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Selvityksen taustaa ja tavoitteet

Future Factory - Industry 4.0 -selvityksen tarkoituksena oli 

kerätä tietoa suomalaisen valmistavan teollisuuden ja tekno-

logiaa kehittävien yritysten kilpailukyvystä, nykytilasta ja tule-

vaisuuden näkymistä. Future Factory – Industry 4.0 –haastat-

teluita varten haastateltavaksi valikoitiin 100 suomalaisesta 

kärkiyrityksestä 25 yritystä ja 8 akateemista henkilöä. Valinta 

perustui Business Finlandin näkemykseen valmistavan teolli-

suuden ja teknologiaa kehittävistä kärkiyrityksistä.

Haastattelut toteutettiin Business Finlandin käynnistämän Sus-

tainable Manufacturing Finland ohjelman toiminnan ja palve-

luiden kohdentamiseksi tukemaan yritysten innovointia, kasvua 

ja kansainvälistymistä entistä paremmin. Selvityksen toteutti 

Prizztech Oy:n koordinoima Robocoast DIH Business Finlandin 

toimeksiantona.

Business Finland käynnisti keväällä 2020 selvitystyön, jossa 

tarkoituksena oli kerätä suomalaisen valmistavan teollisuuden 

kilpailukyvystä Teollisuus 4.0 viitekehityksessä kattava kuvaus 

suomalaisen teollisuuden nykytilasta, teknologisista ratkai-

suista ja mitä haasteita uusien teknologisten ratkaisujen käyt-

töönottoon mahdollisesti liittyy. Teollisuus 4.0:ssa ei kuiten-

kaan ole kyse pelkästään investoinneista uusiin teknologoihin 

ja työkaluihin tai valmistuksen tehokkuuden lisäämiseksi, 

vaan siihen kuuluu mm. kokonaisvaltainen näkemys alasta ja 

sen hallinnasta koko toimitusketjun laajuudelta, automaatti-

sesti tapahtuvasta ennakoinnista, resurssien seurannasta ja 

optimoinnista.

Selvityksen taustalla on uusi teollisuusstrategia, joka koros-

taa kolmea tekijää, kansainvälinen kilpailukyky, vihreä ja 

digitaalinen Eurooppa. Komissio mahdollistaa uuden teolli-

suusstrategian avulla, että eurooppalaiset yritykset pysyvät 

edelleen kilpailukykyisinä. Teollisuusstrategiassa korostetaan 

kolmea tekijää, jotka muuttavat teollisuutta, tukevat pk-yrityk-

siä ja varmistavat Euroopan kestävän kehityksen ja sen kilpai-

lukyvyn. Nämä kolme tekijää mahdollistavat vihreän siirtymän, 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on EU:n uusi kasvustra-

tegia. Ohjelman tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen 

ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Toinen 

tekijä on maailmanlaajuinen kilpailukyky, mikä tarkoittaa, että 

EU:n on hyödynnettävä sisämarkkinoiden vaikutusta, kokoa ja 

yhtenäisyyttä, jotta se saa äänensä kuluviin maailmassa ja voi 

asettaa maailmanlaajuisia normeja. Kolmas tekijä on digitaali-

nen siirtymä, eli digitaaliteknologiat muuttavat teollisuutta ja 

liiketoimintatapoja. 
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Niiden avulla talouden toimijat voivat olla aktiivisempia ja työn-

tekijät voivat oppia uusia taitoja, minkä lisäksi voidaan tukea 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen. (Eu Industry Strategy, maa-

liskuu 2020)

Euroopan teolliset ekosysteemit yhdistävät keskeisiä toimijoita: 

tutkimusorganisaatioita, veturiyrityksiä, pk-yrityksiä, start-

upeja ja kehittämisyhtiöitä sekä rahoittajia ja muita toimijoita. 

Teolliset ekosysteemit (Korhonen 2007) noudattavat neljää peri-

aatetta, joita ovat kiertokulku, monimuotoisuus, paikallisuus ja 

yhteistyö. Teollisessa ekosysteemissä saatu hyöty tulee sosiaa-

lisesta, taloudellisesta ja ympäristöön kohdistuvasta höydystä. 

Näin ollen myös yritysten liikevoitto kasvaa ja suorituskyky 

organisaatioissa paranee, mikä voidaankin nähdä kilpailuetuna. 

Monimuotoisuus on yksi luonnon ekosysteemin avainominai-

suuksista (Geng & Côté 2007). Ekosysteemin monimuotoisuu-

della voidaan tarkoittaa moninaisuutta taloudellisen systeemin 

arviointi-, suunnittelu-, luonnostelu- ja hallintaprosessissa 

mukana olevien tekijöiden välillä (Korhonen 2007). Teolliseen 

ekosysteemiin kuuluvat lopputuotteen valmistaja, toimittajat, 

koneiston valmistajat, muut palvelun tarjoajat sekä tuotantoon 

liittyvät välikädet, esimerkiksi agentit. Yhteistyön merkitys lop-

putuotteen valmistukseen vaikuttavien toimijoiden välillä on 

kasvanut ja näin ollen teollinen ekosysteemiajattelu on noussut 

yhä merkittävämpään asemaan. (Xiaohua & Feng 2013)

Selvityksen toteutus

Business Finland käynnisti keväällä 2020 selvitystyön, jossa 

tarkoituksena oli kerätä suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpai-

lukyvystä tietoa. Future Factory - Industry 4.0 haastatteluaineisto on 

laadullista ja kuvailee koko Suomen kärkiyritysten valmistavan teolli-

suuden ja teknologiateollisuuden kilpailukykyä, digitalisaation nykyti-

laa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Haastattelut kestivät 30 minuu-

tista 60 minuuttiin per yritys. Akateemisten henkilöiden haastattelut 

olivat myös kestoltaan 30 - 60 minuuttia.

Keskeisinä tutkimuskysymyksinä olivat: Miten arvioisitte yrityksenne 

nykytilaa, vahvuuksia ja mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa? 

Mitkä uudet teknologiat näette vaikuttavan eniten asiakkaittenne kan-

sainvälisen kilpailukyvyn kehittymiseen lähitulevaisuudessa?

Akateemisten henkilöiden pyydettiin tuomaan esille omat näkemyk-

sensä ja määrityksensä Teollisuus 4.0:sta. Lisäksi heiltä kyseltiin 

miten he arvioivat suomalaisen teollisuuden nykytilaa, vahvuuksia ja 

mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa. Akateemisten henkilöi-

den pyydettiin pohtimaan uusien teknologioiden vaikutusta suoma-

laisen teollisuuden kansainväliseen kilpailuun lähitulevaisuudessa. 

Lisäksi he pohtivat mitkä tekijät lisäisivät tai edistäisivät teollisuu-

sinnovaatioiden (prosessit, tuotteet, tuotantotekniikan) syntymistä 

Suomessa. 
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Teollisuus 4.0 

Teollisuus 4.0 on synonyymi neljännelle teolliselle vallankumo-

ukselle. Tutkijat eivät ole yksimielisiä termin määrittämisestä. 

Eriävän näkemyksen mukaan ei tule puhua vallankumouksesta 

(revolution) vaan kehityksestä (evolution). Kuitenkin vallan-

kumous-termin puolesta puhuu teollisuuden ajattelutavan 

muutos, joka on yhteistä myös aikaisemmille teollisen vallan-

kumouksen vaiheille. (Bartodziej 2017) Teollisuus 4.0 on Sak-

san valtion vuonna 2012 lanseeraama termi, joka syntyi, kun 

laadittiin hanke maan valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Hankkeen myötä Teollisuus 

4.0:sta muodostui kansainvälinentermi (Collin & Saarelainen 

2016). Teollisuus 4.0 määrittelyssä ovat kahdeksan ominaista 

innovaatio ja kehityssuuntaa, joilla on merkittävä rooli ja nämä 

vauhdittavat teollisuuden kehittymistä. Näitä ovat sulaute-

tut järjestelmä, älykomponentit ja kyberfyysisen järjestelmät 

(CPS), esineiden ja palveluiden Internet (IoTS), ihmisen ja 

koneen väliset rajapintateknologiat (Human-Machine Interface 

HMI), älytehdas-konsepti (Smart Factory), pilvilaskenta (Cloud 

Computing), massadata (Big Data) ja kybertuvallisuus (Cyber-

security) (Bartodziej 2017)

Teollisuus 4.0 -käsite merkitsee teollisen kehityshistorian nel-

jättä vaihetta, jonka myötä koneet integroituvat osaksi älykkäitä 

järjestelmiä. Teollisuus 4.0:aan siirryttäessä konventionaaliset 

tehdasjärjestelmät muunnetaan mahdollistavien teknologioi-

den avulla IoT sekä IT-ohjausjärjestelmiksi. Tätä kutsutaan 

integraatioalueeksi, jonka pohjalta voidaan toteuttaa joko 

”green field” eli täysin teollisuus 4.0:aa varten rakennetuiksi 

tehtaiksi tai ”brown field” eli teollisuus 4.0:aa varten muun-

netuiksi tehtaiksi. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa muutosta ei 

tarvitse tehdä kerralla, vaan prosessit optimoidaan tuotannossa 

solu kerrallaan. Tällöin uusia järjestelmiä ja toimintaprosesseja 

voidaan kehittää sitä mukaan, kun ne ovat tuotannon kannalta 

tarpeellisia. (Pakarinen, 2017)
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”Näemme teollisuus 4.0:n niin kuin teollisuuden digitaalisen 

transformaation visiona oikeastaan”. Antti Karjaluoto visioi, 

että tulevaisuudessa Teollisuus 4.0 kontekstissa toimitaan 

enemmän tai vähemmän autonomisesti verkostomaisessa 

toimintaympäristössä, jossa tekoälyllä on merkittävä rooli. 

Ihmiset ja koneet tekevät saumatonta yhteistyötä ja asiat 

tapahtuvat automatisoidusti ja ennakoiden. Toisaalta myös 5G 

mahdollistaa nopeammat yhteydet ja uusien palveluiden syn-

tymisen sekä sujuvoittaa tehtaassa datan kulkua. (Antti Karja-

luoto DIMECC haastattelu 2020) 

Aalto Yliopistosta Arto Visala kuvailee esimerkin avulla, miten 

Teollisuus 4.0 näyttäytyy mm. kunnossapidossa. Kunnossapi-

tojärjestelmässä jokainen osa kerää dataa ja järjestelmä itses-

sään osaa diagnosoida milloin esimerkiksi tarvitaan huoltotoi-

menpiteitä. Teollisuus 4.0 kontekstissa tämä tarkoittaa, että 

koneiden valmistajat tarjoavat palvelun koneen kunnossapi-

toon ja huoltoon verkon kautta ja osa toimenpiteistä tapahtuu 

etänä. Osien vaihtaminen tapahtuu sopivalla hetkellä, joka on 

ennakoitu etukäteen sopivaksi prosessissa. (Arto Visala Aalto 

yliopisto haastattelu 2020)
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Kuvio 1. Teollisuus 4.0 viitekehys ja digitaalisten teknologioiden panostus (Global Industry 4.0 Survey, 2016)
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Teollisuus 4.0 – Case Fastems 

Teollisuus 4.0:sta käytännön esimerkki Tomas Hedenbor-

gin mukaan tulee Fastemsilta. Fastemsin suurin asiakas-

toimiala on lentokoneteollisuus. Fastems on toimittanut 

asiakkaalleen saksalaiselle MTU Aero Enginesille mittavan 

automaatioratkaisun turbiinipyörien (blisk) valmistukseen. 

Ne sijaitsevat suihkumoottoreiden sisällä. Suihkumootto-

reiden turbiinipyörät ovat vaativista materiaaleista erit-

täin tarkoilla toleransseilla valmistettuja komponentteja. 

