ÄlySuomi
EUROOPAN TEHOKKAINTA INNOVOINTIA

ÄlySuomi on visio.
Suomen teollisuuden ja innovoinnin johtavat
vaikuttajat kertovat, miksi innovaatiotoimintaan
ja uusiutumiseen on panostettava. Miksi visiosta
kannattaa tehdä totta.
ÄlySuomi on ovella, jos haluamme.
DIMECC Oy on Euroopan tehokkain innovoija,
jonka toimintaa on kopioitu lähes kaikkiin
EU-maihin. DIMECCin asiakkaiksi ovat
hakeutuneet edelläkävijät, joiden kunnianhimo
ja taloudellinen menestys on ollut ylivoimainen.
Tästä Suomen teollisen innovoinnin
ykkösekosysteemistä on kummunnut valtava
määrä läpimurtoja, jotka ovat siivittäneet
teollisuutemme tärkeitä menestystarinoita.
Oli kyse meriteollisuuden noususta, kyberturvallisuudesta, yhä älykkäämmistä
koneista, maailman puhtaimmista metallinjalostusprosesseista, teollisesta internetistä
tai tekoälystä, DIMECC on tuonut ja tuo
teollisuudelle korvaamattoman kilpailuedun
armottomilla maailmanmarkkinoilla.
DIMECCin kumppani innovoinnin julkisena
rahoittajana on Business Finland, jonka panos
on ollut korvaamaton. DIMECC on yksityisen
ja julkisen sektorin kumppanuus: Yksityinen
sektori investoi euron ja julkinen rahoittaja
lisää riskinottoa investoimalla toisen euron.
DIMECC on teollisuuden vastaus siihen,
miten Suomesta tulee ÄlySuomi.

Vain älykäs Suomi
menestyy ja voi hyvin
RISTO SIILASMAA
Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja
Nokia Oyj, hallituksen puheenjohtaja

”Niin muuttuu maailma, Eskoseni”, on Suomessa tavattu
sanoa. Aleksis Kiven kauan sitten taiteilema muutosvaroitus
on digitalisoituvassa maailmassa päivä päivältä tärkeämpi.
Elämme nyt eksponentiaalisen muutoksen aikaa. Muutos,
jota pidämme tänään valtavan nopeana, on huomenna entistäkin nopeampaa. Paluuta ei ole.
Tekoälyllä hyödynnetään yhä massiivisempia määriä dataa,
yhä suuremmilla laskentatehoilla. Ympäristöään aistivien
älykkäiden laitteiden määrä kipuaa miljardeihin.
Yhdistettynä pilvipalveluihin ja 5G:n kautta radikaalisti nopeutuvaan tietoliikenteeseen, tekoälyn mahdollisuudet ihmisten
elämän parantamiseen ovat lähes rajattomat. Taloudelliset
mahdollisuudet ovat huikeat.

www.dimecc.com
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”Ymmärrys datasta ja sen
mahdollisuuksista on sisäistettävä
osaksi kaikkea toimintaa,
tuotteita ja palveluja.”

RISTO SIILASMAA

Putosimme lujaa, kun ohje Eskolle unohtui. Aloimme torjua
muutosta, emmekä pyrkiä muutokseen.
Meidän pitää Suomessa olla aina muutoksen harjalla, etujoukoissa.
Maailma on muuttunut yksinkertaisesta ja ennustettavasta
monimutkaiseksi ja ennustamattomaksi. Tuotteiden ja
palveluiden menestystä kivikovassa globaalissa kilpailussa
on vaikea ennustaa.
Menestystä muuttuvassa maailmassa ei voi saavuttaa ilman
kokeiluja. Tarvitaan vaihtoehtoja, joista kokeilemalla löydetään parhaat. Yhdellä sanalla, tarvitaan innovointia.
Suomi panostaa nyt innovointiin aivan liian vähän. Se ei ole
älykästä. Älykäs Suomi katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Älykäs
Suomi ymmärtää, että menestymme nimenomaan haastavimmilla teknologioilla. Niissä hinta ratkaisee kilpailussa
vähiten.
Arvokkaimmat tuotteet ja palvelut nousevat siis haastavimmista teknologioista. Niistä saadaan suurin lisäarvo sekä
teollisuudellemme että yhteiskunnallemme. Haastavimmilla
teknologioilla ja niihin perustuvilla liiketoimintamalleilla
luodaan tuleva hyvinvointimme. Menestys luo lisää työtä.
Vain innovointi mahdollistaa kaipaamamme menestyksen.
Vanheneva Suomi tarvitsee entistä enemmän innovointia ja
korkeampaa teknologista osaamista. Vanhoilla tutkinnoilla
ei ole merkitystä, vaan uusi osaaminen ratkaisee. Vain inno-

2

voinnin ja korkeamman teknologisen osaamisen hedelmillä
menestymme niin, että voimme hyvin huonoissakin suhdanteissa.
Tekoälyä eli koneoppimista on opeteltava. Kaikkien on sitä
ymmärrettävä. Tekoälyä on sovellettava systemaattisesti.
Ymmärrys datasta ja sen mahdollisuuksista on sisäistettävä
osaksi kaikkea toimintaa, tuotteita ja palveluja. Tämä on
suuri ja kokonaisvaltainen muutos.
Tarvitaan älyä. Ihmisten älyä, koneiden älyä, ja ennen kaikkea niiden yhdistelmää. Tarvitaan tehokkainta, älykkäintä
innovointia. Sitä tarjoaa DIMECC, juuri oikeissa asioissa.
DIMECC on Suomen teollisuuden yhteinen vastaus innovoinnin haasteeseen. Näytöt Euroopan tehokkaimmasta
innovoinnista ovat paras pohja teollisuuden ja koko Suomen
menestykseen yhä haastavammilla teknologioilla.
”Ei vilja kylvämättä nouse” voisi sekin olla vanha suomalainen viisaus. Innovointi on hyvinvointimme siemenvilja.
Jos se jää kylvämättä, ovat nälkävuodet jo nurkan takana.
DIMECC ja laajemmin Business Finland ovat Suomen kylvö
älykkääseen tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.
ÄlySuomi. Yhteen sanaan tiivistyy visio, johon meidän on
pyrittävä. Se on teollisuuden, työntekijöiden, taloutemme
ja koko yhteiskuntamme yhteinen etu. Jos emme panosta
innovoinnin rahoitukseen lyhytnäköisten säästöjen takia,
tuhoamme tulevaisuutemme. Ei olla älyttömiä.
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RIKU AALTO

Teollisuusliitto ry, puheenjohtaja

”Hyvä tuottavuuskehitys on perusta suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvylle.”
Kenen suusta tällaisen lauseen uskoisi
ensimmäisenä kuulevansa? Ei ehkä
ay-liikkeen, jos ennakkoluuloisesti ajattelee. Mutta allekirjoitamme lauseen täysin,
varsinkin kun olemme sen itse kirjoittaneet. Emmekä suinkaan ole tässä ensimmäistä kertaa asialla.
Teollisuusliitto on yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa käynnistänyt
ohjelman, jonka nimi on ytimekkäästi
Tuottavuutta yhdessä. Yllämainittu lause
on ohjelmamme lähtökohta, yhteinen
lähtökohta.
Suomi on pieni maa, eikä meillä ole
varaa väärinkäsityksiin. Jotta Suomeen
syntyy ja kasvaa lisää työtä ja hyvinvointia,
teollisuutemme täytyy olla kilpailukykyinen. Se tarkoittaa korkeaa tuottavuutta,
joka voi syntyä vain työntekijöiden ja
työnantajien yhteisvoimin – jatkuvasti
kehittyvän osaamisen ja osaamisen älykkään hyödyntämisen avulla. Tuottavuutta
yhdessä on tärkeä avaus.
Jos taistelemme maailmanmarkkinoilla
keskivertotuottein, olemme tuomitut jää-
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Kuva: Jouni Harala

