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asiakaskunnastaan 15 kohdeasiakasta, joille kysely lähetettiin. Vastauksista käy ilmi, että 

asiakaskunnassa on näkemys siitä, mitä teollinen internet on. Nykyisten ratkaisujen ei 

nähdä ratkaisevan kaikkia teollisen internetin mukanaan tuomia ongelmia. Ongelmaksi 
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The purpose of this study is to examine with customer survey will industrial internet create 
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Industrial internet will be as a part of customer’s business, but the usage of the technique 

will spread little by little. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Big Data  Yleisnimitys valtaiselle datamäärälle, joka syntyy teollisen internetin 

yhteydessä analysoitavaksi eri lähteistä. 

EDIEL Sähköyhtiöiden tiedonvaihtoon tarkoitetut sähköiset sanomat. 

 

CGI Consultants to Goverment and Industry. Diplomityön case yritys 

 

Cloud  ks. pilvipalvelu 

computing 

 

Cloud  ks. pilvipalvelu 

Service 

 

ECP Electronic Product Code. Sähköinen tuotenumero, joka on tallennettu RFID 

tunnisteeseen  

 

EDI Electronic Data InterChange ks. OVT. 

 

ERP Enterprice Resource Planning. Tuotannonohjausjärjestelmä. 

 

FIIF Finnish Industrial Internet Forum, suomalainen teollisen internetin 

toimijoille tarkoitettu foorumi. 

 

IaaS Infrastructure as a Sevice. Pilvipalvelun tyyppi, jossa tarjotaan 

toimintaympäristöä käyttöjärjestelmälle. 

 

IoE Internet of Everything. Ciscon lanseeraama termi teolliselle internetille. 

 

IoT Internet of Things. Asioiden ja esineiden internet. Käytetään synonyyminä 

teolliselle internet:lle suomalaisessa kirjallisuudessa.  

 

Hadoop Apache:n avoimen lähdekoodin tietojen analysointi-järjestelmä. 

 

M2M Machine to Machine. Koneelta koneelle kommunikointi. Teollisen 

internetin yksi ilmentymä. Esimerkkinä etäluettavat sähkömittarit. 

 

MPR Material Resource Planning. Materiaalinhallintajärjestelmä 

 

NSA National Secure Agengy. USA:n sisäinen turvallisuuspalvelu. 

 

OVT Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. Liikesanomien välittämiseen 

tarkoitetut sanomat ja ohjelmistot. 

 

PaaS Platform as a Service.  

 

RFID RadioFrecvency IDentification.  
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Pilvipalvelu Verkossa tarjottava ohjelmisto, tiedon analysointi tai resurssipalvelu. 

 

SaaS Software as a Service, verkkopalveluna tarjottava ohjelmiston käyttö. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta 
 

Tietotekniikan yleistyessä ovat yritykset hakeneet säästöjä, toiminnan nopeuttamista, tai 

tuotannon parantamista sen käytön kautta. Yritykset ovat ottaneet käyttöönsä monia 

erilaisia tietokonejärjestelmiä oman liiketoimintansa tueksi tai sen kasvattamiseksi. 

Kiristyvä kilpailutilanne ajaa yritykset hakemaan koko ajan uusia tapoja saada kilpailuetua. 

Yhdeksi kilpailuedun mahdollistajaksi on nousemassa uusi tekniikka joka hyödyntää 

älykkäiden sensoreiden tuottamaa dataa.  

  

Sensoreiden kehittyminen pienemmiksi ja älykkäämmiksi luo tulevaisuudessa täysin uusia 

mahdollisuuksia tuottaa tietoa liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Laitteista ja koneista on 

mahdollista saada langallisesti tai langattomasti entistä tarkempaa reaaliaikaista tietoa. 

Lisääntyvän ja tarkentuvan tiedon hyvänä puolena voidaan nähdä sen liiketoimintaan 

suoraan vaikuttavat heijastukset. Päätöstenteon nopeutuminen, tuotannon seurattavuuden 

paraneminen, tiedon saatavuuden paraneminen yksilötasolla sekä sensoritekniikan tuomat 

säästöt ovat muutama esimerkki edellä mainittuun liittyen. Sensoritekniikan avulla 

pystytään luomaan uutta liiketoimintaa. Jokaisen uuden tietoteknisen ratkaisun käyttöön 

ottamiseen on aiemminkin liittynyt kasvukipuja. Sensoritekniikka ei tee tässä poikkeusta. 

Sen käyttöönottaminen tuo myös mukanaan monia muun muassa tekniikkaan liittyviä 

haasteita. Järjestelmiä on uusittava, jotta niissä voidaan hyödyntää uudella tavalla saatua 

dataa. Sensorit tuottavat suunnattoman määrän tietoa, joka on analysoitava ennen kuin sitä 

voidaan hyödyntää. Data tarvitsee paljon talletustilaa ja prosessointitehoa 

analysointivaiheessa. Pilvipalveluita on tarjolla, mutta niiden käyttöön ottamiseen liittyy 

paljon huolenaiheita. Uusi tekniikka vaatii uudenlaista osaamista. Mistä osaaminen 

saadaan hankittua? Yhteistyöverkostosta? Kenen kanssa kannattaisi tai pitäisi 

verkostoitua? Nämä mahdollisuudet ja haasteet tarjoaa ilmiö, joka tunnetaan paremmin 

nimillä teollinen internet, Internet of Things, esineiden ja asioiden verkottuminen tai M2M 

(MachineToMachine).  
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1.2 CASE CGI 

 

Yritys on perustettu 1976 Kanadassa Montrealissa. CGI (Consultans to Goverment and 

Industry) on maailman viidenneksi suurin riippumaton IT–alan ja liiketoimintaprosesseihin 

liittyvien palveluiden tarjoaja maailmassa. Maailmanlaajuisesti (2013) CGI työllistää noin 

68000 työntekijää 40 eri maassa. Vuonna 2012 CGI osti silloisen Logican koko 

liiketoiminnan, jolloin Logica Suomi Oy siirtyi myös osaksi maailmanlaajuista CGI:tä. 

CGI ei ole vain yhteen toimialaan keskittynyt yritys, vaan tuottaa palveluita ja 

tuoteratkaisuja monille eri toimialoille. CGI:n palvelut jaetaan kolmeen pääkokonaisuuteen 

(CGI 2014).  

 Konsultointi, jossa CGI tarjoaa asiakkaille IT toimintoihin ja johtamiseen liittyvää 

konsultointia. Konsultointipalvelu kattaa liiketoimintojen transformoinnin, IT 

strategian suunnittelun sekä liiketoimintaan liittyvien prosessien ja 

systeemiarkkitehtuurin suunnittelun ja rakentamisen.  

 

 Systeemi-integraatio pitää sisällään johtavien teknologioiden ja ohjelmistotuotteiden 

integroinnin ja räätälöinnin kokonaisratkaisuksi vastaamaan asiakkaiden strategisia 

tarpeita. 

 

  IT- ja liiketoimintatapahtumien ulkoistamispalvelut, jossa asiakas delegoi osittaisen tai 

kokonaisvastuun IT– ja liiketoimintojen tapahtumista CGI:lle. Tavoitteena on 

kustannustehokkain ja sopivin teknologinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. Asiakas ja 

CGI yhteistyössä valvovat ja varmistavat, että tuotettu ratkaisu noudattaa liike- ja IT–

toiminnoille määriteltyä strategiaa. 

 

Kuvassa 1 esitetään tarkemmalla tasolla ne toimialat, joilla CGI toimii, sekä palvelut, 

joita CGI kyseisille toimialoille tuottaa. 
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Kuva 1. CGI:n toimialat ja niihin tarjottavat palvelut (CGI 2014) 

 

Kuva 1 osoittaa, että CGI toimii hyvin laaja-alaisesti lähtien yksittäisen ihmisen 

hyvinvointiin liittyvien palveluiden tuottamisesta päätyen raskaan teollisuuden palveluiden 

tuottamiseen. 

 

Kuten aiemmin on mainittu, CGI ei tuota pelkästään palveluratkaisuja. CGI tarjoaa 

kattavasti eri toimialoille tuoteratkaisuja asiakkaiden liiketoimintojen tueksi. 

Tuoteratkaisut voivat olla asiakkaiden itsensä hallitsemia tai CGI:lle ulkoistettuja 

ohjelmistoratkaisuja. Ne voivat olla yhdistelmä ohjelmisto- ja palveluratkaisusta. 

Tavoitteena on monikanavaisuus, jossa digitaalinen liiketoiminta integroidaan osaksi niin 

fyysistä kuin virtuaalistakin palvelua asiakaskokemuksen kehittämisen näkökulma 

huomioiden (CGI 2014). Taulukossa 1 on listattuna CGI Suomen toimialakohtaiset 

tuoteratkaisut. 

 

 

 

 



 

 

 

8 

Taulukko 1. Toimialakohtaiset tuoteratkaisut (CGI 2014) 

 

TUOTE KUVAUS JA TOIMILA(T) 

Aromi Ammattikeittiön ja ruokapalveluiden ruokatuotannon,varasto- ja ostotoimintojen,  

ruokapalvelumyynnin ja omavalvonnan toimintoketjuihin jatiedonhallintaan.(3) 

C9000 C9000 on ratkaisu valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmäksi.(9) 

CGI Palkat Selainpohjainen IT-ratkaisu, joka tarjoaa vahvan tuen palkanlaskennan eri prosesseihin. 

(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10) 

Dafo Toiminnanohjausjärjestelmä tekstiili- ja valmisvaatealan ja tukkukaupan käyttöön.(9) 

eBIC Tietovarasto- ja Business Intelligence -ratkaisu liiketoiminnan johtamiseen.(3) 

Emmi Lääke- ja materiaalihallinnon sähköinen tilausjärjestelmä (2) 

Essi Verkkoliiketoiminnan ratkaisu tilausten nopeaan, vaivattomaan tekemiseen. Se on ajasta  

ajasta, paikasta ja käytettävästä päätelaitteesta riippumaton. (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

G10 ja eGD Toiminnanohjausjärjestelmä, joka sopii kaikille graafisen ja pakkausalan yrityksille. (9) 

Gemini Terveydenhuollon toiminnanohjaukseen ja materiaalilogistiikan hallintaan. (2, 4) 

Keybox Sairaanhoitopiirin toiminnanohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden, jolla hallinnoidaan  

terveydenhuollon materiaalitoimen ja myynnin prosessit. (2) 

Koki Kiinteistöalan erilaisiin tarpeisiin. kuten isännöinti, tilahallinta, manageeraus, asunto- ,  

toimitila- ja tontinvuokraus, kiinteistösijoitus ja kiinteistönomistus. (2, 3, 4, 7) 

Kolibri Vesi Toiminnanohjausjärjestelmä ,joka nykyaikaistaa ja parantaa vesihuollon palvelua. (1) 

Merlot-Medi Ensihoidon sähköinen potilaskertomusjärjestelmä, joka tehostaa ensihoidon operatiivistaa 

johtamista, resurssienhallintaa ja potilasraportointia. (2, 4)) 

Mobilog Toiminnanohjausratkaisu, jonka avulla liikkuvat työntekijät voivat raportoida työnsä. 

Mobilog on myös monipuolinen suunnittelutyökalu työnjohtajille. (3, 9) 

Mynla Hyvinvointialan laskutus- ja raportointiratkaisu, joka mahdollistaa suurten tietomäärien 

lähes reaaliaikaisen keräämisen ja käsittelyn laskutuksen ja raportoinnin tarpeisiin. (2, 4) 

Navici AVL Ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmä, joka tuo paikkatiedon arkityön avuksi: 

kaluston ja töiden seurantaan sekä toiminnan laadun kehittämiseen. (3, 5, 6) 

Navici Trip 

planner 

Tehokas joukkoliikennejärjestelmä, jonka reittiopasohjelma ottaa huomioon kaikki 

liikennemuodot.. Ratkaisu antaa tarkkaa, ajantasaista tietoa, mikä parantaa liikenneverkon  

käytettävyyttä, lisää kysyntää ja parantaa asiakaspalvelua. (4, 5, 6) 

Orbit Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä tukee leikkauspotilaan hoitoprosessia leikkaus- 

päätöksestä heräämöhoidon dokumentointiin. (2)  

Pegasos 

Mukana 

Liikkuvan työvoiman hallintatyökalu. Mobiili toiminnanohjausratkaisu kotihoitajille ja 

monipuolinen suunnittelutyökalu heidän esimiehilleen. (2, 4) 

Powered Toiminnanohjausjärjestelmä, päivittäiseen operatiivisen toiminnan hoitamiseen,  

toiminnan seuraamisen sekä myös kehityskohteiden löytämisen ja priorisoimisen. (3) 

Pro Logistica Mobiili ratkaisu, erityisesti matkustusalan vähittäiskaupan tarpeisiin, esimerkiksi lennoilla  

ja junissa. (3, 5) 

Rondo Joustava ja kustannustehokkas ratkaisu prosessien tehostamiseen ja tuotteiden elinkaaren 

hallintaan. (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10) 

Sonet Toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu hyvin yritysten ja yhteisöjen talouden-, 

henkilöstön- ja toiminnanohjaukseen. (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) 

Titania Työvuorojen systemaattiseen suunnitteluun ja seurantaan turvallisuustyössä terveyden- 

huolto- ja hoiva-aloilla. (2, 3) 

TWIN Rahoitussopimuksien tehokkaaseeni hallintaan niiden koko elinkaaren ajalta. Rahoituksen 

kirjanpito ja ajantasaisen tieto rahoituksen positioista ja riskeistä. (1, 5, 7, 8, 9, 10) 

V10 Toiminnanohjausratkaisu, jonka  avulla voit ohjata, seurata ja tehostaa prosessin kaikkia 

vaiheita ja reagoida nopeasti muutoksiin. (3, 4, 9) 

WinhaPro Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja opintohallintoon. (4) 

 

Taulukon numerointi kuvaa eri toimialoja seuraavasti. 1 Energia, vesi ja jäte, 2 

Hyvinvointi, 3 Kauppa, 4 Kunnat ja valtio, 5 Liikenne ja liikkuminen, 6 Logistiikka ja 

postipalvelut, 7 Pankki ja vakuutus, 8 Telecom ja media, 9 Teollisuus, 10 Öljy ja kaasu 
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CGI:llä on omassa ohjelmistotarjonnassaan myös suoraan teolliseen internetiin liittyviä 

räätälöity tuoteratkaisuja. Seuraavassa lyhyet kuvaukset suomalaiselle asiakaskunnalle 

suunnatuista toimialakohtaisista ratkaisuista, joita CGI:n suomalaisessa asiakaskunnassa on 

jo käytössä. 

 

Navici AVL hyödyntää ajoneuvojen paikannustietoa toiminnan tehostamisessa. Navici 

AVL on ajoneuvojen paikannus- ja raportointijärjestelmä, jota hyödynnetään 

työjohdolliseen viestintään ja tehtävien välittämiseen kuljettajille. Ohjelmiston käytön 

avulla pystytään kuljetuskaluston käyttöastetta parantamaan sekä varmistamaan että 

työntekijät ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ohjelmisto seuraa kuljettajien ajotapaa 

ja sen vaikutusta polttoaineen kulutukseen ja niistä syntyviin päästöihin. Ohjelmiston 

käytöllä ja kuljettajien ajotapakoulutuksella pystytään säästämään polttoaineen 

kulutuksessa sekä vähentämään ympäristölle pakokaasuista aiheutuvaa kuormitusta. Navici 

AVL auttaa työnjohtamiseen kuluvan ajan vähentämisessä ja tehostamisessa, koska koko 

johdettavan henkilöstön ja kaluston sijainti voidaan reaaliaikaisesti nähdä ohjelmiston 

avulla. 

 

Navici Trip planner on älykäs reittiopasohjelma, jonka avulla kaupunkien 

joukkoliikenteen käyttöastetta pystytään parantamaan. Se ottaa reitinsuunnittelussa 

huomioon kaikki käytettävissä olevat liikennemuodot. Ohjelmisto suunnittelee ja esittää 

luettelon eri reitti- ja liikennevälinevaihtoehdoista käyttäjän antamien lähtö- ja 

määräpaikan perusteella. Ne voivat olla katuosoite, maamerkki, pysäkki, asema, risteys tai 

karttakäyttöliittymän kautta määritelty piste. Ohjelmisto on liitettävissä useimpiin 

kaupallisiin reitinhallinta- ja aikataulutyökaluihin. Käyttäjä saa niin sanotun ovelta ovelle 

ohjeistuksen aikatauluineen ja yksityiskohtaisine kävelyaikatietoineen valitsemalleen 

reitille. Ohjelmiston perustuu avoimeen järjestelmäarkkitehtuuriin, joten sen integrointi  ja 

räätälöinti on joustavaa. Navici Trip planner toimitetaan palvelun tarjoajalle SaaS 

(Software as a Service) tyyppisen verkkopalveluna. Tämä mahdollistaa pienemmän 

alkuinvestoinnin sekä käyttökustannukset. 

 

Crimson on vakuutusyhtiöille tarkoitettu ohjelmisto auton käyttöpohjaisen 

vakuutusmaksun määrittämiseen. Ohjelmisto mahdollistaa vakuutuksen ottajien 

ajokäyttäytymisen ja auton käyttöasteen seurannan, jonka pohjalta vakuutusyhtiöt voivat 
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määritellä riskianalyysien jälkeen auton käyttöön pohjautuvan vakuutusmaksun. Tätä 

ohjelmiston ja palvelun yhdistelmää ei ole tiettävästi tuotannollisessa käytössä vielä 

kenelläkään asiakkaalla. 

 

CGI tuottaa TeliaSonera:n ulkoistamana eCenter-sanomavälityspalvelua. Kyseisen 

sanomavälityspalvelun kautta CGI on välillisesti mukana tämän hetken laajimmassa 

teollista internettiä hyödyntävässä suomalaisessa ratkaisussa. Kyseessä on etäluettavien 

sähkömittareiden tuottaman tiedon pohjalta luotujen EDIEL–sanomien välityspalvelu. 

