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Tilaisuuden sisältö

• Mitä digitalisaatio ja teollinen internet oikein tarkoittavat?

• Miten pk-yritys voi kehittää omia prosessejaan niiden avulla?

• Case-esimerkit
– Hydroll Oy, Standardituotteista asiakaslähtöiseen ajatteluun

– Kometos Oy, Digivaattori pilotti

• Mitä digivaattori-hanke tarjoaa

• Pilotti-hankkeet



Digitalisaatio

• Termille olemassa useita eri määritelmiä, joskin ne alkavat lähestymään toisiaan.

– Wikipedia  Gartner:
• digitaalisten teknologioiden käyttöä liiketoimintamallien muuttamiseen ja uusien arvonlisäys- ja 

ansaintamahdollisuuksien luomiseen.

– Valtionvarainministeriö:
• Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia että 

palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa 
jopa radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla.



Lähde:  Suomalainen teollinen internet –
haasteesta mahdollisuudeksi, ETLAn raportti 42



Teollinen internet

– Kerätään tietoa
• Anturit ja muut tietolähteet (esim. ERP)

• Kertynyt tieto (bigdata) kerätään esimerkiksi pilvipalveluun

– Analysoidaan kertynyttä tietoa
• Pyritään löytämään erilaisten relaatioiden yhteisvaikutuksia

• Vaikutukset voivat olla prosessin kannalta positiivisia tai negatiivisia

– Toimitaan analysoinnista saatujen tietojen perusteella
• Prosessien ”säätäminen” joko manuaalisesti tai automaattisesti

Analysointi

Korjaukset

Mittaus



Hyödyntäminen PK-sektorilla

• Mistä PK-yritys voisi lähteä liikkeelle

– Lähdetään arvioimaan nykyisiä toimintamalleja (prosesseja)
• Ovatko ne riittävän joustavia / tehokkaita?

• Sisältävätkö ne mahdollisuuksia virheille?

• Vaikutus kokonaistoiminnan laatuun?

• Mitä arvoa ne tuottavat asiakkaalle?

– Omien resurssien ja tahtotilan määrittäminen digiavusteisten prosessien kehitystyölle



Case esimerkki - Hydroll Oy
- Prosessien digitalisointi



Lähtötilanne

• Toimisto (IT) tuotannon pullonkaulana

• Käytössä olevien järjestelmien yhteensovittaminen mahdotonta

• PDM = kansiorakenne verkkolevyllä
 AsiakasX/Vanhat/ProjektiY/Vaihe2/…

• Tuoterakenteet hajallaan / vanhentuneet
 HUOM! TUOTERAKENTEET KOKO TOIMINNAN KIVIJALKA!!!

• Kasvustrategian asettamat edellytykset IT-järjestelmille

Case – Hydroll Oy



Määrittelyvaihe 1

• Tahtotilan määrittely  ”Iso kuva” tavoiteltavasta kokonaisuudesta

• Mitkä toiminnot lisäävät arvoa asiakkaille? Esimerkkejä:

Case – Hydroll Oy

Suunnittelu:
• Tuotetietojen tulee 

olla organisoitu
• Uudet revisiot 

automaattisesti 
kaikille 
tuoterakenteille

Hankinta:
• Automaattiset 

ostoehdotukset
• Aina uusimmat tiedot 

tuotteista käytettävissä 
(esim. osakuvat 
koneistusalihankintaan)

Valmistus:
• Uusimmat kuvat 

työpisteillä
• Ei turhia työnaloituksia 

mikäli osapuutteita
• Työjonon seuranta

Myynti:
…

Logistiikka
…

Jne.



Määrittelyvaihe 2

• Tuotteiden ja osien nimeämislogiikka

• Rajapinnat eri järjestelmien välillä

 Yksi- vai kaksisuuntainen tietoliikenne

 Mitä tieto siirretään järjestelmien välillä

• Olemassa olevan tuotetiedon siirto uuteen järjestelmään

 Päätös: Aloitetaan puhtaalta pöydältä

Case – Hydroll Oy



CAD –tuotesuunnittelu
• Tuotemallit
• Konepiirustukset
• FEM-analysointi

Tuotetiedonhallinta
• Rakenteet
• Versiointi

Varastoautomaatti
• Tuotetiedot
• Saldomuutokset

Analysointi ja raportointiTarrojen tulostus
• Tuotetarrat
• Kollitarrat
• Lavatarrat

Tiedonhallinta
• Laatukäsikirja

Case – Hydroll Oy



Käyttöönotto

• Koulutukset (osa sisäisesti, osa toimittajan toimesta, kevät 2013)