Tuottavuus Tuo Työtä

mään Suhdanne-Suomeksi. SuhdanneSuomessa vallitsevat ikuiset paineet kurjistaa palkkoja, jotta globaalista kakusta
saataisiin raapaistua edes jonkinlainen
siivu. Siten ei kestävää hyvinvointia synny.
Suomi kasvaa kestävästi innovoinnin ja
osaamisen avulla. Ne yhdessä muodostavat yhtälön, joka on pohja käytännössä
kaikelle kasvullemme. Tätä pohjaa on nyt
laiminlyöty, muutos tarvitaan heti. Vaikka
talous korkeasuhdanteessa lentää, voi
käänne olla edessä milloin vaan. Suhdanteista vapaampi menestys voi syntyä vain
parhailla tuotteilla, joiden lisäarvo on
mahdollisimman korkea. Ilman laajamittaista panostusta huippuluokan innovointiin tämä jää vain haaveeksi.
Tässä DIMECCin ansiot ovat mittavat,
puhutaan sitten laivanrakennuksen
uudesta menestyksestä tai lähes mistä
tahansa huipputeollisuutemme myönteisestä käänteestä. Mikään muu innovaatioekosysteemi ei ole pystynyt tuottamaan
innovaatioon sijoitetulle eurolle vastaavaa
tuottoa kuin DIMECC.
DIMECC on myös lähestynyt innovointia
uudella, avoimella tavalla. Innovaatioon

halutaan mukaan kaikki halukkaat ja
kyvykkäät osaajat, oli kyse sitten työttömistä, startupeista tai opiskelijoista.
Toivomme, että tämä kaikkia ihmisiä ja
työntekijöitä arvostava lähestymistapa on
ohjenuorana, kun välttämättömiä päätöksiä innovointirahoituksen merkittävästä
lisäämisestä tehdään. EU-komissio on jo
DIMECCin avoimuuteen ja ihmislähtöisyyteen tähtäävän mallin hyväksynytkin.
P4.0-nimellä kulkeva malli tarkoittaa
sitä, että ihmiset – People – on se neljäs P.
Muut ovat Public Private Partnership,
eli julkisen ja yksityisen kumppanuus,
samassa yhteistyön hengessä kuin Tuottavuutta yhdessä -ohjelmakin. Meillä ei ole
varaa vastakkainasetteluun julkisen ja
yksityisen tai työnantajien ja työntekijöiden
välille. Ongelmia toki syntyy, mutta aina
löytyy ratkaisukin.
P4.0 viittaa myös teollisuuden neljänteen vallankumoukseen, digitalisaatioon.
Siinä meidän täytyy olla maailman ehdotonta huippua. Vanhat ansiot eivät pitkälle
auta, vaan uusia innovaatioita tarvitaan
koko ajan. Niitä ei synny ilman yhteiskunnan merkittäviä satsauksia. Osaamisen

olemassaolo ei riitä – se pitää saada innovoimaan ja uusiutumaan.
Menestyksemme ei tietenkään ole kiinni
mallinimistä. Sen sijaan tärkeää on,
että Suomessa ymmärretään tarttua EU:n
tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea omaa
menestystämme. EU on valmis tukemaan
meitä tärkeissä tavoitteissamme, kun
teemme niin myös itse. Tämä pätee vahvasti innovointiin. Kun käytämme omat
paukkumme uudistumiseen, niin EU:kin
siivittää satsauksiamme.
Työntekijöiden etu on meidän tavoitteemme: laadukkaat työpaikat ja hyvinvointi. Innovoinnin ja sitä kautta syntyvän
tuottavuuden tukemisessa kiteytyy se
kokonaisvaltainen näkemys, jota tarvitsemme. Pärjäämme maailmalla ja voimme
hyvin, kun olemme panostaneet oikeisiin
asioihin. Suhdanne-Suomen taantumakurjuutta ja loputtomia säästökuureja
tuskin kaipaa kukaan – ne on täysin mahdollista selättää jo ennalta. Jos toimimme
älykkäästi.
Ollaan yhdessä ÄlySuomi.
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DIMECC yhdistää.

Parhaat osaajat.
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ÄlySuomi – Suomi ansaitsee
kestävän hyvinvoinnin
”ÄlySuomi irrottaa meidät voimakkaasta

TOMAS HEDENBORG
Hallituksen jäsen 2008 –, puheenjohtaja 2013 – 2017
Orgalime*, presidentti
Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen
Fastems Oy Ab, konsernijohtaja

ÄlySuomi on visio, jonka Suomi tarvitsee. Koska ansaitsemme kestävän hyvinvoinnin, jonka turvaa vain uudenlainen ote
tulevaisuuteemme. Älykkäämpi ote.
ÄlySuomi on vasta tavoite. Mutta
pyrkimällä siihen tarmokkaasti, voimme
turvata kilpailukykymme ja sitä kautta
hyvinvointimme. Digitalisoituvassa maailmassa menestymme vain olemalla
entistä parempia. Meidän on oltava aina
enemmän ajan hermolla, yhä nopeampia
ja notkeampia muuttumaan. Siksi meidän
on satsattava osaamiseen ja siihen, että
parasta osaamista osataan hyödyntää.
ÄlySuomi irrottaa meidät voimakkaasta
suhdanneriippuvuudesta. Silloin emme ole
enää Suhdanne-Suomi, joka kasvaa vain
kansainvälisten suhdanteiden huipulla.
Kun kilpailukykymme perustuu laadukkaimpiin ja edistyksellisimpiin tuotteisiin,
palveluihin ja liiketoimintamalleihin, vientimme vetää paremmin myös maailmantalouden notkahtaessa.
ÄlySuomi edellyttää voimakkaita
panostuksia innovointiin. Suomella on
Euroopan tehokkain innovaatio-osaami-
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suhdanneriippuvuudesta.”

nen, joka on kuitenkin aivan liian vähäisessä käytössä. Laajamittaiset investoinnit
parhaimpaan osaamiseen eivät ole
kansantalouden kustannus, vaan huippukannattava sijoitus tulevaisuuteen.
DIMECC on oiva esimerkki siitä, miten
ÄlySuomi voi todella toteutua. Teollisuusyritysten omien laskelmien mukaan yksi
euro DIMECCin TKI-toimintaan on tuottanut keskimäärin 20 euroa takaisin. Tämä
on ainutlaatuisen kannattavaa.
Tällaiseen Suomen on investoitava.
Business Finland on elintärkeä suomalaiselle innovoinnille. Business Finland
sekä organisoi itse että rahoittaa tehokkaimpia innovaatioekosysteemejämme,
kuten DIMECC.
ÄlySuomi edellyttää investointeja
digitalisaatioon ja tekoälyyn eli koneoppimiseen teknologian ja talouden globaalina dynamona. Painopisteitä ovat älykäs
IOT-pohjainen teollisuus, 5G, autonominen
liikenne, kiertotalous ja ylipäänsä digitaalisen maailman edellyttämät uudet,
jatkuvasti kehittyvät älykkäät liiketoimintamallit. DIMECC ja Business Finland ovat

*Orgalime on Euroopan valmistavan teollisuuden kattojärjestö, jonka jäsenyritykset työllistävät suoraan yli
11 miljoonaa ihmistä. Orgalimen jäsenyritysten liikevaihto vastaa koko Ranskan bruttokansantuotetta.

Suomen oikeita osaajia. Sen näkee
vahvasti myös Euroopasta katsoen.
Älyämmehän avata omat silmämme!
Digimurros ei koske vain teollisuutta.
Kyseessä on valtava yhteiskunnallinen
murros, joka tarkoittaa jo nopeastikin
miljoonan ihmisen uudelleenkoulutusta.
On selvää, että osaamista on voitava
levittää, syventää ja hyödyntää maksimaalisesti. DIMECC:iin on jo liittynyt Euroopan
laajin ja dynaamisin innovaatioalusta
Demola, joka tuo opiskelijoiden valtavan
potentiaalin mukaan notkeaan ja nopeatempoiseen innovointiin. 700 000 opiskelijan verkosto voi vauhdittaa suomalaista
teollisuutta huomattavasti.
Työn tuottavuudesta ja teollisuuden
kilpailukyvystä on yhteinen huoli sekä
yrityksillä että työntekijöillä. Teollisuus
ja palkansaajat kannattavat mallia, jossa
tehokkaimpiin innovointialustoihin panostetaan merkittävästi lisää samalla, kun
alustat avataan työttömille, startupeille ja
sijoittajille. Näin lisätään voimaa innovointiin, syvennetään osaamista ja näiden
yhteisvaikutuksena parannetaan merkit-

tävästi työllisyyttä. Teollisuuden työllistämistavoite on 100 000 uutta työpaikkaa,
jälleen.
ÄlySuomen innovaatiomallin työnimi on
P4.0. Aiempaan Public Private Partnership
-malliin tuodaan ihmiset mukaan ja siksi
neljäs P: People. 4.0 viittaa myös teollisuuden digitaaliseen vallankumoukseen.
P4.0 on jo kirjattu Euroopan komission
tavoitteisiin. Neljä on muutenkin hyvä
luku. Neljän prosentin innovaatiorahoitus
BKT:stamme on taso, jolla ÄlySuomi voi
todella toteutua.
Suomen EU-puheenjohtajuuden painopisteitä ovat digitaalisuus ja tekoäly.
Ollaksemme uskottavia, Suomen täytyy
näyttää esimerkkiä mahdollisuuksiin
tarttumisessa. Tehdään niin omaksi
hyväksemme. Tämä tarkoittaa myös
mahdollisuuksiemme moninkertaistamista EU:n tulevaa TKI-rahoitusohjelmaa
hyödynnettäessä. Hyödyt jo tässä luetaan
miljardeissa.
Toteutetaan ÄlySuomi Suomen hyväksi.
Aika on nyt.
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Ekosysteemit ovat Suomen
väylä maailman huipulle
”Sekä DIMECC että Business Finland
edeltäjineen ovat olleet tehokkuudellaan ja
tuloksillaan esikuvia koko EU:ssa.”

