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DIGIVIISAS  
INNOVAATIOPAKETTI    
sähköistää toimintamallisi  

• Kaipaako liiketoimintasi välineitä ja malleja,  
joiden avulla kasvatat tuottavuuttasi? 

• Haluatko kasvattaa henkilösi digiviisautta ja -taitoja?

• Hyötyisitkö markkinointisi sähköistävästä  
ja kirjavat käytännöt uudistavasta toimintamallista? 



PÄIVITÄ TOIMINTAMALLISI DIGIAIKAAN
Digiviisas innovaatiopaketti tarjoaa napakan käynnistyksen sähköisen 
toimintaympäristösi, digiajattelun ja digiaikaan sovitettujen toimintamalliesi 
kehittämiselle.

Saat muutamassa viikossa käyttöösi yhdessä valitun, organisaatiotasi  
parhaiten hyödyttävän sähköisen palvelumallin ja sitä tukevat työkalut. 

VAIHE 1: DIGITAALINEN TILANNEKATSAUS 

Selvittämme organisaatiosi digiosaamisen nykytilanteen ja etsimme pullonkaulat. 
Tunnistamme automatisoitavat ja tehostusta kaipaavat rutiinit. Käymme läpi nykyiset  
tiedon ja brändin hallintamallisi, markkinointi- ja viestintäkäytäntösi sekä henkilöstösi 
osaamisen. Saat meiltä ehdotuksen, jonka avulla tehostat organisaatiosi tuottavuutta  
ja hyödynnät digitaalista pääomaasi.
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AINEISTONHALLINTA
Tiedon ja tiedostojen keskitetty tallennus ja jakelu, hakua helpottavat 
metatiedot, käyttöoikeuksien hallinta, ajastettu julkaisu

1. 

BRÄNDINHALLINTA
Brändiohjeistus, markkinointi- ja viestintämateriaalin ajantasaisuus, 
brändinmukaisten dokumenttipohjien saatavuus ja jakelu

2. 

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ
Markkinointiviestien julkaisu ja jakelun automatisointi

3. 

TOIMINTAMALLIT
Yhteiset pelisäännöt sekä henkilöstön ja kumppaneiden  
digitaaliseen aineistonhallintaan liittyvät roolit ja vastuut

4. 

DIGIOSAAMINEN
Henkilöstön kouluttaminen, muutoshallinta ja sähköisten 
työvälineiden käyttäjätuki

5. 

Käymme tilannekatsauksessa läpi muun muassa seuraavat asiat:



1. 

2. 

3. 

4. 

VAIHE 2: DIGITALISAATIOPILOTTI

Mallinnamme uuden sähköisen palvelumallin ja polkaisemme käyttöösi markkinointi-
viestintää tehostavan sovelluspilotin. Kokeilet veloituksetta kolmen kuukauden ajan 
Gredin digitaalisen aineistonhallinnan järjestelmää, jolla yhtenäistät sekä automatisoit 
markkinointi- ja viestintäkäytäntösi. 

Pilottijakson jälkeen valitsemme organisaatiollesi parhaiten soveltuvat sähköiset 
toimintamallit ja työkalut. Hienosäädämme niitä tarvittaessa ja päätämme pilotissa 
kehittämämme toimintamallin jalkauttamisesta koko organisaatiotasi palvelevaan  
jatkuvaan tuotantokäyttöön.

DIGITAALINEN  
TILANNEKATSAUS 

DIGITALISAATIO
PILOTTI 

TESTIKÄYTTÖ

JATKOTOIMET

1 VIIKKO

3 VIIKKOA

3 KUUKAUTTA

Sovitaan pilotin 
kokemusten perusteella

Digiviisaan innovaatiopaketin aikataulu:
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KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä, kun haluat kuulla lisää tai käynnistää projektin kanssamme. 

Kerromme myös, miten haet Tekesin 5 000 euron arvoista innovaatioseteliä, jolla  
rahoitat valtaosan Digiviisaan innovaatiopaketin verottomasta 5 990 euron hinnasta.

Matti Tammisalo
050 583 8319

matti.tammisalo@gredi.fi

Timo Janhunen
0500 409 461

timo.janhunen@gredi.fi

Mikael Grönlund
040 847 5227

mikael.gronlund@gredi.fi

Risto Pasanen
040 849 2620

risto.pasanen@gredi.fi

Lue lisää Tekesin innovaatiosetelin pelisäännöistä ja hakuehdoista  
osoitteesta www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/.


