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Mistä puhumme tänään?

 Mitä kaikkea digitaalisilla ratkaisulla biotuotteiden 
kontekstissa tarkoitetaan?

 Mitkä digitaaliset ratkaisut voivat edistää jäljitettävyyttä, 
vauhdittaa biotuoteyritysten kasvua ja 
markkinointiviestiä ja millä tavoin?

 Opit & case-esimerkit



Tilaisuuden ohjelma

11:30 Tervetuloa! 

11:35 Katsaus digitaalisiin ratkaisuihin kiertotalouden 
mahdollistajina, Paula Fontell, Ethica

11:40 Cellulose goes digital, Ali Harlin, VTT 

11:50 Jäljitettävyys lohkoketjuteknologioiden avulla, Teemu 
Jäntti, Siili

12:15 Digitalisaation ja käyttäjäymmärryksen symbioosi, 
käyttäjäosallistamisen tapoja ja esimerkkimenetelmiä, 

Kaisa Vehmas, VTT

12:45 Älypakkaukset osana asiakaspolkua, Antti Vuolli, Stora 
Enso

13:15 Yrityskonsortion kommenttipuheenvuorot ja 
yleisökommentit

13:30 Kahvit



Katsaus digitaalisiin 
ratkaisuihin 

kiertotalouden 
mahdollistajina





 Study of 30 Finnish and top 50 
global companies using circular 
business models 

 Digitalization was a vital part 
only in 30 % of all identified 
innovations. 

 Mostly used to connect data, 
partners, devices and 
customers in individual/isolated 
parts of the value chain. 



 Digitalisaatio 
mahdollistaa ja avaa 
uusia kiertotalouden 
toimintamalleja

 Paljon potentiaalia 
kokonaan 
uudenlaisten tuote-
palvelusysteemien 
luomisessa ja 
uusissa 
jakelu/ansaintamallei
ssa

 Kehittämiseen löytyy 
resursseja ja apua



Cellulose goes 
digital
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Prof. Ali Harlin, VTT
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• Forest industry has adapted to the constantly

changing requirements and found new paths

for growth

• Digitally assisted business ecosystems 

between industries will develop value-added 

cellulose products and revolutionise bio-based 

material markets

VTT’s vision of digital cellulose-based industries

From raw-material producer

to sustainable solution provider
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• The pulp and paper industry, like any process

industry, has a long tradition in applying process

control solutions and automation.

• Digital transformation necessitates efficient data and 

information management and processing in a cloud of 

clouds

• Information about resources, products, productions, 

logistics and consumers are linked. 

Digitalisation in the cellulose-
based industries
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The central role of digital technologies 
in future cellulose-based industries
A rich ecosystem of new products made from cellulose raw material will be brought to life with networked, design-driven approaches, 

and a value-adding consumer market will emerge

System change
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Efficiency, speed and 
lower risks to 
development with 
piloting and 
demonstrations

Piloting

- Efficiency

- Speed

- Lower risk

- Technology testing

Challenges in commercialisation

- Market uptake

- Market entry strategy

- Strategic partners and value chains

- Standardointi

PILOT PRODUCTION

Combining product, manufacturing, 

organization and market

Cumulative
investmentsEconomic 

risk

SHORTER 

VALLEY OF DEATH

Uncertainty

Piloting

Knowledge based

development

by digitalization



From Relooping Fashion Initiative to
Infinited Fiber Company

https://www.youtube.com/watch?v=CEgcK5kw62I

1999

2018

2017

2015

Model based digital development
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Global pulp demand increases

Engineered cellulose for high-value products emerge

Future digital biorefineries

High volumes: World plant size kraft

biorefineries are multiproduct wood refineries

Specialities: Flexible small scale biorefineries

will convert local feedstocks

Digitalisation enable the holistic optimisation of 

• the material qualities

• service ecosystems

• product life cycles.

Material as a service



Digitalization:
Material as a service
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From raw-material producer

to sustainable solution provider



Teemu Jäntti 

+358 40 821 1463

@teejantti

teemu.jantti@siili.com

Traceability using

Blockchain 



What is Blockchain and the Impact?



Shared Immutable

Decentralized Database Distributed Ledger

Smart Contracts

Cryptographically Secured

Trust
Network 



So, What is The Impact?

Paradigm Shift

From Centralized

to

Decentralized

business models, industries, currencies, organizations, databases, processes, identities



Tech is Ready, so are the Challenges …

Efficiency &

Scalability
Unclear

Regulation

[ICO] 

Scams

Usability /

UX

GDPR Interoperability



Blockchain Use Cases. For Traceability.



Tokenization

Fraud

Prevention
Provenance

Certificates SCM

Resource 

tracking

[Traceability] Use Cases in Blockchain



Thank You!