PEKKA SOINI
Business Finland Oy, pääjohtaja

Mikä yhdistää koko maailman? Kun mietimme kysymystä perinteisesti, olisi hyvä
vastaus meret. Nykypäivän vinkkelistä
yhdistäjä taas on ennen muuta internet,
ja kiihtyvällä vauhdilla esineiden internet,
IoT. Meret ja IoT ovat yhteisiä myös
DIMECCille ja Business Finlandille.

edellytykset ennennäkemättömään
tehokkuuteen, tuottavuuteen ja uusiin
liiketoimintamalleihin. Tätä teollisen
kilpailukyvyn kohtalonyhtälöä ratkoo
valmistavan ja digitaalisen teollisuuden
huippuyritykset yhteen kokoava
ekosysteemi, Intelligent Industry.

Merten vallankumousta toteuttamaan
on luotu globaalistikin ainutlaatuinen
ekosysteemi, One Sea.

Molempia ekosysteemejä johtaa DIMECC.
Molempia ekosysteemejä rahoittaa
Business Finland, osallistuvien yritysten
kanssa.

One Sea kokoaa yhteen merenkulun
huippuyritykset ja johtavat asiantuntijat,
jotka yhdessä tavoittelevat läpimurtoa
kohti autonomista meriliikennettä,
älykkäitä itseohjautuvia laivoja.
Älykkäiden, keskenään keskustelevien
laitteiden ja koneiden maailmanlaajuisen
verkon mahdollisuuksista löytyy
puolestaan digitalisoituvan teollisuuden
tulevaisuus. Sadat miljardit sensorit
ja niistä syntyvät datavirrat luovat
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Yritysvetoiset liiketoimintaekosysteemit
ovat Suomelle valtava mahdollisuus,
mutta ne eivät synny ilman määrätietoista
ja pitkäjänteistä työtä.
Suomen pitäisi uskaltaa rohkeasti kohdistaa resursseja vahvemmin taloutta
uudistavaan yritysvetoiseen tutkimukseen
ja tuotekehitykseen. TKI-toimintaan
satsatuilla julkisilla euroilla on merkittävä
taloudellinen, mutta myös merkittävä

vipuvaikutus: kehitystoimintaan tukena
saatu euro poikii poikkeuksetta rinnalleen
yksityisistä rahoituslähteistä hankittuja
lisäeuroja.
Samalla kasvatamme Suomeen
uuden kasvun kannalta elintärkeitä
ekosysteemejä, joissa tutkimustulokset
ja uudet ideat päätyvät myllytettäviksi ja
jalostettaviksi. Nämä ekosysteemit myös
sitovat Suomen maailmalla syntyviin
innovaatio- ja kasvuverkostoihin, joihin
mukaan pääseminen on elintärkeää.
Business Finlandin – aiemmin Tekesin
– ja DIMECCin yhteistyötaival on pitkä ja
tuloksekas. Sekä DIMECC että Business
Finland edeltäjineen ovat olleet tehokkuudellaan ja tuloksillaan esikuvia koko
EU:ssa.

vuttaakseen radikaaleja hyötyjä yhteistyön
kautta. Hyötyjä, jotka eivät olisi mahdollisia yksin toimiville suomalaisyrityksille,
edes suuryrityksille. Ekosysteemeissä
voimat yhdistyvät ja mahdollisuudet
moninkertaistuvat.
Voimme olla maailman johtava innovoija,
jos haluamme – ja meidän kannattaisi
haluta. TKI-tuet ovat tutkitusti erittäin
tuottavia investointeja tulevaisuuteen.
Yritysvetoiset ekosysteemit ovat
parhaimmillaan väylä maailman huipulle.
Tällaista eteenpäin suuntautuvaa ja
verkottunutta toimintamallia kannattaa
edistää, koska se on Suomen uudistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

One Sea ja Intelligent Industry ovat malliesimerkkejä siitä, miten myös keskenään
kilpailevat yritykset liittyvät yhteen saa-
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ONE SEA

ONE SEA – MERENKULUN
TULEVAISUUS
Älykkäät laivat ovat valtaamassa maailman meret. Ne ovat
etäohjattavia tai itseohjautuvia. Turvallisempia. Ekologisempia. Tuottavampia. ”Ennen oli miehet rautaa, laivat oli
puuta…” -laulun ajat ovat kaukana.
Merilläkin rautaa on nyt äly.
One Sea on merten vallankumouksen etujoukoissa. One Sea
on korkean profiilin ekosysteemi, jossa mukana ovat merenkulun huippuyritykset ja huippuasiantuntemus. Tavoitteena
on saada autonominen merenkulun ekosysteemi toimintaan
vuoteen 2025 mennessä. Merenkulun uusi älykkyys itseohjautuvine laivoineen edellyttää laajaa yhteistyötä ja parasta
osaamista. Sitä tarjoaa One Sea.
One Sea rakentaa tiekarttaa, tai paremminkin merikarttaa
autonomisen merenkulun tulevaisuuteen. Monta ratkaisevaa
väylämerkkiä on jo ohitettu: Suomen lainsäädäntöä on
muutettu siten, että eteneminen kohti autonomista meriliikennettä on mahdollista. Mukaan huipputeollisuuden
vetoon ovat tulleet monet keskeiset kumppanit kuten valtakunnalliset luotsauspalvelut ja laivanomistajat itse.

One Sea ja Suomi ovat edenneet merenkulun kehityksen
kärjessä vuodesta 2016. Pohjana on ollut suomalaisen
meriteollisuuden vankka osaaminen ja yhteistyökyky,
jota täydentää huippuluokan digitaalinen osaaminen.
Valtiovallan aktiivinen ja kannustava toiminta ovat luoneet
toimintaympäristön, jossa kunnianhimoiset tavoitteet voidaan
saavuttaa. Uudet kumppanit täydentävät kokonaisuuden,
jossa ovat kaikki tarpeelliset toimijat maailman merenkulun
kärkeen.

Mitä saadaan aikaan?
One Sean huippuyritykset luovat kiihtyvää tahtia uusia
teknologioita, joilla sekä nykyiset että nyt kehitettävät itseohjautuvat laivat navigoivat maailman meriä turvallisemmin
ja tehokkaammin. Laivojen ja satamatoiminnan kaikki
järjestelmät lastauksesta meriliikenteen hallintaan kehittyvät
yhä älykkäämmiksi ja säästävät merkittävästi kustannuksia.
Laaja yhteistyö on välttämättömyys, jotta järjestelmät sopivat
yhteen. Ekosysteemi, joka tarjoaa merenkululle koko paketin,
on maailman merenkulun kärkipaikalla.
Luomme merenkulun tulevaisuuden.
www.oneseaecosystem.net

ONE SEAN HAASTE:

ONE SEAN VASTAUS:

”Kilpailu merenkulun johtajuudesta maailmalla on kivikovaa.
Haaste ei ole helppo kenellekään. Valtava määrä teknologisia sekä
kansallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin liittyviä kysymyksiä pitää
ratkaista. Menestykseen yltävät teknologiat ja standardit edellyttävät
valtavasti työtä ja panostuksia. Toisaalta mahdollisuudet ovat
valtaisat – maailma on yhtä merta, kirjaimellisesti, ja onnistumisen
mittakaavaa on vaikea edes kuvailla. Panokset ovat huikeat.”