Sähkömittareiden etäluvun mahdollistavaa tekniikkaa alettiin edistää Soneran toimesta 

2000-luvun alkupuolella. Markkinoille tuotiin etäluettavat sähkömittarit, joiden avulla 

asiakkaiden sähkönkulutusta pystyttiin seuraamaan keskitetyn valvomon kautta lähes 

reaaliajassa. Palvelussa sähkönkulutukseen, kulutuksen ennustamiseen, asiakas-, sopimus- 

ja käyttöpaikkatietoja välitetään paikallisten sähköyhtiöiden ja kantaverkosta huolehtivan 

Fingrid:n välillä. EDIEL sanomilla välitetään myös säätietoja, jolloin niiden sisältöä 

voidaan hyödyntää työnohjauksessa henkilöresursseja varattaessa mahdollisten myrskyjen 

varalta. 

 

CGI:llä on myös oma sanomanvälitykseen ja verkkolaskuihin tarkoitetut palvelut. 

Sanomanvälitys ei ole suoranaisesti teollisen internetin palveluita, mutta sitä voidaan 

hyödyntää tarvittaessa niihin kytkettyinä lisäarvopalveluina. (CGI 2014). 

 

Maailmanlaajuisesti CGI:llä on lisää teollisen internetin ratkaisuja. Seuraavat neljä kuvaa 

(kuva 2-5) esittelevät lyhyesti koko CGI:n teollisen internet tuotteiden tarjonnan. Kuvat 

sisältävät kuvauksen siitä, mitä hyötyä kukin tuotteista asiakkaalle tuo. 
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Kuva 2. Tuoteratkaisut (CGI’s IoT credentials 2014, s.7) 

 

Kuva 3. Tuoteratkaisut (CGI’s IoT credentials 2014, s.8) 
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Kuva 4. Tuoteratkaisut (CGI’s IoT credentials 2014,s. 9 

 

Kuva 5. Tuoteratkaisut (CGI’s IoT credentials 2014, s. 10) 
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CGI:n vahva panostaminen IoT-ratkaisujen kehittämiseen eri toimialoille on huomioitu 

niin asiakkaiden kuin muiden toimialakohtaisten organisaatioiden osalta. Viimeisen neljän 

vuoden aikana ovat CGI:n innovaatiot tuoneet maailmalla tunnustusta usean eri ratkaisun 

osalta. Huomionarvoista on se, että osa tunnustuksista on tullut yhteistyökumppaneilta. 

Tämä on selvä indikaatio siitä, että teknologinen yhteistyö on ollut onnistunutta ja se on 

erittäin vahvalla pohjalla. Potentiaalisille asiakkaille tällä on suuri merkitys, heidän 

tehdessään valintoja omassa IoT-projektissa koskien käytettäviä teknologioita. IoT- 

ratkaisujen upottaminen omaan liiketoimintaan ei tapahdu hetkessä, joten toimijoiden kyky 

työskennellä yhdessä on suuressa merkityksessä. Tunnustettu hyvä yhteistyö takaa 

tilaavalle asiakkaalle heidän projekteihinsa tarvitseman eritysosaamisen. Kuvassa 6 on 

yhteen kerättynä eri organisaatioilta CGI:n saamat tunnustukset. 

 

 

Kuva 6. CGI:n saamat tunnustukset (CGI’s IoT credentials 2014, s.2)  
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1.3 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, onko CGI:n tämänhetkisessä asiakaskunnassa 

riittävästi asiakastarvetta sekä halukkuutta hyödyntää teollista internettiä omassa 

liiketoiminnassaan. Samalla tutkitaan löytyykö teollisen internetin mahdollistamia uusia 

liiketoimintoja.  

 

Tiedonkeruu toteutetaan vaihtoehtoisesti joko web–pohjaisena kyselynä tai 

haastattelemalla kohdeasiakkaiden asiantuntijoita. Toteutustapa riippuu valitun 

asiakasryhmä koosta. 

 

Työssä tehtävän kyselyn taustatietoa hankitaan tutustumalla tehtyihin IoT- ratkaisuihin ja 

haastattelemalla niitä henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet tekemisissä IoT:n kanssa. Tietoa 

hankitaan CGI:n oman dokumentaation tai tilatun dokumentaation avulla, kuten 

esimerkiksi markkinatutkimukset. IoT:tä ilmiönä taustoitetaan alan kirjallisuuden ja 

artikkeleiden avulla. 

 

Toissijaisena tavoitteena on kartoittaa ne teknologiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa 

mahdollista uutta palveluliiketoimintaa voitaisiin kokonaisratkaisuna asiakkaille tarjota. 

CGI:llä on jo aiemmin ollut teolliseen internetiin liittyviä projekteja ja sovellustoteutuksia, 

mutta ne ovat olleet lähes kokonaan omatuotantoisia toteutuksia asiakkaalla olevan tarpeen 

ratkaisemiseksi. Potentiaalisten uusien yhteiskumppanien löytämiseen hyödynnetään 

asiakaskunnalta mahdollisesti saatavaa tietoa sekä alakohtaisten toimittajien verkkosivuilta 

saatavaa tietoa.  

 

Lähtötilanteen selvityksessä käytetään taustatietona CGI:n nykyistä ohjelmisto- ja palvelu 

tarjontaa. Työhön liittyvä asiakaskysely rajataan lähetettäväksi vain niille asiakkaille, jotka 

CGI valitsee omasta asiakaskunnastaan kohdeasiakasryhmään. Näin ollen kysely ei tule 

kattamaan kaikkia toimialoja, joille CGI ohjelmistoja tai palveluja tarjoaa. Tämä tutkimus 

rajataan olemaan taustaselvitys IoT:n asiakastarpeesta ja asiakkaiden valmiusasteesta. 

Edellisestä johtuen työ ei sisällä tarkkoja kuvauksia prosessien toteutuksista.  
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Tavoitteiden saavuttamiseksi tutkimuksen pääkysymys ja alakysymys määriteltiin 

seuraavanlaisiksi. 

 

Onko asiakaskunnassa tarvetta hyödyntää IoT:tä omassa liiketoiminnassaan? 

 

Luoko IoT kokonaan uutta liiketoimintaa? 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn luvussa 1.1 kerrotaan taustoitusta työn aiheelle. Luvussa 1.2 kuvataan työn tilannutta 

case yritystä CGI:tä. Luvussa 1.3 on työn tavoitteet ja siihen liittyvät rajaukset. Luvussa 

1.4 on tämän työn rakenteen kuvaus. Luku 2 sisältää kuvauksen kaikista niistä 

innovaatioaalloista, jotka ovat olleet tärkeitä ennen kuin teollinen internet on ollut 

mahdollista. Luvussa 3 käsitellään ilmiötä nimeltä Internet of Things eri näkökulmista 

katsottuna. Luvussa 4 Tutkimukset, niiden tulokset, analysointi ja päätelmät. Luvussa 5 

Tulevaisuuden näkymät. Luvussa 6 on koko työn yhteenveto, jonka jälkeen on työssä 

käytetyt lähteet ja liitteet. 
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2 TEOLLISESTA VALLANKUMOUKSESTA DIGITALISAATIOON 

 

2.1 Innovaatioaallot 
 

Kehittyminen käsityöläis- ja maatalouspohjaisesta yhteiskunnasta nykyiseen 

digitalisoituneeseen yhteiskuntaan on tapahtunut viimeisen vajaan 300 vuoden sisällä. 

1700-luvulla alkanut ajanjakso on edennyt vaiheittain, aaltomaisesti. Ensimmäinen 

innovaatioaalloista ajoittuu 1750-luvun ja 1900-luvun välille. Aaltoa kutsutaan myös 

yleisemmin nimellä teollinen vallankumous. Sen katsotaan alkaneen Britanniassa, jossa 

keksittiin useita mekaanisesti toimivia koneita. Aluksi keksinnöt liittyivät lähinnä 

tekstiiliteollisuuden koneistamiseen, kuten esimerkiksi kehruu-Jenny.  

 

Ensimmäisen aallon loppupuolella höyryn hyödyntäminen koneiden voiman lähteenä 

nopeutti teollista tuotantoa sekä meriteitse tapahtuvaa kauppaliikennettä. Aiemmin oli 

kauppaliikennettä meriteitse hoidettu purjelaivoilla. Samalla teollinen vallankumous eteni 

Atlantin yli Yhdysvaltoihin. Höyrykäyttöisten veturien käyttäminen kivihiilen ja 

tavaroiden kuljettamiseen mahdollisti teollisuuden kehittymisen myös niillä alueilla, joiden 

läheisyydessä kivihiiltä ei ollut. Toisena suurena rautatieliikenteen kasvattajana 

Yhdysvalloissa oli terästeollisuuden kehittyminen. Kestävämpien rautatiekiskojen 

valmistaminen teräksestä lisäsi rautateiden suosiota kuljetusmuotona. Rautateiden 

kehittymisellä oli ratkaiseva rooli Yhdysvaltojen taloudelliselle kehittymiselle.  

 

Ensimmäisen aallon loppupuolella Britannian asema teollisen kehityksen kärkimaana alkoi 

murentua. Saksan ja Yhdysvaltojen merkitys teollisen kehityksen eteenpäin viejinä kasvoi 

kasvamistaan. Seuraavat suuret innovaatiot kuten sähkön ja polttomoottorin keksiminen 

muuttivat maailmaa entisestään. Pystyttiin rakentamaan isompia ja tuottavampia koneita 

halvemmalla kuin aiemmin. Huolimatta teollisen vallankumouksen hyödyistä globaalille 

taloudelle, se alkoi aiheuttaa sille myös haittoja. Pelkästään tuottavuuden parantamiseen 

keskittyminen johti työolosuhteiden huonontumiseen sekä ympäristöhaittoihin. Näihin 

ongelmiin on etsitty uusia ratkaisuja ja innovaatioita kautta aikojen. Tämän hetken trendi 

on löytää ratkaisuja teollisen internetin avulla. 

 

Sähkön keksimisellä oli erittäin ratkaiseva vaikutus seuraavan suuremman aallon 
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Internet aallon syntymiseen. Tätä aaltoa kutsutaan myös nimellä Internetin vallankumous. 

Internetin vallankumous alkoi ensin tietokoneen keksimisellä. Aluksi ne olivat niin 

sanottuja main frame eli suurtietokoneita. Koneet oli tarkoitettu suurien datamäärien 

eräajopohjaiseen käsittelyyn ja niitä käyttivät vain suuret organisaatiot. Tiedonsiirtämisen 

tarve alkoi myös kasvaa sitä mukaa, kuin mainframe –koneet alkoivat yleistymään. Tätä 

tarkoitusta varten kehitettiin tietoverkko ARPAnet, jossa tietoa siirrettiin solmukoneelta 

toiselle paketteina. Suuri tietomäärä pilkottiin ensin lähetyspäässä pienemmiksi osiksi, 

paketeiksi, joiden kulkureitillä ei ollut merkitystä, koska tieto yhdistettiin kokonaiseksi 

vastaanottopäässä. Tällä tavalla pystyttiin varmistamaan, että tieto menee perille, vaikka 

joku verkon solmukoneista olisikin pois käytöstä. ARPAnet oli aluksi pääsääntöisesti 

Yhdysvaltojen puolustusvoimien ja tutkimuslaitosten käyttämä tietoverkko. Yliopistojen 

mukaantulo verkonkäyttäjänä teki siitä sen, jona sen nykyisin tunnemme. ARPAnet alettiin 

tuntea paremmin nimellä Internet tai World Wide Web.  

 

Internetin avoimuus ja joustavuus ovat olleet avaintekijöitä sen räjähdysmäiselle kasvulle. 

Vuonna 1981 Internetissä oli kytkettynä vain noin 300 konetta, kun nykyisin siihen on 

kytketty miljardeja koneita. Koneiden kasvun määrään on vaikuttanut mikroprosessorin 

keksiminen 1970–luvulla, joka on mahdollistanut PC:t (Personal Computer), jokaisen 

ihmisen käyttöön. Koneiden ja tiedon kasvava määrä verkossa on myös pakottanut 

keksimään nopeampia tiedonsiirtotapoja käyttää internettiä. Vuonna1985 nopeimmatkin 

modeemit pystyivät siirtämään tietoa vain 9,6 kbs (kilobytes per second). Nykyiset 

kehittyneemmät laitteet kykenevät nopeuteen 10000 Mbps (Megabytes per second). 

Kaupankäynti alkoi digitalisoitua nopeutuvien yhteyksien myötä. Aluksi varsinkin 

suuryritykset hakivat kustannussäästöjä sähköisillä tiedonsiirroilla kauppatapahtumiin 

liittyen. Syntyi YK:n standardoima EDI (Electronic data interchange). Tilaukset, 

tilausvahvistukset, kuljetusasiakirjat ja lopuksi laskut alettiin siirtämään EDI:ä hyödyntäen.  

 

Kivijalkakauppojen rinnalle tai jopa korvaamaan niitä syntyi verkkokauppoja. Aallon 

loppupuolella sähköinen laskutus piti myös sisällään mahdollisuuden laskuttaa kuluttaja-

asiakkaita e-Laskun avulla, jossa laskuttaja lähettää laskun suoraan maksajan pankkiin 

elektronisessa muodossa.Teollinen vallankumous ja sitä seurannut Internet vallankumous 

mahdollisti globaalit teollisuus- ja tuotantojärjestelmät avoimilla tiedonkäsittely- ja 
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viestintäjärjestelmillä. Internetin käyttö on mahdollistanut muun muassa nopean tiedon 

vaihdon ja hajautetun päätöksenteon. Syntyi paljon ohjelmistoja ja palveluita, joiden avulla 

hajautettu tuotekehitys, tuotanto ja johtaminen pystyttiin hoitamaan tietoverkon avulla. 

Aalto, jossa nyt elämme on kolmas suurista innovaatioaalloista teollisen internetin aalto, 

toiselta nimeltään IoT (Internet of things). IoT:n avainsanoja ovat älykkäät sensorit, 

älykkäät järjestelmät ja älykäs päätöksenteko. Näillä kaikilla pyritään hakemaan säästöjä 

tuotantokustannuksiin, vähentämään turhaa energiankulutusta ja saastuttamista sekä 

parantamaan ihmisten työoloja ja tuottavuutta. (General Electric 2014, s. 7-9). 

 

2.2 Toimialojen tietokoneistuminen ja digitalisoituminen 

 

Tietokoneen keksimisen ja yleistymisen myötä eri yritykset alkoivat hyödyntää niitä 

yritysten sisäisten prosessien toteuttamisessa ja tehostamisessa. Tietotekniikkaa on käytetty 

jo internet aallon alkuvaiheista lähtien osana tuotannonsuunnittelua ja ohjaamista. Aluksi 

kehitettiin MRP–järjestelmiä (Material Recource Planning) , joilla tuotannon 

materiaalitarpeita pystyttiin paremmin suunnittelemaan ja hallitsemaan. Myöhemmin niistä 

kehittyi ERP–järjestelmiä (Enterprice Resource Planning). ERP – järjestelmissä 

ylläpidetään yrityksen perus- ja tapahtumatietoja, hoidetaan toiminnanohjaus ja 

tietojenhallinta, kuten tilastointi, raportointi ja tapahtumien hallinta (Haverila et. al. 2009, 

s. 430-431).  

 

Seuraavassa vaiheessa kaupankäyntiin liittyviä toimintoja ryhdyttiin sähköistämään eli 

digitalisoimaan, tavoitteena niin sanottu paperiton toimisto. Toimintojen sähköistymisen 

myötä, eri yritysten ERP – järjestelmiä liitettiin toisiinsa muun muassa EDI/OVT avulla. 

EDI/OVT ei ole tiedonsiirtoprotokolla vaan se määrittelee siirrettäville sanomille niiden 

muotoon ja sisältöön liittyviä asioita. Tiedonsiirtotapana yritykset käyttävät niitä 

tiedonsiirtoprotokollia, jotka ovat heille ja palveluntarjoajalle mahdollisia. Kuvassa 7 on 

pelkistettynä kuvattu EDI/OVT:n hyödyntämistä yrityksien eri toiminnoissa. 
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Kuva 7. EDI/OVT pähkinänkuoressa 

 

Kuvan 1 mukaisesti tilaajat ja toimittajat voivat vaihtaa keskenään sähköisessä muodossa 

esimerkiksi liiketoimintaan liittyviä sanomia kuten tilaukset (1), tilausvahvistukset (2), ja 

laskut (3). EDI/OVT:n käyttö mahdollistaa erilaisten ERP – järjestelmien tiedon vaihdon, 

koska molemmissa päissä käytetään joko omaa tai palveluna ostettua muunnospalvelua. 

Tieto muunnetaan ensin lähtöpäässä sovelluksen tiedostomuodosta esimerkiksi EDIFACT 

sanomaksi, joka siirretään vastaanottajan EDI – järjestelmään muunnettavaksi takaisin 

sovelluksen ymmärtämään muotoon esimerkiksi SAP:n IDOC muotoon. Sähköistä 

tiedonsiirtoa alkoivat aluksi käyttää suuret yritykset kaupankäynnissään. Tämä siitä syystä, 

että heillä sähköiseen tiedon siirtämiseen liittyvät kustannukset, kuten EDI -ohjelmistojen 

hankinta ja sovellusohjelmistojen muutostyöt, olivat mahdollista saada takaisin 

kustannussäästöinä. Isojen yritysten painostuksesta myös PK – yritysten on ollut aikaa 

myöten pakko rakentaa jonkinlainen sähköinen rajapinta liiketoimintaansa. Minimissään se 

on tarkoittanut laskujen lähettämisen sähköisessä muodossa eli verkkolaskuna. (Haverila 

et. al 2009). Monet yritykse, jotka teettävät töitä alihankinta vaativat nykyisin töitten 

veloituksen tekemisen sähköisesti, paperilaskuja ei enää hyväksytä. 
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Liiketoiminnan digitalisoitumisella yleisesti tarkoitetaan sen siirtymistä hyödyntämään 

sähköisiä kanavia, sisältöjä ja vuorovaikutusta. Usein vanhaa liiketoimintaa pyritään 

modernisoimaan uusilla työkaluilla, mutta kyse voi myös olla kokonaan uudenlaisen 

liiketoiminnan synnyttämisestä (Anders 2014). Prosessien sähköistämisellä, kuten edellä 

kuvatun EDI/OVT:n käyttöönotolla, tavoitellaan tuottavuuden, ajanhallinnan, 

läpinäkyvyyden ja kumppanien välisen keskinäisen luottamuksen paranemista 

 

Market-Vision:n (2014, s.5) mukaan eri toimialojen digitalisoituminen etenee hieman eri 

tahdissa. Osa toimialoista on jo kohdannut suuret haasteet, joita digitaalisuus ja internet 

ovat viimeaikoina tuoneet. Varsinkin viestintä ja media puolella printtimedia on 

vaikeuksissa tablettien ja älypuhelimien yleistymisen myötä. Käyttäjäkunnan kasvava tarve 

saada tieto reaaliaikaisena, pakottaa lehtitaloja panostamaan uutisten ja artikkeleiden 

digitaaliseen julkaisemiseen. Lehti- ja mediatalot ovat vaikeassa asemassa. Mitä paremmin 

ne tekevät tiedon jakamisen digitaalisen kanavan kautta, sitä enemmän sitä käytetään, joka 

taas syö asiakaskuntaa perinteiden paperilehden tilaajakunnasta. Digitaalisuuden hyötyjä 

haetaankin enemmän operatiivisen tehokkuuden parantamisen kautta. Näin tapahtuu myös 

muillakin toimialoilla kuin pelkästään viestintä- ja mediatoimialan yrityksissä. Manuaalista 

työtä pyritään minimoimaan tuomalla lisää älykkyyttä muun muassa tuotantoprosesseihin, 

ennakoivaan huoltoon sekä laitteiden ja koneiden väliseen automaatioon. On alkanut uusi 

digitalisoitumisen vaihe. 

