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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ja kuinka kannattavaa on siirtää terätyö-

kalujen tilaukset JokiLaakerin SmarttiPlus-järjestelmään, kun kyseessä on vain noin kym-

menen henkeä työllistävä yritys. Kohdeyritykseksi valikoitui Pirkanmaalla Sastamalassa 

sijaitseva Koneistustyö Heikkilä Oy. Valintaan vaikuttivat yrityksen kiinnostus vastaa-

vaan järjestelmään sekä opinnäytetyön tekijän työkokemus kyseisessä yrityksessä. Kaikki 

aikaisemmat järjestelmät on pystytetty huomattavasti isompiin yrityksiin, joten haluttiin 

tietää, kuinka kannattavaa sitä on markkinoida pienemmille yrityksille. 

 

Tavoitteena oli selvittää, mistä yrityksen terätilausten kustannukset muodostuvat, kuinka 

suuria ne ovat ja mitä muita etuja järjestelmällä saavutettaisiin. Koska opinnäytetyön te-

kijä aloitti JokiLaakerilla vastavuoden alussa, piti järjestelmän toiminta ensin opetella. 

Järjestelmän toteuttaminen Koneistustyö Heikkilään olikin sitten jo huomattavasti hel-

pompaa, koska opinnäytetyöntekijä oli työskennellyt Heikkilässä vuosia ja tunsin toimin-

tatavat. 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi laskelma, jolla voidaan osoittaa SmarttiPlus-järjestelmän 

kannattavuus jo pienemmän yrityksen kokoluokassa. 
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The purpose of this thesis was to find out, how profitable it is to start using the Joki-

Laakeri SmarttiPlus-system, in a company employing only about ten persons. The sys-

tem has previously been set up only in considerably larger companies. Koneistustyö 

Heikkilä Oy, located in Pirkanmaa, Sastamala was examined in this study. The choice 

was influenced by the company's interest in a similar system as well as the author’s per-

sonal working history in that company.  

 

The goal was to find out what the company’s metal cutting tool orders include, what 

their total costs are, and what benefits could be achieved with the SmarttiPlus-system. 

Moreover the author had to learn how to operate the system first. Finaly, the system was 

implemented at Koneistustyö Heikkilä. 

The result of the thesis was a calculation that could be used to demonstrate the profita-

bility of the SmarttiPlus-system in a smaller-size company. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

RFID radio frequency identification 

 

SmarttiPlus Jokilaakerin kehittämä hyllytysjärjestelmä 

 

Työstökeskus Kone, jolla materiaalia poistamalla valmistetaan erilaisia osia 

eri materiaaleista. Tässä koneessa työstettävä kappale kiinni-

tetään pöytään tai pöydässä olevaan kiinnitys telineeseen. 

 

Sorvi Kone, jolla materiaalia poistamalla valmistetaan erilaisia osia 

eri materiaaleista. Tässä koneessa työstettävä kappale kiinni-

tetään pakkaan jossa se pyörii työstettäessä. 
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1 JOHDANTO 

 

 

JokiLaakerilla kehitetty SmarttiPlus-järjestelmä on laajennettu hyllytyspalvelu, joka 

mahdollistaa vaivattoman, todelliseen kulutukseen perustuvan varaston seurannan. 

SmarttiPlussalla tuotteiden kulutusseurantaa voidaan tarkkailla henkilö, kone, projekti tai 

vaikkapa kustannuspaikan mukaan. Järjestelmän avulla yritys voi ulkoistaa halutessaan 

koko varastovalvonnan ja tavaran hankinnan JokiLaakerille. 

 

Toisin kuin useammat muut vastaavat järjestelmät Smartti on perustamiskustannuksiltaan 

erittäin huokea ja täten herättänyt paljon kiinnostusta monissa yrityksissä, joissa vastaa-

vaa järjestelmää on harkittu. Järjestelmän pystyttämiseen vaaditaan ainoastaan tietokone 

tai tabletti, johon on kytketty viivakoodinlukija sekä internet -yhteys.  