”Oikea kurssi mailman huipulle löytyy osaamisen, yhteistyön
ja nopeuden kautta. Siksi teollisuus valitsi juuri DIMECCin
luotsaamaan ekosysteemiä. Olemme jo osoittaneet, että kaikki
tarvittavat elementit ja kumppanuudet ovat saatavissa mukaan.
Suomalainen huippuosaaminen on magneetti, johon kansainvälisten
kumppanien on luonnollista kiinnittäytyä. One Sea on kaikille
kumppaneille reitti maailman huipulle.”

One Sea
Ecosystem Lead
DIMECC Oy

12

Jukka Merenluoto
One Sea
Ecosystem Lead
DIMECC Oy

Sauli Eloranta
Hallituksen jäsen 2008  –2010 ja 2013  –2018
Rolls-Royce Marine, Head of Technology
Management and Innovation
One Sea Management Board, Chairman

Kuva: @Wärtsilä

Päivi Haikkola
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ONE SEA

Digitalisaatio ja automaatio mullistavat merenkulkua. Niiden
tarjoamat myönteiset mahdollisuudet merkitsevät parempaa
turvallisuutta, kun inhimilliset virheet karsiutuvat pois.
Energiatehokkuus lisääntyy älykkäämmillä voimansiirtojärjestelmillä, jotka ovat yhtä aikaa tehokkaampia ja
ekologisempia. Lastaus tehostuu ja nopeutuu. Liikenteen
älykkäämpi suunnittelu ja hallinta tuovat suuria säästöjä.

Jaakonmeri on nimetty tohtori
Jaakko Talvitien muistoksi. Tohtori
Talvitie oli keskeisessä roolissa
maailman ensimmäisen kansainvälisesti avoimen merellisen
testialueen luomisessa.

Äly on avainasemassa.
One Sea edistää kaikkea, mitä merenkulun vallankumous
edellyttää. Vain huippuosaajien monipuolisten kumppanuuksien yhteinen ekosysteemi pystyy luomaan ehjän arvoketjun.
Laivat eivät kuitenkaan kulje kauniilla sanoilla vaan oikeilla
merillä. Siksi One Sea ja Suomen valtio ovat luoneet jotain
ainutlaatuista. Varsinais-Suomen rannikolla aaltoilee koko
maailman ensimmäinen kaikille avoin autonomisten laivojen
testimeri.
Jaakonmeri on avoin niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin
kaikille muillekin, jotka haluavat testata autonomista meriliikennettä, itseohjautuvia laivoja tai näihin liittyviä teknologioita. Jaakonmerta hallinnoi avoimen innovoinnin hengessä
DIMECC.

NE SEA

Autonomous maritime ecosystem

Kuva: Rolls-Royce Commercial Marine
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INTELLIGENT INDUSTRY

INTELLIGENT INDUSTRY –
MILJARDIEN MAHDOLLISUUS

Intelligent Industry on vauhdissa. Neljä tärkeintä fokusaluetta
ovat datan jakaminen ja hyödyntäminen arvoverkostoissa, autonomiset ratkaisut, arvon luominen ekosysteemeissä sekä ihmisen ja
älykkäiden koneiden välinen yhteistyö.

Älykäs teollisuus ei ole tulossa. Se on jo täällä.

Ekosysteemi rakentaa ensin kansainvälisessä yhteistyössä kokonaisvaltaisia toimintamalleja ja standardeja, jotka mahdollistavat
datan jakamisen valmistavan teollisuuden arvoverkostoissa.
Tekoälyn ja koneoppimisen soveltamista yrityksissä vauhdittaa
DIMECC Machine Learning Academy, joka tarjoaa räätälöityä
täydennyskoulutusta valmistavan teollisuuden henkilöstölle.

Intelligent Industry on teollisuutemme huippuyritysten käänteentekevä ekosysteemi. Intelligent Industry tarttuu digitalisaation
murrokseen. Tulevaisuuden verkottunut teollisuus ei kilpaile
yksittäisillä tuotteilla tai palveluilla, vaan asiakkaan tarpeen
ympärille rakentuvilla arvoverkostoilla. Autonomiset järjestelmät
ovat keskeisessä roolissa muutoksessa. Suomalaisilla kone- ja
laitevalmistajilla on mahdollisuus nousta uusien arvoverkostojen
avaintoimijoiksi ja hyödyntää uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Suomen vahvuuksia ovat maailmanluokan koneenrakennustaito ja
asennettu laitekanta sekä johtava ICT- ja tietoturvaosaaminen.
Turning digital into practical. Tunnuslauseemme kuvaa osuvasti
tärkeää muutosta. Jo tähän mennessä yritykset ovat digitalisoineet
toimintaansa. Intelligent Industry keskittyy kokonaisten arvoketjujen
digitalisoimiseen yhdistäen ihmisiä, palveluita ja yhteisöjä. Se on
ratkaiseva loikka eteenpäin.
Intelligent Industry tarttuu sekä teknologian että toimintatapojen
murroksen uusimpiin mahdollisuuksiin. Teemme kuitenkin vielä
enemmän. Tarkoituksemme on luoda itse kokonaan uusia
mahdollisuuksia sekä aloittaa aktiivisesti suuri systeeminen
muutos – ja johtaa sitä.

Tämä on vasta alkua. Intelligent Industry avaa uuden maailman
älykkäiden koneiden ja laitteiden verkostojen mahdollisuuksia.

Mitä saadaan aikaan?
Älykkäitä, toisiinsa yhdistyviä autonomisia järjestelmiä. Saumattomasti liikkuvaa ja reaaliaikaisesti hyödynnettävää dataa. Uusia,
ratkaisevasti tuottavampia liiketoimintamalleja. Parempaa osaamista. Tekoäly ihmisälyn käyttöön. Pureudumme älykkään teollisuuden avainkysymyksiin, jotka ratkaisevat kilpailukykymme.
Saamme aikaan teollisuutemme tulevaisuuden.

www.intelligentindustry.dimecc.com

ÄLYKKÄÄN TEOLLISUUDEN VASTAUS:
ÄLYKKÄÄN TEOLLISUUDEN HAASTE:
”Uudet teknologiat, toimialarajojen hämärtyminen, muuttuvat
liiketoimintamallit ja asiakasodotukset sekä uudet ketterät kilpailijat
muokkaavat teollisuutemme toimintaympäristöä ennennäkemättömällä
tavalla. Yrityksille haasteena on, että tämä kaikki tapahtuu yhtäaikaisesti.”
Antti Karjaluoto
Disruptive Renewal Officer
DIMECC Oy
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Essi Huttu
Vice President
Co-Creation
DIMECC Oy

”Intelligent Industry laajentaa nykyisiä liiketoimintamalleja radikaalisti.
Aiomme olla eturintamassa, kun perinteinen toimitusketjuajattelu
korvautuu systeemisellä arvonluonnilla. Suomen vahvuus on yhteistyö.
Meillä on useita toimialansa kärkiyrityksiä, huippuosaamista ja
elinvoimainen startup-yhteisö. Intelligent Industry on ekosysteemi,
jossa nousemme yhdessä globaalin kilpailun kärkeen.”
Juha Pankakoski
Hallituksen jäsen 2015  –2016
Konecranes Oyj, Technologies, Executive Vice President
Intelligent Industry Management Board, Chairman
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INTELLIGENT INDUSTRY

Digitalisaatio on kokonaisvaltainen muutos, jossa niin
tuotteet, palvelut kuin ihmisten roolitkin kehittyvät
teknologian myötä koko ajan kiihtyvää vauhtia. Intelligent
Industry etenee digitalisaation teollisten mahdollisuuksien
eturintamassa.
Älykkäät, keskenään keskustelevat koneet mahdollistavat
digitaaliset ekosysteemit teolliselle tuotannolle. Intelligent
Industry on Suomen paras vastaus digitalisoituvan
teollisuutemme nostamiseen maailman kärkeen.
Saumattoman digitaalisen verkoston kautta luodaan
uutta lisäarvoa asiakkaille.
Intelligent Industry on tärkeä elementti osana menestyvän
Suomen tulevaisuutta. Kone- ja metalliteollisuuden
digitaalisen liikevaihdon on arvioitu nousevan Suomessa
vähintään kolmella miljardilla eurolla vuoteen 2025
mennessä. Tämä merkitsee 50 000 työpaikkaa. Ekosysteemi
ei kuitenkaan katso sisäänpäin: Yksi voimatekijä ovat
huippuluokan kansainväliset partnerit. Tiivis kansainvälinen
yhteistyö mahdollistaa maailmanluokan teollisen
ekosysteemin.