Niiden jäljitettävyysvaatimukset ovat ”extreemejä” koska 

puhutaan lentokoneteollisuudesta. MTU:n asiakas on kana-

dalainen, samoin Fastemsin asiakas, Pratt & Whitney, joka 

valmistaa koko moottorin. Moottoreita toimitetaan Airbus-

sille 320 Neo-malliin ja näistä koneista 60 % saa tämän 

moottorin. Fastems on automatisoinut myös Pratt & Whit-

neyn tehtaan. 

Fastemsin softaratkaisuun voitaisiin toteuttaa läpinäkyvä 

toimintaketju kahden tehtaan välille, minkä avulla tehok-

kuutta nostettaisiin merkittävästi. Fastems on tuonut Teol-

lisuus 4.0 ratkaisun konkreettisesti esille, missä tehtaat 

ovat kytkeytyneet toisiinsa yhdistäen fyysisen tuotannon 

ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan, koneoppi-

miseen ja massadataan luodakseen holistisen ja paremmin 

yhdistetyn ekosysteemin yrityksille, jotka keskittyvät 

valmistukseen ja toimitusten hallintaan. Laadun varmis-

tus on 100 %, mikä edellyttää ennakoitavaa huoltoa, että 

datan avulla pystytään mitoittamaan, suunnittelemaan ja 

toteuttamaan reaaliaikaisesti tarvittavia toimenpiteitä. 

Ennakointi ja etädiagnostiikka ovat tärkeä osa Fastemsin 

ratkaisuja, datan avulla pystytään ennakoidusti jopa rat-

kaisemaan 92 % häiriötilanteista ja korjaamaan ne välit-

tömästi. (Tomas Hedenborg, Fabel Advisory haastattelu 

2020)

(Fastems asiakasreferenssi MTU Aero Engines,  

https://www.fastems.com/case/mtu-aero-engines/)
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Haastatteluun  
vastanneet kärkiyritykset

Sivussa ovat haastatellut yritykset jaettuna päätoimialoi-

hin, jotka he ovat itse määrittäneet Finder palveluun.

Suomen edelläkävijäyritykset (haastatteluun osallistuneet 

yritykset) kestävän valmistuksen teollisuudessa toimivat 

monella sektorilla ja kaikki toimivat kansainvälisillä mark-

kinoilla. Suomalainen teollisuus nähdään yhtenä maail-

man puhtaimmista. Suomi voi olla edelläkävijä kestävän 

valmistuksen innovaatioissa ja vientimaana. Haastatel-

lut yritykset ovat sähköautomaation ja automaation sekä 

robotiikan edelläkävijöitä, joista ABB, Cencorp Automation, 

Fastems Oy, Orfer ja Pemamek Oy ovat Suomessa toimivia 

kärkiyrityksiä. Kestävä valmistus voidaan nähdä kokonai-

suutena, missä otetaan huomioon valmistettavien tuottei-

den taloudellinen näkökulma ja minimoidaan negatiiviset 

ympäristövaikutukset säästäen energiaa ja luonnonvaroja. 

Nostureiden ja nostolaitteiden sekä metalli- ja teräsraken-

teiden valmistajina haastateltiin Algol Technics, Konecra-

nes, Logisnext Mitsubichi Europe Oy, Stera Technologies 

kärkiyrityksiä. 

Haastatellut yritykset päätoimialoittain

01 // Sähköautomaatio, automaatio ja robotiikka
• ABB, Cencorp Automation, Cimcorp, Fastems Oy Ab, 

Orfer Oy, Pemamek Oy

02 // Nosturit ja nostolaitteet, metalli ja teräsrakenteet
• Algol technics, Konecranes,

Logisnext Mitsubishi Europe Oy, Stera Technologies

03 // Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, konsultointi
• Bluugo, Co-Engineering, Delfoi, Haltian, Innofactor,

KPMG, TietoEvry, Tosiibox, Visual Components, Wapice

04 // Televiestintäpalvelut ja verkkojärjestelmät
• Nokia

05 // Metsäkoneet, erikoiskoneet ja -laitteet
• Ponsse

06 // Louhintakoneet
• Sandvik Mining and Constructions Finland Oy

07 // Autoliikenne ja moottoriajoneuvovalmistus sekä 
suunnittelu

• Valmet Automotive
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Kestävän valmistavan teollisuuden teknologiaa kehittävät 

yritykset näkevät, että teknologia ei yksin tee kestävää val-

mistusta vaan jokainen valinta on vastuuta yrityksen toi-

minnasta, verkostosta, ympäristöstä ja tulevaisuudesta. 

Haastatteluun valikoitui ohjelmistojen suunnittelu-, val-

mistus- ja konsultointialan kärkiyrityksiä Bluugo, Co-En-

gineering, Delfoi, Haltian, Innofactor, KPMG, Visual Com-

ponents ja Wapice. Televiestinnän ja verkkojärjestelmien 

näkymät ovat Suomessa loistavat ja uusien palveluiden 

tuottavuusvaikutuksista merkittävä osa on vielä edessäpäin 

5G teknologian mahdollistamana. Tätä ennakoi esimerkiksi 

se, että tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen panos-

tetaan eri toimialoilla voimakkaasti. Televiestinnän ja verk-

kojärjestelmien kärkiyrityksiksi valittiin Nokia, TietoEvry 

ja Tosibox. Kestävän valmistuksen metsäkoneiden valmis-

taja Ponsse on laajentanut toimintaansa vuonna 2019, 

Vieremän tehdaslaajennus, joka kasvatti tehtaan kokoa 

neljään hehtaariin ja uudisti täydellisesti tehtaan kokoon-

pano- ja varastotoiminnot. Sandvik Mining and Construc-

tion Oy on kaivos- ja kivenlouhintaan, metallileikkaukseen 

ja materiaaliteknologiaan erikoistunut teollisuuskonserni, 

joka on maailmassa yksi kolmesta kärkiyrityksestä alallaan. 

Viimeisenä ryhmänä autoliikenne ja moottoriajoneuvoval-

mistus sekä suunnittelu, josta kärkiyrityksenä Suomessa 

toimiva Valmet Automotive, joka julkaisi 22.9.2020 ensim-

mäisen kestävän kehityksen raportin. Valmet Automotive 

pyrkii autoteollisuuden kestävän kehityksen edelläkävijöi-

den joukkoon ja on tuonut esille raportissa kattavasti kes-

tävän kehityksen pääteemansa, strategiset painopisteet ja 

tavoitteet sekä vuoden 2019 kohokohdat. (Uudenkaupungin 

Sanomat 22.9.2020)
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Yritysten pääkonttoreiden sijaintitiedot
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Kuvio 3. Kärkiyritysten mainitsemat teknologiat – nykytilan teknologiat ja ratkaisut.
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Tulevaisuuden tehdas Suomessa

Tulevaisuudessa Suomen tehtaissa työn jaetaan optimaalisesti 

ihmisten ja automaation kesken. Automaatioasteen nosto on 

tuottavuuden parantamiseksi välttämätöntä. (Riikka Virkkunen 

VTT haastattelu 2020, ABB:n haastattelu 2020) Keskiössä tule-

vat olemaan joustavat automaatioratkaisut, joilla mm. pien-

tuotantosarjojen toteutus helpottuu sekä pystytään siirtymään 

reaaliaikaisuuteen tehtaiden kappaletavaratuotannossa. Pro-

sessista kerättävä data on hyödynnettävissä suoraan yrityk-

sien toiminnanohjauksessa. (Minna Lanz, Tampereen yliopisto 

haastattelu 2020) Teollisen 4.0 vallankumouksen aikakaudella 

tulevaisuuden tuotantokeskeisistä siirrytään asiakaskeskeisiksi 

tehtaiksi, joissa myös asiakkaat ovat tiiviimmin mukana tuote-

kehityksessä. Suomen yrityksistä 85 % on pk-yrityksiä ja näiden 

digitaalisen transformaation sekä automaatiotason nostami-

seen tulee panostaa, mikä on tärkein ja ehdoton edellytys Suo-

men teollisuuden kilpailukyvyn kasvun kannalta. (Minna Lanz 

Tampereen yliopisto haastattelu 2020)
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Tulevaisuuden tehtaat toimivat autonomissa verkostoissa

Dataa tullaan jakamaan yritysverkostojen käyttöön, joka mahdollis-

taa ennakointikyvykkyyttä ja markkinaennustettavuutta, näin ollen 

datalla ja tiedolla johtamisen merkitys tulee korostumaan entises-

tään. (Riikka Virkkunen VTT haastattelu 2020) Tulevaisuuden teh-

taissa puhutaan autonomisista verkostoista eli itse itsensä rakenta-

vista verkostoista. Käytännössä autonomiset järjestelmät sisältävät 

mekaanisia teknologioita, automaatioratkaisuja, tietotekniikkaa, 

viestintätekniikkaa ja -verkostoja sekä etävalvonta- ja ohjaustek-

nologiaa. Tosibox näkee, että heidän kansainvälinen alihankinta-

verkostonsa muodostaa omia ekosysteemiverkostoja ja yhteydet 

rakennetaan pilveen. Autonomiset järjestelmät ovat sidoksissa 

rakennuksiin ja ihmisiin, jolloin koko ekosysteemiverkosto hyötyy 

mm. huoltotoimenpiteistä, etäyhteyspalveluista, datan jakamisesta 

koko verkoston kilpailukyvyn maksimoimiseksi. Tällainen koko-

nainainen verkko, missä voi olla jopa 1000 kanavaa ja kaikki ovat 

verkostoituneita keskenään hallitusti, on Tosiboxin ydintä. (Tosibox 

haastattelu 2020) Tosiboxi on saanut paljon kansainvälistä näky-

vyyttä OT-verkkojen kehittäjänä. Modulaarinen TOSIBOX®-tekno-

logia mahdollistaa sen, että verkot ja IoT-infrastruktuurit voidaan 

vaivatta skaalata yhdestä laitteesta jopa tuhansiin ja rakentaa tur-

vallinen sisäinen tai ulkoinen IoT-ekosysteemi. (Toxibox haastattelu 

2020). ”Nämä OT-verkot tarkoittavat käyttäjien, laitteiden ja järjes-

telmien muodostamaa verkkoa, jossa tarvitaan etäkäyttöä, tiedon-

keruuta ja verkon hallintaa.” (Tosiboxin uutuudet: nopeat suojatut 

yhteydet teollisuusverkkoihin, 13.10.2020) Tosiboxi® on maailman 

ensimmäinen etäyhteysratkaisu, joka on varta vasten suunniteltu 

operatiivisten verkkojen luomiseen ja hallintaan. (Tosibox haastat-

telu 2020)
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Tulevaisuuden tehtaissa 3D tulostus tulee 
nousemaan vahvemmin kunnossapidon tueksi

Yritykset näkevät digitaalisena murroksena 3D tuotannon, koska 

sillä toteutetut tuotteet ovat lähes yhtä edullisia kuin massatuotan-

tona toteutetut. Suunnitelmat 3D toteutuksista voidaan digitaali-

sesti lähettää minne tahansa, jolloin 3D tulostus on toteutettavissa 

lähellä asiakasta. Tulevaisuudessa paikallisten tuotantojen osuus 

koko tuotannosta tulee kasvamaan. (Ilkka Kauranen Aalto yliopisto 

haastattelu 2020) 

Volvo Cars älykkään kunnossapidon kehitystyössä on jo kaksi vuotta 

kehitetty 3D tulosteita, ja puolessa vuodessa kehitettiin lähes 117 

erilaista varaosaa ja jopa 300 olisi tulostettavissa. 3D-tulostus-

mahdollisuudet pakottavat varaosatoimittajat luomaan uudenlaisia 

liiketoimintamalleja. (3D-tulostin voi mullistaa kunnossapitoalan, 

2.3.2020) 

Wärtsilä on tutkinut ja kehittänyt lähes 10 vuotta muovien 3D-tu-

lostusta, josta on lähdetty kehittämään myös metallien tulostusta 

vuodesta 2014 lähtien. Wärtsilä hyödyntää omassa työkalutuotan-

nossaan 3D-tulostusta. (Wärtsilä: 3D-tulostamisessa on businesspo-

tentiaali, 5.3.2020)
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SUOMEN KÄRKIYRITYSTEN VAHVUUDET JA 

HEIKKOUDET TEOLLISUUS 4.0 KONTEKSTISSA
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KÄRKIYRITYKSEN NÄKEMYKSIÄ DATAN 
ANALYSOINNISTA, AI:STA JA 5G:STÄ

Teollisuus 4.0 vaatii yrityksiltä datan käsittelyä ja analysointia. 

