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Muutoksen vauhti kiihtyy 

Vanhan maailman tunnuspiirteitä 

• Pitkät tuotantosyklit 

• Kanavaan pohjautuvat ratkaisut 

• Markkinoiden hidas muutos 

 

 

Uuden maailman tunnuspiirteitä 

• Kansainvaäliset markkinat 

• Nopeat innovatiiviset yritykset 

• Verkostoituminen, ekosysteemit 

 

 

Vanha maailma 

Uusi maailma 
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Digitalisaatio muuttaa toimitusketjuja 



Muutos mediassa ja demograafinen paine 

• Media and mainosala muuttuu nopeasti digitaalisen vallankumouksen myötä 

• Uudet laitteet muuttavat kuluttajien käyttäytymistä   uudet liiketoimintamalllit 

• “Z sukupolvi” – 1990 luvun jälkeen syntyneet ovat kasvaneet digitaaliseen maailmaan 
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Muutos on jo täällä tänään! 

Kapasiteetti ja nopeus 
Tänä päivänä smartphone:ssa on saman 

verran laskukapasiteettia kuin miljoonien 

dollarien supertietokoneilla 1975 ja 

kehitys jatkuu yhä nopeampana 

Mobiliteetti 
PC:tten ja notebook:ien myynti 

laski 11% 2012-2013 samalla 

kun tablettien myynti kasvoi 53% 

Sosisaalisen median kasvu 
>1 Mrd ihmistä Facebookissa,  

>500M Google+, 200M Twitter, >300M 

LinkedIn ja kasvu jatkuu 

Internet of things 
Kasvu seuraavan 

vuosikymmennen aikan 9 

Mrd:sta laitteesta 50 Mrd:iin 

laitteeseen 

Datamäärän kasvu 
Arvioitu datamäärän 

maailmanlaajuinen vuosikasvu 

>40% vs 5% IT kulujen vuosikasvu 
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Teknologia vaikuttaa metsäteollisuuden tulevaisuuteen 

81% metsäteollisuuden (puunhankinta, 

paperi ja pakkaus teollisuus) 

toimitusjohtajista uskoo teknologian 

kehityksen kuten digitaalitalouden, 

sosiaalisen median, mobiililaitteiden ja 

big datan muuttavan heidän 

liiketoimintaansa seuraavan viiden 

vuoden aikana 
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Globaalit 

trendit 

Vaikutus 

metsä-

teollisuuteen 

Tärkeimmät 

muutokset  

• Digitalisaatio 

• Ilmaston muutos 

• Muutoksen nopeuden kasvu liiketoiminnassa 

• Resurssien puute 

• Muutos  globaaliin talouteen ja markkinoihin 

• Tarpeen ennustaminen yhä vaikeampaa  

• Uusien markkina-alueiden synty  

• Älykkäät laitteet 

• Asiakaskeskeisyyden kasvu ja asiakaskokemuksen merkityksen kasvu 

• Agiliteetin tarpeen kasvu 

• Liiketoimintamallien ja teollisuuden rakenteiden muutokset 

• Uudet liiketoimintamahdollisuudet 

• Sellun, pehmopaperin ja pakkausmateriaalin tarpeen kasvu 

• Graafisen paperin tarpeen pieneneminen 

• Energian ja raaka-ainekustannusten kasvu  

Driving forces in Forest Industry 



Globaali muutos metsätoimialan neljässä pääalueessa 

Kilpailu 
muiden 
materiaalien 
kanssa 

pakkaus 

Sellu/kuitu 
Kasvu uusille 

käyttöalueille 

Kasvu uusille  

käyttöalueille 
pehmopaperi 

Kilpailu 
e-median 
kanssa 

paperi 

~390 mn 

tonnia  

~180 mn 

tonnia  

~140 mn 

tonnia  

~30 mn 

tonnia   
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Digitalisaatio 
Tilaus toimitusketjun muutos 

 



Määritelmä… 
Digitalisaatio ei tarkoita ainoastaan nykyisten 

prosessien digitalisoimista. 

 

Digitalisoiti tarkoittaa myös uusia tapoja tehdä 

asioita. 

 

“Ihmisillä on taipumus yliarvoida teknologian  merkitystä lyhyellä 

aikajänteellä ja aliarvioida pitkällä aikajänteellä” 

Bill Gates, MS 
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• Huomisen asiakas 
 

• Tietää enemmän kuin koskaan 
aiemmin 

 

• Odottaaa enemmän kuin ennen 

 

• 10% kaikesta kaupasta tehdään 
verkossa 2017 

• Toimitusketju 
 

• Jatkuvassa muutoksessa 

 

• Toimitusketju ei ole enää sisäinen 
asia  

 

• Vain harvoilla on mahdollisuus 
optimoida tilaus-toimitusketjua alusta 
loppuun 

Liiketoiminnan ajurit 
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Robotiikan seuraava sukupolvi 

• Alhaiset kustannukset 

• Toimii ihmisten kanssa 

• Ei ohjelmointia, helppo konfiguroida 

• Itseoppiva, itse optimoiva 

• Näkee, tuntee, oppii, muuttuu 

“Baxter” oppiva robotti alkaen $25 000 
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Varastojen ja jakelukeskusten automaatio 

 

• Korkeampi tuottavuus 

 

• Kustannustehokkuus 
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Itseohjaavat ajoneuvot 

Voimakas satsaus 
tutkimustyöhön: 
 

• RIO Tinto, Rekat käytössä 

 

• Daimler, Tulevaisuuden 
rekka 2025 

 

• Japanin hallitus: “rekkajuna” 

 

• Google auto 
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Digitalisaatio 
Vaikutus metsäteollisuuteen 
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Puunhankinta  
Autonomiset toiminnot 

Reaaliaikainen tarve 

 

Automatisoidut operaatiot 
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Puutuoteteollisuus 
Automaatio ja uudet tuotantomallit  

3D tulostus:  

 

“10 taloa tulostettu alle 24 tunnissa. 

Rakennukset kierrätetystä materiaalista, 

kustannus alle US$5,000” 

Kasvava automaation 3D mallinnus ja pienoismallit 
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Pakkausteollisuus 

10% of ostoksista verkossa 2017 

 

Nopea regointi markkinoiden 

tarpeeseen  

Tarve uusille pakkauksille 
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Pehmopaperi  
Uudet tuoteominaisuudet 



©Tieto Corporation 20 

Uudenlaiset liiketoimintamallit 

Sensorit Järjestelmät 

Paikat Ihmiset 

Uusi 

liiketoimita

malli 



• Superkuitujen 
hyödyntäminen 

• Muovin korvaus 
pakkauksessa 

• Kuluttaja- 
tuotteet 

• Polttoaineet 

Kuidun uudet käyttökohteet 
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Coca-Cola and Heinz: 

PlantBottle™  

osittain biomassasta 

Neste Oil: 

NExBTL 

biodiesel 

”Paperinen kupla 

materiaali”  

Yanko design 

Nanopaperi:  

KTH. 

2

1 
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Puun tarve kasvaa 

Increasing 

Decreasing 

Tulevaisuudessa puun tarve kasvaa 40% vuoteen 2030 

mennessä, erityisesti rakennusalalla jossa puu korvaa metallia ja 

betonia (EUWOOD study, DG Energy, 2010)  

 

Puumateriaalin tarve ylittää tuotannon 2015-2020. Puun käyttö 

energiatuotannossa tulee kaksinkertaistumaan vuoteeen 2020 

mennessä ylittäen niinikään tuoton (CEPI, 2014) 

Arvioitu globaalin puunhankinnan 

muutos vuoteen 2020 