NTELLIGENT NDUSTRY
Turning digital into practical
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MIKÄ DIMECC ON?

DIMECC ON SUOMEN VAHVIN
VALTTI MENESTYKSEEN
DIMECC on osoittautunut koko Euroopan tehokkaimmaksi
innovaatioalustaksi. DIMECCin monipuolisissa ohjelmissa on
yhtä innovointiin investoitua euroa kohtaan saatu 20 euroa
takaisin. Tähän osallistuvien yritysten itse laskemaan
huimaan pääoman tuottoon (ROI) yhdistyvät lisäksi koko
Euroopan alhaisimmat hallintokulut.
DIMECCin toimintamalli on kopioitu jo miltei kaikkiin
EU-maihin, DIMECC on eurooppalaisen julkisen ja yksityisen
innovoinnin yhdistävän PPP-mallin ”äiti”. DIMECCin asiantuntijoita kutsutaan jatkuvasti auttamaan uusien innovaatioalustojen perustamisessa etenkin EU:ssa. Näin suomalaiselle teollisuudelle luodaan samalla yhä uusia tärkeitä
yhteistyösuhteita ja pohjustetaan investointeja Suomeen.
DIMECC-yhteistyö on tuonut Suomeen jo satojen miljoonien
investoinnit.

EU-komission korkean tason
työryhmään oli kutsuttuina 12 EU:n
johtavaa innovaatioasiantuntijaa.
Ilman maakohtaisia kiintiötä koottuun ryhmään sai kutsun DIMECCin
toimitusjohtaja Harri Kulmala.

EU:n korkean tason työryhmä. Keskellä edessä innovointikomissaari
Carlos Moedas ja ryhmän puheenjohtaja Pascal Lamy. DIMECC Oy:n
toimitusjohtaja Harri Kulmala takarivissä vasemmalla.

Miljardeja uutta
liiketoimintaa

DIMECC on osoittautunut
koko Euroopan tehokkaimmaksi
innovaatioalustaksi.
Kuva: EU, Georges Boulougouris

Ei siis ihme, että DIMECC on ollut keskeisessä roolissa
pohjustettaessa maailman suurinta tutkimus- ja innovaatioohjelmaa, vuonna 2021 alkavaa
EU:n Horizon Europea. Vuonna
2017 näihin noin 100 miljardin
euron TKI-suunnitelmiin kirjattiin
mukaan jälleen uusi innovaatiomalli, suomalaisen teollisuuden
ja DIMECCin kehittelemä P4.0.
Innovaatiomallin kantava periaate
on avoimuus kaikille ihmisille.
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Digitaalinen teollisuus
Ohjelmistoteollisuus
Koneenrakennus
Meriteollisuus
Metalliteollisuus
Uudet liiketoimintamallit
Ekologisemmat ratkaisut

DIMECC – digitalisoituvan teollisuuden johtava innovoija
Suomi pääsi ensimmäistä kertaa mukaan maailman keskeisten innovaatiokaupunkien foorumiin vuonna 2017 Montrealissa. Tampere sai ensimmäisenä
suomalaiskaupunkina kutsun High Level Foorumiin, joka on tiukasti rajattu vain
maailman menestyneimmille innovaatiokaupungeille. Tampereen puheenvuoron
käytti DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala. Grenoblessa päämajaansa
pitävään johtavien innovaatioekosysteemien High Level Forumiin on kutsuttu koko
maailmasta vain 30 kaupunkia.
Tampereen valttina on ollut ensiluokkainen, yritysten ja akateemisen tutkimuksen
huiput yhteenkokoava innovaatioekosysteemi. Ekosysteemin keskeinen osa on
DIMECC Suomen teollisuuden johtavana innovaatioalustana. Montrealissa erityistä
huomiota sai ihmiset innovointiin uudella tavalla mukaan tuova P4.0-innovaatiojärjestelmä.
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MIKÄ DIMECC ON?

Panostus innovointiin on huippuinvestointi
Suomeen on syntynyt kymmeniä tuhansia työpaikkoja
DIMECCin ohjelmien kautta. DIMECC-yhteistyön kautta
syntyneet valtavat tuloverokertymät ovat olleet valtiolle
puhdasta voittoa. Itse innovointiin käytetyt julkiset varat
ovat palanneet takaisin valtion kassaan jo lisääntyneen
liiketoiminnan tuottamien arvonlisäverojen kautta.
DIMECC-ohjelmissa niin yrityksiin kuin johtaviin yliopistoihin ja tuotantolaitoksiin syntyneen osaamisen arvoa
on mahdotonta laskea. Ohjelmiin jo osallistuneet yli 2000
huippuosaajaa ovat kuitenkin suomalaisen teollisen
osaamisen selkäranka ja tulevaisuuden tärkein ponnahduslauta. Uusia asiantuntijoita syntyy uusia innovaatioita
kehitettäessä, luoden tulevalle kasvulle pohjan.
DIMECC on ollut keskeinen katalysaattori monien
tärkeiden yhteistyöprojektien synnylle. Hyvä esimerkki
on DIMECC-ohjelmista kummunnut Yhdysvaltain ja
Suomen uusi kyberkumppanuus. Kyberteemat ja Suomen
osaaminen ovat olleet esillä korkeinta valtiollista
tasoa myöten. DIMECCin ohjelmat poikivat Suomelle
korvaamattoman arvokasta osaamispääomaa ja
vetovoimaa maailmalla.

Kuva: © European Union

”Innovaatioekosysteemit kuten
DIMECC voivat olla ratkaisevassa
roolissa, ja mahdollistaa erittäin
suotuisan tuoton investoinneille.
Tarvitsemme lisää tällaisia
myönteisiä esimerkkejä.”
Avaustervehdys MPD-tapahtumassa 2017

JYRKI KATAINEN
EU-komissio, varapuheenjohtaja
Työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky
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Osaamista
Innovaatioita
Läpimurtoja
Kasvua
Työpaikkoja
Verotuloja
Vaurautta
Hyvinvointia

Suomen tie
menestykseen

Suomeen on syntynyt
kymmeniä tuhansia
työpaikkoja DIMECCin
ohjelmien kautta.
Suomella ei ole varaa
olla innovoimatta.
Innovointi luo kaksi
kolmasosaa
kasvustamme.
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DIMECC JA DEMOLA

ETUMATKAA TULEVAISUUSTYÖHÖN
DIMECC Oy omistaa osuuden Demola Global Oy:stä, joka
tuottaa co-creation projekteja tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptien demoamiseksi. Demola on EU:n laajin yritysten
uusiutumista fasilitoiva innovaatioalusta ja korkeakouluallianssi, joka yhdistää yrityksiin tänään 60 korkeakoulua ja
yli 700 000 opiskelijaa. Opiskelijat yritysten innovaatiotoimintaan yhdistävä toimintamalli on ollut huikea menestys,
siitä ollaan kiinnostuneita kaikkialla maailmassa.

www.demola.net

”Juuri suomalainen teollisuus, korkeakoulut ja DIMECC
on meille paras mahdollinen kumppani kansainvälisen
menestyksen rakentamiseen ja sitä kautta suomalaisen
kilpailukyvyn rakentamiseen. Meidät tunnetaan maailmalla
suomalaisen koulutusosaamisen kautta, mutta nyt myös
suomalaisen teollisuuden tuoma innovaatio-osaaminen
siivittää kasvuamme kansainvälisesti.”
Ville Kairamo
Demola Global Oy
toimitusjohtaja
Kuva: Demola

Demolan avulla organisaatiot saavat etumatkaa tulevaisuustyöhön. Tulevat päättäjät ja asiantuntijat pääsevät jo tänään
rakentamaan huomista, korkeatasoisella fasilitoinnilla. Nuori
korkeakoulutettu sukupolvi haluaa muuttaa maailmaa ja
jättää oman jälkensä. Tämä energisoi ja elvyttää kokeneen
organisaation ja asiantuntijat.
Demola haastaa vanhat käsitykset yliopistojen ja yritysten
yhteistyöstä. Demola kannustaa jatkuvaan kokeiluun avoimen, monipuolisen ja notkean yhteisen kehittämisen kautta.
Kehitystiimit kootaan yrityksen ammattilaisen ympärille
seuraavan sukupolven päättäjistä.
Demola on ainutlaatuinen. 10 vuoden aikana on rakentunut
globaali yliopistoallianssi ja reilun kaupan toimintamalli.
Kehitystyötä voidaan tehdä ympäri maailmaa yhdistellen eri
kulttuurien, yhteiskuntien ja markkinoiden ominaispiirteitä.
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”DIMECCin ja Demolan yhdistäminen merkitsee
Suomelle ainutkertaista mahdollisuutta luoda
teollisuudelle sekä nopeaa että pitkäkestoista
yhteistyöalustaa.”
Harri Kulmala
DIMECC Oy
toimitusjohtaja
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DIMECC JA DEMOLA