Datan kerääminen, analysointi ja tulkitseminen olivat keskeistä 

kärkiyritysten toiminnassa. Esimerkiksi ennustava analytiikka, joka 

koostuu valikoimasta tekniikoita, joita käytetään tulevien tapahtu-

mien ennustamiseen käyttäen menneisyydessä tai reaaliaikaisesti 

tuotettua dataa. Ennustettavaa analytiikkaa voidaan siis hyödyn-

tää teollisuus 4.0 soveltavissa tehtaissa monitoroimaan tuotannon 

koneiden sensoreita ja ohjaamaan automaattisesti esimerkiksi 

erilaisten koneiden toimintoja. Esille nousivat myös erilaiset IoT 

(Internet of Things) ratkaisut, joita hyödynnettiin mm. datan kerää-

misessä tehdasympäristössä valmistusprosessien seurannassa, 

kunnossapidossa ja varastointiratkaisuissa. AI:n (tekoäly) mahdol-

lisuuksia hyödynnetään mm. ihmisten ja asioiden tunnistamisessa 

sekä luokittelussa esim. asiakaspalvelussa ja varastoinnissa. 

Teollisuus 4.0 kontekstissa 5G tulee mahdollistamaan saumattoman 

tiedonkulun, joka tulee koskemaan koko tehdasta aina asiakkaalle 

asti. Kärkiyritykset ovat testannet LT-privaatti teollisuusverkkoja ja 

ovat tällä hetkellä päivittämässä ratkaisujaan 5G verkkoon. 

5G:tä hyödynnetään datan analysoimisessa, mikä mahdollistaa 

mm. reaaliaikaisen ja ennakoivan datan saamisen sekä siihen 

reagoimi-sen. Suomessa mm. kaivostoiminnassa ollaan 5G:n 

edelläkävijöitä.
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Vahvuudet datan analysoinnissa, AI:ssa ja tuotteissa ja palveluissa

Digitalisointi yleisesti on tullut selkeästi yrityksissä näkyväksi 

ja sen kehittämiseen on panostettu. Datan hyödyntäminen on 

noussut keskeiseksi päätöksen teossa, sen kerääminen, yhdis-

täminen, analysointi ja tulkitseminen ovat keskeistä kärkiyri-

tysten toiminnan kehittämisessä. Wapice on ollut mukana 

kehittämässä Destialle neuroverkkopohjaista tievauriotun-

nistusratkaisua, jonka avulla voidaan parantaa teiden kunnon 

valvontaa ja ennakoida tehokkaasti huoltotoimenpiteitä. Dataa 

kerätään monimuotoisesti, jolloin tievauriot pystytään tunnis-

tamaan entistä nopeammin ja tarkemmin. Destia on suomalai-

nen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpi-

tää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja 

teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Suo-

messa Destia vastaa noin  45000 km tieverkoston kunnossapi-

dosta. (Wapice, Destia asiakasreferenssi)

Datan keräämisessä IoT-ratkaisut ja teknologiat nousivat 

yhdeksi keskeisissä kärkiyrityksissä käytetyistä teknologioista, 

mihin kärkiyritykset panostavat. Esimerkkinä Stera Technolo-

gies näki hyvin nopeasti, että heidän toimiessa sopimusval-

mistajana asiakkaat käyttivät paljon IoT ominaisuuksia. He 

ovat panostaneet IoT teknologiaan ja ovat palkanneet lisää 

osaajia yritykseensä sekä lähteneet kehittämään IoT-ratkaisuja 

eteenpäin, mikä vahvistaa heidän asemaansa markkinoilla. 

(Stera Technologies haastattelu 2020) Bluugo on kehittänyt 

oman Tracking Cloud™ digitaalisen alustan, jonka avulla voi-

daan seurata materiaalivirtoja, valmistavan teollisuuden val-

mistusprosesseja, varastojen prosesseja sekä huoltoa ja kun-

nossapitoa. Tracking Cloud™ digitaalinen alusta on voittanut 

kansainvälisen innovaatiopalkinnon, mikä osaltaan tuo esille 

suomalaisten yritysten huippuosaamista mm. IoT-ratkaisujen 

tarjoajana. (Älykästä digitalisaatiota. Konkreettisia tuloksia., 

Bluugo) K-Hartwall on kehittänyt oman Visimore® -ratkaisun, 

joka käyttää anturiteknologiayhdistelmää tietojen keräämiseksi 

ja suorituskyvyn parantamiseksi kuormauksessa (mm. varas-

tointiratkaisuissa). Visimore®:en voidaan lisätä useampaa 

teknologiaa kuten IoT-ratkaisuja tarpeen mukaan, jolloin kerää-

mällä ja yhdistelemällä dataa optimoidaan koko tuotannonoh-

jausta. Tämän joustavan sovelluksen ansiosta yritykset voivat 

laajentaa käyttökohteita, koska sovellus perustuu volyymipoh-

jaiseen menetelmään, mikä lisää merkittävästi tietojen laatua 

ja arvoa. (Visimore, K-harwall 2020) 
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Vahvuudet tekoälyssä (AI)

Datan tulee liikkua sujuvasti eri sektoreiden välillä, jotta saa-

vutetaan maksimaalinen hyöty datasta. Tällä hetkellä toteute-

taan tekoälystrategiaa, jossa korkea koulutustaso ja teknologia-

osaaminen antavat mahdollisuuden tekoälyn hyödyntämiseen 

ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. (Suomesta 

tekoälyn edelläkävijä, CSC) ”Suomessa vahvuus tulee siitä, että 

meillä on kyvykkyys tehdä valmistussarjoja roboteilla autoteol-

lisuuden tehokkuudella”. (Delfoi haastattelu 2020) Suomessa 

tuottavuus korkeanjalostusarvon tuotteissa on korkea, siksi 

Suomi on erittäin kilpailukykyinen. Tärkeimpänä uudistavana 

teknologiana nähdään tekoäly (AI), joka tulee mullistamaan 

tehtaita ja asiakasprosesseja. Tämä toteutuu, kun prosessiin 

lisätään laskentakapasiteettia mm. kvanttitietokone hyödyntä-

mään tekoälyä, joka kykenee laskemaan ja tekemään älykkäitä 

ratkaisuja roboteilla itsenäisesti.  (Delfoi haastattelu 2020) 

Wapice tarjoaa monipuolisia tekoälypalveluita esimerkiksi 

ihmisten tai asioiden tunnistamiseen ja luokitteluun tai vaik-

kapa apua asiakaspalveluun. Ratkaisuja toteutetaan edgellä 

reunapilvilaskenta keskitetysti servereissä pilvessä tai paikal-

lisesti. Ennakoiva huolto on yleinen sovelluskohde ennustaville 

algoritmeille. Historiasta kerätyn datan pohjalle voidaan luoda 

ennustava malli ja se voi perustua moniin lähteisiin, kuten 

kiihtyvyyssensorien tai äänen kautta kerättyyn dataan. (Wapice, 

löydä tekoälyn mahdollisuudet) Konecranes ja Symbio kehitti-

vät älykkään varastonhallintajärjestelmän. Tekoälyä hyödyntävä 

varastointijärjestelmä ei pelkästään osaa kertoa jo etukäteen 

puuttuvista varaosista, vaan se oppii koko ajan käyttäjien tar-

peista. Lisäksi se muistaa täydennysajat ja kykenee ennakoi-

maan tilanteita. Kaikki tieto kootaan pilvipalveluun, jonka äly 

kykenee oppimaan käyttäjäprofiileja ja tietää tarkasti jokaisen 

varastokappaleen, tuntee käyttäjien tarpeet, muistaa täyden-

nysajat ja oppii mitoittamaan varastotasot todellisten tarpei-

den mukaisiksi. (Coporate press 14.11.2017)
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Vahvuudet 5G:ssä

Tulevaisuuden tehtaissa 4.0 teollisuuskontekstissa 5G verkot 

mahdollistavat saumattoman tiedonkulun pääjärjestelmässä, 

joka valvoo kaikkea tuotantoa ja yksittäisiä laitteita koko proses-

sin ajan. (Co-Engineering haastattelu 2020) ABB kokeili maail-

man ensimmäistä teollisen 5G-tekoälysovellusta Helsingin taa-

juusmuuntajatehtaalla. Ratkaisussa hyödynnetään reaaliaikaista 

videokuvaa, joka toimitetaan huippunopeassa 5G verkossa teko-

älyn analysoitavaksi. Siirrettävä datan määrä on valtava ja 5G 

on erittäin olennainen, koska tekoälyn antama palaute tarvitaan 

välittömästi. (Maailman ensimmäinen teollinen 5G- tekoälyso-

vellus syntyi Suomessa, 18.6.2019) Esimerkki ennakoivasta ja 

oikea-aikaisuudesta on, kun maksimoidaan koneen tai laitteet 

käyttöikä, tällöin huollot toimivat automatisoidusti ja reaaliaikai-

sesti sekä ennakoidusti. ”Me pystymme 80 % todennäköisyydellä 

ennustamaan konerikko kahden viikon päähän ja esittämään se 

visuaalisessa muodossa asiakkaalle.” (Bluugo haastattelu 2020)

Sandvikilla on ollut jo muutaman vuoden LT-privaattiverkko käy-

tössään ja 5G päivitys on menossa. Nokian itsenäinen standa-

lone 5G-ratkaisuun perustuva yksityistä langatonta verkkoa käy-

tetään viestinnän ja yhteyksien tehostamiseen testikaivoksessa 

Tampereella. Verkon 5G-ominaisuuksia hyödynnetään kaivos-

toiminnan automatisointiin. Verkko tarjoaa nopeita, luotettavia 

ja turvallisia ääni- ja videoyhteyksiä kaivosympäristössä, jossa 

on erittäin haastavat olosuhteet käyttöönoton kannalta. Niiden 

ansiosta koneita voidaan ohjata etänä syvällä maan alla sijait-

sevien tunneleiden ja maan pinnalla sijaitsevan operaatiokes-

kuksen välisten 4K-laatuisten videoyhteyksien avulla. (Sandvik 

haastattelu 2020, Nokian itsenäiseen standalone 5 –ratkaisuun 

perustuva yksityinen langaton verkko vauhdittaa Sandvikin digi-

talisaatiota kaivosteollisuudessa 21.7.2020)

Haltian Smart Factory –kokonaisratkaisu pienentää tehtaiden 

digitalisoinnin kustannuksia jopa 90 % perinteisiin automaatio-

tekniikkoihin verrattuna. Haltian yhdistää Thingsee IoT-alustan 

teollisuuskäyttöön tarkoitetut jälkiasennettavat AWS IoT Green-

grass –reunalaskentateknologiaan ja privaattiin LTE-tekniikkaan, 

jopa kohta 5G teknologiaan. Anturit toimitetaan asiakkaalle plug 

and play -periaatteella, laitteet ovat asiakaskohtaisia ja heti 

käyttövalmiita. Kun anturit on asennettu ja niihin on kytketty 

virta, ne luovat automaattisesti yhteyden paikalliseen Thingsee 

IoT -alustaan Wirepas Mesh -IoT-yhteysprotokollan kautta. Tämän 

infrastruktuurin ansiosta tehtaat voivat paikan päällä käsitellä 

kaikkia IoT-sovelluksia ja kerätä anturidataa ilman, että dataa 

tarvitsee siirtää julkisen internetin kautta. (Haltian 5G-valmis 

Smart Factory –älytehdasratkaisu 28.10.2019)
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KÄRKIYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ 
AUTOMAATION, ROBOTIIKAN, SIMULOINNIN 
JA AR-SOVELLUSTEN KÄYTÖSTÄ

Kärkiyrityksemme ovat panostaneet automaatioon, nykyään 

puhutaan hyberautomaatiosta. Hyperautomaatio on siis lii-

ketoimintaprosessiautomaation, työnkulkuautomaation sekä 

ohjelmistorobotiikan yhdistelmä höystettynä tekoälyllä, joka 

näissä tapauksissa tarkoittaa esimerkiksi oppivaa prosessia. 

