
KANSAINVÄLINEN 
TUTKIMUS:
ESINEIDEN TEKOÄLY (AIoT)
Haastattelimme hiljattain 450 yritysjohtajaa ympäri maailman 
selvittääksemme, hyödyntävätkö he uutta AIoT-osaamista, ja jos 
hyödyntävät, miten. Tulokset osoittavat, että nopeasti 
kehittyvällä osaamisella on jo nyt todellisia vaikutuksia.

Tutkimuksen on tehnyt IDC, ja sen rahoittaja Intelin ja Deloitten 
 tuella on SAS.

73%
53%

käyttää tekoälyä ei käytä tekoälyä

73 % vastasi, että kun IoT-hankkeisiin 
yhdistettiin tekoälyä, ne ylittivät 
odotukset. Ilman tekoälyä vain 
53 % oli samaa mieltä.

YLITTI 
ODOTUKSET

Vastaavatko AIoT-projektien tulokset
yritysjohtajien odotuksia?

YRITYSJOHTAJAT YMMÄRTÄVÄT

johtajista on mukana 
IoT:tä hyödyntävässä 

päätöksenteossa.

79 %
heistä on sitä 

mieltä, että AIoT:n 
hyödyt ylittivät 

odotukset.

92 %

Useassa kriittisessä kategoriassa AIoT:n käyttäjät kertovat olevansa 
kilpailukykyisempiä kuin ne, jotka hyödynsivät pelkkää IoT:tä.

AI :N KÄYTTÄJILLÄ ON KILPAILUETU

Kulujen 
väheneminen

Uudet digitaaliset 
palvelut ja 
innovaatio

Riskeihin ja 
toimintakatkoksiin 

varautumisen 
paraneminen

Toimintojen 
virtaviivaistaminen

Työntekijöiden 
tuottavuuden 

kasvu

Toimintojen 
nopeuttaminen

53 % 53 %
50 %

42 %

52 % 52 %

32 % 32 % 34 %

27 % 28 %

33 %
45 % 45 % 45 % 44 % 43 %

39 %

käyttää tekoälyä ei käytä tekoälyä Saavutti huomattavia hyötyjä

Yritykset, jotka luottavat IoT-dataan, 
käyttävät sitä pääosin toimintaan liittyvän 
päätöksenteon apuna. Myös AIoT-dataa 
hyödynnetään päätöksenteossa, mutta 
AIoT:n käyttäjät soveltavat kolme kertaa 
pelkkää IoT:tä käyttäviä todennäköisemmin 
tietojaan  suunnitteluun liittyvään 
päätöksentekoon.

-OSAAMINEN
TUKEE SUUNNITTELUA
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Toimintaan liittyvä päätöksenteko

Automaattinen päätöksenteko

Suunnitteluun liittyvä päätöksenteko

vastaajista, jotka käyttivät usein tekoälyä 
esineiden internetin toimintoihin, 
kertovat, että heidän odotuksensa sen 
tuomasta hyödystä ylittyivät.
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