Demola ja DIMECC – avoimen innovaation asialla
Demola sopii täysin DIMECCin ajatuksiin yhä avoimemmasta
innovoinnista. Demola ja DIMECC haluavat innovointia, johon
voi osallistua ja joka on oikeus kaikille organisaatiossa, niin
nuorille sukupolville kuin jo kokemusta hankkineillekin.
Demola auttaa yrityksiä näkemään tulevaisuutensa ja miten
tulevaisuus vaikuttaa niiden liiketoimintaan. Demola tekee
innovaatiosta sekä työkalun että oikeuden kaikille
ammattilaisille, riippumatta tittelistä tai organisaatiosta.
Demola murtaa suljetun innovoinnin muurit ja tekee
innovoinnista tehokasta, edullista ja reilua.
Demolassa kehitettävät konseptit ja demot konkretisoivat
tulevien megatrendien ja muutosten mahdollisuudet.

”DIMECC on koonnut ja ohjannut monia teollisuuden
uudistumiselle tärkeitä projekteja ja luonut uusia toimintatapoja yhdessä tekemiseen. Demola tuo tähän yhden
ketterän työkalun lisää ja samalla tarjoaa opiskelijoille
mahdollisuuden toimia yhdessä teollisuuden kanssa.”
Demola-fasilitaattorit ympäri
maailmaa kokoontuivat
kesällä 2018. Kuva: Demola

Lauri Oksanen
Hallituksen varapuheenjohtaja 2016–
Nokia Bell Labs
Vice President for Research and Technology

”Työ, jota DIMECC ja Demola tekevät kansainvälisesti
on juuri mitä koko suomalainen yhteiskunta tarvitsee
pysyäkseen kilpailukykyisenä tulevaisuudessa.
DIMECCistä tulee tällä kaupalla kokonaisvaltainen
innovaatioalusta. Aika ideasta markkinoille lyhenee taas,
mikä on keskeisin asiakaslupauksemme.”
Ilari Kallio
Hallituksen puheenjohtaja 2017–
Konecranes Oyj, Chief Digital Officer

”Opiskelijoille Demola on mahdollisuus olla nuori
visionääri ja osallistua tulevaisuuden tekemiseen.
He pääsevät toteuttamaan co-creation projekteja
tulevaisuuden tuote- ja palvelukonseptien demoamiseksi
sekä tuomaan oman sukupolvikokemuksensa suoraan
yritysten käyttöön. Innostavaan visioomme on helppo
tarttua niin opiskelijoiden kuin yritysten henkilöstönkin.”
Tommi Järvinen
Demola Global Oy
Vice President, Partner
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MITÄ OVAT MPD JA MPIDEA?

MPD™ ON SUOMEN JA EUROOPAN
TEOLLISUUDEN NÄKÖALAPAIKKA
MPD on kansainvälinen huipputason teollisuuden ja liikeelämän avaintapahtuma. MPD haastaa ajattelutapoja ja
syventää ymmärrystä parhaillaan tapahtuvasta digitaalisesta teollisesta vallankumouksesta. MPD:n järjestää DIMECC,
osana kansainvälisestikin ainutlaatuisia palveluitaan.

MPD

Korkealle arvostettu MPD-tapahtuma kokoaa yhteen
kansainvälisesti tunnustetut huippujohtajat ja asiantuntijat.
Eturivin yritysjohtajat, tutkijat ja muut huippuasiantuntijat
ympäri maailmaa esittelevät digitaalisen ja valmistavan
teollisuuden parhaita käytäntöjä ja operatiivisen osaamisen
kärkeä. MPD on ykkösestradi teollisuuden uusille liiketoimintamalleille sekä tieteellisille ja teknologisille läpimurroille.

MANUFACTURING
PERFORMANCE
DAYS

www.mpdays.com
#mpdays

MPD-kongresseja on järjestetty Tampereella alati kasvavana
menestyskonseptina kahden vuoden välein, vuodesta
2007 lähtien. Vuonna 2017 MPD oli teemallaan ”Towards
Outcome Economy” Suomi100-juhlavuoden virallinen
teollisuustapahtuma. Ennätysmäärä osallistujia täytti
Tampere-talon maksimiinsa, mukana oli melkein 800 kovan
luokan osaajaa 22 maasta. Vuoden 2019 MPD järjestetään
entistä suuremmissa puitteissa Tampereen Tähtiareenalla,
teemana ”Harnessing the Ecosystem Economy”.

Työministeri Jari Lindström, Fastemsin konsernijohtaja Tomas Hedenborg, Kone Oyj:n
toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth, Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkio sekä Pasi
Rannus, Valmet Automotiven valmistuspalvelujen johtaja. MPD-tapahtuman paneeli
Tampere-talolla vuonna 2017.

”MPD-konseptin onnistuminen heijastaa hyvin DIMECCin
osakkaiden ja muiden DIMECC-kumppaneiden keskeistä
asemaa teollisen muutoksen eturivissä ja tärkeimpien
muutos- ja kehitysteemojen vetureina.”
Ilari Kallio
Hallituksen puheenjohtaja 2017–
Konecranes Oyj, Chief Digital Officer

Mahtavat mahdollisuudet kumppaneille
MPD tavoittaa Euroopan johtavat teollisuusvaikuttajat.
Keskustelut niin seminaarisaleissa kuin niiden ulkopuolella
pureutuvat syvälle digitalisaation, johtamisen ja työn tulevaisuuden kysymyksiin. MPD avaa ainutlaatuiset kanavat
vaikuttaa ja profiloitua.
MPD tarjoaa kumppaneille poikkeuksellisen mahdollisuuden
näyttää johtajuuttaan ja edistää tavoitteitaan. Strategiset
kumppanit pääsevät julkaisemaan visionsa ja tiekarttansa ja
saavat MPD:n viestinnälliset työkalut käyttöönsä.

Kone Oyj:n toimitusjohtaja
Henrik Ehrnrooth esiintymässä
MPD 2017 -tapahtumassa.
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Kumppaneilla on käytössään oma alue, jossa ne voivat
järjestää tilaisuuksia ja jakaa tietoa yrityksestä, tuotteista
ja palveluistaan.
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#MPIDEA

Ensimmäisen MPIDEA-kilpailun voittaja SFTec ja Juha Roininen, sekä muut finalistit
Kaarlo Paakinaho (Adaptos), Joona Heikkinen (M-Files) ja Minna Lappalainen (Fixteri).
Kuva: Olli-Pekka Latvala.

MPIDEA-kilpailu luo Suomeen
kasvua ja työpaikkoja
Vuoden 2017 MPD-tapahtumassa palkittiin ensimmäinen
MPIDEA-kilpailun voittaja. Kilpailu haki innovatiivisia ideoita,
tuotteita tai palveluita, joilla voitaisiin luoda Suomeen 100 000
uutta työpaikkaa – suomalaisen teollisuuden oman kunnianhimoisen työllistämistavoitteen mukaisesti.
Työministeri Jari Lindström toimi kilpailun korkeatasoisen
tuomariston puheenjohtajana. Oulussa Juha Roinisen ja
SFTec Oy:n toimesta kehitetty teollinen kuivuri ModHeat
valittiin neljän finalistin joukosta parhaaksi ideaksi kaupallistamismahdollisuuksiensa ja työllistämisnäkökulmansa
ansiosta.
Aloite MPIDEA-kilpailuun tuli Siemensiltä. Mukana kilpailua
siivittämässä ovat aina MPD:n strategiset kumppanit.
McKinsey & Company tarjosi huikean pääpalkinnon vuonna
2017: Puolen vuoden sparraus maailman ykköskonsultin
ReNew Growth -kasvukiihdyttämössä.
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Tekoälyn soveltaminen Suomen
teollisuudessa on lisääntymässä
merkittävästi. Tämä siivittää
suomalaisyrityksiä maailmalla ja
parantaa kansantalouttamme.

