.  
Koppa.jyu.fi/tutkimuksen-toteuttaminen <https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelma-polkuja/tutkimusprosessi/tutkimuksen-toteuttaminen>, haettu 12.7.2018. 
Korhonen, Sanna – Valli, Katriina (2014) Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja. Teknologiateollisuus ry. Market-Visio Oy. <http://teknologiateolli-suus.fi/sites/default/files/file_attachments/teollisenyrityksenksikirja.pdf>, haettu 4.2.2018.   
Kuusisaari, Jaakko (2017) Metsä- ja paperiteollisuus digitalisoituu. <https://www.tieto.fi/nakemyksia-ja-visioita/metsa-ja-paperiteollisuus-di-gitalisoituu>, haettu 1.2.2018. 
Legner, Christine – Eymann, Torsten – Hess, Thomas – Matt, Christian – Böhmann, Tilo 

– Drews, Paul – Mädche, Alexander – Urbach, Nils – Ahlemann, Frederik (2017) Digitalization: Opportunity and challenge for the business and infor-mation systems engineering community. Business & Information Systems Engineering Vol. 59, No. 4, 301-308. 
Li, Liang – Su, Fang – Zhang, Wei – Mao, Ji-Ye (2017) Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Info Systems J. 1-29.  
Liu, Day-Yang – Chen, Shou-Wei – Chou, Tzu-Chuan (2011) Resource fit in digital transformation. Lessons learned from the CBC Bank global e-banking pro-ject. Management Decision. Vol. 49, No. 10, 2011, 1728-1742. 
Liu, Dan – Li, Shengchen – Yang, Tianchi (2012) Competitive business model in audio-book industry: A case of China. Journal of software. Vol. 7 No. 1, 33-40. 



82 
Magretta, Joan (2002) Why business models matter. Harvard Business Review, Vol. 80, No. 5, 86-92.  
mit.jyu.fi, <http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/aineiston_analy-sointi2.pdf>, haettu 3.4.2019.  
Morakanyane, Resego – Grace, Audrey – O’Reilly, Philip (2017) Conceptualizing digital transformation in business organizations: A systematic review of literature. 30th Bled eConference, 1-10.  
Mäntymäki, Matti (2011) Continuous use and purchasing behaviour in social virtual worlds. Turun kauppakorkeakoulu, Uniprint, Turku 2011.  
Nwankpa, Joseph K. – Roumani, Yaman (2016) IT capability and digital transformation: A firm performance perspective. 37th International Conference on Infor-mation Systems, Dublin 2016.  
Osterwalder, Alexander – Pigneur, Yves (2010) Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons, Inc.  
Osterwalder, Alexander – Pigneur, Yves – Tucci, Christopher L. (2005) Clarifying busi-ness models: Origins, present, and future of the concept. Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16, Artikkeli 1, 1-25.  
Palos, Minna (2014) Monipuolinen metsäyrittäjä palveluksessasi. Hämeen ammattikor-keakoulu, Tammerprint Oy, Tampere.  
Piccinini, Everlin – Hanelt, Andre – Gregory, Robert. W. – Kolbe, Lutz M. (2015) Trans-forming industrial business: The impact of digital transformation on auto-motive organizations. Completed Research Paper, Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth 2015.  
Ruohonen, Mikko – Mäkipää, Marko – Ingalsuo, Timo (2017) Ketterä digitalisaatio. Stra-teginen ketteryys verkostoissa ja ICT:n älykäs hyväksikäyttö. Ketterä digi-talisaatio -tiimi ja StrAgile-projektin tutkijat. Tampere 2017. Alasin Media Oy.  
Schäfer, Henrik (2016) Halua on, aikaa ja rahaa ei – alle puolet pk-yrityksistä uskoo di-gitalisaatioon. Maaseudun tulevaisuus. 25.2.2016. <https://www.maaseu-duntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/halua-on-aikaa-ja-rahaa-ei-alle-puo-let-pk-yrityksist%C3%A4-uskoo-digitalisaatioon-1.139391>, haettu 16.3.2018.  
Sihvonen, Marjatta (2017) Äly meni metsään – tulevaisuuden metsäkoneet tekevät data-fuusiota. Luonnonvarakeskus, 2.6.2017. <https://www.luke.fi/mt-aly-meni-metsaan-tulevaisuuden-metsakoneet-tekevat-datafuusioita/> haettu 21.4.2019. 
Singh, Anna – Hess, Thomas (2017) How chief digital officers promote the digital trans-formation of their companies. MIS Quarterly Executive, Vol. 16, Issue 1, 1-17.  