 SolidEdge peruskoulutus + vaihe II

 TeamCenterkoulutukset

 FEM-koulutus

 ERP-koulutukset

• Olemassa olevan datan siirto uusiin järjestelmiin

 PDM: Aloitetaan puhtaalta pöydältä

 ERP: tietokonversiot

• Tuotteiden ja tuoterakenteiden mallintaminen (kesä 2013 - …)

 N. 1000 osamallia ja yli 500 kokoonpanoa

 Uusia malleja tulee jatkuvasti…

Case – Hydroll Oy



Tulokset
Case – Hydroll Oy

Suunnittelu:
• Tuotetietojen tulee 

olla organisoitu
• Uudet revisiot 

automaattisesti 
kaikille 
tuoterakenteille

Hankinta:
• Automaattiset 

ostoehdotukset
• Aina uusimmat tiedot 

tuotteista käytettävissä 
(esim. osakuvat 
koneistusalihankintaan)

Valmistus:
• Uusimmat kuvat 

työpisteillä
• Ei turhia työnaloituksia 

mikäli osapuutteita
• Työjonon seuranta

Myynti:
• Massaräätälöidyt 

tuotteet
• Tarjoukset nopeasti 

uusista tuotteista
• Tuotteiden 

rakentaminen 
yhdessä asiakkaan 
kanssa

Logistiikka:
• Automaattiset 

lähetysdokumentit
• Valmistuksen 

seuranta



Digivaattori Case esimerkki - Kometos Oy



Suunnitelma –projektin vaiheet

• Määrittelyvaihe -Nykytila

 Prosessien määrittäminen

 Prosessien kuvaukset

 Osaprosessien väliset tietovirrat

• Arviointi

 Arvioidaan kunkin prosessin vahvuudet ja kehityskohteet

 Valitaan pilottiin ensimmäiset kehityskohteet, joihin haetaan 
ratkaisua digitaalisuuden avulla

 Tavoitteiden määritys

Case – Kometos Oy



Suunnitelma –projektin vaiheet

• Kehitysprojektin määritys

 Eri sidosryhmiltä vaadittavat toimenpiteet
 Yritys, Alihankkijat, Ohjelmistotoimittajat, SeAMK

 Pärjätäänkö nykyisillä ohjelmistoresursseilla

 Opiskelijaresurssit: Opinnäytetyöt, Projektipaja…

• Kustannusarvio

 Erilaisten ratkaisumallien kustannusten määritys

Case – Kometos Oy



Suunnitelma –projektin vaiheet

• Projektin toteutus

 Koko yrityksen henkilöstön sitouttaminen kehitystyöhön

 Hankkeen toteuttajalla resurssia n. 1 henkilötyökuukausi / pilotti

• 2. Arviointi
 Arvioidaan toteutunutta hanketta

• Yritys jatkaa kehitystyötä toteutuneen suunnitelman 
pohjalta

Case – Kometos Oy



Koulutukset
• Syksyn 2016 koulutusten teemat ovat:

– Tuotteen elinkaaren hallinta (PLM) ja Teamcenter (TC)
• tuotetiedonhallinta (PDM), tuoterakenne, konfigurointi, elinkaari, tuoteprojektin hallinta

– Teamcenter ja toiminnanohjaus (ERP)
• Esimerkkinä: Odoo-avoimen lähdekoodin ERP, tuotesuunnittelu, siirtotekniikat 

– Teamcenter ja CAD (mallinnus ja kokoonpano)
• Solid Edge

– Digitaalinen konseptinsuunnittelu
• Koneen tai laitteen toiminnan simulointi



Koulutukset

• Koulutuksen laajuus / teema 2-3 päivää, voidaan toteuttaa puolina 
päivinä

• Jos osallistujia on riittävästi, voidaan koulutuksia järjestää eri puolilla 
maakuntaa

• 10 teknistä teemaa ja 4 liiketoiminnan kehittämisen teemaa



Mitä maksaa yritykselle?

• Alle 20 henkilön yrityksen rahoitusosuus on 1500 € koko hankkeen ajalta 
tai 300 €/puolivuotta ja sitä isomman vastaavasti 3000 € /600 €. 

• Maksukaudellaan yritys saa osallistua kaikkiin hankkeen koulutuksiin (3-
4 teemaa/puolivuotta) ja muihin tapahtumiin sekä tarjota pilottia 
kuvailtavaksi.

• Yrityksestä voi osallistua useita henkilöitä



Rahoitus

• Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 – 31.12.2018. 

• Sitä rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, 
Teknologiateollisuus ry ja SeAMK. Kokonaisbudjetti on n. 350 000 €.

• Yritysten rahoitus kerätään osallistumismaksuilla



Yhteyshenkilöt

Jarkko Pakkanen

Puh. 040 830 0486

jarkko.pakkanen@seamk.fi

Markku Lahti

Puh. 040 830 2357

Markku.lahti@seamk.fi
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