 

2.3 Digitalisoitumisen uusi vaihe ja termistöjen sekamelska 

 

Yleisen eri toimialoilla tapahtuvan digitalisoitumisen edetessä on syntynyt uusia käsitteitä 

kuvaamaan tällä hetkellä tapahtuvaa uutta vaihetta. Termi Internet of Things tuli yleiseen 

tietoon vuonna 1999. Tuolloin Massachusetts Institute of Technology (MIT) yhteyteen 

perustettu Auto-ID Center aloitti tutkimaan RFID:n hyödyntämisestä osana toimitusketjun 

toimintaa. Kevin Ashton yksi Auto-ID centerin perustajajäsenistä käytti ilmaisua 

ensimmäistä kertaa esityksessään entiselle työnantajalleen Proctor&Gamble:lle RFID:n 

hyödyntämisestä osana toimitusketjua. Cisco (2014). Internet of Things lyhenteenä IoT, on 

suomennettuna asioiden ja esineiden verkottuminen. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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Alun perin General Electricin lanseeraama Industrial internet on suomennettuna teollinen 

internet. Alkuperäisen määrittelyn mukaan teollinen internet tarkoittaa digitalisaation ja 

ICT:n soveltamista tehtaissa, niiden valmistus- ja palveluprosesseissa Kummallakin edellä 

mainituista ilmaisulla suomenkielisissä julkaisuissa tarkoitetaan pääsääntöisesti samaa 

tapahtumaketjua, marginaalisen pienin vivahde-eroin. Molemmilla on pyrkimyksenä 

niputtaa yhden termin alle tapahtumaketju, jossa sensorilta tai anturilta saatua dataa 

hyödynnetään analysoinnin jälkeen liiketoiminnallisiin tai muuta lisäarvoa tuottaviin 

tarkoituksiin. 

 

Lisäksi kirjallisuudessa käytetään termejä teollisuuden internet, teollistunut internet, 

toimialojen internet, kaiken verkottuminen, ja digitalisoituminen (kuva x). Helpommaksi 

termistön omaksumista ja ymmärtämistä ei tee se, että suomen- ja englanninkielisiä sanoja 

käytetään samassa lauseessa, höystettynä täysin itse vapaasti käännettyjen ilmaisujen 

kanssa (Market-Vision 2014, s.5). Näyttäisi onneksi siltä, että vakiintuneemmaksi termiksi 

kuvaamaan ilmiötä on muodostumassa englanninkielinen lyhennelmä IoT. Nykyinen 

sensoritekniikka ei ole enää vain teollisuuskäyttöä varten, johon termi teollinen internet 

lähinnä viittaa. Tässä työssä käytetään jatkossa myös lyhennettä IoT, koska se esiintyy niin 

suomen- kuin englanninkielisissä teksteissä.  

 

IoT:n yhteydessä mainitaan useasti M2M (MachineToMachine). M2M:llä tarkoitetaan 

koneiden ja laitteiden välistä älykästä viestintää. Siitä puhutaan nykyisin myös omana 

liiketoimintana. Näin on tehnyt muun muassa Sonera, joka julkaisi äskettäin oman M2M 

liiketoiminnan oppaan. Oppaan mukaan ilman M2M:ää ei ole teollista internettiä eikä 

Iot:tä. ”Puhutaan Internet of Thingsistä tai teollisesta internetistä, niin jokainen näistä 

esineistä, laitteista ja koneista tarvitsee yhteyden välilleen. M2M-yhteys mahdollistaa sen, 

että ne voivat kommunikoida keskenään tai ylipäätään luoda älykästä dataa.” (Sonera 

2014, 4). Frenzel:n (2014) mukaan virallisia standartoituna määritelmiä IoT:lle tai 

M2M:lle ei ole, joten monet luulevat niiden tarkoittavan samaa asiaa. Erilliset M2M-

ratkaisut ovat IoT:n kaltaisia päämääriltään poikkeuksena, ettei niiden tiedonsiirrossa ja 

viestinnässä käytetty verkko ole internet kuten IoT:ssä lähtökohtaisesti on.  
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Kuva 8 osoittaa, että kulloinkin käytettävä termi voi riippua siitä, kuinka asiaa lähestytään. 

Voidaan puhua täysin samasta ratkaisusta, mutta käytetty termi riippuu siitä 

keskustellaanko asiasta tekniikka- vai liiketoiminta-ihmisen kanssa.  

 

Kuva 8 Teollisen internetin lähestymiskulmat (Market-Vision 2014, s. 9) 

 

Iot:hen liittyy liuta käsitteitä, joista Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen artikkelin (2014, s 

19-20) mukaan keskeisimpiä ovat arvoketju, transaktiojärjestelmä, Fleet-Management, 

komplimentaarisuus. Big Data ja pilvipalvelut. Arvoketjulla tarkoitetaan eri hyödykkeiden 

vaiheittaista jalostumista raaka-aineesta ensin välituotteeksi ja siitä edelleen valmiiksi 

myytäväksi lopputuotteeksi. Transaktiojärjestelmä on järjestelmä johon kerätään yrityksen 

liiketoiminnallisia transaktioita. Ne voivat olla muun muassa yrityksen talouteen, 

materiaalien hallintaan tai työn seurantaan liittyvien tietojen keräämistä, muuttamista ja 

hakemista sekä niihin liittyvää raportointia. Iot:ssa transaktiojärjestelmien rooli yrityksen 

toiminnassa muuttuu. Ne eivät ole enää yrityksen toimintaa suoraan määritteleviä 

järjestelmiä vaan uutta toimintamallia tukevia järjestelmiä. Asiaan on tarkemmin kuvattu 

kappaleessa 3.4 Iot:n vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin. Fleet-management-järjestelmä 
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tarkoittaa yrityksen myytyjen tuotteiden ja palveluiden reaaliaikaista digitaalisen seurannan 

järjestelmää. Komplementaarisuudella tarkoitetaan sellaisten ulkopuolisten resurssien 

hyödyntämistä, jotka tukevat tuotteiden, palveluiden ja uusien innovaatioiden 

kaupallistamiseen, myyntiin ja markkinointiin liittyviä toimia. Big Data on eri lähteistä 

saatua dataa. Sitä voidaan kuvata kolmella sanalla volyymi, vauhti ja vaihtelevuus. 

Datamäärät ovat suuria ja dataa syntyy nopeasti lisää sekä data on vaihtelevaa. 

Pilvipohjaiset palvelut ja teknologiat ovat resursseja, joiden toiminta pohjautuu internetissä 

reaaliaikaisesti tapahtuvaan viestintään. Pilvipalvelut mahdollistavat muun muassa 

palvelutarjoajan palvelimilla olevien sovellusten, ohjelmien. levytilan ja laskentatehon 

hyödyntämistä. Pilvipalveluun voidaan liittyä yksityisen tai julkisen sektorin 

tietojärjestelmien sekä niihin liittyneiden käyttäjien päätelaitteiden avulla. 

 

Teknologiateollisuus Ry:n (2014) mukaan IoT voi olla kolmas teollinen vallankumous. 

Suomella katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet olla yksi edelläkävijöistä IoT:n 

kehittäjänä. Valmiudet tähän olisivat, koska Suomessa on monia pk-yrityksiä, jotka 

keskittyvät peli-, kyberturvallisuus- ja sensoritekniikkaan. Tarvitaan yhteistyötä ja 

verkottumista, jotta Iot:n ratkaisuja saadaan viety eteenpäin. Tästä syystä on aloitettu FIIF 

–projekti (Finnish Industrial Internet Forum). Projektin tavoitteena on testata IoT:n 

konkreettisia mahdollisuuksia ja sovelluksia. Päämääränä on löytää suomalaisyhtiöille 

sopivia ratkaisuja ja tilaisuuksia arktisen IoT:n piiristä. 

 

General Electricin Accenturella (2014) teettämän kyselyn mukaan digitaalisia palveluja 

sisältävät tuotteet ovat avain kasvuun. IoT:n avulla yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia 

parantaa tulostaan tuotteilla, jotka sisältävät digitaalisia palveluja. Teollisuusyritykset 

voivat tehostaa kasvuaan ja parantaa tulostaan seuraavilla tavoilla. Kasvattamalla 

liikevaihtoa, lisäämällä asiakkaidensa tuotantoa, luomalla tuotteen ja palvelun yhdistäviä 

liiketoimintamalleja. Tällöin puhutaan niin sanotuista hybridimalleista. Näistä koko 

toimitusketjun toimintaa tehostavista ratkaisuista hyötyvät eniten kaivos- ja öljy-yhtiöt 

sekä prosessiteollisuus. Se mahdollistuu käyttämällä älykkäitä teknologioita uusien 

innovaatioiden kehittämisessä sekä liittämällä ne osaksi laitteita ja koneita. Tämä parantaa 

uuden tarkemman tiedon saamista, jota voidaan hyödyntää luodessa uusia 

liiketoimintamalleja, kuten tuotteen ja ylläpidon tarjoaminen yhtenä palveluna. IoT vaatii 
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myös henkilöstöhallintoon liittyviä toimia. Ne saavutetaan pitämällä huolta työvoimasta ja 

auttamalla heitä omaksumaan teollisen internetin vaatimat uudet taidot työtehtävien 

hoidossa. Usein tämä tarkoittaa uuden osaamisen hankintaa rekrytoimalla uusia 

erityisasiantuntijoita. 

3 INTERNET OF THINGS (IOT) 

 

3.1 Asioihin, Internettiin ja semantiikkaan orientoitunut näkemys  

 

Edellisessä kappalessa on esitelty IoT:ta yleisella tasolla sekä siihen liittyvää käsitteistöä ja 

osaa termistöstä. Mitä IoT on pintaa syvemmältä? IoT on yksi tämän hetken 

megatrendeistä, joten siihen liittyen löytyy kirjallisuudesta useita eri näkökulmasta 

katsottuja perusmääritelmiä. Niistä kolme seuraavaa on yleisimmin hyväksytyimmät. 

Määritelmät ovat osittain päällekkäisiä ja tuntuvat toisiaan täydentäviltä. Ne ovat silti 

erotettavissa toisistaan. Mazhelis et. al (2013, s.9-10) kuvaa määritelmät asioihin-, 

Internettiin - ja semanttisesti orientoituneen näkemyksen kautta seuraavasti.  

 

Asioihin orientoituneessa näkemyksessä lähtökohtana on asioiden identiteetti ja 

toiminnallisuus. Näkemys pohjautuu MIT Auto ID LAB:n alkuperäiseen ideaan käyttää 

RFID-tunnisteita asioiden yksilölliseen tunnistamiseen. Alkuperäisen pelkän RFID:n ja 

ECP:n sidonnaisuuden lisäksi tunnistettava objekti käsittää virtuaalientiteetin. IoT: 

määritelmä tästä näkökulmasta katsottuna on joko  

”Asiat, joilla on identiteettejä ja virtuaalipersoonallisuuksia toimiakseen älykkäissä 

tiloissa käyttäen älykkäitä rajapintoja kytkeytyäkseen ja kommunikoidakseen sosiaalisessa-

, ympäristöllisessä- ja käyttäjä kontekstissä.” 

tai 

”Maailmanlaajuinen verkko, joka koostuu yksilöllisillä osoitteilla olevista laitteista ja joka 

pohjautuu standardi kommunikointiprotokolliin.” 

 

Internettiin orientoitunut näkemys painottaa verkon infrastruktuurin roolia. Se on 

huolestunut nykyisen ja tulevan internetin infrastruktuurin, IP protokollapinon ja Web 

standardien soveltuvuudesta älykkäiden esineiden verkkoon liittämistä ajatellen. 

Näkemyksen mukaan IoT tulisi rakentaa internetin arkkitehtuuri huomioiden ja tarvittaessa 
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yksinkertaistaa olemassa olevia protokollia ja standardeja. Tämän näkemyksen mukaan 

IoT:n määritellään olevan seuraava. 

 

”Globaali verkkoinfrastruktuuri, joka yhdistää fyysiset ja virtuaaliset asiat 

tiedonkaappausta ja kommunikointivalmiuksia hyödyntäen. Infrastruktuuri sisältää jo 

olemassa olevaa sekä kehittyvää Internetiä ja verkon kehitystyötä. Se tulee tarjoamaan 

erityistä kohteentunnistusta sekä anturi ja yhteysvalmiutta perustana itsenäisten palvelujen 

ja sovellusten yhteistyökehitykselle. Tämä tulee näkymään korkean asteen itsenäisenä 

tiedonkeruuna, tapahtumien siirtoina, verkon liitettävyytenä ja yhteentoimivuutena.”. 

 

Semanttisesti orientoituneessa näkemyksessä keskitytään systemaattiseen lähestymistapaan 

ilmaista, organisoida ja tallettaa tietoa. Iot:n määritelmä, kun käytetään semanttista 

teknologiaa lähestymistapana. 

 

“Semanttisten teknologioiden soveltaminen edistää yhteentoimivuutta IoT:n resurssien, 

tietomallien, datantarjoajien ja kuluttajien välillä. Näin mahdollistuu tehokas tietojen 

saatavuus, resurssien löytyminen ja integraatio, semanttinen päättely ja tietämyksen 

koostaminen tehokkaiden menetelmien kautta. Ne voivat jäsentää, kommentoida, jakaa ja 

tehdä ymmärrettäväksi IoT:n dataa ja helpottaa sen muuttamista toiminnalliseksi 

tietämykseksi ja älykkyydeksi erilaisilla sovellusaloilla.” 

 

3.2 Avainelementti-pohjainen näkökulma 

 

General Electric (2014), joka on yksi merkittävimmistä IoT:n käytön edistäjistä, näkee sen 

tuovan yhteen kahden muutoksia aiheuttaneen vallankumouksen edut. Teollisen 

vallankumouksen jäljiltä syntyi suunnattoman suuret määrät koneita, rakennuksia, tuotteita 

ja verkkoja. Internet vallankumous on mahdollistanut viime aikojen teholisäykset 

laskentaan, viestintä- ja kommunikaatio järjestelmiin. Nämä kehityskaaret yhdessä sitovat 

toisiinsa kolme elementtiä, joiden voidaan katsoa olevan IoT:n avainelementtejä (kuva 9). 

.  
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Kuva 9. Iot:n avainelementit (General Electric 2014, s. 3) 

 

General Electric:n mukaan IoT koostuu kolmesta pääelementistä. Älykkäät laitteet (1), 

joilla tavoitteena on yhdistää maailman laitteet, rakennukset ja verkot kehittyneillä 

sensoreilla, ohjaimilla ja ohjelmistoilla. Kehittynyt analytiikka (2), jossa on yhdistettynä 

fysiikkapohjaisen analytiikan voima, ennustavat algoritmit, automaatio ja syvä 

alakohtainen osaaminen. Ihmiset työssään (3), joita yhdistämällä ajasta riippumatta 

viestintäteknologian ja älykkäämmän suunnittelun avulla pyritään palveluiden 

korkeampaan laatuun ja turvallisuuteen. Kaikilla näillä osaelementtien yhdistämisellä ja 

yhteensovittamisella tarjoutuu uusia mahdollisuuksia läpi yritysten ja kansantalouksien. 

Niitä ovat esimerkiksi parannukset historia datan analysointiin ja hyödyntämiseen 

päätöksenteossa. Informaation teknologian kustannusten pieneneminen on mahdollistanut 

aina suurempien ja suurenpien datamäärien reaaliaikaisen käsittelyn kasvamisen. Korkea 

frekvenssinen reaaliaikainen tieto tuo kokonaan uuden käsityksen tason systeemi 

toimintoihin. Konepohjainen analytiikka tuo vielä uuden ulottuvuuden 

analytiikkaprosessiin. Yhdistelmä fysiikka-pohjaisesta lähestymisestä, syvästä 

toimialatietämyksestä, informaation virtojen automatisoinnista ja ennustavista 

menetelmistä voidaan liittää osaksi olemassa olevaa big datan analysointi työkalustoa.  
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3.3 Toimintokerroksiin pohjautuva näkökulma 

 

IoT-ratkaisun voidaan katsoa koostuvan eri toimintojen muodostamista kerroksista. 