Robotiikka näyttäytyy oleellisena osana autonomisia tuotan-

tometodeita, joissa robotit toimivat sekä omissa rajatuissa 

soluissaan että jaetussa tilassa ihmisten kanssa. Ohjelmisto-

robotiikka on myös yksi keskeinen teknologia kärkiyrityksissä, 

joissa mm. simulointi ja digitaaliset kaksoset ovat perusasioita 

robotiikassa.  Simuloinneilla toteutetaan 3D lisätyn todellisuu-

den tehdasmalleja. Lisätty todellisuus lisääntyy tulevaisuuden 

tehtaissa mm. etäohjauksessa käytettynä teknologiana.
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Vahvuudet hyperautomaation, robotiikan, simuloinnin ja AR-sovellusten tuotteissa ja palveluissa

Gartner on ennustanut hyperautomaation olevan teknolo-

giatrendi numero yksi vuonna 2020. (Gartner, Top 10 Strate-

gic Technology Trends for 2020) Hyperautomaatio yhdistää 

ohjelmistorobotiikan ja älykkään työnkulkujen automaation, 

jossa on hyödynnetty tekoälyä. Stera Technologies lähti ensin 

suunnittelemaan itselleen tuotannon automaattisia ratkai-

suja, siitä muodostui osaamista ja tällä hetkellä se on myös 

osa heidän palveluliiketoimintaansa. (Stera Technologies haas-

tattelu 2020) Algol Technics rakentaa automaatiojärjestelmiä, 

esimerkiksi yhden tehtaan tuotteen valmistus- ja pakkauslinja 

automatisointiin, joka kasvatti tehtaan tuottavuutta 57 %. Algol 

Technics on johtava automaatioratkaisujen rakentaja, joka on 

toteuttanut automatisointi ja robottiratkaisuja mm. Nokia 

Networksille, ABB:lle Valiolle ja Wärtsilälle. (Algol Technics 

haastattelu 2020) ABB on jo pitkään keskittynyt automaation 

ratkaisujen kehittämiseen ja tämä on mahdollistanut mm. 

tuotannon siirtämisen takaisin Suomeen eli hyperautomaatti-

sia ratkaisuja löytyy esimerkiksi Porvoon ja Vaasan tehtailta. 

Porvoon tehdas, jossa tehdään seinäkytkimiä ja pistorasioita, 

on itseasiassa hyvin pitkälle automatisoitu ja samoin ABB:n 

kytkintehdas Vaasassa. Vaasassa on kehitetty viimeisen 10 

vuoden aikana automatisointia. Aikaisemmin kokoonpano oli 

käsityötä mutta nykyään se on täysin automatisoitu, missä 

robotit toteuttavat kokoonpanon. Tuotevariantteja on jopa 20 

000, mutta tuotetut sarjat ovat hyvin pieniä. Tämä tarkoittaa, 

että ABB:llä pitää pystyä muuttamaan tuotantolinja eri variant-

teja varten palvelevaksi ja tämä koko prosessi on automatisoitu 

nykyään. (ABB:n haastattelu 2020) Ponsse näkee johtavana 

ajatuksena, että automaatiotason nostaminen on yksi kilpai-

lutekijä. Siksi se on panostanut tähän voimakkaasti ja yhtenä 

isona ponnistuksena vuonna 2016 Ponssen historian suurim-

man tehdaslaajennuksen ansiosta saatiin automaatiotaso aivan 

uudelle tasolle. Ponsse on pitänyt ison osan jalostusketjusta 

omissa käsissään, mikä on mahdollistanut automaatiotason 

nostamisen ja tehostamisen. (Ponssen haastattelu 2020)
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Vahvuudet automaatio ja robotiikka -ratkaisuissa

Cimcorp on kehittänyt tehokkaita keräilyratkaisuja, jotka ovat robot-

titeknologian ja älykkäiden ohjelmistojen yhdistelmiä. Keräilyjärjes-

telmien ydinkomponentit ovat suurikokoisia portaalirobotteja, jotka 

voivat toimia erilaisissa tehtävissä, kuten välivarastointi, tuotteiden 

lajittelu ja sekvensointi, keräily, toimitusten aikataulutus, lastaus-

ten suunnittelu ja tilausten lähettäminen. Tähän yhdistetään varas-

tonohjausjärjestelmä (Warehouse Control Systems, WCS), joka ohjaa 

varaston keskeisiä toimintoja, kuten keräilyjärjestystä ja materiaali-

virtoja. WCS voi hallita tilausten yhdistämistä ja lähettämistä siten, 

että kerätyt tilaukset toimitetaan lastauslaiturille käänteisessä toi-

mitusjärjestyksessä, jolloin ne voidaan lastata suoraan rekkoihin.

Robotiikka- ja automaatioratkaisuja kärkiyrityksissä hyödynnettiin 

hyvin eri tavoin. Nokia hyödyntää automaatio- ja robotiikkarat-

kaisuja sisäisesti omassa tuotekehityksessään ja nopeuttaa näin 

tuotekehityksen syklejä, esimerkiksi automatisoidaan verkkojen 

testauksia. Robotiikan avulla etsitään datasta enemmän yksityis-

kohtia, esimerkiksi toteutetaan itsekorjaavia verkkoja ja näin myös 

pystytään tekemään ennustavia päätelmiä, joita voidaan tarjota 

operaattorille. (Nokia haastattelu 2020) Robotiikka on vahvasti 

läsnä kärkiyritysten omissa tuotteissa, esimerkiksi Orfer suunnit-

telee, kehittää ja valmistaa robottiteknologiaa hyödyntäviä kap-

paleen käsittelyjärjestelmiä teollisuudelle. Se suunnittelee omien 

asiantuntijoiden voimin asiakasräätälöityjä automaatioratkaisuja, 

jotka käsittävät mekaniikan, ohjauksen, ohjelmistojen ja käyttö-

liittymän toteutukset. Yritys valmistaa automaatiokokonaisuudet 

omilla tehtailla alusta loppuun ja laitteistot toimitetaan asiakkaille 

koetestattuina ja tuotantovalmiina. Asiakaspalvelu kattaa koulutus-, 

huolto- ja modernisointipalvelut, joilla tehostetaan asiakkaan tuo-

tantoa. (Orfer haastattelu 2020) Ohjelmistorobotiikka on myös yksi 

keskeinen teknologia kärkiyrityksissä, jossa mm. simulointi ja digi-

taaliset kaksoset ovat perusasioita robotiikassa. (Delfoi haastattelu 

2020)

Delfoi on yksi maailman johtavista robottien etäohjelmointi- ja 

simulointijärjestelmien toimittajia. Robottien käyttösuhde on 

noussut piensarjoja valmistavalla yrityksellä 30 prosentista yli 95 

prosenttiin. Etäohjelmointi eli offlineohjelmointi (offline program-

ming, OLP) tarkoittaa robottien ohjelmointia tuotannon ulkopuo-

lella tuotantoa pysäyttämättä. Offlineohjelmointi soveltuukin eri-

tyisesti asiakasohjautuvaan piensarjatuotantoon. Virheet korjataan 

simuloinnilla etukäteen, jolloin saadaan myös nostettua laatua ja 

vältytään turhilta katkoksilta tuotannossa. Delfoi on toteuttanut rat-

kaisuja mm. ABB:lle, Boeingille ja Case-New Hollandille, Caterpilla-

rille, John Deerelle ja Ponsselle (Robotiikka piensarjoille, Delfoi)
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Vahvuudet digitaalisissa kaksosissa

Ohjelmistorobotiikka on keskeistä kärkiyrityksissä, joihin simulointi ja digitaaliset kaksoset 

ovat tuoneet todellista hyötyä tuotantolinjojen suunnittelussa. Digitaalinen kaksonen (digi-

tal twin) toteutetaan fyysiselle robottijärjestelmälle, joka mahdollistaa tuotannon ulkopuo-

lella mm. datan opetustyön eli tällä lisätään tuotantoprosessista saadun datan arvoa. (Delfoi 

haastattelu 2020)

Teollisuudessa puhutaan toimitusverkostoista, joita voidaan helposti hallita nykyään digitaa-

lisesti. KPMG on kehittänyt Supply Chain Predictor –työkalun, jonka avulla voidaan tuottaa 

riskianalyysejä. Työkalulla voidaan toteuttaa digitaalisia kaksosia tuotantolinjoista ja pro-

sesseista tai toimitusketjuista. Saadun datan perusteella voidaan esimerkiksi ennakoidusti 

ohjata valmistus toiselle toimittajalle häiriöiden sattuessa. Supply Chain Predictor –työkalu 

tukee operatiivisia päätöksiä ja riskien hallintaa. (Toimitusverkostot luotsaavat teollisuusyri-

tykset ohi äkillisten myrskyjen, KPMG, 9.9.2020)
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Vahvuudet 3D simuloinnissa

Visual Components tarjoaa 3D-simulointialustan simuloimaan lait-

teita ja järjestelmiä yksittäisestä anturista aina kokonaiseen teh-

taaseen (valmistetaan digitaalisia kaksosia). Esimerkkinä Visual 

Componentsin tekniikalla logistiikkajärjestelmän toiminta voidaan 

mallintaa ja laitteet eli robotit, vaunut, logiikat ja muut ohjaimet 

ohjelmoida ennen kuin niitä on rakennettukaan. (Hämäläinen 2018, 

Visual Components haastattelu 2020)

Valmet Automotive tuottaa 3D-simuloinnilla autotehtaan ja testaa 

ensin parhaat ja kustannustehokkaat tuotantotavat uuden automer-

kin valmistusta varten. Autojen sopimusvalmistajana kilpailu on 

kovaa, siksi Valmet Automotiven tärkein kilpailutekijä tulee jatku-

van kehittämisen toiminnan tuloksena ja uusien teknologioiden roh-

kealla testaamisella. (Valmet Automotive haastattelu 2020)
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Vahvuudet tulevaisuuden 
tehtaissa ”Digital Trible”

Suomessa tulevaisuuden tehtaissa simulointi ja digitaalisten 

kaksosten toteuttaminen on viety seuraavalle tasolle. Tulevai-

suuden tehtaassa puhutaan termistä ”digital trible” eli val-

mistusteknisin menetelmin tuotteisiin lisättäisiin älyä. Tämä 

tarkoittaa, että tuotteet pystyisivät elinkaaren aikana muun-

tamaan omaa tilaansa ja ohjamaan asioita mm. tuotantopro-

sessissa. (Sandvik haastattelu 2020) Tuotteen digitaaliseen 

versioon lisättään tilatieto ja elinkaariulottuvuus. Esimerkiksi 

jos tehtaassa valmistetaan komponentti, niin sen digitaaliseen 

tuotteeseen pystytään käytännössä tuomaan sen valmistuk-

sen aikainen tieto ja tieto tehdasympäristöstä. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että kun tehdasympäristössä tapahtuu muu-

toksia, komponentin käyttöaika voi muuttua ja se voi muuttaa 

omaa tilaansa tehdasympäristössä tapahtuneiden muutosten 

seurauksena. Tämän avulla pystytään käytännössä saamaan 

suunnitteluun ja valmistukseen palautetta, ja näin palveluja 

voidaan tarjota elinkaaripalveluina. (Sandvik haastattelu 2020)