83 
Teece, David J. (2010) Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning. Vol. 43, No. 2-3, April-June 2010, 172-194.  
Tieto (2017) Tiedon tutkimus: Digitaalinen disruptio kiihtyy Pohjoismaissa - useat ny-kyiset liiketoimintamallit kuihtuvat 3-5 vuodessa. <https://www.tieto.fi/uu-tiset/tiedon-tutkimus-digitaalinen-disruptio-kiihtyy-pohjoismaissa-useat-nykyiset-liiketoimintamallit>, haettu 11.2.2018.  
Tilson, David - Lyytinen, Kalle - Sørensen, Carsten (2010) Digital infrastructures: The missing IS research agenda. Information Systems Research. Vol. 21, No. 4, pp. 748-759. 
Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudis-tettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi 2018. Helsinki 
Valtioneuvoston julkaisusarja 27/2018. Ratkaisujen Suomi: Hallituksen toimintasuunni-telma 2018 – 2019. Valtioneuvosto.  
Vial, Gregory (2019) Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Journal of Strategic Information Systems, in press, 1-27. 
Westerman, George – Calméjane, Claire – Bonnet, Didier – Ferraris, Patrick – McAfee, Andrew (2011) Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organ-izations. Report, Capgemini Consulting & MIT Center for Digital Business, Paris & Cambridge, MA, (November 2011). 
Westerman, George - Bonnet, Didier - McAfee, Andrew (2014) The nine elements of digital transformation. MITSloan Management Review 7.1.2014 <https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transfor-mation/>, haettu 2.3.2018. 
Westerman, George - Bonnet, Didier (2015) Revamping your business through digital transformation. MITSloan Management Review 18.2.2015 <https://sloanre-view.mit.edu/article/revamping-your-business-through-digital-transfor-mation/>, haettu 2.3.2018. 
White, Martin (2012) Digital workplaces: Vision and reality. Business Information Re-view, Vol. 29(4), 205-214.  
Yrittäjät (2017) Pienyrittäjä on tietoinen digitalisaatiosta – aika ei silti tahdo riittää siihen. 4.1.2017. Yrittäjät. <https://www.yrittajat.fi/uutiset/547172-pienyrittaja-tietoinen-digitalisaatiosta-aika-ei-silti-tahdo-riittaa-siihen>, haettu 16.3.2018. 
Zott, Christoph – Amit, Raphael – Massa, Lorenzo (2011) The business model: Recent developments and future research. Journal of Management, Vol. 37, No. 4, 1019-1042.  
Alustavat haastattelut:  
Lahtinen – Lasse (2018) Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:n johtaja, puhelinkeskus-telu  



84 
Pohjola, Mikko (2018) Yrittäjyysasiamies, Turun kauppakorkeakoulu. keskustelutuokio (18.1.2018) 
Kaskinen, Juha (2018) Turun kauppakorkeakoulu, keskustelutuokio 
 



85 
Liite 1 Haastatteluteemat 

 

TEEMA ENSISIJAISET KYSYMYKSET TOISSIJAISET KYSYMYKSET 

Nykytila Millaisia vaikutuksia 
digitaalisella transformaatiolla 
on ollut organisaatiossanne? 
Millaisia haasteita olette 
kohdanneet? 

Millaisia ongelmia tällä hetkellä?  
Miten ratkaista?  
Miten digitaalinen transformaatio 
näkyy 
organisaatiossanne(/metsäalalla)?  
 

Sovellukset Mitä sovelluksia käytätte?  
Millaisia vaatimuksia 
sovelluksille on?  
Mitä hyötyä?  
Mitä haittaa?  
 

Miten sovelluksia tulisi kehittää?  
Miksi juuri nämä sovellukset / 
mitä sovelluksilla halutaan 
ratkaista?  
Mitä puuttuu / pitäisi olla? 

Digitaalisuus ja sosiaalinen 
media 

Miten asiakassuhteita 
johdetaan?  
Miten verkoston kanssa 
kommunikoidaan? Miksi?  
Mitä kanavia käytetään?  
 

Mikä on asiakaspalvelun 
tulevaisuus? 

Arvoketjut ja kannattavuus 
 

Ketkä ovat avainpartnereita ja 
avainasiakkaita?  
Millainen on asiakasrajapinta?  
Miten asiakasarvo muodostuu? 
Miten omaa liiketoimintaa tulisi 
kehittää?  
 

Millaisia ovat potentiaaliset 
ansaintamallit? 
Miten arvoketjua johdetaan?  

Tulevaisuus Mitä haasteita digitaalinen 
transformaatio aiheuttaa?  
Miten liiketoimintamallisi tulisi 
muuttua?  
Mitä uusia mahdollisuuksia 
digitaalinen transformaatio tuo?  

Millainen on tulevaisuuden 
metsäkone?  
Millaiselta näyttää 
metsäekosysteemin tulevaisuus? 
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