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WIMMA-hankkeen palvelut yrityksille

Digitaalisten 
ratkaisuiden 
suunnittelu

Työpajat, 
parhaat 

käytännöt 

Tunnistetaan yrityksen 
kehittämisalueet:
• Uusi liiketoiminta
• Tuotanto

Toteutettavuus-
tarkistus:
• Yritysten pilotit

Työpaketti 1
Digikartoitus

Työpaketti 2
Digitalisaatio-
suunnitelma

Työpaketti 3
Pilotoinnit

Maksuton Hankkeen tuki jopa 70%
asiantuntijapalveluihin

Hanke kokoaa ryhmät
ja tukee toteutusta

TP1 TP2 TP3

Tavoite koko hanke 42 12 4

Tehty 26.11.2020 28 4 -
Meneillään/Valmistelussa 5 9 2



Digikypsyys
Digitalisaation taso

teemoittain



9
Kaikki toimii helposti ja ennen 

kaikkea yrityslähtöisesti! 
Wimman tyypit hoitaa työn 

ohjauksen ja 
projektinhallinnan. 

Digikartoitusten palautteita

Kuinka todennäköisesti suosittelisit kollegojasi osallistumaan 
digikartoitukseen? Vastaa kysymykseen numerolla 0 … 10 
(0 = en suosittelisi … 10 = suosittelisin varmasti):

8
Keskustelu käytiin avoimesti ja 

hyvässä hengessä. Aika kuitenkin 
vasta näyttää, mihin hankkeella on 

konkreettisella tasolla hyötyä. 
Avoimin mielin ja hyvillä fiiliksillä 

eteenpäin. :)

10
Hahmotti itsekin 
paremmin asian.

9
Selkeä ja johdonmukainen kartoitus, 

eikä vienyt hirveästi aikaa. Hyvä 
raportti! Myös puolueettomuus ja se, 

ettei samassa liikaa tuputeta jotain 
myytävää palvelua oli plussaa.

9
Etenkin haastattelun ja 

keskustelun kautta hyviä 
uusia näkökulmia 
digitalisaatioon.



TP2: Yrityskohtaiset suunnitelmat digiratkaisujen 
kehittämiseksi
Suunnitelmien teemoina:

• Digimarkkinointi, somekanavat

• B2B- ja B2C-verkkokauppa

• Verkkokaupan ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) integraatiot

• Toiminnanohjausjärjestelmän tiedon analysointi, visualisointi ja jakaminen

• Sisälogistiikan prosessit

• Käytössä olevien digiratkaisujen tarkoituksenmukaisuuden selvitys

• Digityökalujen/-ratkaisujen kokonaissuunnitelma

• Huollon etäratkaisut



TP3: Digiratkaisujen kokeilut ja pilotoinnit yrityksissä

Pilottien teemoina valmistelussa:

• Yhteistyörobotit eli cobotit tuotannossa

• Huollon etäratkaisut

• Asentajien etätuki käyttöönotossa

• Digitaalinen liiketoiminta-alusta asiantuntijapalveluihin



• 7 webinaaria elo-
marraskuussa 2020

• Ajankohtaiset 
digitalisaatioteemat joka 
toinen tiistai 

• Laaja osallistujajoukko
– Osallistujia keskimäärin 51 per 

webinaari

– Yli 150 eri yritystä ja 
organisaatiota edustettuna

• Onnistunut webinaarisarja
– Webinaarien NPS-luku 52 

(”erittäin hyvä”)

Päivämäärä Teema Osallistujia

25.8.2020 Älykäs elinkaarenhallinta 40

8.9.2020 RPA-ohjelmistorobotiikka 51

22.9.2020
Konenäkösovellukset tuotannon 
laadunvalvonnassa

53

6.10.2020 Palvelumuotoilu - ymmärrä asiakastasi 49

20.10.2020 Käyttöönoton ja kunnossapidon etäratkaisut 41

3.11.2020 Pk-yrityksen digimarkkinoinnin ABC 64

17.11.2020 Sähköiset työohjeet 58

Osallistujia yhteensä 356

WIMMA webinaarit 



WIMMA webinaarien palautteita NPS-kyselyllä 
Kuinka todennäköisesti suosittelisit kollegojasi osallistumaan vastaavanlaiseen 
seminaariin?
Vastaa kysymykseen numerolla 0 … 10 (0 = en suosittelisi … 10 = suosittelisin 
varmasti)

9
Hyvä tiivis paketti, huolella 

valmisteltu ja jämäkästi vedetty. 
Uusi tuleva kellonaika on hyvä 

parannus.

8
Paljon asiaa ja todellisia 

esimerkkitapauksia, joiden 
kautta voi peilata omaan 

ympäristöönkin vastaavien 
ratkaisujen etuja.

10
Hyvä ja tehokas 

esityskokonaisuus 
ajankohtaisista 

digisovelluksista. 

9
Erinomainen sisältö ja 

asiantuntemus palvelumuotoilusta 
ja mahtava määrä linkkejä 

aineistoihin!

9
Hyvä yhteenveto aiheesta. 
Tiivis ohjelma, ei vie liikaa 

aikaa. Webinaari toimii 
hyvin myös teknisesti.



Viestintä

• Kohderyhmäviestinnässä
tärkein kanava on ollut TUDI-foorumi (LinkedIn)

• Jäseniä 370
• Webinaarit lisänneet jäseniä
• Hankkeen kotisivut www.tudi.fi
• Webinaarien tallenteet kotisivuilla



Viestintä
• Tietoiskut KUUMA-alueen yrityksille Teamsillä hankkeen palveluista
• Mukana kunnan/kaupungin elinkeinotoimen lyhyt ajankohtaispuheenvuoro
• Tietoiskut ovat tuoneet hyvin mukaan yrityksiä käyttämään hankkeen palveluja

Pvm

Tuusula 20.5.2020

Kirkkonummi 3.6.2020

Hyvinkää 4.6.2020

Nurmijärvi 28.9.2020

Mäntsälä 1.10.2020

Järvenpää 19.10.2020

Vihti 21.10.2020

Kerava 6.11.2020

Sipoo+Pornainen 12.11.2020