Elinkaariajattelu on tullut näkyväksi jo tehdasautomaatiojärjes-

telmien toimittamisessa, missä asiakkaat olettavat, että ratkai-

sun tarjoaja tukee asiakasta mm. huollossa ja varaosatoimituk-

sissa sekä yleisesti tehdasautomaatiojärjestelmän elinkaaren 

ajan. (Fastems haastattelu 2020)

Vahvuudet AR-etäohjauksessa

SSAB:n Raahen tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa hyö-

dynnettiin lisätyn todellisuuden ratkaisua. Asiantuntijan ei 

tarvitse matkustaa SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi 

seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiin-

nitetty tehtaan omaan asennusvalvojan kypärään. Lasit toimivat 

ääniohjauksella. AR-lasien avulla pystyttiin näyttämään asen-

nustyö valvojalle Saksaan. (SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin 

lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa 

9.10.2020)
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KÄRKIYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ IOT-RATKAISUISTA

IoT-ratkaisut teollisessa tuotannossa ovat selkeästi lisääntyneet 

mm. varastointijärjestelmissä. Etävalvonta on noussut merkittä-

väksi, mm. nostureita ja laitteita on liitetty yhteen ja etävalvonnasta 

on tullut reaaliaikaista. Datan kerääminen on keskeistä eri koneista 

ja laitteista, jotka takaavan huoltotoimenpiteiden suunnittelun 

ennakoivasti. IoT:ssa alustat mahdollistavat skaalautumisen ja pro-

sessien hallinnan, mikä tuli esille kärkiyritysten esimerkeistä. Kone-

cranesilla on jo 16 000 laitetta etävalvonnan alaisena tai Haltianilla 

Suomen 100 000 käsipaperilaitetta yhdistettynä alustaan.

Vahvuudet IOT-ratkaisuissa

Suomalaisen teollisuuden vahvuutena ovat erilaiset IoT-ratkaisut, 

jotka on tuotteistettu. Schaeffler Group on johtava, globaali auto-

teollisuuden ja muun teollisuuden toimittaja, joka valitsi Wapicen 

IoT-TICKET® -ratkaisun alustakseen. Schaeffer hyödyntää Wapicen 

tekemää IoT-TICKET® -ratkaisua omassa tarjonnassa kokonaisval-

taisesti, joka mahdollistaa massiivisten tuotantotasoisten IoT-so-

vellusten luomisen vaivattomasti ja nopeasti käytäntöön. (Wapice, 

Schaeffler asiakasreferenssi) Suomalaiset IoT-ratkaisujen kehittäjät 

toimivat myös yhteistyössä, esimerkiksi Wapicen ja Wirepas ovat 

sopineet strategisesta yhteistyöstä tehostaakseen IoT-sovelluksia. 

Wirepas tarjoaa langattoman mesh-verkkoteknologian, jonka avulla 

pystytään liittämään massiivinen määrä laitteita samaan verkkoon. 

Wapice puolestaan tarjoaa IoT-TICKET® -ratkaisun, joka on helposti 

skaalattavissa tuotantotasoisten sovellusten luomiseen nopeasti. 

Kumppanuuden avulla yritykset nopeuttavat IoT-ratkaisujen meno-

aikaa markkinoille. (Wapicen ja Wirepasin yhteistyö nopeuttaa älyk-

käiden ja massiivisten IoT-sovellusten menoaikaa markkinoille 

15.9.2020) 

Innofactor-yritys on kehittänyt IoT-järjestelmäseurantaa logis-

tiikassa, jolla voidaan seurata trukkien käyttöasteita. Tekniikan 

käyttöönotto oli todella helppo prosessi. Innofactor toimitti Move-

relle seurantasensoreja, jotka asennettiin trukkeihin. Seinille taas 

asennettiin muutama vastinpari, jotka tunnistavat, missä sensorit 

ja sitä kautta trukit liikkuvat. (Trukkien IoT-järjestelmäseuranta, 

Innofactor)

Haltian on keskittynyt Thingsee-alustallaan älykylpyhuoneisiin, äly-

toimistoihin ja älytehtaisiin. Haltian kehittämä, laajasti käytössä 

oleva, IoT-teknologia-alusta Thingsee nopeuttaa laajoja käyttöön-

ottoja. Esimerkkinä Lindström asiakasreferenssi, joka mahdollistaa 

yrityksen Suomen kaikkien 100 000 käsipyyhelaitteiden lisäämisen 

IoT-alustaan. Thingsee on käyttäjäystävällinen ja helppo mm. antu-

rien käyttöönotto ja verkkoon liittäminen onnistuu lähes keneltä 

tahansa lukemalla QR-koodin.  (Haltian haastattelu 2020)
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KÄRKIYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ 
SÄHKÖISTYVÄSTÄ YHTEISKUNNASTA

Sähköistyvä yhteiskunta näkyy älykkäissä energiaratkaisuissa 

kuten 0-päästöisissä meriliikenneratkaisuissa. Itseohjautuvat 

ajoneuvot ja AGV-ratkaisut (AVG, Automated Guided Vehicle 

= älykäs, automaattisesti ohjattu ajoneuvo) ovat tärkeä osa 

älykkäiden ympäristöjen kehitystä, jota Suomessa kärkiyrityk-

semme toteuttavat. Automaatiotrukit ovat monissa varastointi-

järjestelmissä nykypäivää mm. Valiolla Oltermannin tuotantoa 

hoidetaan automaattitrukeilla. Suomessa kärkiyritykset näke-

vät mahdollisuutena sähköistyvän ja ilmastoneutraalin teolli-

suuden rakentaminen.
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Vahvuudet ja mahdollisuudet 
sähköistyvässä yhteiskunnassa

Sähköistyvän yhteiskunnan ja EU:n tarkat kriteerit päästöistä 

ovat lisänneet kärkiyritysten kasvua, esimerkkinä uudet säh-

köiset trukit ovat tehneet päästövaatimusten myötä näistä 

kuntotrukkimalleista kilpailukykyisempiä ja näiden trukkien 

markkinat ovat kasvaneet huomattavasti. (Mitsubishi Logisnext 

Europe Oy) 

ABB nostaa esille raskaan prosessiteollisuuden ja meriteol-

lisuusratkaisut, jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä kas-

vukohteita. Se on rakentanut meriteollisuuteen 0-päästöistä 

meriliikennettä ja laivat tulevat sähköistymään täysin. ABB on 

tuonut Azipod® ruoripotkurijärjestelmän ja kehitys tapahtuu 

Suomessa. Azipod-propulsio on nykyisin yleisin potkurijärjes-

telmä. Järjestelmää käytetään eri typpisissä lautoissa, offs-

hore-aluksissa, loistojahdeissa, tutkimuslaivoissa ja monissa 

muissa laivatyypeissä. ABB valmistaa suuren teholuokan Azi-

pod-potkuriyksiköitä Helsingissä ja kokoonpanee kääntöjärjes-

telmiä Haminassa. (ABB haastattelu 2020, Azipod-ruoripotku-

rijärjestelmä 11.12.2019)

Vahvuutena sähköinen liikenne

Sähköinen liikkuminen on jo käynnissä, mikä tuo lähivuosina 

maailmanlaajuisen mullistuksen sähköajoneuvoihin ja täysin 

automatisoituihin ajoneuvoihin. 

KPMG arvioi, että pelkästään Britanniassa itseohjautuviin 

ajoneuvoihin liittyvän talouden arvo voi nousta 60 miljardiin 

euroon vuodessa ja luoda 320 000 uutta työpaikkaa vuoteen 

2030 mennessä. Tulevaisuuden kuluttaja ei enää halua auto-

maattisesti ostaa omaa autoa vaan todennäköisemmin ostaa 

liikkumista Netflixin kaltaisina kuukausihintaisina palveluina, 

KPMG arvioi. Esimerkkinä tällaisista uusista alustapohjaisista 

ratkaisuista mainitaan Suomessa kehitetty Whim. (KPMG, 

6.5.2019)
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Vahvuudet automaattisesti liikkuvissa ajoneuvoissa (Robottiautot)

Yhtenä trendinä on autonomiset ajoneuvot, jossa Suomalaisilla 

löytyy vahvaa osaamista. Suomalainen Sensible 4 toimittaa 

autonomisen ajamisen teknologiaa pilottiprojektiin Osloon. 

Sensible 4:n autonomisen ajamisen järjestelmä jälkiasenne-

taan Toyotan ajoneuvoihin. Yhteistyön tavoitteena on käynnis-

tää uudenlainen joukkoliikennepalvelu Norde Follon alueella 

lähellä Osloa. (Erkkilä, 2020) 

K-Hartwall on panostanut AGV:n kehittämiseen ja pari vuotta 

sitten yritys osti Saksalaisen AGV:tä kehittävän yrityksen (A&A 

Logistik—Equipment GmbH & Co.), nyt teknologia ja osaaminen 

ovat kypsää sekä sen skaalautuminen on mahdollista kaupal-

lisesti. K-Hartwall tekee AGV-applikaatioita sisälogistiikkaan, 

esimerkkinä Volkswagen Passatin rungon osia tuotetaan hit-

sauslinjoille automaattisesti. (K-Hartwall haastattelu 2020) 

Autonominen liikenne on tulossa, minkä kehittämisessä Tie-

toEvry on ollut jo monta vuotta mukana. (TietoEvry haastattelu 

2020) AGV:n kautta voidaan tuottaa mm. varastointiin huomat-

tavia säästöjä, erityisesti vuorotöissä ja pitkissä kuljetuksissa. 

AGV-ratkaisussa Valion Oltermanni-tuotannossa hyödynnetään 

automaattitrukkeja (Mitsubishi Logisnext Europe haastattelu 

2020). Tällä hetkellä panostetaan mobiililaitteisiin, mm. AGV 

etunosturialueisiin. Itseohjautuvat autot ovat tällä hetkellä 

kontrolloituja, mutta seuraava askel on mix-trafic, eli missä 

ihmiset liikkuvat automaattisesti ohjattujen AGV-laitteiden 

(nosturi, autot ja muut laitteiden) kanssa samalla alueella. 

Kehitys tapahtuu asteittain, Saksassa on tehty ensimmäisiä 

kokeiluja mix-trafic tyyppisistä ratkaisuista Satamassa. (Kone-

cranes haastattelu 2020) 

Sandvikilla on tehnyt jo 20 vuotta kaivosautomaatiojärjestel-

miä ja ollaan tulossa rajoitettujen alueiden automaatiosta 

aluerajoittamattomiin autonomiaratkaisuihin. Tämä tarkoittaa, 

että kaivoskoneet voivat automaattisesti liikkua kohta alueilla, 

missä toimii myös ihmisiä autonomisesti. (Sandvik haastattelu 

2020). 
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Vahvuudet älyrenkaissa 

Puhuttaessa itse ohjautuvista autoista myös älyrenkaat tulevat 

lähivuosina yleistymään, liikenteen automaatio etenee ja se tuo 

lisää vaatimuksia autonrenkaille. Nokian Renkaat ovat panosta-

neet jatkuvaan tuotekehitykseen ja vuosia sitten. He toteuttivat 

pitkän linjan strategian, johon kuului investoinnit mm. fyysi-

set automaatiojärjestelmät ja ohjelmistot. (Minna Lanz Tampe-

reen yliopiston haastattelu 2020) Nokian renkaat ovat kehit-

täneet uudet älyrenkaat. Renkaissa olevien sensoreiden avulla 

kerätään kulumisdataa auton informaatiojärjestelmään, mikä 

ilmoittaa kuluttajalle kuinka pitkän matkan hän voi vielä ajaa 

turvallisesti. Samalla järjestelmä ehdottaa lähimmän rengas-

myyjän ja tarjoaa yhteystiedot. Ennakoivan huollon merkitys 

tulee korostumaan erityisesti, kun yhteiskäyttöautot lisäänty-

vät ja kun autonomiset liikkuvat autot alkavat liikennöimään 

itsenäisesti. (Älyrenkaat yleistyvät jo lähivuosina, 2020)

Sähköistyvän yhteiskunnan mahdollisuudet

Kaivosteollisuudessa isona haasteena nähdään mm. ympäris-

töystävälliset ratkaisut, kun pohditaan esimerkiksi dieselmoot-

toreiden sähköistämistä. Tuuletus on yksi suurin operaatiokus-

tannus. Jos pystyttäisiin ratkaisemaan kaivoksessa tuuletus 

ympäristöystävällisesti, se olisi jo itsessään ympäristöteko. 