Jokaisella kerroksella on oma funktionsa. Seuraavassa kaksi hyvin lähellä toisiaan olevaa 

näkökulmaa Vuosien syvällisen tutkimisen jälkeen Datang Telecom Technology & 

Industry group (2014) määrittelee omassa ”Älykäs kaupunki” ratkaisumallissaan 

pystyvänsä toteuttamaan sen kolmen toimintokerroksen avulla. Tunnistekerros (Sensing 

layer) pitää sisällään kaikki verkkoon liitettävät laitteet ja tarjoaa rajapinnan seuraavana 

olevaan verkkokerrokseen (Network layer). Se sisältää integroidun IP-osoitepohjaisen 

ydinverkon, joka tukee muita käytössä olevia verkkoprotokollia. Verkkokerros sisältää 

valvonta-alustan koko verkkokerroksen valvontaan ja tukemiseen. Ylimpänä kerroksena on 

sovelluskerros (Application layer). Siinä on kokoelma sovelluksia tukemaan eri 

toimialojen tarpeita. Sovelluskerros sisältää joustavan ja kattavan sovellustukialustan (kuva 

10).  

Market-Vision (2014, s.12) esittelee omassa tutkimuksessaan kuvassa 11 viisikerroksen 

IoT kuvausmallin. Määritelmä on hyvin samankaltainen kuin edellinen, poikkeuksena 

palvelininfrastruktuurin ja analytiikan erittäminen omaksi kerrokseksi. 

 

Kuva 10. Datang Telecom Technology & Industry group ”Smart city”-ratkaisumalli (2014) 
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Kuva 11. Iot:n eri kerrokset (Market-Vision 2014, s. 12) 

 

VTT (2014, s 3-4) kuvaa omassa teollisen internetin taustatutkimuksessaan sen koostuvan 

systeemitasoista. Älykkäät verkottuneet tuotteet koostuvat VTT:n mukaan kolmesta 

pääelementistä: fyysisistä komponenteista (1), älykkäistä komponenteista (2) ja 

verkottumiskomponenteista (3). Näillä mahdollistetaan teollisen yrityksen liiketoiminnan 

kentän laajenemista perinteisen tuotteen tai komponentin valmistamisesta älykkään 

tuotteen valmistamiseen. Yrityksille avautuu mahdollisuus toimittaa älykkäästi 

verkottuneita tuotteita tai palvelua. Vielä pidemmälle vietynä yritykset voivat saada 

itselleen uutta liiketoimintaa kokonaisten tuotejärjestelmien tai useasta järjestelmästä 

koostuvan systeemipalvelun (4) toimittamisesta ja hallinnoinnista. Kuvassa 12 on 

hahmoteltuna edellä mainittua toimintamallia.  
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Kuva 12. Teollisen internetin systeemitasot (VTT 2014 s. 4) 

 

Porter & Heppelman (2014) kuvaa saman systeemitaso-ajatusmallin mukaisessa 

reaalimaailmaan sovitetussa esimerkissään,  kuinka traktorista saadaan rakennettua osa 

suurempaa teollisen internetin kokonaisuutta. Ensimmäistä tasoa (komponetti) edustaa 

normaali traktori ilman sen suurempaa lisä-älykkyyttä. Toisessa tasossa (älykäs 

komponentti) traktoriin liitetään erilaisia älykkäitä antureita ja mittareita, joista saadaan 

tietoa hyödynnettäväksi. Kolmannessa tasossa (järjestelmä) liitetään traktoriin 

tietoliikennemahdollisuus, jolloin se voi alkaa kommunikoimaan. Neljännessä tasossa 

traktorit (järjestelmä) kommunikoivat maatilan kalustoa ylläpitävän että sidosryhmien 

kanssa yhteydessä olevan järjestelmän kanssa (järjestelmien järjestelmä). Viidennellä 

tasolla maatilan kalustoa ylläpitävä järjestelmä liitetään osaksi laajempaa ekosysteemiä 

(järjestelmien verkosto). Viidennellä tasolla kokonaisuus pitää sisällään maatilan kalusto 

järjestelmän, maatilan johtamisjärjestelmän, säätilan valvontajärjestelmän, kylvämisen 

optimointijärjestelmän ja sadetusjärjestelmän (kuva 13) 
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Kuva 13. Traktorin tie osaksi järjestelmien verkostoa (Porter & Heppelmann 2014) 

 

Älykkäät, verkottuneet tuotteet ja palvelut edellyttävät yrityksiltä muutoksia 

teknologiainfrastruktuurin. Tämä monikerroksinen uusi infrastruktuuri koostuu 

ohjelmistoista, verkostoista, laitteista, tuotepilvestä, informaation hallinnan alustoista sekä 

näiden pohjalta rakennettujen liiketoimintamenetelmien ja prosessien yhdistelmistä.  

Teollinen internet ei tarkoita vain yhtä teknologiaa tai alustaa vaan se ulottuu käyttämään 

useita eri teknologioita. Teollisen internetin vaikutusta kokonaisarkkitehtuuriin käsitellään 

tarkemmin seuraavassa luvussa 3.4 IoT:n vaikutus järjestelmäarkkitehtuuriin.  
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3.4 IoT:n vaikutus järjestelmäarkkitehtuuriin 

 

IoT tulee vaikuttamaan vahvasti siihen kuinka yritysten on rakennettava jatkossa 

teknologiainfrastruktuuria ja otettava se huomioon kokonaisarkkitehtuuria suunniteltaessa. 

Aiemmin niin julkisella kuin yksityisellä sektoreilla tuottavuutta on kehitetty ja haettu 

transaktiojärjestelmien avulla. Niitä on käytetty pääasiallisesti sisäisten prosessien 

toteuttamiseen ja tehostamiseen läpi yritysten eri funktioiden, kuten talous-, henkilöstö- ja 

materiaalihallinto ja tutkimus&tuotekehitys. Transaktiopohjaisessa maailmassa ERP-

järjestelmä tai muu vastaava järjestelmä on määritellyt pitkälti kuinka organisaatiossa 

käytännössä toimitaan. Edellä mainitut funktionaaliset näkökulmat ovat nykyisin usein 

erillään toisistaan. Ne eivät enää integroidu keskenään, jotta niillä voitaisiin tuottaa 

loppuasiakkaalle lisäarvoa IoT:n tarpeisiin. Kuva 14 esittelee mallin tämäntyyppisestä 

arkkitehtuurista. 

 

Kuva14. Yritysten sisäiset prosessit ja transaktiojärjestelmät (2014) 

 

Pilvipalveluiden ja data-analyysien mukaantulo muuttavat transaktiojärjestelmien ja 

infrastruktuurin roolia kokonaisarkkitehtuurissa. Kasvava datan määrä sekä käytettävät 

pilviarkkitehtuurit ja –palvelut vaikuttavat yritysten käytäntöihin ulkopuolelta tulevan 

datan keräämiseen ja analysointiin uuden liiketoiminnan luomiseksi. Kuvassa 15 on 

esitettynä uusien tuottavuuden kehittämiseen tarvittavien teknologioiden ja toimintatapojen 
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vaikutus järjestelmäarkkitehtuuriin. 

 

Kuva 15. Ulkoisten pilvipalveluiden ja big data- analyysi muutoksen mahdollistaja 

 

Tulevaisuudessa Iot:n kokonaisvaltainen hyödyntäminen muuttaa arkkitehtuurin 

painopistettä yrityksen sisäisistä prosesseista ja järjestelmistä asiakkaan prosesseihin ja 

järjestelmiin. Kuvassa 16 näkyy, kuinka transaktiojärjestelmäkeskeisyys on vähentynyt 

focuksen siirtyessä asiakasprosessijärjestelmiin. Samalla mahdollistuu uusien tuotteiden ja 

palveluiden kehittäminen, kun saadaan kerättyä asiakkaan prosesseista dataa. 

 

 

Kuva 16. Asiakkaan prosessin hallinta järjestelmäarkkitehtuurin keskiössä. 
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3.5 Big Data  

 

Tietokonetta on nimensäkin mukaisesti käytetty sen keksimisestä lähtien tiedon 

käsittelyyn, tallentamiseen, hankkimiseen, siirtämiseen ja analysointiin. IoT:n yhteydessä 

ei enää puhuta pelkästä tiedosta tai datasta. IoT:n yksi elintärkeimmistä osista on Big Data, 

jota kerätään koko ajan suuria määriä eri lähteistä. Big Dataan liittyvä tieto voi olla 

peräisin yrityksen hallussa tai saatavilla olevasta datasta (tuotannonohjausjärjestelmä, 

asiakkuudenhallintajärjestelmä, erilaiset tietokantajärjestelmät). Ulkopuolisina tiedon 

lähteinä voivat olla digitaalinen todellisuus (internet, sosiaalinen media), fyysinen 

todellisuus (sensorit, mittarit, avoin data ja datamarkkinat) (BIG DATA 2014, s. 17).  

 

Big Dataa määritellään englanninkielessä kirjallisuudessa pääsääntöisesti v-kirjaimella 

alkavilla sanoilla. Yleisemmin käytettyjä (kuva 17) ovat volume, velocity ja variety. Ne 

taipuvat hyvin myös suomenkielisiksi volyymi, vauhti ja vaihtelevuus Volyymillä 

tarkoitetaan kerääntyvän datan määrää eri laitteilta, datavarannoista ja ohjelmistoista. 

Vauhdilla tarkoitetaan kerääntyvän datan lisääntymisnopeutta. Vaihtelevuudella kuvataan 

datan monimuotoisuutta, koska kerääntyvä tieto voi olla strukturoitua, osittain 

strukturoitua tai kokonaan strukturoitumatonta (TechTarget 2014, BIG DATA 2014).  

 

 

Kuva 17. Datan vaihtelevuuden ja vauhdin vaikutus tiedon volyymiin (TechTarget 2014) 

 

 



 

 

 

34 

Käytännön läheisemmän määritelmän on julkaissut Forrester (2012). ”Big Data määrittelee 

rajan yrityksen kyvylle tallentaa, käsitellä ja käyttää (SPA= Store, Process, Access) kaikki 

tiedot, joita se tarvitsee toimiakseen tehokkaasti, tehdäkseen päätöksiä, vähentääkseen 

riskejä, ja palvellakseen asiakkaita.” Seuraava kuvasarja (kuva 18) esittelee Forrester:n 

määritelmää mukaillen miten erilaisista näkökulmista katsottuna Big Data koskettaa 

nykypäivänä meillä ja maailmalla olevia yrityksiä. 

 

Kuva 18. Näkemykset yrityksen käytössä olevaan dataan (BIG DATA 2014, s. 18-21) 

 

Kuten edellisestä kuvasarjasta käy ilmi, ei kumppaniyritysten kanssa 

verkostoituminenkaan vielä riitä kattamaan Big Data näkökulmasta katsottuna kuin noin 72 

% koko maailman organisaatioista. Kuinka saadaan tavoitettua mahdollisimman lähelle 

100% maailman organisaatioista? Kuva 19 esittää ne puuttuvat datalähteet, jotta saadaan 

rakennettua Big Datan kokonaisvaltainen näkemys.  
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Kuva 19. Big Datan kokonaisvaltainen näkökulma (BIGDATA 2014, s. 22) 

 

3.6 Big Data järjestelmä ja prosessointimallit 

 

Lähteiltä kerättyä tietoa prosessoidaan Big Data-järjestelmässä erilaisten 

analyysijärjestelmien avulla, jotta siitä saadaan lisäarvoa tuottavaa. Delua (2011) esittää 

kuvassa 20 käsitteellisesti kuvattuna tiedon kulkemisen Big Data-järjestelmässä. 

 

 
Kuva 20. Lähteistä saadun tiedon käsittely (Delua 2011). 
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Kerätyn tiedon käsittelyssä käytetty prosessointimalli riippuu tiedon volyymistä ja siitä 

kuinka reaaliaikaista käsittelyä tavoitellaan. Käytössä olevia Big Datan 

prosessointimenetelmiä suhteutettuna käsiteltävän datamäärän kokoon ja 

vasteaikaodotukseen on esitelty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Menetelmät vaatimusten kasvaessa. Mukailtu (Fujitsu 2014, Forrester 2012) 

 

Rinnakkaisprosessoinnilla (Parallel processing) tarkoitetaan tiedon käsittelyä useassa 

palvelimessa samanaikaisesti. Käytetään myös nimitystä klusteri, jossa voi olla liitettynä 

yhdestä tuhansiin palvelinta. Iso datamäärä jaetaan käsiteltäväksi klusterin eri noodeille 

(yksittäinen palvelin), jolloin saavutetaan perinteisiä teknologioita nopeampi prosessointi. 

Yksi käytetyistä avoimen lähdekoodin rinnakkaisprosessoinnin alustoja on Apachen 

Hadoop. Hadoop:n yhteyteen kuuluu kiinteästi hajautetun tiedon käsittelyyn oma 

tiedostonkäsittely systeemi HDFS (Hadoop Distributed File System) ja MapReduce. 

Hadoop käyttää MapReduce algoritmia jakaakseen prosessointityöt ympäri klusteria 

käsiteltäväksi (APACHE 2014).  

 

 

 



 

 

 

37 

Muistiprosessoinnissa (In-Memory processing) käsiteltävää tietoa ei talleteta kovalevylle 

vaan järjestelmän keskusmuistiin. Prosessointi nopeus kasvaa, koska kaikki tarvittava tieto 

on kokoajan saatavilla, eikä synny levyltä hakemisen viivettä. Käytetään yleensä silloin, 

kun analysoitavaa dataa on paljon ja tuloksia halutaan saada lähes reaaliaikaisesti. 

Esimerkkinä muistiprosessointia käyttävästä järjestelmästä on TIBCO Spotfire (TIBCO 

Spotfire 2010).  

 

Virtausprosessointi (Stream processing) perustuu SIMD-malliin. (Single Instruction-

stream, Multible Data-streams), jossa yhtä komentoa suoritetaan usealle eri tietolähteelle 

samanaikaisesti. SIMD-mallia tiedon analysoinnissa käyttää esimerkiksi avoimen 

lähdekoodin Apache Storm-järjestelmässä. Apachen Storm ja Hadoop ovat molemmat 

rinnaisprosessointi-järjestelmiä, joita ajetaan samankaltaisissa klustereissa. Strom:n 

topologia on samankaltainen kuin Hadoopissa suoritettavat MapReduce työt. Erona on se, 

että MapReduce työt ovat päättyviä, mutta Strom:n topologia-ajo tekee työtä jatkuvasti 

siihen saakka kunnes se sammutetaan. Virtausprosessointi mahdollistaa reaaliaikaisen 

tiedon analysoinnin, ja on esitellyistä prosessointimalleista nopein. 

3.7 Pilvipalvelut 

 

Pilvipalveluille (Cloud Computing, Cloud Services) ei ole hyväksyttyä standartoitua 

tarkkaa määritelmää. Kyseessä on enemmänkin kielikuva joka viittaa internetissä 

sijaitsevaan palveluun. Pilvipalvelut on toimintamalli, jonka taustalla on joustava IT-

infrastuktuuri, joka mahdollistaa vapaan pääsyn vapaasti konfiguroitaviin ja skaalautuviin 

tietotekniikkaresursseihin. National Institute of Standards and Technology (2014) 

määrittelee edellä mainitun lisäksi viisi ominaisuuspiirrettä pilvipalveluille: nopea 

joustavuus, resurssien yhteiskäyttö, itsepalvelullisuus, päätelaiteriippumattomuus ja tarkka 

resurssien käyttö ja valvonta. Parhaimmillaan pilvipalvelu on liiketoiminnalle optimoitu, 

virtualisoitu, standardisoitu, automatisoitu ja käyttäjäkeskeisen ympäristö (IBM 2014). 

 

Pilvipalvelut ovat kustannustehokkaita, koska tuotettavan palvelun yksikkökustannuksia 

voidaan pienentää palveluiden automatisoinnilla ja suuruuden ekonomialla. Palvelun ostaja 

ostaa vain palvelua ei laitteita, joten säästöä voidaan saada myös rauta- ja 

ohjelmistolisenssikustannuksissa sekä IT-tuki ja –ylläpitokustannuksissa. (IBM 2014). 
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Kustannustehokkuuden lisäksi pilvipalvelujen nopea käyttöönottaminen, palvelun 

saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta ja sen joustavuus mahdollistavat uusien 

liiketoimintojen ja liiketoimintamallien kehittämisen ja pilotoinnin aiempaa nopeammin ja 

joustavammin. Uusia ideoita voidaan pilotoida enemmän liiketoiminnan lähtökohdista 

katsottuna, jolloin mahdollistuu organisaatioissa päätösvallan siirtyminen it-toiminnoilta 

liiketoimintajohdolle (e-Sciencecity 2014, Digital Media Finland 2013). 

 

Pilvipalveluiden käyttöönottamista vastaan nousevat niiden mukana tulevat mahdolliset 

uhka- ja riskitekijät. Pelätään pilvipalveluiden olevan tietoturvariski ja että oma 

liiketoimintakriittinen tieto olisi näin vaarassa joutua muidenkin hyödynnettäväksi. 

Riskiksi nähdään, että pilvipalvelut ”vuotavat” tietoa ulkopuolisille yrityksille tai valtion 

turvallisuuspalvelulle viitaten NSA (National Security Agency) tietourkintaan (Tom’s 

guide 2013). Yhtenä uhkatekijänä nähdään DDoS-verkkohyökkäykset eli 

palvelunestohyökkäykset (Distributed Denial of Service), jotka voivat halvaannuttaa koko 

uuden palvelun käyttämisen (Helsingin Sanomat 2015). Varsinkin USA:ssa pelätään 

pilvipalveluiden tietoturvan mahdollisen pettämisen tuovan jatkossa lisää oikeusjuttuja, 

joissa palvelun ostaja haastaa palvelun tarjoajan oikeuteen (Business News Daily 2013). 

Yrityksien sisällä vastustusta pilvipalveluiden käyttöön voi tulla IT-osastoilta, jotka kuten 

edellä on mainittu menettävät päätösvaltaa IT-hankintojen suhteen. 

