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Teollinen Internet - Revoluution neljä vaihetta
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WEF 2015: Industrial Internet of Things: Unleashing the 
Potential of Connected Products and Services

Tähän mennessä toiminta keskittynyt ensimmäisiin vaiheisiin tehokkuuden ollessa kehityksen
keskiössä



Tuotteista ja palveluista verkottuneeseen
digitaaliseen liiketoimintaan 3

Muutos on uudenlaisen arvontuoton pohja tarjoten uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimijoille, jotka 
pystyvät hyödyntämään avautuvat uudet mahdollisuudet



Perinteinen toimitusketjuajattelu korvautuu 
systeemisellä arvonluonnin näkemyksellä 4

Suunnittelu MarkkinointiTuotanto Toimitus Asiakas
Asiakas

… asiakkaan tarpeiden ympärille 
muodostuneisiin arvoverkostoihin

Lineaarisista organisaatioiden ympärille 
rakennetuista toimitusketjuista…

Kehitys

Arvoketjun murros muuttaa toimijoiden keskinäistä asemaa arvoverkostossa 



Valtasuhteet arvoverkostossa muuttuvat
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Toimijat, joilla on keskeinen rooli systeemisessä arvontuotossa, ovat keskeisessä roolissa uusissa muodostuvissa 
arvoverkostoissa

Source: Roland Berger



Tuotto on siirtymässä digitaalisiin palveluihin 
ja ratkaisuihin 6

Source: Roland Berger



Edelläkävijät määrittelevät uudet markkinat
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Precision agriculture
John Deere and AGCO are 
beginning connect not only farm 
machinery but irrigation systems 
and soil and nutrient sources with 
information on weather, crop prices 
and commoditys futures to manage 
connected farm

GE Predix IoT Platform
In 2015 GE established Predix, 
an open platform, to analyze 
data. With Predix GE wants to 
manage the data on all of the 
machines in a customer’s entire 
operation taking the role of 
system integrator

Philips HealthSuite
Philips with 3 tech partners
(Salesforce, Amazon IoT, Alibaba 
Cloud) is creating an ecosystem of 
connected care technologies. 
Through the platform Philips is 
driving new growth paths that
complements its core business in 
medical equipment

Ne, jotka ottavat johtoaseman ja ovat mukana määrittelemässä toimialansa tulevaisuutta, tulevat 
olemaan uusien verkostojen keskiössä, muilla on riski jäädä syrjään kehityksestä

One Sea
The objective of One Sea is to create 
the world’s first autonomous maritime 
ecosystem by 2025. Global pioneers of 
marine industry are leading the 
business-driven project.   



87% organisaatioista ovat liittyneet tai harkitsevat liittyvänsä yrityskonsortioihin, joiden kautta voidaan yhteistyössä 
lainsäätäjien, standarditoimistojen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmine kanssa määrittää uuden digitaalisen 

arvoketjun pelisäännöt

Ecosystem

Usean toimijan muodostamat ekosysteemit
ajavat muutosta

• Arvoverkoston systeeminen muutos

• Tekemisen ja tavoitteiden linjaaminen kokonaisuuden 
kautta

• Oikeiden osapuolten mukaan ottaminen (arvoketju, 
teknologia infra, julkinen sektori, jne.)

• Tehokkaat ja tuottavat toimintatavat 

• Riskien, kustannusten ja hyötyjen jakaminen

• Kasvumahdollisuuksien mahdollistaminen kyvykkäille start-
up ja SME -yrityksille 
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Industry Standards
Security & privacy

Data sharing
Industry guidelines

Value sharing, business models
Trust

Government Regulation
Stakeholder engagement

Data sharing
Lobbying

Social Implications
Workforce

Consumers & scustomers
Data etchics & privacy
Social responsibility

Company Policies
Data sharing

Stakeholder engagement
Technology solutions

(Accenture TechVision 2017)
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