(Sandvik haastattelu 2020). 

Suomessa kärkiyritykset näkevät yhtenä keskeisenä mahdolli-

suutena sähköistyvän ja ilmastoneutraalin teollisuuden raken-

taminen. Kansallisena näkökulmana on tämän kokonaisuuden 

optimointi ja tehdä asioita automatisoidusti teknologian ohjaa-

mana, tämä pystyy itse orgaanisesti tuottamaan systeemin, 

joka on sähköistetty ja hiilineutraali. (ABB haastattelu 2020)
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Kuvio 4. Kärkiyritysten näkemykset heikkouksista Suomen teollisuudessa.
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SUOMESSA KÄRKIYRITYSTEN NÄKEMYKSET HEIKKOUKSISTA

Suomessa ei uskalleta ajatella riittävän isosti ja pelätään 

tehdä suuria kokonaisratkaisuja. Suomessa yritykset kehittävät 

usein itsenäisesti pieniä uusia teknologiaa hyödyntäviä rat-

kaisuja, jolloin hyöty kokonaistuotannossa jää pieneksi. Meillä 

on niukasti julkisia referenssejä IoT 4.0 ratkaisuista. Tästä 

positiivisena poikkeuksena on Outokummun Tornion tehtaan 

digitalisointi. (KPMG haastattelu 2020, Riikka Virkkunen VTT 

haastattelu 2020, Minna Lanz Tampereen yliopisto haastattelu 

2020) Outokummun Tornion tehtaassa toimialan digitalisoin-

nin seurauksena toteutetaan kustannustehokkaampi tuotanto-

laitos jo vuonna 2020 eli Tornion tehtaan tuotantokapasiteetti 

kasvaa 100 000 tonnilla. Sama konsepti otetaan käyttöön 

yhtiön kaikilla tehtailla vuoden 2023 loppuun mennessä. Outo-

kumpu on panostanut ympäristöystävälliseen tuotantoon, mikä 

tarkoittaa sitä, että yhtiö on pienentänyt energiankulutustaan 

tuotettua tonnia kohden, sen hiilidioksidipäästöt ovat toimialan 

matalimmat ja kierrätysmateriaalien osuus sen tuotannosta on 

noin 89 prosenttia. (Outokumpu: Tornion tehtaasta tulee toimi-

alan digitalisoiduin ja kustannustehokkain tuotantolaitos, Yle 

Uutiset, 21.11.2018)

Suomesta puuttuu tällaiset isot investointihankkeet uuden tek-

nologian käyttöönotossa ja selkeä innovaatiostrategia (Minna 

Lanz Tampereen yliopisto 2020). Meidän vientisektorimme on 

suhteellisen kapea ja tarvitsimme lisää kuluttajatuotteiden 

innovaatiota viennin monipuolistamiseksi. (Riikka Virkkunen 

VTT haastattelu 2020) Suomesta puuttuu pitkäjänteinen inno-

vaatiostrategia, meiltä puuttuu selkeät ohjelmat (vrt. Shok-oh-

jelmat aikoinaan). (Minna Lanz Tampereen yliopisto haastattelu 

2020)

Kun yrityksessä lähdetään toteuttamaan kokonaisvaltaista digi-

taalista transformaatiota, se vaikuttaa koko liiketoimintaan, 

eli prosessien ja toimintatapojen muutos kestää keskimäärin 

1–3 vuotta. Tämä voi estää osaltaan teknologian käyttöönottoa. 

(Haltian haastattelu 2020, TietoEvry haastattelu 2020) Yhtenä 

esteenä on havaittu teknologian rajapinnat ja standardisoinnin 

puuttuminen. (Ponsse haastattelu 2020) Haasteena ei olekaan 

aina sovellukset, vaan rajoittaviksi tekijöiksi ovat osoittautu-

neet mekaniikka ja sähkösuunnittelu. (Fastems haastattelu 

2020)  
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Suomen kärkiyritysten osaajapula

Pemamek ja Orfer toivoivat robottihitsauksessa korkeakoulu-

yhteistyötä ja sen valtakunnallista edistämistä. Ensimmäiset 

kaasukaarihitsausrobotit otettiin käyttöön Suomessa jo vuonna 

1979.  Ensimmäisillä hitsausroboteilla hitsattiin pieniä kappa-

leita lyhyillä hitsausajoilla johtuen hitaasta ja epäluotettavasta 

käytöstä. (Aaltonen & Torvinen 1997). Hitsauksessa saatavan 

tiedon talteenotto ja prosessi auttavat analysoimaan hitsauk-

sessa tapahtuvaa kulutusta ja hukkaenergiaa, mikä edistää tuo-

tannon laadun varmistusta. Hitsausjärjestelmät keräävät tietoa 

virrasta, jännitteestä, langan syötöstä ja hitsausnopeudesta, 

mikä auttaa dokumentoimaan ja analysoimaan dataa ja näin 

on helppo lähteä optimoimaan tuotantoprosesseja ja vähentää 

mitattavissa olevia kustannuksia (Fornius 2020).

Osaajapula tulevaisuuden tehtaissa

Osaajapula näkyy myös tietoverkkojen syväosaamisessa, kui-

tenkin perustaso on hyvällä tasolla Suomessa. Uusi osaami-

nen liittyy enemmän simulointi, digitaalisten kaksosten, AI 

pilvipalvelujen puolelle, joka nähdään vielä heikkona. (Tosibox 

haastattelu 2020) Osaavan työvoiman tarve on kasvanut kai-

kissa yrityksissä, ja osaavaa työvoimaa pitäisi kouluttaa enem-

män, yliopistojen ja korkeakoulujen koulutusohjelmien pitäisi 

olla helpommin muutettavissa yrityksiä palveleviksi.
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Vihreä teknologia – ilmastonmuutos

Suomella on pelipaikka ilmastonmuutoksessa ”vihreän tek-

nologian” innovaatioissa. Suomessa on maailman älykkäin 

energiajärjestelmä ja energiaverkko, esimerkkinä Fortum, 

joka on saksalaisen Uniber-yhtiön myötä Euroopan johtavia 

energiayhtiötä. 

Suomen suuri mahdollisuus on sähköistyvän yhteiskunnan ja 

ilmastoneutraalin teollisuuden rakentamisessa. Suomen tulee 

toteuttaa sähköistetyt ratkaisut, automaation optimoidut 

ohjausratkaisut ja valjastaa teknologian kehittäminen tähän. 

Suomen raskas konepajateollisuus on maailman kärkeä, esi-

merkiksi parhaita ratkaisuja luodaan, kun yhdistetään metsä-

koneita tai kaivoskoneita 5G:n kanssa. (ABB haastattelu 2020)

Vihreä teknologia – sähköiset ratkaisut

Kärkiyritykset ovat ottaneet keskeiseksi tavoitteekseen maail-

malla vallitsevat trendit mm. lisätä energiatehokkuutta esim. 

Ponsse tutkii vaihtoehtoisia energiaratkaisuja. 

Valmet Automotive on pisimmällä energiatehokkaissa ratkai-

suissa mm. autotehtaan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali 

tuotanto vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin paikallisesti 

tuotettu hiilidioksidivapaa kaukolämpö edesauttaa tavoitteen 

saavuttamisessa. Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, teolli-

suuden hukkalämmöllä ja biokaasulla, sen hiilidioksidivapaa 

tuotanto verifioidaan vuosittain kolmannen osapuolen toi-

mesta. Valmet Automotiven tavoitteena on olla johtavia kes-

tävän kehityksen yrityksiä, fossiilivapaan sähkön ja kaukoläm-

mön avulla autotehdas lähestyy hiilineutraalia tuotantoa. (VSN, 

27.8.2020)

Vihreä teknologia – synteettisesti 
uusiutuva polttoaine

Soletair Power, Q Power ja Wärtsilä tekevät yhdessä uraauurta-

vaa Power-to-X-teknologian kehitystyötä. Power-to-X-yksikössä 

pystytään luomaan hiilineutraalia ja uusiutuvaa synteettistä 

polttoainetta keräämällä hiilidioksidia ilmasta. Tulevaisuudessa 

fossiiliset polttoaineet korvataan uusilla synteettisillä polttoai-

neilla, koska ne ovat ilmastoystävällisempiä.  Soletair Power on 

suomalainen starup-yritys, joka on kehittänyt ratkaisuja ilman 

laadun parantamiseksi rakennuksissa keräämällä hiilidioksidia 

ja muuntamalla se synteettiseksi uusiutuvaksi polttoaineeksi. 

Lisäksi Wärtsilä tutkii erilaisia tulevaisuuden polttoaineita ja 

muita cleantech-innovaatioita, joustavien energiaratkaisuiden 

lisäksi. (Wärtsilä Corporation uutinen 2.11.2020)
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Vihreä teknologia – Suomen teollisuuden mahdollisuudet

Isoina trendeinä nähdään sähköistyminen, vihreä teknolo-

gia ja digitalisaatio. Tekoäly tulee läpäisemään teollisuudessa 

samaan tapaan kuin internet aikanaan. Tekoälyn taustalla on 

useita yhteen kietoutuneita trendejä, kuten datan määrän ja 

saatavuuden kasvu, kasvanut kytkeytyneisyys, laskentakapa-

siteetin kasvu ja saatavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa esi-

merkiksi liikenteen automatisointia, yhteistyörobottien yleisty-

mistä ja verkostomaisten toimintatapojen kehittymistä. 

Kaivosteollisuudessa isona haasteena nähdään esimerkiksi 

ympäristöystävälliset ratkaisut, kun pohditaan esimerkiksi 

dieselmoottoreiden sähköistämistä. Tuuletus on yksi suu-

rin operaatiokustannus. Jos pystyttäisiin ratkaisemaan kai-

voksessa tuuletus ympäristöystävällisesti, se olisi jo itses-

sään ympäristöteko. (Sandvik haastattelu 2020). Tällaiset 

ympäristöystävälliset ratkaisut sekä tehostaisivat että toisivat 

suuria kustannussäästöjä. Suomella olisi mahdollista olla täl-

laisissa suuren luokan muutoksissa edelläkävijä, koska olemme 

teknologiamyönteinen ja ketterä maa, joka pystyy toteuttamaan 

isojakin muutoksia.

Suomessa yhtenä isona mahdollisuutena nähtiin sähköistyvän 

ja ilmastoneutraalin teollisuuden rakentaminen. Suomessa kär-

kiyrityksien yhteinen tarinallisuus lähtee maailman parhaan 

ympäristöystävällisen teknologian yhteiskehittämisestä, jossa 

Suomi nähdään kokeiluyhteiskuntana ja tavoitteena on hiili-

neutraali yhteiskunta, joustava automaatio ja korkean teknolo-

gian ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut. (ABB haastat-

telu 2020)
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”Suomi kokeileva yhteiskunta –  
älykkään ympäristöystävällisen teknologian edelläkävijä.”
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Johtopäätökset Suomen teollisuuden vahvuuksista

”Data on uusi öljy”. Dataa kerätään tuotantolinjasta, järjes-

telmä voi seurata mm. valmistusaikoja, laatua ja prosessipa-

rametreja tuotekohtaisesti, ja datan saa vaikka omaan matka-

puhelimeen. Järjestelmä ilmoittaa heti poikkeamista ja niihin 

pystytään puuttumaan välittömästi. (Algol Technics, uutinen 

15.4.2019) Kärkiyrityksissä dataa kerätään koneista, laitteista, 

tuotantoprosesseista ja monitoroidaan tehdasta, valmistus-

prosessia sekä hyödynnetään dataa asiakasprosesseissa ja 

myynnissä. 