 

Pilven yleisimmin käytettyjä toteutusmalleja on kolme. Yksityinen pilvi, jossa pilvi ja sen 

palvelut ovat saatavilla yrityksen oman intranetin kautta palomuurin sisäpuolella. Julkisen 

pilven tapauksessa pilvipalvelut tarkoittavat tietokonekapasiteetin ja -palvelujen ostamista 

ja hyödyntämistä joustavasti palveluna internetin välityksellä. Sovellusten ja palvelujen 

ylläpito siirtyy kokonaan pilven ylläpitäjälle. Hybridi pilvi on yhdistelmä kahdesta 

edellisestä, jolloin osa palvelua on yksityistä ja osa on julkista. (National Institute of 

Standards and Technology 2014, IBM 2014) 

 

Pilven palvelutyyppejä ovat IaaS (Infrasructure as a Services), PaaS (Platform as a 

Service) ja SaaS (Software as a Service). IaaS palvelu tarjoaa suoritusympäristön 

käyttöjärjestelmälle, kuten esimerkiksi virtuaalikoneelle. PaaS tarjoaa ympäristön jossa 

suorittaa pilvialustalle laadittuja ohjelmistoja. SaaS tarkoittaa että käytössä on kaikkialta 
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täydellinen palvelu pilvestä, jossa kaikki palvelun osat hoitaa palveluntarjoaja. Käyttöä 

varten tarvitaan vain asiakasohjelma, joko selain tai sovellus (Microsoft 2014). 

 

3.8 IoT:n soveltamisalueet ja yhteistyö 

 

IoT:ä, sensoreita ja M2M tiedonsiirtoa pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa kaikissa 

laitteissa, jotka toimivat sähköllä. Sensoreita pystytään liittämään osaksi mekaanisten 

laitteiden toimintaa. Kuvassa 22 on Beecham Research:n (2009) näkemys silloisesta 

soveltamiskentästä. 

 

 

Kuva 22. IoT:n ja M2M:n sovellusalueet (Beecham Research, 2009)  

 

 

Kuva 22 osoittaa, ettei IoT ole enää ainoastaan teollisuuteen tarkoitettua teknologiaa. 

Kyseessä on teknologiaa, joka tulee leviämään lähes kaikkeen, mihin jonkinlainen anturi 

tai sensori pystytään liittämään. Soveltamisalueiden laajuuden vaikutus on suuri yrityksille 

jotka aikovat hyödyntää IoT:ta. Mikäli omassa organisaatiossa ei ole tarvittavaa uutta 
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osaamista tai sitä ei haluta hankkia, on ainoa vaihtoehto verkostoitua. On pyrittävä 

löytämään yhteistyö kumppani tai –kumppaneita joiden avulla IoT:n käyttöönotto 

pystytään hoitamaan. Pelkästään IoT:hen liittyvien teknologioiden kokonaisvaltainen 

liittäminen toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi sekä sen hallitseminen oman 

organisaation voimin, voi tuottaa suurimmalle osalle yrityksistä ylitsepääsemätöntä 

hankaluutta. Tilanne on samankaltainen niidenkin yrityksien osalta, jotka kehittävät IoT-

järjestelmiä. Tarvitaan paljon toimialoihin liittyvää tietoa ja osaamista, joten 

verkostoituminen ja laaja-alainen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää (Porter & 

Heppelmann2014). 

 

Suomessa IoT-yhteistyö on vielä tällä hetkellä hyvin tutkimuslähtöisesti syntynyttä. On 

syntynyt Tekesin ja Suomen Akatemian tukemia keskittymiä. Niistä käytetään myös 

nimitystä SHOK (Strategisen huippuosaamisen keskittymä). Ne toimivat voittoa 

tavoittelemattomina osakeyhtiöinä ja niiden päämääränä toimialojensa kehitystyön 

yhdistäminen ja systematisointi sekä nopeuttaa uusien liiketoimintojen syntymistä 

tutkimusten ja niiden tulosten perusteella. IoT:n kannalta näistä keskittymistä 

olennaisimmat ovat FIMECC Oy (metallituotteet ja koneenrakennus) ja DIGILE Oy (ICT, 

tietovarannot ja digitaaliset palvelut) (VTT 2014).  

 

DIGILE Oy:n (2014) IoT-ohjelma keskittyy yhteen keskeisistä haasteista eli 

yhteensopivuuteen. Tavoitteena on löytää teknologia ratkaisuja siihen kuinka toisistaan 

täysin poikkeavat esineet voivat keskustella ja vaihtaa tietoja keskenään. DIGILE:n oma 

määritelmän mukaan IoT-ohjelma keskittyy: 

• luomaan kilpailukykyisen IoT-ekosysteemin 

• luomaan olosuhteet ja edellytykset IoT-liiketoiminnalle 

• parantamaan Suomen globaalia näkyvyyttä IoT-alueella 

• vaikuttamaan IoT-teknologian kehittymiseen ja standardointiin 

 

Teknologiateollisuus Ry:n (2014) mukaan IoT voi olla kolmas teollinen vallankumous. 

Suomella katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet olla yksi edelläkävijöistä IoT:n 

kehittäjänä. Valmiudet tähän olisivat, koska meillä on vahvaa teknologiaosaamista 

antureista pilviratkaisuihin ja tietoturvaan, sekä juuri oikeanlaisia yrityksiä. Suomessa on 
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monia pk-yrityksiä, jotka keskittyvät peli-, kyberturvallisuus- ja sensoritekniikkaan. 

Tarvitaan yhteistyötä ja verkottumista, jotta Iot:n ratkaisuja saadaan viety eteenpäin. Tästä 

syystä syksyllä 2014 on aloitettu FIIF –projekti (Finnish Industrial Internet Forum). 

Foorumin tavoitteena on testata IoT:n konkreettisia mahdollisuuksia ja sovelluksia. 

Toiminnalla tavoitellaan suomalaisyritysten kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista 

kansainvälisillä markkinoilla. Monivuotista hanketta vetää Teknologiateollisuus ry ja sitä 

koordinoi VTT. Hankkeen rahoittavat siihen osallistuvat yritykset, TEKES sekä 

Teknologiateollisuus ry. 

 

Yhteistyö, verkostoituminen ja erilaiset ekosysteemit on tunnistettu tärkeiksi IoT:n 

yhteydessä oman kilpailukyvyn kehittämisessä. Yhteistyökumppaneita olisi tarjolla 

yritysten omasta asiakaskunnasta sekä oman toimittaja- ja kumppaniverkoston sisältä. 

Yhteistyötä tehdään kuitenkin vähäisesti. Tähän voi olla yhtenä syynä se, etteivät 

yhteistyömallit synny itsestään, eivätkä ne toimi mikäli niitä johdetaan ilman tavoitetta. 

Tavoitteena kannattavalle yhteistyölle on tehdä rahaa. Tavoitteen saavuttamiseksi pitäisi 

sen olla mahdollisimman konkreettinen ja liiketoimintalähtöinen. Yhteistyön pitää palkita 

kaikkia siihen osallistuvia ja olla näin perusteltavissa omistajille ja yrityksen hallitukselle.  

Yhteistyöverkoston vetäjäksi ei tahdo löytyä halukkaita. Johtuuko tämä suomalaisesta 

perisynnistä eli kateudesta? Onko pelkona että, joku muu verkostossa oleva kerää 

taloudellisen hyödyn ja itse jäädään vähemmälle. Asiaa voidaan katsoa myös investointi 

näkökulmasta. Verkostossa on useita toimijoita, joilla on erilaisia vaateita, eikä niiden 

toteuttaminen ole enää linjassa oman liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Verkoston veto 

vastuun pitäisi ottaa sen, jolla riittävän hyvä idea ja näkemys sen tuottavuudesta koskien 

koko verkostoa, riippumatta siitä mihin kohtaan toimitusketjua tai verkostoa yritys 

sijoittuu.  

Oman verkoston kriittinen tarkastelu IoT:n yhteydessä on tärkeää. Se auttaa löytämään 

asiakkaista, toimittajista, kilpailijoista ja yhteistyökumppaneista ne, jotka ovat menestyjiä 

digitalisoituminen jatkuessa. Ei pidä unohtaa valmiutta seurata uusia toimijoita, joita 

markkinoille ilmaantuu. Syntyykö niistä uusia potentiaalisia kilpailijoita vai 

yhteistyökumppaneita? (Teknologiateollisuus 2014). 
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3.9 IoT:n kautta haettavat liiketoiminnalliset tavoitteet 

 

Yritykset tavoittelevat IoT-ratkaisuillaan oman nykyisen liiketoiminnan tehostamista, 

täysin uutta liiketoimintaa, tuotteiden arvon kasvattamista tai kaikkia näitä edellä 

mainittuja. Nykyistä liiketoimintaa pyritään parantamaan tuotekehityksen kautta luomalla 

IoT:n avulla uusia palvelumalleja ja ansaintalogiikoita sekä tehostamaan valmistusta. 

Muita toiminnan tehostamisen välineitä ovat ennakoivat huollot, jotka mahdollistavat 

korkeamman käyttöasteen ja auttavat pyrkimykseen paremmin ennakoida seisokit. IoT:lla 

tavoitellaan energian säästöjä sekä sitoutuneen pääoman alenemista osana nykyisen 

liiketoiminnan tehostamista. Uutta liiketoimintaa voidaan saada myymällä datan 

analysointia palveluna. Monissa tapauksissa pelkästä laitteiden myynnistä voidaan siirtyä 

huolto- ja operointipalveluiden tuottamiseen. Muidenkin kuin omien laitteiden mukaan 

ottaminen palveluun mahdollistaa laajemman markkinan. Asiakas pystytään paremmin 

sitouttamaan, kun pelkän laitemyynnin lisäksi, heille voidaan tarjota samalla huolto- ja 

operointipalvelut. Siirtyminen palveluntuottamiseen tuo mukanaan paremman tulojen 

ennakoitavuuden. Tuotteiden arvon lisäystä tavoitellaan niiden kasvaneen älykkyyden 

myötä. Ohjelmistokehityksessä voidaan sensoreilta saatavaa tietoa hyödyntää paremmin, 

koska niiden älykkyyden kasvettua, osa aiemmin ohjelmistojen tekemistä asioista voidaan 

tehdä jo sensoreissa itsessään Parempi liitettävyys verkkoon ja eri laitejärjestelmien yhteen 

toimiminen luovat uutta lisäarvoa.  

 

IoT:n vaikutukset yrityksen omassa toiminnassa näkyy muissakin osa-alueissa kuin edellä 

mainituissa. Osto- ja logistiikkapalvelut hyötyvät teollisesta internetistä muun muassa 

automatisointikehityksessään, läpimenoaikojen ennustuksessa ja seuraamisessa sekä 

saatavan datan oikeellisuuden tarkastamisessa. Myynti pystyy paremmin kehittämään 

omaa myyntiosaamistaan ja hyödyntämään myyntityössä teollisen internetin tuomaa 

parempaa asiakaskokemusta. Toimitusprojekteissa läpimenoaikoja pystytään paremmin 

ennustamaan ja seuraamaan. Tuotannossa laitteiden etä- tai yhdistetty valvonta parantaa 

tuottavuutta. Tuotteiden elinkaaria pystytään paremmin ennustamaan ja seuraamaan. 

Robotiikkaa voidaan hyödyntää aiempaa paremmin. Kaikilla edellä mainituilla on 

merkittävä vaikutus kustannuksiin, toimitusaikoihin ja tuottavuuteen. Hyvällä 

suunnittelulla IoT:n avulla pystytään tarjoamaan enemmän, nopeammin, luotettavammin ja 

kustannustehokkaammin asioita kuin ennen. (VTT 2014 s. 24, Teknologiateollisuus 2014). 
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3.10 Teollisen internetin markkinat Suomessa 

 

Market-Vision (2014 s. 26) näkee omassa markkinatutkimuksessaan kasvun syntyvän 

kehittyneestä analytiikasta, sovelluksista ja palveluista. Suuria muutoksia on odotettavissa 

myös konesalien-infrastruktuureihin. Muutokset tulevat pääsääntöisesti IoT:n tuottaman 

massiivisen datamäärän reaaliaikaisesta käsittelystä. Tarvitaan enemmän ja uudenlaista 

kapasiteettiä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Esineiden, asioiden ja laitteiden välinen 

tiedonsiirto tulee Market-Vision:n mukaan synnyttämään kasvavan M2M markkinan. 

Ennustetaan, että M2M liittymien määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan nykyisestä 

seuraavan kolmen vuoden aikana. Kuva 23 esittää Suomen teollisen internetin markkinan 

arvioidun koon vuoteen 2020 mennessä. 

 

 
 

Kuva 23. Suomen IoT markkinan arvo (Market Vision 2014, s. 25) 

 

Markkinan arvo tulee olemaan vielä suurempikin, kun otetaan huomioon Soneran (2014, s 

6) juuri julkaisema arvio koskien pelkästään M2M liiketoimintaa koko pohjoismaiden 

alueella. Kuva 24 esittää M2M-markkinoiden kasvuodotuksen toimialoittain jaoteltuna. 
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Kuva 24. M2M-markkinoiden koko toimialoittain (Sonera 2014, s. 6) 

 

Maailmanlaajuisesti IoT:n potentiaali on vieläkin merkittävämpi. Vuoteen 2020 mennessä 

arvioidaan siihen liittyvien investointien nousevan jopa 500 miljardiin Yhdysvaltain 

dollariin. Kasvua vuoden 2012 luvuista on huikeat 2400 prosenttia (Hill+Knowlton 2014).  

 

4 TUTKIMUKSET JA NIIDEN TULOKSET 

4.1 Tutkimusstrategia ja -menetelmä 

 

Case yrityksen tavoitteena oli saada mahdollisimman kattavasti tietoa valittujen 

asiakasyritysten IoT -valmiuksista ja mihin asiakkaat hakevat ratkaisua IoT:n avulla. 

Tietoa haluttiin kerätä asiakkaiden yhteyshenkilöiltä vapaamuotoisten vastausten 

muodossa. jotta saatua tietoa pystyttäisiin hyödyntämään myös omien toimintamallien 

kehitystyössä. Näiden vaatimusten pohjalta tutkimusstrategiaksi kolmen perinteisimmän 

strategian Hirsjärvi et. all (2008, s. 130) eli kokeellisen tutkimuksen, survey –tutkimuksen 

ja tapaustutkimuksen joukosta valittiin tapaustutkimus (case study). Samalla valikoitui 

myös tutkimusmenetelmä. Kartoittavan tutkimuksen, kuten tässä työssä tehty tutkimus, 

yleisin menetelmä on kvalitatiivinen tutkimus. Sen tyypillisimmät piirteet katsottiin 

sopivan parhaiten edellä asetettuihin vaatimuksiin.  
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Hirsjärven et. al (2008, s. 160) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisimpiin 

piirteisiin kuluu aineiston kerääminen luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa sekä se, että 

tiedon hankinta on luonteeltaan kokonaisvaltaista. Ihmistä suositaan tiedonkeruun 

välineenä vaikka apuna voidaan täydentävän tiedon hankintaan käyttää testejä ja 

lomakkeita. Kvalitatiivinen tutkimus antaa vastaajalle mahdollisuuden päättää mikä on 

tärkeää. Edellinen mahdollistaa induktiivisen analyysin käyttämistä, ennalta 

odottamattomien seikkojen paljastamiseen. Aineiston hankinnassa laadullisten metodien, 

kuten teema- ja ryhmähaastattelut, käyttäminen edesauttaa tutkittavien omien näkökulmien 

paremman esillepääsyn. Tutkimus suoritetaan yleensä valitulle kohderyhmälle ilman 

satunnaisotos -menetelmän käyttämistä. Kvalitatiivinen tutkimus on joustava, joka 

mahdollistaa sen suunnittelun muuttamisen valitsevien olosuhteiden mukaan. 

Tutkimukselle on olennaista, että tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineiston 

tulkinnassa otetaan tämä myös huomioon. Tutkimuskysymykset voidaan määritellä 

kokonaisuudessaan avoimina kysymyksinä. 

 

Aineiston hankinnan metodiksi valittiin kysymyspatteriston lähettäminen asiakkaiden 

yhteyshenkilöille. Kyselyn kohdeasiakkaiden ja yhteyshenkilöiden valinnan suoritti case 

yritys itse. Kysely lähetettiin kohdeasiakasvalinnan jälkeen 15 eri toimialoilla toimivalle 

yritykselle. Osaan asiakkaista kontaktoitiin case yrityksen toimesta ennen kyselyn 

laittamista. Toimenpiteen tavoitteena oli ennaltaehkäistä mahdollisimman monta 

Hirsjärven el al. (2008, s. 200) esille tuomaa kyselytutkimuksen heikkoutta ja haittaa.  

Heikkouksia ja haittoja ovat : 

 

 puuttuu mahdollisuus tarkistaa, kuinka vakavasti vastaajat suhtautuvat kyselyyn ja 

kuinka rehellisesti sekä huolellisesti he kysymyksiin vastaavat  

 kysymyksen väärinymmärtämistä ei voida korjata 

 puuttuu mahdollisuus tarkistaa, että vastaajalla on tarvittava osaaminen ja 

perehtyneisyys kysymyksiin vastatakseen 

 vastaamattomuus nousee suureksi 

 

Lisäksi tutkimukseen otettiin kirjallisuudesta mukaan kaksi muuta samankaltaista aiemmin 

tehtyä tutkimusta, joiden tuloksia vertailtiin soveltuvin osin tehtyä kyselytutkimusta 
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vasten. Tavoitteena oli saada vahvistettua, kumottua tai täydennettyä työssä tehdyn 

tutkimuksen tuloksia. 

 

Kyselyssä luvatun anonymiteetin vuoksi ei kohdeasiakkaiden nimiä mainita tässä työssä. 

Asiakaskyselyn saaneista yrityksistä kolme toimi palveluliiketoiminnan alalla, seitsemän 

liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvillä aloilla, yksi toimi konepajateollisuudessa, yksi 

vakuutusyhtiö, yksi öljy-yhtiö, yksi energiayhtiö ja yksi verkkoratkaisutoimittaja. 

Liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvien yritysten määrä koko otantaan nähden selittyy 

sillä, että kyseiselle toimialalle tehtyjä IoT -ratkaisuja on jo asennettu kyseisen toimialan 

yrityksiin. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia uusia asiakastarpeita nykyisten käyttäjien 

lisäksi sekä saada selville mahdollisia uusia soveltamiskohteita.  

 

Asiakaskyselyyn (Liite 1) liittyvä sähköposti lähetettiin diplomityöntekijän oppilaitoksen 

sähköpostiosoitteesta. Tällä oli tarkoituksena välttää mielikuva siitä, että kysely on case 

yrityksen laittama myyntikysely.  