TEKOÄLY

MITÄ OVAT MPD JA MPIDEA?
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TEKOÄLY TEHOSTAA
TEOLLISUUTTA

LIFEX JA MIDAS: Älykäs kosketus
vauhdittaa Suomen teollisuutta
DIMECCin vuonna 2016 käynnistynyt LIFEX-ohjelma on
kolminkertaistunut laajuudeltaan uuden tekoälyyn keskittyvän MIDAS-projektin myötä. Ohjelma tarjoaa merkittäviä
mahdollisuuksia tekoälyn teollisiin sovelluksiin.
Tekoälyllä saadaan mm. mittaus- ja ohjausjärjestelmiin
uusia tärkeitä ominaisuuksia ja tehokkuutta. Valmistusprosesseista kertyvä tieto kehittyy tekoälyn myötä uusiksi
paremmiksi menetelmiksi.
”LIFEXin ensimmäiset tulokset ovat loistavia – etenemme
kohti autonomisten koneiden ja tuotantojärjestelmien
aikaa. Samalla vahvistamme suomalaista osaamista
maailmanmarkkinoilla. Kun tekoälyä sovelletaan sellaiseen, missä Suomen teollisuus on jo maailman huipulla,
kansantalous hyötyy.”
Arto Peltomaa
LIFEX, Program Manager
DIMECC Oy

Ülo Parts
Senior Vice President
Programs
DIMECC Oy
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TEKOÄLY

LIFEX-ohjelman erikoispiirre on avoimuus, mukaan pääsee
myös kesken projektien. Ohjelmassa ovat jo mukana:
3DStudio, BRP Finland, Eeedo, Epec, Glaston, KONE,
Konecranes, Meyer Turku, Nokia, Novatron, SampoRosenlew, SimulOne, Vibrol, Wärtsilä, Aalto-yliopisto,
Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT.
Julkinen rahoitus tulee Business Finlandilta.
”Rakennamme TTY:stä tekoälyn johtavaa tutkimuslaitosta
teollisuussovelluksissa. MIDAS-projekti lienee eräs
suurimmista, joita Business Finlandin rahoittamassa
tekoälyohjelmassa on toistaiseksi rahoitettu.”
Kuva: TTY:n kuva-arkisto

Heikki Huttunen
Tampereen teknillinen yliopisto,
tekoälyyn erikoistunut professori

”Tekoäly ja koneoppiminen tarjoavat runsaasti uusia
mahdollisuuksia yrityksille. Huomisen mahdollisuuksien
ymmärtämiseksi on tärkeää, että työntekijöillä on käsitys
tekoälystä ja sen mahdollisuuksista yrityksen liiketoiminnan
kehittämisessä.”
Essi Huttu
DIMECC Oy
Vice President
Co-Creation

”Tekoäly ja koneoppiminen tarjoavat merkittäviä uusia
mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Mahdollisuuksien
realisoimiseksi on tärkeää, että yrityksen henkilöstöllä on
laajasti ymmärrys tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista.
DIMECCin Machine Learning Academy tarjoaa tämän
ymmärryksen kasvattamiseen loistavan mahdollisuuden.”
Juha Inberg
Ponsse Oyj
teknologia- ja tuotekehitysjohtaja

Tekoäly vaatii älyä oppia uutta
DIMECC käynnisti ensimmäisen teollisuudelle suunnatun
koneoppimisen täydennyskoulutuksen DIMECC Machine
Learning Academyn yhteistyössä Futurice Oy:n ja ELY-keskusten kanssa syksyllä 2018.
Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä
tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämismahdollisuuksista
yrityksen liiketoiminnassa. Koulutuskokonaisuuden jälkeen
osallistujilla on ymmärrys koneoppimisen periaatteista ja
metodeista, sekä kyvykkyys tunnistaa ja johtaa koneoppimisen
hyödyntämiseen tähtääviä kehitysaktiviteetteja.
Uudet digitaaliset ratkaisut ovat integroitumassa osaksi
yritysten keskeisiä toimintoja, kuten tuotekehitystä, tuotantoa
ja myyntiä. Tarve valmistavan teollisuuden koneoppimisen
täydennyskoulutukselle nousi DIMECCin johtamassa
Intelligent Industry -ekosysteemissä, jonka osana ensimmäinen kurssikokonaisuus toteutetaan.
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Yhteistyökumppanina koulutuskokonaisuuden toteutuksessa
on Futurice, jolla on runsaasti aikaisempaa kokemusta tekoälyn ja koneoppimisen koulutuksen tarjoamisesta. Koulutusta
rahoittaa osallistuvien yritysten lisäksi ELY-keskukset.
Koulutuksen sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä
ekosysteemin yritysosallistujien kanssa. 120 tunnin laajuinen
opintokokonaisuus on monipuolinen kattaus koneoppimisen
algoritmeista etiikkaan sekä tekoälyprojektin suunnittelusta
ja johtamisesta tekoälyn soveltamiseen yrityksen liiketoiminnassa. Suuri kysyntä tarkoittaa uusia kursseja.
Tekoäly tarvitsee yhä enemmän älykkäitä osaajia. Puhe
tekoälystä ei riitä. Tekoälyä on vähintään ymmärrettävä,
mieluiten oikeasti osattava. DIMECC on osaamisen
eturintamassa.
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PoDoCo

PODOCO™ YHDISTÄÄ TOHTORIT
JA YRITYKSET
PoDoCo-ohjelma (PostDocs in Companies) on vuodesta 2015
käynnissä ollut suomalaisten korkeakoulujen, teollisuuden ja
säätiöiden yhteishanke, jota DIMECC organisoi. Tavoitteena
on tukea väitelleiden tohtorien työllistymistä yksityiselle
sektorille. Samalla suomalaisyritykset saavat tuoretta
tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan.
PoDoCo on onnistunut hienosti – yrityksiin siirtyneiden
tohtorien määrä kipuaa jo kohti sataa. Yritysten ja yliopistojen
välinen yhteistyö on usein jatkunut ohjelman jälkeen uusien
hankkeiden muodossa. Suuressa kuvassa PoDoCo toimii
siltana akateemisen maailman ja yritysten välillä, vaikuttaen
myönteisesti talouteen ja yhteiskuntaan laajemminkin.

PoDoCo lukuina (tilanne kesällä 2018)
• 1 000 000 euroa rahoitusta ohjelmaan vuosittain
• 500 tohtoria osallistunut
• 200 yritystä osallistunut
• 187 hakemusta
www.podoco.fi
Essi Huttu
Vice President
Co-Creation
DIMECC Oy

”PoDoCo-ohjelma on onnistunut loistavasti tavoitteissaan
lisäten nuorten tohtoreiden siirtymistä elinkeinoelämään ja
tukien yritysten strategista uusiutumista. Näemme myös jo
nyt, kuinka PoDoCo-ohjelma edistää laajemminkin yritysten
ja yliopistojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.”
Yrjö Neuvo
Hallituksen jäsen 2012 – 2016
PoDoCo-ohjelman keksijä ja johtoryhmän puheenjohtaja
Aalto-yliopisto, tutkimusjohtaja, professori

”KONEella on erinomaisia kokemuksia
DIMECCin PoDoCo-ohjelmasta.
PoDoCo-projektin päätteeksi
saatoimmekin palkata tekniikan
tohtorin jatkamaan tutkimustyötään
People Flow -suunnittelutiimissämme.”
Samu Salmelin
Hallituksen jäsen 2017–
KONE Oyj, Head of Services and Solutions R&D
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• 82 myönnettyä apurahaa

Säätiöt rahoittavat ensimmäisen vuoden
PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat säätiöt sijoittavat ohjelmaan
vuosittain yhteensä lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa
arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain. Apuraha kattaa ensimmäisen vuoden tohtorin palkkauskuluista.
Uusia apurahakierroksia järjestetään keväisin ja syksyisin.
Ohjelmaan voi osallistua mikä tahansa yritys ja kuka tahansa
väittelevä henkilö.
Mitkä tahansa alat tulevat kyseeseen. Kevään 2018 PoDoCotohtorit tutkivat muun muassa tekoälyn soveltamista, uusien
puupohjaisten tuotteiden kehittämistä ja uusien koulutustuotteiden luomista. Moni hanke on liittynyt toimintaympäristön
digitalisoitumiseen.

