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LEHDISTÖTIEDOTE - Alihankinta-messut 
DA-Group, Osastot C101 ja E719 
 

 
Digitalisaatio jalkautuu syvemmin teollisuuteen, oletko valmis?   
 
 

Teollinen internet – koneiden ja laitteiden älyratkaisut sekä niiden pohjalta kehitetty kansainvälinen 
palveluliiketoiminta mullistaa parhaillaan koko yhteiskuntaa. Kansainväliset arviot digitalisaation hyödyistä niin 
tuottavuuden kasvattajana kuin kilpailukykytekijänä liikkuvat miljardeissa dollareissa. Toistaiseksi sekä Pk-
yrityksissä että suurten yritysten toimittajaverkostojen kehittämisessä digitalisaation mahdollisuudet ovat vielä 
lähes täysimääräisesti hyödyntämättä.  
 
Digitalisaatio jalkautuu yhä syvemmin valmistavaan teollisuuteen luoden kasvua, kilpailuetua ja uusia 
liiketoiminta-mahdollisuuksia. Suomessa kehitys on jokseenkin alkumetreillä, sillä digitalisaation vaikutuksia 
liiketoiminnassa ei ymmärretä riittävän hyvin. Teollisuuden digitalisoituminen tarkoittaa useimmiten älyratkaisuja, 
jotka ovat itseohjautuvia ja autonomisia järjestelmiä. Usein toimintalogiikka merkitsee teknologiapanostusten 
lisäksi myös palveluorganisaation uudistamista. Se puolestaan voi synnyttää uusia liiketoimintamalleja. 

Digitalisaatiokartoitus kertoo liiketoiminnan kehitystarpeet 
 

Teollinen internet on ollut DA-Groupin arkea jo 20 vuoden ajan. Yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä suomalaisen teollisuuden 
kanssa toiminnan alusta lähtien. Teollisuus- ja teknologiayritykset hyödyntävät DA-Groupin osaamista tuotteidensa 
suorituskyvyn parantamiseksi ja liiketoimintansa kasvattamiseksi. 

Teknologiajohtaja Markus Marttilan mukaan yritysten on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa digitalisaation tuomat muutokset ja 
mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan. ”Pitkän kokemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan hyvin laajaa osaamista 
yritysten erilaisiin teknologiahaasteisiin. DA-Groupilla on vahvuus tarjota kokonaisvaltaista palvelua kotimaisten 
asiakkaidemme ja kumppaneidemme liiketoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toteutamme asiakastarpeen mukaan erittäin 
vaativiakin ratkaisuja, kuten vedenalaisia älylaitteita ja avaruusteollisuuden instrumentteja ulkomaille”, Marttila kertoo.  
 
Kuhunkin toimialaan vaikuttavat erilaiset kehitystrendit ja muutokset esimerkiksi yrityksen sidosryhmän toiminnassa, jotka 
vaikuttavat väistämättä koko arvoverkostoon. Toisinaan digitalisaation hyödyntämiskohteet ovat yritykselle vaikeaselkoisia tai 
suunnitelman laatiminen tyssää henkilöstö-resursseihin. Sen vuoksi toteuttajaksi kannattaa valita DA-Group – 
korkealuokkainen teknologiakumppani, joka voi auttaa tunnistamaan hyödyntämiskohteita ja tukea kehittämissuunnitelman 
laatimisessa. Kehittämistyön ulkoistamisella myös pienikokoiset yritykset voivat saada kilpailuetua ja haastaa isojakin yrityksiä 
kansainvälisillä markkinoilla. Nyt on aika uusiutua ja hyödyntää täysimääräisesti digitalisaation hyvät puolet.  
 
Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan, minkälaiset ratkaisut hyödyttäisivät parhaiten sinun liiketoimintaasi. Löydät  
DA-Groupin Alihankinta -messujen pääosastolta C101 sekä E719 Digitalisaation Ratkaisijat -teemaosastolta.  
 
 
DA-GROUP on liiketoimintasi teknologiakumppani. Olemme huipputeknologian ratkaisuiden, palveluiden ja tuotteiden 
toimittaja. Palvelemme teollisuusyrityksiä sekä puolustus- ja avaruusteollisuuden organisaatioita. Eritysosaamistamme ovat 
sulautetut järjestelmät, elektroniikka ja mekaniikka sekä RF- ja mikroaaltoteknologiat. Hallitsemme tuotteet tuotekehityksestä 
ja testauksesta valmistukseen ja elinkaaripalveluihin. 
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