 

4.2 Kyselyn rakenne 

 

Kysymyslomakkeiden avulla voidaan kerätä tietoa tosiasioista, käyttäytymisestä ja 

toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista, uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä 

Hirsjärvi et.al (2008, s.190). Tutkimuskysymykset pyrittiin laatimaan siten, että saataisiin 

mahdollisimman kattavasti tietoa edellä mainituista asioista koskien asiakaskunnan 

nykyhetken tilannetta IoT:hen liittyen. Tavoitteena tulosten analysoinnin ja päätelmien 

jälkeen pystyä vastaamaan tutkimukselle määriteltyyn pääkysymykseen Onko 

asiakaskunnassa tarvetta hyödyntää IoT:tä omassa liiketoiminnassaan? sekä 

alakysymykseen Luoko IoT uutta liiketoimintaa?  

 

Tutkimusmenetelmän muoto vaikutti kyselyssä käytettyjen kysymysten määrään. 

Kysymysten määrä rajattiin 11 avoimeen kysymykseen. Tällä pyrittiin välttämään, ettei 

asiakkaiden avoimiin kysymyksiin käyttämä vastaamisaika venyisi kohtuuttoman pitkäksi 

ja vaikuttaisi haluun jättää vastaamatta kyselyyn. Kysymykset teemoitettiin seuraavasti.  
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Kyselyn aluksi pyrittiin selvittämään asiakkaiden oma tietämys siitä, mitä teollinen internet 

on ja kuinka se näkyy kunkin asiakkaan omalla toimialalla. Seuraavaksi pyrittiin saamaan 

selville ovatko yritykset varautuneet teollisen internetin tulemiseen ja hakevatko he 

ratkaisuja sen avulla. Seuraavana pyrittiin selvittämään tiedostaako asiakas jonkin esteen 

teollisen internetin hyödyntämiselle sekä asiakkaan omaa näkemystä teollisen internetin 

hyödyistä ja haitoista. Seuraavana pyrittiin selvittämään, ovatko asiakkaat miettineet ja 

määritelleet mittaristoa, jolla teollisen internetin vaikutusta voidaan heidän omassa 

organisaatiossaan arvioida. Viimeisinä asioina pyrittiin selvittämään asiakkaiden näkemys 

ja suhtautuminen verkostoitumiseen sekä aikataulu teollisen internetin hyödyntämiselle tai 

sen käytön laajentamiselle. Tutkimuskysymykset testattiin ennen kyselyn lähettämistä 

asiakkaille. Kysymykset käytettiin CGI:n organisaation sisällä usealla eri ihmisellä 

arvioitavana.  

4.3 CGI:n asiakaskyselyn 2014 tulokset  

 

Vastausaikaa kyselyyn annettiin reilu kaksi viikkoa. Viikko alkuperäisen kyselyn 

lähettämisestä laitettiin kaikille vielä muistutuksena kysely uudelleen. Määräaikaan 

mennessä ei sähköpostivastauksia saapunut ainoatakaan. Vasta diplomityöntekijän 

suorittaman puhelinsoittokierroksen jälkeen saatiin kyselyyn joitakin vastauksia. Kaikkia 

sähköpostitse kyselyn saaneita henkilöitä ei tavoitettu puhelimitsekaan Vastaajia oli 

yhteensä vain neljä. Kolme vastaajista antoi oman vastauksensa puhelimitse. Jotta 

alkuperäinen tutkimusmenetelmä ei romuttuisi, esitettiin puhelimessa vain sama 

kysymyspatteristo kuin mikä sähköpostissa laitetussa kyselyssä oli ilman lisäkysymyksiä. 

Yksi vastaaja laittoi oman vastauksena sähköpostitse. Seuraavana tutkimuskysymykset ja 

niihin saadut vastaukset sanasanaisesti esitettynä eli litteroituna Hirsjärvi et. al (2008, s. 

217).  

 

Kuinka mielestänne teollinen internet omalla toimialallanne ilmenee? 

 

”Meillä on autoihin asennettu antureita, jotka keräävät kuskien ajokäyttäytymisestä 

ja polttoaineen kulutuksesta tietoa. Tietoa kerätään myöhempää analysointia 

varten. Tavoitteena on löytää mahdollisia ongelmakohtia, joille voidaan jatkossa 

tehdä joitakin korjaavia toimenpiteitä. Pyrkimyksenä on myös datan avulla 
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ennustaa paremmin tulevaisuutta. Dataa syntyy kokoajan valtavia määriä.” 

 

”Paras esimerkki on ajoneuvot, joissa jo nykyään on sim-kortteja ja jotka kohta 

kaikki ovat yhteydessä internetiin” 

 

Kuinka tarpeelliseksi näette teollisen internetin omalla toimialallanne, miksi? 

 

”Tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta ehdottoman tärkeä, yksi kulmakivistä.” 

 

”Erittäin hyödyllistä ja tarpeellista. Esimerkiksi ajoneuvojen kytkeminen internetiin 

mahdollistaa tiedon keräämisen ja vaihtamisen ja jakamisen. Tämä taas 

mahdollistaa uusia sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä teknisiä ratkaisuja”  

 

Kuinka yrityksessänne on varauduttu teollisen internetin tulemiseen toimialallenne?  

 

”Olemme pidemmän aikaa tehneet arkkitehtuurisuunnittelua tulevan tietovaraston 

suhteen.” 

  

”No liikennepuolella ei hirveästi, lähinnä mietitty mitä mahdollistaa 

tulevaisuudessa” 

 

Miten teollinen internet ilmenee omassa liiketoiminnassanne tällä hetkellä? 

 

”Keräämme koko ajan dataa väliaikaiseen tietovarastoon, jotta saadaan enemmän 

historia tietoa myöhemmin analysoitavaksi. Historiatietoa tarvitaan varsinkin 

noiden ongelmakohtien löytämiseen. Historiatieto auttaa myös paremmin 

ennustamaan tulevaisuutta. Vielä tällä hetkellä tiedot analysoidaan raporteiksi 

ihmisvoimin. Meillä ei ole käytössä mitään ohjelmaa, jolla tietoa analysoitaisiin. 

Dataa alkaa olla niin paljon, että ihmisvoimin analysoiminen alkaa kohta olla 

mahdotonta” 

 

”Viranomaistoimintaa, ei liiketoimintaa. Mutta esim kaikki joukkoliikennevälineet 
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on yhteydessä ja joka sekunti voidaan jakaa avoimesta rajapinnasta ulos tieto 

missä bussit liikkuu” 

 

Mihin ongelmiin, haasteisiin tai mahdollisuuksiin yrityksessänne on haettu tai 

haetaan ratkaisua teollisen internetin avulla? 

 

”Ratkaisulla haetaan kustannussäästöjä ja toiminnan laadun paranemista. Sillä 

haetaan myös ennustettavuuden paranemista. Kuljettajien ajotapaa seurataan ja 

verrataan sitä kulutettuun polttoainemäärään. Ajotapakoulutuksella on jo nyt saatu 

aikaan säästöjä. Haetaan myös toiminnanlaadun paranemista Sen mahdollistaa 

muun muassa tarkempi tiedon jakaminen kuljetuskaluston sijainnista. Toiminnan 

laatua pystytään parantamaan ennustettavuudella muun muassa koskien laitteiden 

rikkoontumista ja niiden korjaamisesta aiheutuvasta huoltotoiminnasta.” 

”Ei vielä juuri mihinkään” 

 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat esteet teollisen internetin hyödyntämisellä 

 

Suurin este on, ettei suuren datamäärän Big Datan käsittelyyn ole vielä luotettavaa 

ratkaisua. Teknologia on vielä avoin, ei ole olemassa valmista kokonaista ratkaisua 

vaan se pitää räätälöidä. Räätälöinnissä kuluu aikaa ja se maksaa. 

 

”Se, että niitä internet-yhteyksillä varustettuja ajoneuvoja ja muita 

liikkumisvälineitä ei vielä niin paljoa ole.” 

 

Mitkä ovat mielestänne suurimmat hyödyt teollisen internetin hyödyntämisellä 

 

”Autoihin laitetut sensorit ja anturit tuottavat niin paljon dataa, ettei sitä ole enää 

kohta kustannustehokasta analysoida ihmisvoimin. Teollisen internetin kehittyneet 

analogiat vähentävät ihmistyönmäärää ja vapauttavat resursseja tekemään muuta 

tuottavaa työtä. Prosessien tarkistaminen ja niistä poikkeamien seuranta helpottuu. 

Ulkopuolelta automaattisesti saatua tietoa sääolosuhteista pystytään 

hyödyntämään työnohjauksessa, jotta oikeanlainen kuski ja kalusto saadaan 
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varattua tietynlaiseen säähän.” 

 

”Vrt. edelliset vastaukset” 

  

Mitkä ovat mielestänne suurimmat haitat / riskit teollisen internetin 

hyödyntämisellä? 

 

”Pilviratkaisut on ihan hyviä vaikka ei sinne mitään bisneskriittisintä tietoa arvaa 

laittaa. Ei ole vielä keinoa selvittää nopeasti antureiden antamia virheellisiä tietoja 

eli tiedon paikkansapitävyys. Väärien tietojen pohjalta tehdyt väärät 

johtopäätökset, jotka johtaa vääriin ratkaisuihin. Datan kerääminen omille 

laitteille, kun sitä tietoa on niin paljon.” 

 

”En osaa nopeasti sanoa” 

 

Kuinka mielestänne teollisen internetin vaikutusta voidaan arvioida? 

 

”Suuremmassa mittakaavassa ilman mitään lisämittaristoja pitäisi näkyä 

kustannustason laskemisena. Oikeanlaisen kaluston ja ajotavaltaan säähän 

sopivimman kuskin valinta näkyy liikenteen sujuvuutena ja onnettomuuksien 

lukumäärän laskemisena. Toiminnan laadun pitäisi näkyä paranevan.”. 

 

”Liikenteessä esim. sujuvuuden parantumisella, ympäristöarvoilla ja 

onnettomuuksien lukumäärän vähenemisenä.” 

 

Mikä on mielestänne verkostoitumisen merkitys teollisen internetin yhteydessä? 

 

”Verkosto on erittäin tärkeä asia. Yhteistyökumppanit valitaan heti projektin alussa 

eikä niitä kesken kaiken vaihdeta jos ei ole ihan pakko. Osaajia on lähes mahdoton 

löytää omaan organisaatioon, sen takia ei pystytä itse toteuttamaan. Osaamistaso 

on tärkeä, jotta saadaan projektit vietyä loppuun. Ostetaan osaaminen ulkoa ja sen 

takia alkuvaiheessa kustannukset on korkeat.”  
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”Iso, kuten koko liikennesektorilla” 

 

Kuinka pian teollisen internetin hyödyntäminen tai sen käytön laajentaminen 

yrityksessänne voisi tapahtua? 

 

”Heti kun teknologia on laajalle levinnyttä ja tarvittavan kehittynyttä sekä 

analogiat tarpeeksi kehittyneitä. Vielä vuosi tai kaksi menee ennenkuin on jotain 

valmista” 

 

”Heti kun yhteydessä olevien ajoneuvojen määrä kasvaa”. 

4.4 Market-Vision markkina ja tilannekatsaus 2014 

 

Market-Vision Oy:lla on tutkimusagenda, jossa se keskittyy tutkimaan suomalaisten 

yritysten digitalisoitumista sekä teollisen internetin tilaa yrityksissä. Mukana olevan 

tutkimuksen toteutus on tehty henkilökohtaisilla haastatteluilla ja web-kyselynä. 

Haastateltuja henkilöitä oli yli 50, jotka edustavat parasta Suomen teollisen internetin 

osaamista. Web-kysely on toteutettu helmikuun 2014 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana ja 

siihen osallistui 109 suomalaisyritystä. Tähän työhön mukaan otettu tutkimusraportti on 

raporttisarjan ensimmäinen, joka ilmestyi toukokuussa 2014. 

 

Market-Visionin (2014, s. 14) tutkimuksessa kysyttiin ”Mitä on teollinen internet?” 

Tutkimuksen tulosten yhteenvedossa vastaajat on jaettu kategorioihin alkutuotanto, 

laitevalmistaja, järjestelmän valmistaja, kokonaispalvelun tarjoaja ja loppukäyttäjä. 

Alkutuotannossa teollinen internet nähdään sensoreina, joita hyödynnetään jonkun 

yrityksen toteuttamassa M2M liiketoiminnassa. Laitevalmistaja näkee sen mahdollistavan 

datan ja analytiikan hyödyntämisen, kun laitteisiin voidaan kytkeytyä muiden toimesta. 

Järjestelmän valmistaja näkee sen asioiden ja esineiden keskinäisenä kommunikointina, 

jossa ihmisen väliintulo ja mukanaolo ole enää välttämätöntä. Kokonaispalvelun tarjoaja 

näkee sen mahdollistavan ansaintamallien muutoksia, kun fyysisten laitteiden tuottamaa 

tietoa yhdistetään abstraktiin tietoon uudella tavalla. Loppukäyttäjän näkemys asiasta on 

prosessien ja ihmisten uudenlainen yhdistäminen, kun teollinen internet kääntää toiminnan 

fokuksen ulospäin asiakkaaseen. 
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Market-Vision:n (2014, s. 15-17) tutkimuksessa kysymykseen ”Miten kuvailisitte 

organisaationne suhtautumista Teolliseen Internettiin?” vastaajista (yhteensä 109) 34% 

ilmoitti sen olevan heille uusi asia ja 35% ilmoitti seuraavansa markkinaa. Yhteensä noin 

70% suhtautui näin ollen passiivisesti koko ilmiöön. 17% vastaajista kertoi käyttävänsä 

aktiivisesti Teollista Internettiä omassa liiketoiminnassaan. Edellisistä noin puolet ilmoitti 

ratkaisun perustuvan sensoripohjaiseen ratkaisuun. Ratkaisuja käytetään omalle 

asiakaskunnalle tarjottavissa tuotteissa ja palveluissa sekä omassa sisäisessä käytössä 

Sisäinen käyttö jakaantuu huolto- ja kunnossapitoon, tuotantolinjoihin, varasto ja 

logistiikkaan sekä muuhun määrittelemättömään käyttöön. Loput 14% vastaajista joko 

pilotoivat Teollisen Internetin ratkaisua tai suunnittelevat pilotoinnin aloittamista.  

 

Market-Visionin (2014, s.25) tutkimuksen mukaan haasteeksi nousee johtaminen. Johdon 

on pystyttävä tunnistamaan toimijoista onnistujat niin teknologioissa, ihmisissä kuin 

kumppaniyrityksissä. Johdon on saatava innostettua koko organisaatio mukaan 

muutokseen. Mittaristojen osalta nähtiin myös ongelmia. Aiemmin mittaristot on saatettu 

määritellä esimerkiksi teollisen prosessin ja kustannustehokkuuden päälle ja myynnin 

mittariksi on asetettu laitemyynti. Mittaristo on epäsopiva, jos jatkossa myydäänkin 

palvelua tai softapäivityksiä. Nykyjohtamisessa nähtiin haasteena se, että tilaa yritykselle 

ja erehdykselle ei enää ole, koska omistajat haluavat heti tuottoa investoinneilleen. 

”Protojen kanssa ei päästä eteenpäin kun asiakas ei ole valmis ostamaan, panostukset on 

kohdennettava oikein”. Yksi perustavaa laatua oleva haaste on ICT-alan ja valmistavan 

teollisuuden erilainen näkökulma teollisen internetin arvoketjusta. ICT-alan toimijan 

näkökulmasta datan kerääminen, yhdistäminen ja hallinta ovat teollisen internetin 

oleellisimpia osia. ICT-alan toimittaja näkee olevansa oikea ja kykenevä taho 

kokonaisratkaisun tarjoamiseen asiakkaille. Näkemys perustuu siihen, että teollinen 

internet rakentuu tiiviisti ICT-alan osaamisen pohjalle (kuva 25). Valmistavan teollisuuden 

näkemys teollisesta internetistä on hyvin erilainen. Siinä ICT-toimittaja ei ole oleellinen 

osa teollisen internetin arvoketjua. Valmistava teollisuus näkee teollisen internetin 

prosessiautomaation hyödyntämisenä laitoksissa tai tehtaissa (kuva 26). Nämä valmistavan 

teollisuuden näkemät suuremmat kokonaisuudet ovat kaikenlisäksi toimineet perinteisesti 

suljetuissa ympäristöissä. 
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Kuva 25. Arvoketju & Toimijat, ICT-näkökulma (Market-Vision 2014, s. 21) 

 

Kuva 26. Arvoketju & Toimijat, Teollisuuden näkökulma (Market-Vision 2014, s. 22) 

 

Market-Visionin (2014, s.22-23) tutkimuksen tulosten mukaan IoT:n vauhdittajina toimivat 

erilaiset yritys- ja henkilökohtaiset verkostot. Tuloksissa ilmeni myös se, että oikeiden 

kumppanien tunnistaminen on vaikeaa, joten on helpompaa toimia jo ennestään tuttujen 

toimijoiden kanssa. Yhteistyöverkostot ovat Suomessa tutkimuksen pohjalta syntyneitä, 

kuten FIMECC Oy:n ja DIGILE Oy:n tutkimusprojektien ympärille muodostuneet 

verkostot. FIMECC keskittyy tutkimuksissaan metalli- ja koneenrakennus alan 

tutkimuksiin ja DIGILE tietotekniikan, tieto ja digitaalisten palveluiden tutkimiseen. 

Yksittäisiä suomalaisia yrityksiä on ulkomaisten verkostojen jäseninä. Tutkimuksessa käy 

ilmi, että Suomeen toivotaan joitakin konkreettisia kehityshankkeita, jotta 

verkostoitumisessa päästäisiin paremmin alkuun. Mahdollisia yhteistyökumppaneita, 

joiden kanssa rakentaa yhteistyöverkosto, olisi tutkimuksen mukaan tarjolla paljon.  
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4.5 Accenture Industrial Internet Insights-tutkimus 2014 

 

Accenturen Industrial Internet Insights Report 2014 mukaan otettu tutkimus ja raportti on 

tehty 2014. Se on kohdistettu Yhdysvalloissa toimiviin teollisiin ja terveydenhoitoalan 

yrityksiin. Tutkimus on toteutettu web-pohjaisena kyselynä. Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään kohdetoimialoilla toimivien yritysten suhdetta teolliseen internetiin kuuluviin 

Big Data-ratkaisuihin. Vertailuun otetut kysymykset vastauksineen ovat teollisille 

yrityksille kohdistettuja kysymyksiä. Niistä valittiin kysymykset, jotka parhaiten vastasivat 

CGI:n tutkimuksessa tehtyjä kysymyksiä. 

