
Internet of Things –

Mitä se on?

Kiikarissa teollinen 

internet
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ATR Soft Oy on täyden 

palvelun ohjelmistotalo, joka 

tuottaa ratkaisuja tukemaan 

yritysten liiketoimintaa. 



18
vuotta

150
asiakasyritystä

60
ammattilaista



Ohjelmisto-

kehitys ja 

-tuotteet

Integraatiot

IoT ja

teollinen

internet

Ohjelmisto-

testaus
Pilvipalvelut

Suunnittelu,

Projektin-

hallinta



Sensorit

Laitteet

Tietoliikenne-

yhteydet,

integraatiot

Pilvipalvelu

Datan visualisointi ja 

kerääminen 

analysoitavaksi

Liike-/asentotunnistus

Sijainti; GPS

Kosteus

Lämpötila

Paine

etc

IoT -Arkkitehtuuri

Kone-

oppiminen

Sovellukset 

ja palvelut



IoT –hyödyntäminen

Ei pelkästään 

reaktiivista, operatiivista 

päätöksentekoa, 

tulisi olla osa strategiaa 

ja ennakointia

Ei vain 

sensoritekniikkaa, 

vaan datan 

hyödyntäminen 

tiedoksi 



IoT – mahdollisuuksia

Helpompaa ja 

halvempaa

Reaaliaikaisuus
Sijaintitieto 

yhdistettynä 

toteumatietoon 

Uudet 

Innovaatiot

 Tekniikka ja 

datan käyttö

Käyttöön 

perustuvaa 

suunnittelua



IoT – haasteita

Datan 

ymmärtäminen
- Datan valtava määrä ja 

nopeus = kohinaa ja 

infoähkyä

Ison 

datamäärän 

siirto
Standardit ja 

vakiintuneet 

toimintatavat vielä 

hakeutumassa

Tietoturva ja 

-suoja

Omistajuus datalle 

ja hyödyntämiselle 

 strateginen 

ymmärrys 



Iso takaisin-
maksu, pieni 

panostus

IoT – Tapa ottaa käyttöön; MVP

Yksinkertaisin 
ja helpoin Välitön hyöty

Mahdollisimman 
nopeasti

Yhden asian 
ratkaiseminen

MVP - Minimum Viable Product

Mahdollisimman nopeasti yksi asia ratkaistuksi, yksinkertaisin ja helpoin toteutus



Kuljetukset

IoT – Tapa ottaa käyttöön; LEAN

Ylituotanto Odottaminen

Varastointi

Ylimääräinen 
liike ja 

tekeminen

Virheet

Yli-
prosessointi

Tavoitteena tehostaa prosesseja ja toimintaa. 

IoT:lla löydetään ”hukkaa” joista aiheutuu kustannuksia, ylimääräistä työtä ja aikaa.



IoT - Mitattavia asioita

Perussuureet: lämpötila, 

paine, kiihtyvyys, 

sijainti…,

magneettikenttä, 

sameus, ääni,..

Prosessin läpimeno 

tarkastelukohdassa 

(Throughput)

Keskeneräinen tuotanto 

(Work in Progress)

Jaksoaika (Cycle time) = 

prosessin läpimenoaika

Vaihtelu (variation) ja 

vaihtelujen merkitys

Tuotannon 

puskurit/bufferit, jonot
Kapasiteetit

Varastotilanteet

(pienemmät 

varmuusmarginaalit,

nopeammat

toimitukset,..)



IoT – Edistyneempää mittausta

Simulaatiot; voidaan ajaa 

saadun datan lisäksi tarkempia 

’what-if’ -skenaarioita

Yritysvastuu ja kestävä kehitys 

(CSR & Sustainability)

HSE (terveys, turvallisuus, 

ympäristö); työturvallisuus ja 

valvonta

Kulutuksen ennustettavuus,

Automaattiset toimitukset,

Älypakkaukset

Ketteryyttä toimintaan; 

’Fail Fast’ jne, 

nopeampaa reagointia

Elinkaaren hallintaa;

Raaka-aineista 

tuotteeksi 

ja kierrätykseen



IoT vs.

”Big data”

Tietovarastointi 
Tarvitaanko kaikki 

sensoridata talteen 

tulevia analyysejä ja 

vertailua varten? 

Tietomallit ja 

IoT-data 
Yhdistäminen 

yrityksen 

muuhun dataan?

IoT – Tiedon tallennus



IoT – Raportointi ja analysointi

BI (Business Intelligence)

• Business Intelligence ja raportointityökalut; muuttavat datan 

informaatioksi ja graafeiksi

• Ei raakaa sensoridatan taulukoimista, vaan etukäteen asetetut raja-

arvot joihin dataa verrataan

• Esim KPI-mittarit

• Tulee määritellä hälytysrajat ja raja-arvot tarkkaan. Tarkentuvat ajan 

kuluessa ja historiatiedon karttuessa

• Reaaliaikaista analysointia, ei vuosiraportointia



IoT - Tulevaisuus

• Data-markkinat sekä mikromaksut = datan myynti ja osto

• Avoin data; kaikki sidosryhmät hyödyntävät toistensa tietoja

• Pilvipalvelut ja integraatiotavat kehittyvät ja halventuvat

Komponenttikohtaiset sensorit; Valmistaja lisää sensoreita 

laitteisiinsa jo tuotantovaiheessa

• ”Tekoäly” ja koneoppiminen tulkitsee dataa ja löytää 

korrelaatioita



Määrittely

(MVP)

Esiselvitys ja

käyttäjien

ymmärrys

Ideointi ja 

konseptointi

Nopeat 

protot

ja testaus

Suunnittelu ja

pilotointi

IoT-

aloituspaja

Lanseeraus 

ja arviointi

IoT-palvelua

kehitetään

Tuotteistus

mukaan

LÖYDÄ MÄÄRITÄ KEHITÄ TUOTA

IoT-palvelun kehitysprosessi
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KIITOS!



Kiihtyvyys

Kallistus




