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Mitä syntyy kun kaksi 
trendiä yhdistetään?

Biotalous ja Digitalisaatio ovat suuria 
globaalitrendejä

Niiden yhdistyessä, liikenne kulkee 
(pääsääntöisesti) digitalisaatiosta 
kohti biotaloutta: 

”Embedded digitalization”. Digitaalisia 
teknologioita ja ratkaisuja jotka on sovitetty 
erityisiin bio-konteksteihin.

● Innovaatiot ja keksinnöt ovat ratkaisuja, 
lähellä markkinoita

● Ketkä? Toimialan uudet ja vanhat toimijat. 
Suuret ja pienet yritykset.

● Teknologiat riittävän edistyneitä välittömään 
markkinoille tuomiseen



Koneoppimisen teknologiatrendi, 200215

Source :  Teqmine;  USPTO



Lignoselluloosabiopolttoaine 
teknologiatrendi 200215

Source :  Toivanen & Novotny  Forthcoming ;  Teqmine;  USPTO



Energiateknologian globaalitrendit

• Source :  Bet tencour t  LMA, Tranc ik  JE,  Kaur J   (2013) Determinants  o f   the  Pace of  Global   Innovat ion   in  Energy 
Technologies.  PLoS ONE 8(10):  e67864.  do i :10 .1371/ journa l .pone.0067864
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Biotalouden digitalisaatio käytännössä





Systems and methods for automated 
biomass sampling (US2015147797)



Systems and methods for automated 
biomass sampling (US2015147797)











Mihin digitaalisuus keskittyy 
biotaloudessa

● Datan ja informaation kerääminen, 
säilöntä, analysointi ja hyödyntäminen

● Digitalisaatio vaikuttaa kauttaa 
arvoketjun

● Data korostunut rooli: Alustatalous

– ”Jos se on ilmaista, sinä olet tuote”

– Syrjäyttää perinteisiä päättelyn 
mekanismeja

– Vaikuttaa arvonluonnin tasapainoon – 
investointien kohteena ei ole enää 
koneet ja laitteet, vaan niiden 
käyttäminen

– ”Über / Airbnb” liiketoimintamallien 
mahdollisuudet



Kohti uutta ekosysteemiä



Kohti uutta ekosysteemiä – ja ennen 
kaikkea uusia innovaatiokäytäntöjä

● Nopeutetaan reilusti kaupallistamista ja 
liiketoimintapotentiaalin toteamista.

● Mahdolllisuuksien luomista 

– uusille, digitaalisille, toimintatavoille ja 
liiketoimintamalleille

– uusille toimijoille

– vanhojen toimijoiden uusiutumiselle

● Kyvykkyyksien ja ideoiden nopeaa 
testaamista ja todentamista

– ei ennakko-oletuksia toimittajista 
(vanhat ja uudet samalle viivalle)

– alennetaan oppimisen ja kokeilemisen 
kustannuksia



Kohti uutta ekosysteemiä – ja ennen 
kaikkea uusia innovaatiokäytäntöjä

●

Toimintatavat → nopeutetaan 
markkinoille tuomista 

– ”Hackaton” lähestymistapa: 
Nopeasti kokeilla uusia ratkaisuja 
vanhoihin ongelmiin ja haasteisiin 

– ”Incubators”

– ”Large firm – Start-up Networks”

● Ketkä? Toimialan uudet ja vanhat 
toimijat. Suuret ja pienet yritykset.



Kohti uutta ekosysteemiä – Haasteita

● Biotalouden toimijat suhteellisen 
vakiintuneita, kiinni olemassaolevissa 
liiketoimintamalleissa, investoinneissa, 
tuotantojärjestelmissä

● Digitaalitalouden toimijat – onko riittävä 
ymmärrys biotalouden toimijoiden 
liiketoimintaympäristöstä, haasteista ja 
itse teknologiasta

● Start-up kokeilun ja kehittämisen 
skaalaaminen tuotannoksi ja laaja-
mittaiseksi liiketoiminnaksi



KIITOS!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Teqmine Analytics in a NutShell
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22