 

Accenturen (2014) tutkimuksessa asiakkailta ei kysytty suoraan teollisen internetin 

hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen kysymykset keskittyvät Big Datan 

analyysien käyttöönottoon. Big Data on kuitenkin niin suuri ja tärkeä osa teollista 

internettiä, että kyseisen tutkimuksen katsottiin soveltuvan valittujen kysymysten osalta 

tuloksineen vertailututkimukseksi muiden aiemmin mainittujen tutkimusten lisäksi. 

Tutkimuksesta on tähän työhön kerättynä vain ne kysymykset ja niiden vastausten graafiset 

yhteenvedot, jotka myötäilevät riittävällä tarkkuudella CGI:n asiakaskyselyn kysymyksiä.  

 

Accenturen tutkimuksessa usean eri toimialan yrityksiltä kysyttiin mihin sijoittuu 

tärkeysjärjestyksessä Big Data analysoinnin käyttöönotto yrityksessänne Kuinka tärkeä on 

Big Data analytiikan käyttöönotto verrattuna muihin prioriteetteihin yrityksessänne? 

Kaikista toimialoista joille kysely suoritettiin 80-90 % katsoi sen olevan joko ensisijaisen 

tärkeä tai kuuluvan kolmen eniten tärkeän prioriteetin joukkoon. Ainostaan keskimäärin 

vajaa 2% vastanneista ei ollut priorisoinut Big Data analytiikkaa lainkaan. Tarkemmat 

toimialakohtaiset jakaumat löytyvät kuvasta 27. 
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Kuva 27. Big Data analytiikan tärkeys (Accenture 2014, s. 6). 

 

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia valitsemaan kolme tärkeintä haastetta, mitkä yritys 

kohtaa Big Data ratkaisun implementoinnin yhteydessä. Valitkaa kolme suurinta haastetta, 

jotka yrityksenne kohtaa Big Data ratkaisun implementoinnin yhteydessä. Merkitykseltään 

suurimmaksi ensimmäisen asteen haasteeksi tai laajemman skaalan Big Data aloitteiden 

esteeksi (13 %) nähtiin tietoturvaan liittyvät huolet. Seuraavina ensimmäisen asteen 

haittoina parin prosenttiyksikön sisällä edellisestä olivat vaikeus yhteen sovittaa erilaisia 

tietoja ja kyky hyödyntää syntynyttä tietovarastoa. Eri osastojen systeemien rajat estävät 

datan keräämiseen ja korrelaation sekä suuremman hyödyntämisen. Kun otetaan huomioon 

haasteellisuudessaan kolmen kärki, nousee eri osastojen systeemirajat suurimmaksi 

haitaksi 36 % osuudella ennen tietoturvahuolia (35 %). Teolliseen internetiin kuuluvan Big 

Datan implementointi tuottaa vielä paljon haasteita. Tutkimuksessa vain 10 % kertoo, 

etteivät he ole kokeneet mitään erityisiä haasteita Big Datan osalta. Jakaumat on esitetty 

graafisena yhteenvetona kuvassa 28. 
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Kuva 28. Big Data ratkaisun implementoinnin haasteita (Accenture 2014, s. 24). 

 

Hyvin harvoilta yrityksiltä löytyy kaikki uuden tekniikan hyödyntämiseen tarvittava 

tietotaito. Vaihtoehtoja ei varsinaisesti ole kuin kaksi. Palkataan asiantuntija omaan 

organisaatioon tai ostetaan tarvittava asiantuntemus kumppaniorganisaatiolta.  

 

Accenturen (2014, s 28) tutkimuksessa verkostoitumista ja resurssien hankintaa Big Datan 

analysointiin sivuttiin seuraavilla mukailuilla kysymyksillä. Strategia, jolla täytetään 

osaamisvajetta Big Data analysoinnissa.? Ulkopuoliselta konsultilta vaadittavat 

ominaisuudet Big Datan analysointiin? Kysymykseen sai vastata useaan eri vaihtoehtoon. 

Tutkimuksen yrityksistä 63% palkkaa tarvittavan resurssivajeen täyttämiseksi alan 

asiantuntijan. Seuraavina tulevat yhteistyöverkostoon kuuluvat kumppaniyritykset tai data 

analytiikkaa tarjoavat organisaatiot. Molemmat yli 50 % osuuksilla. Teollisen internetin ja 

Big Dataan liittyvät projektit ovat yhteistyöprojekteja. Ainostaan 3% vastanneista pyrkii 

selviämään ilman ulkopuolisten konsulttien palkkaamista. Muut vaihtoehtoiset 

resurssivajeiden täyttämistavat ja tarkempia jakauma on esitettynä graafisessa 

yhteenvedossa kuva 29. 
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Kuva 29. Toimenpiteet tarvittavan tietämyksen hankkimiseen (Accenture 2014, 28). 

 

Big Data järjestelmän toimittajalta ja ulkopuolisilta konsulteilta vaaditaan niin syvää 

toimialakohtaista asiantuntemusta kuin tietämystä analytiikasta (kuva 30). Asiakkaat 

näyttävät tutkimuksen mukaan arvostavan enemmän kombinaatiota toimialatietämyksestä 

ja analytiikan ymmärtämisestä kuin pelkkää syvää toimialaosaamista. 

 
Kuva 30. Ulkopuoliselta konsultilta vaadittavat taidot (Accenture 2013, s. 28). 

 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka tärkeäksi vastaajat näkevät Big Data 

ratkaisun omalla toimialallaan seuraavan väittämän kautta. Jos emme pysty 

implementoimaan Big Data strategiaamme seuraavan kolme vuoden sisällä, kolme 
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suurinta pelkoamme ovat. Ylivoimaisesti suurimmaksi peloksi nousi 28 %:n osuudella 

markkinoiden menettämisen kilpailijoille. Toiseksi suurimmaksi pelkoksi 18 %:n 

osuudella koettiin ettei pystytä kuromaan kiinni eroa muihin jos ollaan implemetoinnin 

kanssa myöhässä. Samalla prosenttimäärällä kolmanneksi suurin pelko on menettää päteviä 

osaajia kilpailijoille. Ainoastaan 3 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei sillä ole mitään 

vaikutusta, vaikka implementointia ei saataisikaan kolme vuoden sisällä tehtyä. Kuvat 31 

esittää graafisen yhteenvedon väittämän tuloksista. 

 
Kuva 31. Big Data-strategian impelemetoinnin tärkeys (Accenture 2014, s. 8) 

 

4.6 Tutkimustulosten analysointi ja päätelmät  

 

4.6.1 Analysointi 

 

Kvalitatiivisen aineiston analysointiin voidaan käyttää tilastollisia tekniikoita, mutta 

yleisemmin analyysimenetelminä käytetään teemoittelua, tyypittelyä, sisällönerottelua, 

diskurssianalyysiä tai keskusteluanalyysiä. Näistä valitaan menetelmäksi se, joka parhaiten 

antaa vastauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään Hirsjärvi et.al (2008, s. 219). Tämän 

tutkimuksen analysointimenetelmänä käytetään teemoittelua. Teemoittelu antaa 

parhaimman mahdollisuuden löytää vastaukset asetettuihin tutkimuksen pääkysymykseen 

sekä ala-kysymykseen. 

 

Teema 1. Asiakkaiden oma tietämys, mitä teollinen internet on ja kuinka se näkyy kunkin 

asiakkaan omalla toimialalla 

 

CGI:n asiakastutkimukseen vastanneet näkevät Teollisen Internetin omalla toimialallaan 
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hyvin teknisen näkökulman kautta. Se nähdään erilaisina sensoreina tai mahdollisuutena 

liittää laitteita internettiin. Market-Visionin tutkimuksessa asiaan nähtiin hieman 

laajemmin. Siinä teollisen internetin koettiin luovan kokonaan uutta liiketoimintaa tai 

parantavan nykyistä paremmalla asiakaskokemuksella. Huomionarvoista on se, että 

näkökulma vaihteli toimialoittain.  

 

Teollinen internet nähdään yhtenä tulevaisuuden kilpailuedun ja oman toiminnan laadun 

parantajana ja varmistajana. Tilanne lieneekin juuri näin niiden suomalaisyritysten osalta, 

jotka ovat ymmärtäneet mistä teollisessa internetissä on kyse. USA:ssa tulos oli 

samankaltainen. Siellä yritykset näkevät asian siten, että mikäli teollisen internetin osalta ei 

olla ajoissa mukana vievät kilpailijat markkinat, alan asiantuntijat eikä kilpailijoiden 

saavuttamaa etumatkaa saada enää kiinni. Suomessa kuitenkin yhteensä noin 70% 

yrityksistä suhtautuu teolliseen internetiin passiivisesti, joista puolet ei edes tunne koko 

termiä teollinen internet. Yritysten suhtautuminen kuvastaa ajattelutapaa, ettei teollisella 

internetillä olisi tulevaisuuden liiketoiminnan menestymisen kannalta merkitystä. USA:ssa 

tilanne on aivan toisenlainen, ainoastaan 3% prosenttia vastaajista oli sitä mieltä ettei sillä 

ole mitään vaikutusta, vaikka Teollisen Internetin ratkaisua ei saataisikaan lähimmän 

kolme vuoden sisään implementoitua. USA:ssa 80-90 % yrityksistä katsoo teollisen 

internetin ratkaisun oleva kolmen tärkeimmän prioriteetin joukossa.  

 

Tulokset tukivat työn teoriaosassa esiintuotuja määritelmiä siitä, mitä teollinen internet on. 

Ne vahvistivat myös sen, että vastauksen sisältö riippuu siitä, millä toimialalla vastaaja 

toimii ja katsooko vastaaja asiaa laite- vai liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta. 

Tutkimukset vahvistavat kaikki sen, että teollinen internet on tulevaisuudessa yksi 

tärkeimmistä kilpailuedun takaajista.  

 

 

Teema 2 Ovatko yritykset varautuneet teollisen internetin tulemiseen ja hakevatko he 

ratkaisuja sen avulla? 

 

Teollisen internetin tulemiseen varaudutaan kaksijakoisesti. Ne, jotka ovat ottaneet sen 

edes osittain käyttöön, esimerkiksi keräämällä dataa sensoreilta väliaikaiseen 
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tietovarastoon, tekevät esimerkiksi arkkitehtuurisuunnittelua jatkossa tarvittavien 

tietovarantojen osalta. Toisenlaista passiivisempaa varautumista edustaa markkinoiden 

seuraaminen, jota tekee 35 % suomalaista Market-Visionin kyselyyn vastanneista 

yrityksistä.  

 

Teollisen internetin ratkaisuilla haetaan yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen lisäksi 

muitakin hyötyjä. CGI:n tutkimuksessa niistä päällimmäisiksi nousivat kustannussäästöjen 

saavuttaminen sekä ennustettavuuden paraneminen. Teollisen internettiä (sensoreita) 

hyödynnetään yrityksissä sisäisessä toiminnassa, kuten tuotantolinjat, varasto ja logistiikka 

sekä huolto ja kunnossapito, edellä mainittujen saavuttamiseksi. 31 % Market-Visionin 

tutkimukseen vastanneista ilmoittaa käyttävänsä sensoreita asiakkaille myytävissä 

tuotteissa. Tutkimuksen tuloksista ei ilmennyt oliko tuotteet fyysisiä tuotteita 

,palvelutuotteita tai näiden hybridi. 

 

Ilmentääkö CGI:n asiakaskyselyyn vastanneiden vähäinen määrä teollisen internettin 

varautumista eri toimialoilla Suomessa? Vastaamatta jättäneet voidaan laskea joko niiden 

joukkoon, jotka vain seuraavat markkinoita tai niiden joukkoon, jotka eivät tunne koko 

termiä. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikki voi myös johtua aiemmin mainituista 

kyselytutkimuksen heikkouksista. Tämän vuoksi esitettyyn kysymykseen ei voida antaa 

suoraa vastausta tämän tutkimuksen pohjalta. Teoriaosassa esitetyt syyt ottaa teollinen 

internet käyttöön liiketoiminnassa saadaan ainakin osittain vahvistettua tutkimuksen 

tuloksissa. Näyttää siltä, että asiakkaat ovat ymmärtäneet teollisen internetin 

käyttöönottamisen tarvitsevan laite- ja tietovarastoarkkitehtuureihin muutoksia ja 

kehitystyötä. 

 

Teema 3 Tiedostaako asiakas jonkin esteen teollisen internetin hyödyntämiselle sekä 

asiakkaan omaa näkemystä teollisen internetin hyödyistä ja haitoista.  

 

Teollisen internetin yhtenä käyttöönottamisen esteenä tai siihen liittyvänä haasteena CGI:n 

tutkimuksessa nähtiin pilvipalvelut ja niiden tietoturva, joka Accenturen tutkimuksessa oli 

suurin yksittäinen huolen aihe. Pilvipalveluihin ei haluta viedä oman toiminnan kriittisintä 

liiketoimintatietoa. Pilvipalveluista suurempana haasteena nähtiin Big Data tietojen 

analyysivirheiden havaitseminen. Riskiksi koettiin, että analyysivirheen pohjalta voidaan 
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tehdään vääriä johtopäätöksiä, joiden pohjalta vääriä ratkaisuja. Accenturen tutkimuksessa 

tämä oli vasta seitsemänneksi merkittävin huolenaihe. CGI:n tutkimuksessa kävi ilmi, ettei 

teolliseen internettiin ole vielä valmista kokonaisratkaisua, vaan ratkaisu on räätälöitävä. 

Market-Visionin tutkimuksessa yhdeksi suurimmaksi haasteeksi nousee yritysten johto. 

Tiukka tulosvastuullinen johtaminen ja riskien välttäminen ei anna mahdollisuutta löytää 

ratkaisuja kuten ennen, yrityksen ja erehdyksen kautta. Yritysten omistajat haluavat tuottoa 

sijoituksilleen heti. Teollisen internetin käyttöönottamisen yhteydessä johdon on 

mahdollisesti määriteltävä myös uudet mittaristot, joilla toiminnan tuottavuutta pystytään 

mittamaan. Mittareiden epäsopivuus uudella tavalla toteutetun liiketoiminnan kanssa 

johtaa vääriin johtopäätöksiin. Johtamisen ongelmat ilmenevät epäsuorasti myös 

Accenturen tutkimuksessa. Yrityksissä eri osastoille hankitut järjestelmät ja käytännöt 

eivät ole anna mahdollisuutta niistä saatavan tiedon hyödyntämistä teollisen internet-

ratkaisun yhteydessä. Tutkimus osoitti että, kun pyydettiin asiakkaita valitsemaan kolme 

merkittävintä haastetta, niin osastojen järjestelmien luomat rajat olivat suurin haaste 

USA:ssa. Paremmalla osastojen välisellä yhteisellä suunnittelulla järjestelmien 

hankkimisen yhteydessä tätä ongelmaa olisi saatu mahdollisesti pienennettyä. Market 

Visionin tutkimuksessa Suomessa yksi perustavaa laatua oleva haaste on ICT-alan ja 

valmistavan teollisuuden erilainen näkökulma teollisen internetin arvoketjusta. 

 

Pilvipalveluita markkinoidaan turvallisina ja helposti laajennettavina palveluina. 

Tutkimusten tuloksen indikoivat kuitenkin, etteivät asiakkaat luota niiden tietoturvaan 

täysin. Tämä hidastaa teollisen internetin leviämistä. Ilman pilvipalveluiden hyödyntämistä 

Big Datan kerääminen käy mahdottomaksi. Market-Visionin ja Accenturen tutkimus toi 

esille teoriaosassa esitetyt johtamisen ongelmat. Yritysten johto ei ole valmis teolliselle 

internetille. Teoriaosassa puhutaan edistyneestä analytiikasta Big Datan käsittelyyn. 

Tutkimuksien tuloksissa on viitteitä siitä, etteivät analytiikat ole vielä kehittyneet sille 

tasolle kuin asiakkaat haluaisivat. Tämän nähdään yhtenä teollisen internetin riskeistä, sillä 

väärin analysoitu data voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi 

teollisen internetin tuomista hyödyistä saatu tieto jäi vähäiseksi. Tutkimuksen tuloksissa 

käy ilmi, että teollisen internetin hyötyinä nähdään kustannussäästöt, oman toiminnan 

laadun ja ennustettavuuden paraneminen. 
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Teema 4 Ovatko asiakkaat miettineet ja määritelleet mittaristoa, jolla teollisen internetin 

vaikutusta voidaan heidän omassa organisaatiossaan arvioida? 

 

Teollisen internetin tuomaa vaikutusta liiketoimintaan pystytään suuremmassa 

mittakaavassa tarkastelemaan myös ilman erillistä uutta mittaristoa. CGI:n tutkimuksessa 

ilmeni että vaikutuksen pitäisi näkyä suoraan esimerkiksi kustannustason laskemisena. 

CGI:n tutkimukseen vastanneet yritykset olivat kuljetustoimialaan keskittyneitä, joten 

liikenteen sujuvuuden paraneminen ja liikenneonnettomuuksien väheneminen nähtiin 

teollisen internetin vaikutusta mittaavina asioina. Teollisen internetin hyötynä omassa 

toiminnassa nähdään sen kehittyneen analytiikan tuovan apua eri lähteistä saatujen tietojen 

analysointiin raportteja varten. Tällä pystyttäisiin automatisoimaan toimintoja, joihin 

aiemmin on tarvittu ihmisvoimaa. Ihmis-resurssit voitaisiin hyödyntää työnohjauksessa 

enemmän tuottaviin töihin. Analytiikan katsottiin tuovan myös mahdollisuuden prosessien 

tarkistamiseen ja niistä poikkeamien seurantaan. CGI:n tutkimukseen vastanneissa 

yrityksissä tietoa ei analysoida reaaliaikaisesti. Historiatietojen analysointi on riittävän 

nopea tapa päästä kiinni mahdollisiin ongelmakohtiin, joihin korjausliikkeiden tekeminen 

tuo halutun liiketoiminnallisen hyödyn. 