Q & A

Teemu Jäntti 

+358 40 821 1463

@teejantti 

teemu.jantti@siili.com



Digitalisaation ja 
käyttäjäymmärryksen 
symbioosi -
käyttäjäosallistamisen tapoja 
ja esimerkkimenetelmiä 

Puusta pidemmälle –
digityöpaja 31.10.2018

Kaisa Vehmas
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Kuluttajan rooli kasvaa
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Lisäarvo

Käyttäjäkokemus Hyvinvointi

Käyttäytymisen 
muutos



Menestystekijät

 Uuden palvelun käytön kannalta tärkeimpiä 

digitaalisen palvelun ominaisuuksia ovat

Luottamus

Helppokäyttöisyys

Lisäarvo

 Asiakasymmärrys mahdollistaa menestyvien 

palveluiden ja tuotteiden kehityksen 
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Osallistaminen eri vaiheissa
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Testaus ja

kaupallista-

minen

Konsepti-

kehitys

Asiakas-

ymmärrys
Tuote- ja

palvelukehitys



Osallistamisen tapoja

Yksilöhaastattelut

Fokusryhmähaastattelut

Kyselyt

Online-keskustelut
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Owela (Open Web Lab, owela.fi) on VTT:n avoin 
innovaatiotyötila, joka
• auttaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluja yhdessä 

sidosryhmien tai loppukäyttäjien kanssa
• tukee aktiivista käyttäjien osallistamista 

innovaatioprosessin eri vaiheissa



Esimerkkejä
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Esimerkkejä - sinilevätesti

 1. ESISELVITYS

• Tavoitteena oli selvittää, ovatko kuluttajat kiinnostuneita 

sinilevämyrkkyjen määrityksestä pikatestein

 kiinnostus, käyttökerrat, testin hankkiminen ja hinta, digipalvelu

 2. PROTOTYYPIN TESTAUS

• Tavoitteena oli kerätä palautetta testin prototyypin 

toimivuudesta ja testimenetelmän mielekkyydestä, sekä 

saada mahdollisesti vielä kehitysehdotuksia

 ensivaikutelma, testin eri vaiheet, ulkoasu
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 Keskustelussa oli tarkoitus tutustuttaa 

kuluttajat puukiviin ja keskustella 

piharakentamisesta

 tiedonhaku, tuotteiden hankinta

 ekologisuuden merkitys kuluttajille

 tuotteiden ominaisuudet

 puukivet ja niiden käyttö

 edut ja haasteet

 materiaalien vertailu

Esimerkkejä - puukivi



Esimerkkejä – Vital Selfie
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Yhteenveto

 Kuluttajan rooli ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat

 Asiakasymmärrys mahdollistaa menestyvien tuotteiden ja 

palveluiden kehittämisen

• Varhainen epäonnistuminen

• Säästetään aikaa ja rahaa

• Interaktiivinen yhteys asiakkaaseen 

 Osallistamiselle on olemassa useita eri vaihtoehtoja
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Kiitos!

Kaisa Vehmas
kaisa.vehmas@vtt.fi
0400 127 116
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Älypakkaukset osana
asiakaspolkua
Digitaaliset ratkaisut kiertotaloudessa

31.10.2018
Antti Vuolli
Head of new digital business 



The renewable materials company

Everything that’s made with 

fossil-based materials today can 

be made from a tree tomorrow



Our drivers for accelerating renewable growth

Building 
components 
and systems

Bio-
composites

Next 
generation 
liquid and 

food 
packaging

Intelligent 
packaging

High-quality 
packaging 
solutions

Future bio-
chemicals

Bio 

barriers

In 2017, close to 7%
of our sales came from 

NEW products and services



Adding value to renewable materials: Intelligent solutions 
can improve efficiency along the value chain



Consumer engagement

• Digital channel to consumer

• Upsell

• Loyalty

• Transparency

• Sustainability 

• Convey the brand story



Case: Scan to Brag
Using micro-influencers to get more cost efficient consumer attention 



Measuring brand and product performance



Innovative material supporting the brand

Physical product with a story Supporting evidence online



Summary and next steps

Combining sustainable materials with digital

Technology to support the brand 

Consider digital touch points

Next: Experimenting together with Lumene, Sulapac and Starcke



Thank you!



Tilaisuuden ohjelma

11:30 Tervetuloa! 

11:35 Katsaus digitaalisiin ratkaisuihin kiertotalouden mahdollistajina, 

Paula Fontell, Ethica

11:40 Cellulose goes digital, Ali Harlin, VTT 

11:50 Jäljitettävyys lohkoketjuteknologioiden avulla, Teemu Jäntti, Siili

12:15 Digitalisaation ja käyttäjäymmärryksen symbioosi, 

käyttäjäosallistamisen tapoja ja esimerkkimenetelmiä, Kaisa 

Vehmas, VTT

12:45 Älypakkaukset osana asiakaspolkua, Antti Vuolli, Stora Enso

13:15 Yrityskonsortion kommenttipuheenvuorot ja yleisökommentit

13:30 Kahvit



Kiitos!
Sitran korkean lisäarvon puutuotteiden avainhanke

Technopolis, Innopoli 31.10.2018

#puustapidemmalle

#kiertotalous

#biotalous


	1_Digitaaliset ratkaisut ja kiertotalous 31.10.2018
	1b_Digityöpaja_Kaisa Vehmas
	2_Digitaaliset ratkaisut ja kiertotalous 31.10.2018