”Olen erittäin tyytyväinen,
että minulle avautui tilaisuus
hyödyntää akateemista tohtorikoulutustani yrityselämässä.
PoDoCo-projekti vaikutti
käänteentekevästi urani
suuntaan.”
Juho Kokkala
KONE Oyj, Specialist, People Flow Analytics
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PoDoCo

Lupaavan kemistin Tooran
Khazraien oli vaikea
työllistyä Iranissa. Hän
muutti Suomeen vuonna
2011 ja opiskeli kemian
tohtoriksi Åbo Akademissa.
PoDoCo-ohjelman avulla
hän pääsi heti väitöksensä
jälkeen töihin Kiilto Oy:hyn.
Kiilto Oy lähti mukaan
PoDoCoon, koska tarvitsi
lisää tutkimusvoimaa
palamisenestoainetta
kehittävään projektiin.
Khazraie on kiitollinen
ja inspiroitunut työstään,
Kiilto huippuosaajaksi
kasvaneeseen tohtoriinsa
tyytyväinen työnantaja.

”Khazraien tapauksessa työllistymistä
auttoi erityisesti kaksi asiaa: hyvin
kaupallistettava erityisosaaminen ja
PoDoCo-ohjelma.”
Aamulehti 19.02.2018, Jussi Saarinen

Kuva: Aamulehti, Ossi Ahola.

36

37

DIMECC DEMOBOOSTER™:
OHITUSKAISTA IDEASTA TUOTTEEKSI
Demobooster on DIMECCin notkea ja nopea innovointityökalu, jolla tuotteet ja palvelut on mahdollista
kaupallistaa nopeasti. Demoboosterin missio on esitellä
uudet ideat käytännössä. Lopputuloksena ei tarjota
kalvosulkeisia vaan konkreettinen ratkaisu. DIMECC on
toteuttanut Demoboosteria vuodesta 2015 yhteistyössä
Gaia Consulting Oy:n kanssa.

www.demobooster.
dimecc.com

Demobooster yhdistää tarpeet ratkaisuihin. Kun teollisuus
tarvitsee kiihtyvässä kilpailussa uusia älykkäitä digitaalisia
toimintatapoja, Demobooster löytää innovatiiviset ja nopealiikkeiset ongelmanratkaisijat ohjelmistoalalta.

Kaisa Kaukovirta

DIMECC Co-creation
DEMOBOOSTER

Harri Kulmala
toimitusjohtaja
DIMECC Oy

viestintäpäällikkö
DIMECC Oy

Demobooster luo asiantuntijaverkoston uusien ideoiden
kehittämistä ja markkinointia varten. Soveltajat valmistavassa teollisuudessa sekä prosessi- ja palveluteollisuudessa kohtaavat digitaalisten ratkaisujen tarjoajat
ohjelmistoyrityksistä ja asiantuntijaorganisaatioista.
Demobooster on teollisuutemme kehitykselle tärkeä
markkinapaikka, jossa ohjelmistodemojen kysyntä ja
tarjonta tehokkaasti kohtaavat. Esitellyt demot saavat
välittömästi palautetta onnistuneisuudestaan ongelmanratkaisussa. Tämä tarkoittaa mittavaa ajansäästöä,
kun toimivien ja toimimattomien ratkaisujen erot tulevat
mahdollisimman nopeasti esiin.
Demobooster on jatkuva ja kansainvälinen palvelu. DIMECC
ja Gaia järjestävät kolmesti vuodessa tapahtuman, jossa
esitellään sekä soveltavien yritysten tarpeet että ratkaisuja
tuottavien yritysten ideat käytännön esityksinä.
Demoboosterin kautta on löytynyt tukuittain läpimurtoja,
jotka merkitsevät tilaavalle teollisuudelle loikkaa
parempaan tuottavuuteen.
Demobooster on älykäs ratkaisu osaamisen ja ratkaisujen
kohtaantoon digitalisoituvassa teollisuudessa.
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”Saimme palvelusta demon,
joka edistää loistavasti laajempaa
kehitysprojektiamme.”
Jussi Puura
Sandvik AB

”Palvelu mahdollistaa nopean tavan
kokeilla uusia teknologioita, nähdä
niiden tulokset käytännössä ja
mahdollistaa yhteistyön ja ideoinnin
alan parhaiden toimijoiden kanssa.”
Teemu Kankaanranta
Cybercom Finland Oy

”Demobooster tarjosi meille erittäin
kustannustehokkaan tavan ulkoistaa
strateginen tuotekehityshankkeemme.
Meiltä koko hanke vei vain muutaman
työpäivän. Myös verkostomme laajeni,
sillä demopäivä oli avoin kaikille
osallistuville yrityksille ja haasteisiin
tarttuville ohjelmistotoimittajille. Olikin
hyödyllistä kuulla samalla toisten
valmistavan teollisuuden toimijoiden
tarpeista kehittää tuotteitaan
ohjelmisto-osaamisella. Suosittelen
DIMECCin Demoboosteria todella
lämpimästi.”
Jyrki Mikkola
Beamex Oy
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FIIF: TEOLLISEN INTERNETIN
ETURINTAMA DIMECCIN JOHDOLLA
Kiihdytetään digitaalista muutosta – yhdessä!
Siinä tunnuslause, joka kertoo ytimekkäästi, mihin Finnish
Industrial Internet Forum eli FIIF tähtää. Kaikki yritykset
ja organisaatiot ovat tervetulleita mukaan. FIIF on kerännyt
jo lähes 250 kumppania. Vauhtia digitalisaatioon hakevat
kaikenkokoiset yritykset, yksittäiset yrittäjät, tutkijat
ja julkiset organisaatiot. Kaikkia yhdistää halu rakentaa
yhteistä digitaalista tulevaisuutta.

www.fiif.fi

FIIF tuo yhteen digikehityksen keskeiset toimijat. FIIF identifioi
uudet ja nousevat mahdollisuudet ja teknologiat, kartoittaa
ja analysoi trendit. Niiden pohjalta luodaan edellytykset
Risto Lehtinen
uudelle tuottavalle liiketoiminnalle ja parannetaan pienten
Program Manager, FIIF
ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Nämä
DIMECC Oy
teollisuudellemme ja koko Suomelle elintärkeät tehtävät
on nyt uskottu DIMECCin harteille.

DIMECC Oy on innovaatioalusta,
joka yhdistää parhaan osaamisen
teollisuudesta ja tutkimuksesta.
Yritysten arvioiden mukaan yksi
DIMECCin ohjelmiin sijoitettu
euro on tuottanut itsensä takaisin
keskimäärin yli 20-kertaisesti.
Se on ainutlaatuisen korkea
luku maailmassa. Ylivertaisen
tuottavuuden luo yli 400
organisaation ja 2000 ihmisen
osaaminen, jotka DIMECC
kokoaa yhteen Suomen hyväksi.

Teknologiateollisuus ry:n neljä vuotta johtamat FIIFtoiminnot siirtyivät DIMECCille keväällä 2018. Toiminnan
käynnisti vuonna 2014 Teknologiateollisuuden silloinen
puheenjohtaja Pekka Lundmark, joka sai sen nopeasti
liikkeelle laajassa mittakaavassa.
Teknologiateollisuuden mukaan juuri DIMECC voi uudistaa
FIIF-toimintaa monin tavoin. DIMECC voi auttaa yrityksiä
tarttumaan uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin kuten
tekoäly ja erilaiset virtuaalitodellisuuden sovellukset.
DIMECCillä on teknologiakehityksen uusin tieto ja suuri
yritysvetoinen TKI-hankekanta, joiden avulla FIIF voi yrityksiä
parhaiten palvella.
Toiminta painottuu yhä enemmän konkreettisiin tekoihin,
pilotteihin, demoihin sekä digimuutosten tulosten ja vaikuttavuuden korostamiseen. Yhdessä tekeminen ja muutoksen
aikaansaaminen ovat etusijalla. DIMECCin valmiudet edistää
korkealaatuista tutkimusta ja kehitystoimintaa ovat Suomen
ehdotonta huippua. Vain korkealaatuisin innovointi pitää
Suomen maailmalla kilpailukykyisenä.
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DIMECC Oy
Korkeakoulunkatu 7, 3. krs
Kampusareena
33720 Tampere
Eteläranta 10, 5. krs
Teollisuuskeskus
00130 Helsinki
Lemminkäisenkatu 32, katutaso
Trivium House
20520 Turku