 

Tutkimuksen tulokset eivät tuoneet esille, että yrityksen olisivat luoneet uutta mittaristoa 

teollista internettiä varten. 

 

Teema 5 Asiakkaiden näkemys ja suhtautuminen verkostoitumiseen 

 

CGI:n tutkimus ja täydentävinä olevat tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että IoT:n 

yhteydessä verkostoituminen on erittäin tärkeä asia. Resurssivajeita pystytään tasoittamaan 

yhteistyökumppanuuksien kautta saatavalla erityisosaamisella. Suomessa teollisen 

internetin osaajia on rajoitetusti, joten asiantuntijan palkkaaminen omaan organisaatioon ei 

ole aina mahdollista. Syvällä alakohtaisella osaamisella on merkitys, mutta suuremmaksi 

merkitykseltään katsotaan yhdistetty osaaminen niin toimialalta kuin analytiikasta sekä 

toimiminen tuttujen toimijoiden kanssa. Huomionarvoista on myös se, että Accenturen 

tutkimuksessa ainoastaan 3% vastanneista ilmoitti, ettei ulkopuolista konsultointia käytetä 

lainkaan. Market-Visioinin mukaan verkostoituminen Suomessa on alkutekijöissään. 

Nykyiset verkostot ovat tutkimuspohjaisia verkostoja, eikä niin sanotusti yli yritysten 
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rajojen toimivaa yhteistyöverkostoa ole havaittavissa. Organisaatioilta ja niiden johdolta 

odotetaan rohkeutta, parempaa riskinottamiskykyä ja avoimuutta tilan antamiseksi teollisen 

internetin mahdollisuuksien kokeilemiseen ja innovointiin. Pienessäkin mittakaavassa 

tehdyt yhteistyöverkostokokeilut edistävät teollisen internetin kokonaisvaltaista 

kasvamista. Tarvitaan konkreettisia kehityshankkeita sekä niille veturiyrityksiä, jotta 

verkostoitumisessa päästään paremmin liikkeelle. 

 

Tutkimustulokset vahvistivat teoriaosassa kerrotun verkostoitumisen tärkeyttä, vaikka 

verkostoituminen Suomessa ei laaja-alaisemmin olekaan vielä yleistynyt.  

 

4.6.2 Päätelmät 

 

Teollisesta internetistä kirjoitetaan paljon, mutta sen tunnettuus suomalaisessa 

yritysmaailmassa on oletettua vähäisempi. Huono tunnettuus voi johtua siitä, että ilmiöllä 

on monta eri nimeä. Puhutaan teollisesta internetistä, teollistuneesta internetistä, asioiden 

ja esineiden internetistä, M2M:stä, IoT:stä, IoE:stä, kaiken verkottumisesta toimialojen 

internetistä ja teollisuuden internetistä. On mahdollista että, yritysten yhteyshenkilöt joille 

Case yrityksen kysely toimitettiin, eivät pystyneet mieltämään, että heillä käytössä tai 

harkinnassa oleva ratkaisu liittyy termin teollinen internet alle. 

 

Artikkelikokoelma vuodelta 2011 (Uchelman et. al 2011, 345) toteaa, että vaikka teollisen 

internetin visio on ollut muutaman vuoden olemassa, puuttuu vielä oikeat loppuun saakka 

tehdyt ratkaisut. Sama ilmeni myös tehdyn kyselytutkimuksen tuloksissa sekä Market-

.Visionin tutkimuksessa ryhmänä ”seuraa markkinaa”. Tutkimus osoitti, että Big Datan 

analysointivälineiden nähdään olevan vielä kehitysvaiheessa Pilvipalveluiden toimittajat 

rakentavat Big Datan kolmen V:n (volyymi,vauhti ja vaihteluvuus) tarpeisiin erilaisia 

alustoja, tiedostojärjestelmiä ja prosessointiratkaisuja, mutta niiden käyttöön ei 

tutkimuksen antamien tulosten valossa täysin luoteta. Tutkimuksessa ilmeni, että 

pilvipalveluihin ei haluta viedä liiketoiminta kriittisintä tietoa tietoturva syihin vedoten. 

Tämä ongelma tuntuisi olevan globaali, koska se ilmenee niin suomalaisessa kuin 

USA:laisessa tutkimuksessa. Pilvipalveluihin ei luoteta, mutta samalla todetaan, ettei Big 

Datan tallentaminen omille palvelimille ole pitkään mahdollista sen tarvitseman 

suunnattoman ja koko ajan kasvavan levytilatarpeen vuoksi.  
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Suomessa verkostoituminen teollisen internetin osalta on tutkimuslähtöistä. Tutkimuksilla 

pyritään selvittämään esimerkiksi kuinka teollisuusyritykset voisivat hyötyä teollisen 

internetin hyödyntämisellä. Kuitenkaan näiden tutkimusten pohjalta ei ole ainakaan 

julkisuuteen tullut tietoa saadun tutkimustiedon hyödyntämisestä esimerkiksi 

pilottiprojekteina.  

 

Teollinen internet kiinnostaa tällä hetkellä laaja-alaisesti monia eri toimijoita (kuva 32)  

 

 

Kuva 32. Teollisesta internetistä kiinnostuneet (Market-Vision 2014, s. 26). 

 

Case yrityksen tutkimuksen tuloksissa tämä ei ainakaan vastaajamääränä näkynyt lainkaan. 

Vähäistä vastaajamäärää saattaa omalta osaltaan selittää Case yrityksen ja Market-Visionin 

tutkimuksen osittainen ajallinen ja tarkoituksen päällekkäisyys. 

 

Saatiinko tehdyssä tutkimuksessa vastaus tutkimuksen pääkysymykseen Onko 

asiakaskunnassa tarvetta hyödyntää IoT:tä omassa liiketoiminnassaan? CGI:n 

kyselytutkimus ei antanut viitteitä siitä, että mitään räjähdyksenomaista tarvetta lyhyellä 

tähtäimellä olisi. Market-Visionin kuin Accenturen tutkimukset osoittavat, että kiinnostusta 

asiaan on olemassa ja se on ainakin USA:ssa yksi yritysten tärkeimmistä hankkeista 

lähimmän viiden vuoden sisällä. On erittäin oletettavaa, että saman ajanjakson sisällä 
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asiakastarve tulee kasvamaan myös Suomessa. Vastaus näin ollen tutkimuksen 

pääkysymykseen on: lyhyellä tähtäimellä ei ole, mutta pitkällä tähtäimellä kyllä. 

 

Tutkimuksen alakysymyksenä oli Luoko IoT kokonaan uutta liiketoimintaa? Tehdyn 

tutkimuksen tulosten pohjalta ei tähänkään kysymykseen voida antaa yksiselitteistä 

vastausta. IoT tulee kasvattamaan jo nyt olemassa olevien palveluina tarjottavien 

tuotteiden tarvetta. Tämä tulee mitä ilmeisimmin tarkoittamaan ohjelmisto- ja 

palvelutuotteiden uudelleen paketointia. Mikäli tällainen uudelleenpaketointi katsotaan 

uudeksi ĺiiketoiminnaksi, niin silloin vastaus on kyllä, muussa tapauksessa vastaus on ei. 

 

5 TULEVAISUUS 
 

Case yrityksessä tehdään näkyvästi koko ajan töitä uusien teolliseen internetiin liittyvien 

asiakasprojektien saamiseksi. Uusia asiakkaita pyritään löytämään toimialakohtaisia 

workshop–tyyppisiä tilaisuuksia järjestämällä, sekä olemalla mukana näkyvimmissä 

teolliseen internetiin liittyvissä tapahtumissa niin koti- kuin ulkomailla. Olisiko tämän työn 

yhteydessä tehty kysely tuottanut parempaa tulosta, jos se olisi sijoitettu esimerkiksi 

workshopin yhteyteen? 

 

Case yrityksellä on IoT Finland virtuaaliryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kolmen 

viikon välein. Ryhmään osallistuu laaja-alaisesti yrityksen eri osastoilta asiantuntijoita. 

Muun muassa tuote- ja palvelukehityksen, myynnin, infra-palveluiden henkilöstöä. 

Ryhmässä käsitellään yrityksen tämänhetkistä tuote– ja palvelutarjontaa sekä akuutteja 

asiakastapauksia ja asiakkaille tehtyjä tarjouksia. Ryhmän kokoontuminen ja valittujen 

henkilöiden niihin osallistuminen laajentaa tietoisuutta teollisen internetin asiakastarpeen 

osalta Case yrityksen sisällä. Ryhmän työllä tulee olemaan merkittävä rooli 

tulevaisuudessa. Ryhmän toimintaa ajatellen jatkotutkimuskohteena voisi olla, millä eri 

toimenpiteillä kuvan 33 esiin tuomia teollisen internetin laajenemista hidastavia tekijöitä 

pystyttäisiin vähentämään. 
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Kuva 33. Teollisen internetin hitaan leviämisen syitä (Market Vision 2014 s.  

 

Teollinen internet on eittämättä yksi potentiaalisimmista uusista tekniikoista kerätä ja 

hyödyntää tietoa ja sitä kautta tavoittaa kustannussäästöjä, parantaa tuottavuutta, nostaa 

toiminnan laatua sekä luoda uutta liiketoimintaa. Näin ollen se on erittäin varteenotettava 

uusi tulonlähde ohjelmisto- ja palvelutuotteita tarjoaville yrityksille. CGI tuottaa 

ohjelmistoja ja palveluita laaja-alaisesti eri toimialoille, lähtien yritysjohdon 

konsultoinnista päätyen kokonaisen toimintaympäristön tarjoamiseen pilvipalveluna. 

Edellä mainitut antavat hyvän mahdollisuuden olla mukana jakamassa teoriaosassa 

esiteltyjä ennustettuja kasvavia markkinoita. Jatkotutkimuskohteena voisi olla kuinka 

ohjelmisto- ja palvelutuotteita voitaisiin uudelleen paketoida niin, että niitä voitaisiin 

tarjota pienimmästä suurimpaan yritykseen samalla konseptilla. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että suomalaisia teollisen internetin asiantuntijoita on rajatusti. 

Edellisestä johtuen omaan organisaatioon uuden osaajan hankkiminen katsottiin olevan 

lähes mahdotonta. Verkostoituminen voisi tuoda helpotusta resurssiongelmaan, mutta sitä 

ei kaikissa tapauksissa eikä kaikilta osin saada perusteltua. Onko pelkona liian laajan 

yhteistyöverkoston hallittavuus tai pelko menettää kilpailuetu mikäli tietoa vuotaa 
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verkoston sisältä kilpailijalle? Jatkotutkimuskohteena resurssivajausten tilapäiseen tai 

jatkuvampaan paikkaukseen voisi olla syvempi tutkimus sopivien 

verkostoitumiskumppaneiden löytämiseen tai vaihtoehtoisesti etsiä sopivia 

yrityskauppakohteita. 

 

Suomalainen teollisen internetin hyödyntäminen liiketoiminnassa näyttäisi olevan vielä 

suhteellisen vähäistä. Se ei yllätä, koska Market-Visionin tutkimuksen mukaan lähes 70% 

suomaisyrityksistä suhtautuu passiivisesti teolliseen internettiin. Laajempi käyttö odottaa 

niin sanotusti oven takana. Tarvitaan muutama oikea menestystarina lisää, sekä 

analytiikkojen kehittyminen luotettavammalle tasolle. Tarvitaan myös jonkinlaista 

yrityskulttuurin muutosta ja riskinottokykyä ja -halua. Tämä voi tarkoittaa yrityksissä 

johtotason henkilöiden kouluttamista tai pahimmillaan vaihtumista. Tutkimuskohteena 

voisi olla kuinka Case yrityksen nykyiset yritysjohdon konsultaatiopalvelut tukevat 

teollisen internetin tulemista. 

 

Yritykset, jotka panostavat analytiikan kehittämiseen ja osaavat valita oikeat teknologiset 

yhteistyökumppanit, ovat niitä yrityksiä joiden tuottomahdollisuudet tulevaisuudessa 

tulevat olemaan huikeat. Monikansallinen CGI on valinnut yhdeksi 

pääyhteistyökumppanikseen Microsoftin, joka on yksi suurimmista teollisen internet-

teknologioiden eteenpäin viejistä maailmalla. Microsoftilla on rajapinta useaan talletus- ja 

analysointialustaan, jotka mahdollistavat usean eri pilviratkaisun käyttämistä, kuten 

esimerkiksi käytetyimmän avoimen lähdekoodin Apachen Hadoop Big.  

 

CGI:tä ei löytynyt minkään suomalaisen tutkimusyhteistyöverkoston listoilta. Vahvempi 

osallistuminen tämänkaltaiseen yhteistyöverkostoon voisi avata ovia esimerkiksi 

valmistavan teollisuuden pilotointi-projekteihin ja sitä kautta mahdollisiin uusiin 

asiakkuuksiin. Jatkotutkimuskohteena voisi olla selvitys, mitkä tutkimusyhteistyöverkostot 

olisivat niitä joihin Case yrityksen kannattaisi liittyä. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen Onko asiakaskunnassa tarvetta hyödyntää IoT:tä omassa 

liiketoiminnassaan? saatiin hieman monitulkintainen vastaus. Tutkimuksen tuloksien 

antavat viitteen siihen, että IoT tulee olemaan yksi kasvavimmista uusista tekniikoista. 

Pilvipalveluiden toimittajien on ensin saatava asiakaskunta vakuutettua pilvipalveluiden 

turvallisuudesta. Ilman pilvipalveluiden käyttöönottoa teollisen internetin ja IoT:n laajempi 

käyttö tulee olemaan lähes mahdotonta. Toinen laajemman käyttöönottamisen hidastaja 

näyttäisi olevan tiedon analysointiin tarvittavien analytiikkojen keskeneräisyys. 

Palveluntarjoajien on panostettava paljon analytiikkojen kehittämiseen. Edellisistä ja 

varsinkin suomalaisen asiakaskunnan varovaisuuden vuoksi, ei suurempaa uutta 

asiakastarvetta ole lyhyellä tähtäimellä. Siinä vaiheessa, kun Market Visionin ”seuraamme 

markkinaa” –ryhmä aktivoituu, niin odotettavissa on useita eri toimialoille tehtävää 

vähintään pilotointiprojektia. Tämän vuoksi asiakastarve tulee pitkällä tähtäimellä olemaan 

mitä ilmeisemmin merkittävä.  

 

Tutkimuksen alakysymykseen Luoko IoT kokonaan uutta liiketoimintaa? vastaus on sekin 

monitulkintainen. Tutkimuksen vastauksista ei noussut esille mitään sellaista uutta trendiä, 

joka generoisi suoraan kokonaan uutta uuden liiketoimintaa. IoT tulee tulevaisuudessa 

lisäämään jo olemassa olevien ratkaisujen ja palveluiden menekkiä. Ohjelmistojen ja 

palveluiden uudenlainen paketointi voisi olla avain uuteen liiketoimintaan.  

 

Teknologiakumppanuuksien osalta yhteistyö on erittäin pitkäjänteistä ja vaatii usein paljon 

aikaa ja resursseja toimiakseen. Case yrityksen nykyinen teknologia yhteistyö näyttäisi 

olevan riittävän laaja-alaista ja hyvällä mallilla. Teknologisen kumppanin valinnalla on 

suuri merkitys asiakastapauksissa. Tutkimus antoi viitteen siitä, että asiakkaat tekevät 

oman teknologisen yhteistyökumppanin valinnan heti oman teollisen internet-projektinsa 

alkuvaiheessa, eikä sitä projektin edetessä muuteta. Teollisen internet ratkaisun tarjoajan 

on erittäin vaikea tuoda tai tarjota omaa ratkaisuaan asiakkaalle, mikäli heidän 

teknologinen yhteistyökumppaninsa ei ole sama kuin asiakkaan itsensä valitsema. 
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LIITE 1. Tutkimuskysymykset 

 

Hyvä vastaanottaja, 

Opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotaloutta. Teen 

opintoihini liittyvää diplomityötä, jossa selvitetään hyödyntävätkö yritykset teollisen 

internetin (eng. Internet of Things) ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan. 

 

Vastauksia käsitellään anonyyminä ja niitä hyödynnetään diplomityössä siten, 

etteivät yksittäisen yrityksen vastaukset käy ilmi kyselyn tuloksissa. Kysymyksiin 

vastaaminen vie noin 20 min. 

 

Vastaattehan kyselyyn 19.11.2014 mennessä. 

 

Kiitos ajastanne ja hyvää alkanutta talvirengasaikaa. 

 

Seppo Kuittinen 

 

Tutkimuskysymykset : 

 

1. Kuinka mielestänne teollinen internet omalla toimialallanne ilmenee? 

2. Kuinka tarpeelliseksi näette teollisen internetin omalla toimialallanne, miksi? 

3. Kuinka yrityksessänne on varauduttu teollisen internetin tulemiseen 

toimialallenne? 

4. Miten teollinen internet ilmenee omassa liiketoiminnassanne tällä hetkellä? 

5. Mihin ongelmiin, haasteisiin tai mahdollisuuksiin yrityksessänne on haettu tai 

haetaan ratkaisua teollisen internetin avulla? 

6. Mitkä ovat mielestänne suurimmat esteet teollisen internetin hyödyntämiseen 

liiketoiminnassa? 

7. Mitkä ovat mielestänne suurimmat hyödyt teollisen internetin hyödyntämisellä? 

8. Mitkä ovat mielestänne suurimmat haitat / riskit teollisen internetin 

hyödyntämisellä? 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 1.  (jatkoa) 

 

9. Kuinka mielestänne teollisen internetin vaikutusta voidaan arvioida? 

10. Mikä on mielestänne verkostoitumisen merkitys teollisen internetin 

yhteydessä? 

11. Kuinka pian teollisen internetin hyödyntäminen tai sen käytön laajentaminen 

yrityksessänne voisi tapahtua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