”Tekoäly on uusi sähkö”. Tekoälyä hyödynnetään tuotantopro-

sessien ennakoivasta huoltotarpeista älykkäissä tehtaissa. Esi-

merkiksi hitsausrobotti kerää dataa ja kykenee analysoimaan 

omaa toimintaansa, se ei pysty kuitenkaan itsenäisesti teke-

mään päätöstä parametrien muuttamisesta.

”5G on uusi verkko”, joka mahdollistaa saumattoman tiedon-

kulun prosesseissa. 5G:n hyödyntäminen teollisuudessa mah-

dollistaa tekoälyn hyödyntämisen laadunvalvonnasta itseohjau-

tuviin kaivosajoneuvoihin.

“Robotti on uusi työkaverisi”. Älykkäät ohjelmistot ja robotit 

tehostavat tuotantojen automatisointia sekä ihmisten ja robot-

tien välistä joustavaa työskentelyä. Ohjelmistorobotiikan avulla 

pystytään analysoimaan enemmän yksityiskohtia ja hyödyntä-

mään sitä mm. 5G verkkojen testaamisessa. Robottien etäoh-

jaus on yksi keskeisistä tekijöistä globaalissa kilpailussa, jossa 

huolto toteutetaan etäohjauksella.

”Simuloidut tehtaat ovat uusi työympäristö”, jota voidaan 

hyödyntää tuotantoprosessien laadunvarmistuksessa ja tehos-

tamisessa. Simuloiduissa tehtaissa voidaan harjoitella riskiana-

lyysejä ja opettaa tekoälyä ohjaamaan prosesseja. 

”IoT on uusi hermosto”. Älykkäät komponentit ovat osa 

isompaa IoT-ekosysteemiä, jossa automaattiset tuotantojärjes-

telmät ja robotiikka muodostavat laajempia arvoverkostoja. IoT 

tulee muodostamaan globaaleja laajoja ekosysteemejä, joihin 

asiat, esineet ja prosessit kytkeytyvät. ABB Ability alustasta 

löytyy jo yli 180 ABB:n ratkaisua, jotka toteuttavat esimerkiksi 

etäohjausta. Cargotecilla on Orange Business Servicen IoT-rat-

kaisu, jossa on 14 miljoonaa kytkettyä laitetta.
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”Suomesta uusi sähköistyvä yhteiskunta”, jossa kehitetään 

autonimiseen ajamiseen järjestelmiä kuten Norjassa joukko-

liikennepalvelu Norde Follon. AGV:n sisälogistiikan ratkaisut 

varastoinnissa ovat jo  kärkiyritysten arkipäivää. Kaivosteolli-

suudessa käytetään automaattisesti liikkuvia kaivoskoneiden.

Nokian renkaat ovat kehittäneet itseohjautuviin autoihin äly-

renkaita, jotka sisältävät sensoreita ja kartuttavat dataa renkai-

den kulutuksesta. Suomen teollisuudessa tullaan kehittämään 

itseohjautuvia laivoja, rekkoja ja junia tulevaisuudessakin.

Suomella on osaamista, teknologiaa ja myönteinen kokeiluym-

päristö, joka mahdollistaa kärkiyritysten teollisten ratkaisujen 

kehittämisen, innovoinnin ja toteuttamisen Suomessa. Kärkiyri-

tykset investoivat tuotekehitykseen Suomessa etsivät kumppa-

neikseen maailman parhaat osaajat Suomesta sekä ulkomailta.

Kärkiyritysten kasvu tulee uusista teknologiaratkaisuista ja syn-

tyy teollisissa innovaatioekosysteemeissä yhteiskehittämällä.
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LIITTEET

LIITE 1: Robocoast DIH

Robocoast DIH -konsortion tavoitteena on digitalisoida Suomen 

valmistavaa vientiteollisuutta ja niiden alihankintaketjuja, jol-

loin edistetään yritysten kasvua ja parannetaan niiden kansain-

väistä kilpailukykyä. Robocoast EDIH konsortion muodostavat 

Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Yrkeshö-

gskolan NOVIA, Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikor-

keakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu (SAMK) ja UC Pori - Data-analytiikan tut-

kimusryhmä sekä UC Kokkola. Robocoast DIH -konsortion koor-

dinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Lisäksi läheisinä 

yhteistyökumppaneina toimivat mm. XAMK, HAMK, EIT Digital, 

DIMECC ja Crazy Town. Robocoast DIH -konsortio toimii alueel-

lisesti neljän maakunnan alueella, Satakunnassa, Keski-Suo-

messa, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. JAMK:n JYVSEC-

TEC-kyberturvallisuustutkimuskeskuksen toiminta yhdistettynä 

Jyväskylän yliopiston, Vaasan yliopiston ja Centrian kyber-

turvallisuusosaamiseen tekevät Robocoast DIH -konsortiosta 

yhden Euroopan keskeisimmistä kyberturvallisuuden osaamis-

keskittymistä. Alueella sijaitsee useita kansallisesti merkittäviä 

teollisuus-, toimiala- ja vientikeskittymiä, joilla on globaaleja 

arvoverkostoja. Tällä alueella tavaraviennin arvo koko maan 

tavaraviennin arvosta on 18,2 % eli 11,9 mrd€. 

Robocoast DIH ekosysteemi- ja verkostoitumispalvelut tarjoavat 

yhteiskehittämisen työkaluja, tapahtumia ja edistävät yrityksiä 

kansainvälistymisessä muiden eurooppalaisten arvoverkosto-

jen kanssa ottamalla käyttöön uusia teknologioita, jotka nos-

tavat yritysten kilpailukykyä. Tämän vuoksi Robocoast DIH:llä 

on laaja eurooppalainen verkosto DIH kumppaneita ja erilaisia 

yhteistyöalustoja, joissa toimimme aktiivisena kumppanina. 

Robocoast DIH: https://robocoast.eu/
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LIITE 2: Selvityksen aineiston ja toteutuksen kuvaus 

Haastatteluun valitut yritykset, henkilöstönmäärät ja liikevaihdon koko (vuonna 2019).

Yritykset Henkilöstön määrä Liikevaihto

ABB 5400 Suomessa 27,98 miljardia (USD)

Algol Technics 208 38,1 miljoonaa

Bittium 655 75,2 miljoonaa

Bluugo 14 1,09 miljoonaa

Cencorp Automation 78 Suomessa 17,26 miljoonaa

Cimcorp Group 500 130 miljoonaa

Co-Engineerig Oy 68 6.07 miljoonaa

Delfoi 29 3,74 miljoonaa

Fastems Oy 267 79,89 miljoonaa

Haltian 64 6,40 miljoonaa

Innofactor Oyj 534 64,2 miljoonaa

K-Hartwall 112 63,7 miljoonaa

Konecranes Finland oy 1546 782,68 miljoonaa

KPMG 1232 150,45 miljoonaa 

Logisnext Mitsubishi Europe Oy 442 158,52 miljoonaa

Orfer 97 10,13 miljoonaa

Pemamek Oy 234 70,37 miljoonaa

Ponsse Oyj 1764 667 miljoonaa

Sandvik Mining and Construction Oy 1983 981,25 miljoonaa

Stera Technologies 750 89,77 miljoonaa

TietoEvry 24 000 3,0 miljardia

Tosibox Oy 42 5,35 miljoonaa

Valmet Automation Oy 854 262,59 miljoonaa

Visual Components Oy 49 8,05 miljoonaa

Wapice 323 23,09 miljoonaa
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Kärkiyritysten haastatteluiden valintaa vaikuttivat yrityksen 

merkittävyys teollisessa tuotannossa tai teknologian kehittä-

misessä oleva erityisyys. Valinnan toteutti Business Finland. 

Selvitys on laadullinen ja sen tarkoituksena on kerätä yritys-

ten näkemyksiä Teollisuus 4.0 kehyksessä Suomen valmistavan 

teollisuuden nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, 

siksi haastattelu kysymykset keskittyivät yritysten näkemyk-

sien keräämiseen.

Käytetyt aineistot

Primaariaineistona toimi yrityshaastattelut 25 henkilöä ja 

akateemisten henkilöiden 8 henkilön haastattelut. Haastatte-

lut olivat kestoltaan 30-60 minuuttia per yrityksen edustaja 

tai akateeminen henkilö. Kaikki haastattelut litteroitiin. Kaksi 

haastattelua toteutettiin englanninkielellä ja aineistot litteroi-

tiin englanniksi. Sekundaariaineistona toimivat yritysten omat 

verkostosivustot ja aiheeseen liittyvä kirjallisuus. 

Temaattiset haastattelukysymykset yrityksille:

• Miten arvioisitte yrityksenne nykytilaa suhteessa kilpailijoi-

hin Suomessa teollisen digitalisaation näkökulmasta?

• Miten yrityksenne on parantanut kilpailullista asemaa?

• Miten kehitätte uusi teknologisia innovaatioita?

• Mitkä uudet teknologiat (esim. pilvipalvelut, tekoäly, 

koneoppiminen, ohjelmistorobotiikka, big-data, satelliitti-

data, data-analytiikka, IoT, sensorit (RFID, NFD), anturit ja 

konejärjestelmät, spektrikamerat, 3D-tulostus, nanotekno-

logia, lisättytodellisuus, virtuaalitodellisuus, yhteistyöro-

botit, teollisuusrobotit, HPC, kvanttitietokoneet, 5G, digitaa-

liset kaksoset, optimiset järjestelmät, lohkoketjut) näette 

vaikuttavan eniten asiakkaittenne kansainvälisen kilpailuky-

vyn kehittymiseen lähitulevaisuudessa?

• Mitkä näette, että ovat suurimmat haasteet tai esteet tekno-

logioiden käyttöönotossa asiakasyrityksissänne?

• Minkä tyyppisiin teollista tuotanto edistäviin teknolo-

gioihin tai ratkaisuihin suunnittelette panostavanne 

lähitulevaisuudessa?

• Minkä toimialan palvelemisesta yrityksenne kasvu tällä 

hetkellä syntyy?

• Mitkä ovat ne keskeiset aihealueet teollisuudessa, joiden 

tutkimiseen ja kehittämiseen pitäisi mielestänne panostaa 

Suomessa enemmän?
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• Mitkä tekijät mielestänne lisäisivät/edistäisivät teollisuusin-

novaatioiden (prosessit, tuotteet, tuotantotekniikat) synty-

mistä Suomessa?

• Mihin mielestänne Suomen tulisi investoida teollisuuden 

kasvun nostamiseksi ja teknologian kehittämiseksi?

Temaattiset kysymykset akateemisille:

• Miten määrittäisitte teollisuus 4.0?

• Millainen on mielestänne tulevaisuuden tehdas Suomessa 

viiden vuoden kuluttua?

• Miten arvioisitte Suomessa teollisuuden nykytilaa suhteessa 

kansainväliseen kilpailuun nähden teollisen digitalisaation 

näkökulmasta?

• Onko joku teollisuuden ala Suomessa selvästi nousussa 

muihin teollisuuden aloihin nähden?

• Mihin teollista tuotantoa edistäviin teknologioihin tai rat-

kaisuihin mielestänne Suomen teollisuuden kärkiyritykset 

panostavat lähitulevaisuudessa?

• Miten suomalaiset kärkiyritykset mielestänne kehittää uusia 

teknologisia innovaatioita?

