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Etteplan lyhyesti

• Pohjoismaiden suurimpia 
suunnittelupalveluita tarjoavia yhtiöitä

• Perustettu 1983

• Liikevaihto 2016: 183,9 miljoonaa euroa

• Etteplan vahvisti palvelutarjontaansa 
merkittävillä yritysostoilla vuosien 2015 ja 
2016 aikana

• Yli 2 500 asiantuntijaa seitsemässä eri 
maassa

• Listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
tunnuksella ETTE



Erilainen insinööritoimisto

Suunnittelupalveluilla tuetaan 

asiakkaan tuotekehitystä ja 

laitevalmistusta. 

.Teknisen dokumentoinnin palvelut 

tehostavat laitevalmistajien 

huoltoliiketoimintaa. 

Sulautetut järjestelmät ja IoT
(esineiden internet) tuovat 
älykkyyden koneisiin ja laitteisiin ja 
mahdollistavat niiden 
verkottumisen. 
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Asiakkaamme ovat alansa johtavia yrityksiä

http://www.vivoline.se/


Tekonologian kehitys
ohjaa digitalisaatiota

Engineering with a difference



Tuotteet verkottuvat ja ”älykkyys” lisääntyy 

• Radioteknologian kehitys mahdollistaa yhä 
useampien tuotteiden liittämisen internettiin

• Ohjelmistoteknologian kehitys ja pilvipalvelut lisäävät 
lisäävät sovellusten määrää

• Muki on kahvikuppi, jonka e-paperinäyttö saa virtansa 

kuumasta kahvista. 

• Kahvin lämpöenergialla voi ladata e-

paperinäyttöön kuvan 

• Applikaation avulla voit lähettää kuvia myös ystäviesi 

mukeihin.

Case: Paulig Muki



Tuotteiden ja prosessien”aistit” lisääntyvät

• Sensoriteknologian kehitys mahdollistaa mittaamisen 
ja tiedon keräämisen yhä useammasta sovelluksesta

• Akkuteknologian kehitys mahdollistaa sensorien 
laajemman käytön   

Case: Enevo
The WE-008 container level sensor 

has been designed and built to 

accurately measure container fill 

levels in harsh environmental 

conditions. It uses ultrasonic sonar 

technology together with temperature 

and motion sensors  measure the 

container fill level, and detect 

important events that it then 

communicates to the Enevo ONe

server using standard cellular 

networks.



Liiketoimintamallit muuttuvat  

• Big data, analytiikka ja keinoäly lisäävät tietoa 
tuotteista ja prosesseista

• Tieto mahdollistaa palvelujen kehityksen ja täysin 
uudenlaisten palveluiden luomisen

Case: Aidon

• Sähkömittari kerää tietoa

sähkönkulutuksesta ja lähettää sitä

internetin yli sähköyhtiölle

sähkönkulutuksen seurantaa ja laskutusta

varten.

• Etteplan on suunnitellut sähkömittarin

ohjelmistoja ja vastaa Aidonin laitteiden

piirilevykorttien tuotantotestauksesta

tehostaen Aidonin tuotantoprosessia. 



Digitalisaatio tuo uusia
näkökulmia suunnitteluun

Engineering with a difference



Suunnittelutyö muuttaa muotoaan  

• Teknologian kehitys luo uudanlaisia osaamistarpeita 
suunnittelutyöhön

• Ohjelmistojen kehitys tehostaa ja muuttaa 
suunnittelutyötä

• Keinoäly tulee korvaamaan osan tällä hetkellä 
tehtävästä suunnittelutyöstä



Suunnittelun lähtökohdat muuttuvat 



Suunnittelun lopputulokset muuttuvat 
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