• Miten näet trendien vaikuttavat Suomen teollisuuteen tällä 

hetkellä?

• Mitkä uudet teknologiat (esim. pilvipalvelut, tekoäly, 

koneoppiminen, ohjelmistorobotiikka, big-data, satelliitti-

data, data-analytiikka, IoT, sensorit (RFID, NFD), anturit ja 

konejärjestelmät, spektrikamerat, 3D-tulostus, nanotekno-

logia, lisättytodellisuus, virtuaalitodellisuus, yhteistyöro-

botit, teollisuusrobotit, HPC, kvanttitietokoneet, 5G, digitaa-

liset kaksoset, optimiset järjestelmät, lohkoketjut) näette 

vaikuttavan eniten asiakkaittenne kansainvälisen kilpailuky-

vyn kehittymiseen lähitulevaisuudessa?

• Mitkä näette, että ovat suurimmat haasteet tai esteet tekno-

logioiden käyttöönotossa asiakasyrityksissänne?

• Mikä tutkimusaihe teitä kiinnostaa tällä hetkellä Suomen 

tulevaisuuden tehtaissa?

• Mitkä ovat ne keskeiset aihealueet teollisuudessa, joiden 

tutkimiseen ja kehittämiseen pitäisi mielestänne panostaa 

Suomessa enemmän?
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• Mitkä tekijät mielestänne lisäisivät/edistäisivät teollisuusin-

novaatioiden (prosessit, tuotteet, tuotantotekniikat) synty-

mistä Suomessa?

• Mihin mielestänne Suomen tulisi investoida teollisuuden 

kasvun nostamiseksi ja teknologian kehittämiseksi?

Selvityksen toteutus

Selvitystyö aloitettiin toukokuussa 2020, tällöin valittiin 100 

kärkiyritystä, joista valittiin 25 yritystä haastateltaviksi ja 8 

akateemista henkilöä. Kesäkuussa muokattiin haastatteluky-

symyksiä ja sovittiin haastatteluiden toteutuksia. Elokuussa 

tehtiin haastatteluita. Syyskuussa tehtiin haastatteluiden litte-

rointeja ja työstettiin ensimmäinen Power Point hahmotelma. 

Lokakuussa litteroitiin haastatteluita ja kirjoitettiin raportti. 

Raportti käännettiin englanniksi ja toteutettiin visualisointi 

raportille. Lopullinen raportti tuli valmiiksi joulukuussa 2020.
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LIITE 3: Sanalliset selitykset

AVG Automated Guided Vehicle tarkoittaa älykästä automaat-

tisesti ohjattua ajoneuvoa esimerkiksi trukkeja, autoja, kaivin-

koneita, metsäkoneita jne. Ajoneuvoa navigoidaan automaat-

tisesti ja ne toimivat ilman kuljettajaa. Niitä voidaan käyttää 

osana asiakkaiden tuotantoa ja sisäistä logistiikkaa tuotannon 

ja varastoinnin suorituskyvyn parantamisessa.  (Maximizing 

your logistic performance, Rocla, luettu 28.10.2020)

DIGITAALINEN ALUSTAEKOSYSTEEMI (Digital Plat-

form Ecosystem) on keskinäisten riippuvuuksien verkosto, 

jossa osapuolten autonominen toiminta muodostaa kokonai-

suuden, jonka tuottama arvo on merkittävästi suurempi kuin 

osiensa summa. Ekosysteemissä palvelutarjoajat ja heidän 

kumppaninsa kokoontuvat kehittämään toisiaan täydentäviä 

tuotteita, palveluja tai prosesseja asiakasarvoa tuottavia koko-

naisratkaisuja valituissa teemoissa. (Alustatalous web-sivusto)

DIGITAALINEN KAKSONEN (Digital Twin) on virtuaali-

nen mallinnus tuotteesta, palvelusta tai prosessista. Digitaa-

linen kaksonen sisältää kaiken olannaisen tiedon fyysisestä 

paristaan ja se on kytketty reaalimaailman tuotteeseen, jol-

loin ne voivat tuottaa dataa toisilleen. (Marr 2017). Digitaali-

sen kaksosen tavoite on tuottaa informaatiota koko tuotteen 

tai palvelun elinkaaren ajan luoden mahdollisuuden reagoida 

ongelmakohtiin aiemmin ja kehittää liiketoimintaa suhteessa 

muuttuviin markkinoihin (Sutela 2018).

HYPERAUTOMAATIO (Hyper automation) tarkoittaa 

koneoppimisen, pakattujen ohjelmistojen ja automaattisten 

työkalujen yhdistelmää työn toteuttamiseksi. Hyperautomaatio 

viittaa paitsi työkalupaletin laajuuteen myös itse automaation 

kaikkiin vaiheisiin, esimerkiksi löytää, analysoida, suunnitella, 

automatisoida, mitata, seurata ja arvioida uudelleen. Hyperau-

tomaation avainkomponentit ovat robotiikkaprosessin auto-

maatio (Robotic Process Automation), älykäs liiketoimintapro-

sessien hallinta (Intelligence Business Process Management), 

tekoäly (Artificial Intelligence) ja edistynyt analytiikka (Advan-

ced Analytics). (Gartner 2020, Watts 2020)

IHMISEN JA KONEEN VÄLISET RAJAPINTATEK-
NOLOGIAT (Human-Machine Interface HMI) ovat käyttö-

liittymiä, jotka mahdollistavat käyttäjän ja automatisoidun 

systeemin välisen vuorovaikutuksen (Tello ym. 2015). HMI 

käyttöliittymän näytöllä havainnollistetaan tietoa käyttäjälle 

päätöksentekoa varten (Koshi & Joshi 2007)
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INDUSTRY 4.0 eli Teollisuus 4.0 ”keskiössä ovat tuotteen val-

mistusteknologia ja tehdastuotanto sekä niiden liittäminen inter-

netiin. Uudet kyberfyysiset ratkaisut yhdistävät ihmiset, tuotteet 

ja palvelut. Tulevaisuuden liiketoiminnat ovat osa globaalia ver-

kostoa ja muodostavat autonomisia kokonaisuuksia, jossa älyk-

käät koneet, tuotantoprosessit ja varastot toimivat reaaliajassa 

yhteen parantaen tuotteen elinkaaren ja toimitusketjun hallintaa”. 

(Collin & Saarelainen, 2016, 37)

IoT Internet of Things eli teollinen Internet on esineiden, konei-

den, tietokoneiden ja ihmisten internet, joka mahdollistaa älyk-

käät teolliset operaatiot käyttäen kehittynyttä data-analytiikkaa 

muutoksiin johtavien liiketoiminnallisten tulosten aikaansaami-

seksi. Se ilmentää sitä, kuinka globaali teollinen ekosysteemi, 

kehittynyt tietojenkäsittely, kehittynyt valmistus, kaikkialle leviävä 

anturointi ja kaikkialle ulottuvat verkot yhdistyvät”. (IIC 2015)

KYBERFYYSISET JÄRJESTELMÄT (Cyper-Physical Sys-

tems CPS) koostuvat laskentakyvyn integraatiosta, verkottumi-

sesta ja fyysisitä prosesseista. Kyberfyysinen järjestelmä valvoo 

ja ohjaa fysikaalisia prosesseja sulautettujenjärjestelmien ja ver-

kon avulla ympäristössä. Toimintaan myötävaikuttavat fysikaa-

liset prosessit, joista saatua tietoa hyödynnetään järjestelmien 

laskelmissa. Kyberfyysisten järjestelmien toiminnassa hyödynne-

tään sulautettujen järjestelmien, tietokoneiden ja ohjelmistojen 

kokonaisuutta ja nämä yhdistetään laitteisiin, joiden pääasialli-

nen tehtävä ei ole toteuttaa laskentaa. Kyberfyysisenjärjestelmän 

tavoitteena on toimia kahden fyysisen ja kybermaailman yhdistä-

vänä ratkaisuna. (Derler, Lee, & Vincentelli, 2012)

KYBERTURVALLISUUS (Cybersecurity) tarkoittaa tietoverk-

kojen, sähköisen tiedon, ICT-teknologian ja käyttäjien suojaamista. 

Kyberturvallisuus kattaa yksilöiden, yritysten ja yhteiskuntien 

aineettoman ja aineellisen omaisuuden, joka on altis kyberava-

ruudesta tuleville uhkille. (Von Solms & Van Niekerk 2013, 98) 

Kyberturvallisuuden operationaaliseen toimintaan liittyy kybe-

ruhkien ennaltaehkäisy, -tunnistaminen sekä kyberhyökkäyksiin 

vastaaminen. 

LTE (Long Term Evolution) LTE-private -verkko tarjoaa matalan 

viiveen ja suuren kapasiteetin yhteyden yhdistettynä tietojenkä-

sittelyyn, jota tarvitaan aikakriittisiin teollisiin sovelluksiin mah-

dollistamaan reaaliaikaisen analytiikan ja videopohjaiset sovelluk-

set, kuten koneen kauko-ohjauksen. (Nokian LTE-verkko konttien 

käsittelyyn 28.6.2019) LTE-tekniikalla päästään teoreettiseen 

100 Mbit/s tiedonsiirtonopeuteen, kun taas 4G-verkossa edisty-

neellä LTE-Advanced tekniikalla päästään jopa teoreettiseen 1 000 

Mbit/s nopeuteen alalinkille, joka on myös asetettu 4G:lle vaati-

mukseksi. (Hentilä 2018)
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PILVILASKENTA (Cloud Computing) on virtualisointiin 

perustuva informaatioteknologinen käyttöönottomalli, jossa 

resurssit otetaan käyttöön internetin avulla jaettuna palveluna 

yhdeltä tai useammalta palveluntarjoajalta. (Leimeister ym. 

2010) Pilvilaskennan tukena käytetään ryväslaskentaa (engl. 

grid computing), joka käyttää ohjelmistoja useiden samaan 

verkkoon kytkettyjen tietokoneiden yhdistämiseksi yhden tar-

koin määritellyn ongelman ratkaisemiseksi. Täten verkossa 

tapahtuva tietokoneiden yhdistäminen mahdollistaa verkon 

kautta jaetun rinnakkaisen tietojen prosessoinnin sekä jaetun 

ja laajalle skaalautuvan klusteritietojenkäsittelyn. (Sultan, 

2011.)

YHTEISKEHITTÄMINEN (Co-Creation) määritellään 

yhdessä tekemiseksi ja yhdessä kehittämiseksi tai luomiseksi. 

Yhteiskehittämisen (Co-Creation) ajatusmaailman mukaan pal-

velun tai tuotteen loppukäyttäjät nähdään kokemustensa kautta 

parhaina asiantuntijoina kehittämisprosessissa. Palvelunmuo-

toilun kontekstissa yhteiskehittäminen on periaate ja työtapa. 

(Tuulaniemi 2011, 118)

VIHREÄ TEKNOLOGIA (Green Technology), joka tun-

netaan myös kestävä teknologia -terminä. Vihreä viittaus 

tarkoittaa ympäristöystävällisiä innovaatioita ja keksin-

töjä, jotka liittyvä usein energiatehokkuuteen, kierrätykseen, 

ympäristöystävällisyyteen ja ilmatonmuutokseen. (Monista 

syistä vihreä teknologia on hyvä 2018) Vihreä teknologia liittyy 

Euroopan komission käynnistämään vihreä kehityksen (Green 

Deal) -ohjelmaan. Vihreän kehityksen -ohjelman avulla EU 

tavoittelee ilmastoneutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2050 men-

nessä. EU haluaa olla ensimmäinen maanosa tavoitteessaan 

vähentää huomattavasti päästöjä, investoida huippututkimuk-

seen ja innovaatioihin sekä säilyttää Euroopan luontoympä-

ristö. (Mikä on EU:n green Deal? 4.3.2020)
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