 

 

Koneistustyö Heikkilä on alihankintaan keskittynyt koneistamo, joka työllistää noin kym-

menen työntekijää. Konekapasiteettina Yrityksellä on tällä hetkellä kahdeksan työstökes-

kusta sekä neljä sorvia. Yrityksellä on ollut harkinnassa jonkinlainen hyllytysjärjestelmä, 

jolla saataisiin pienennettyä terätilauksiin, sekä varaston ylläpitoon kuluvaa aikaa ja sitä 

kautta niistä koituvia kustannuksia.  
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2 HISTORIAA 

 

 

2.1 Smartin esiaste 

 

Järjestelmän kehitys sai alkunsa Karvosen Timon toimesta vuonna 2008, jolloin tuli tarve 

saada asiakkaalle jonkinlainen hyllytysjärjestelmä. Alussa järjestelmä oli yksisuuntainen 

eli se lähetti ainoastaan asiakkaalta tietoa JokiLaakerille. Sittemmin järjestelmää on ke-

hitetty niin että tietoa voidaan välittää molempiin suuntiin. Smartti nimen järjestelmä sai 

vasta muutama vuosi sitten. Jossakin vaiheessa havaittiin tarvetta myös toisenlaiselle hyl-

lytysjärjestelmälle. Täten syntyi SmarttiStart, joka perustuu RFID-tekniikkaan ja on käy-

tännöllisempi valinta, kun on kyse massatavarasta esim. ruuveista ja muttereista. 

 

 

 

 

2.2 SmarttiStart 

 

SmarttiStart järjestelmä perustuu niin kutsuttuun kaksi laatikko järjestelmään. Tässä jär-

jestelmässä on kahdessa laatikossa samaa tuotetta ja tälle tuotteelle koodattu RFID-siru. 

Kun ensimmäinen laatikko tulee tyhjäksi, siirretään RFID-sirun päällä oleva muoviluisti 

sivuun, jolloin hyllystön lähelle sijoitettu antenni rekisteröi tuotteen. Laite lähettää auto-

maattisesti tilauksen rekisteröimistään tuotteista sähköpostina JokiLaakerille asiakkaan 

kanssa sovituin aikavälein ja tilausmäärin. Sähköpostin saavuttua asiakkaan kaappi lue-

taan JokiLaakerilla ja luetuista tuotteista muodostetaan lähetyslista, josta puolestaan va-

rasto kokoaa lähetyksen. Kun tuotteet on toimitettu, asiakkaalle ja hyllytetty paikoilleen 

siirretään muoviluisti takaisin ja kuitataan napista, jolloin järjestelmä rekisteröi tuotteet 

toimitetuiksi. 
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KUVA 1. SmarttiStartti laatikoita, jossa ylimmäisestä mallilaatikosta vedetty muoviluisti 

sivuun RFID_sirun edestä. (Kuva Arto Katila 2018) 

 

 

2.2.1 SmarttiPlus 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään Smartin esiasteesta kehittyneeseen SmarttiPlus-jär-

jestelmään ja sen soveltamisesta kohde yritykseen. Kuluneen kymmenen vuoden aikana 

järjestelmää on pyritty kehittämään ja parantelemaan, jotta järjestelmä pystyisi palvele-

maan asiakkaita mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Kaksisuuntainen yhteys toi-

sessa versiossa mahdollisti asiakkaalle mm. reaaliaikaisen saldojen tarkkailun, jolloin 

asiakas itsekin voi korjata saldovirheitä. Tällä hetkellä on kehitteillä graafinen käyttöliit-

tymä helpottamaan järjestelmän käyttöä. 
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JokiLaakerilla on tällä hetkellä hieman yli kaksikymmentä Smartti-järjestelmän käyttäjää 

mutta kysyntä on kovaa ja järjestelmiä pystytetään niin uusille, kuin laajentamaan jo ole-

massa oleville asiakkaille. 

   

 

 

KUVA 2. SmarttiPlus-järjestelmän mallikappale JokiLaakerin aulassa. 

(Kuva Arto Katila 2018) 
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KUVA 3. SmarttiPlus sovitettuna asiakkaan tiloihin (Kuva Arto Katila 2018) 
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3 KOHDEYRITYS 

 

 

3.1 Kehityssuunnitelma 

 

Työn tavoitteena oli tutkia ja laskea mahdollisimman tarkasti, kuinka paljon SmarttiPlus-

järjestelmällä säästettäisiin turhissa varastokustannuksissa, sekä työssä, jonka järjestelmä 

hoitaisi automaattisesti. Jotta laskelmat olisivat mahdollisia, tarvittiin kohdeyrityksestä 

mahdollisimman tarkat tiedot terätyökalujen varastomääristä sekä niiden menekistä. Poh-

dittiin myös tarkkaan kuinka paljon erilaisten terien, varsien ja istukoiden tilaaminen, et-

siminen sekä tilausten odottaminen vie aikaa.    

 

 

3.1.1 Nykytilanne 

 

Koneistustyö Heikkilässä työkalujen ostosta huolehtii yrityksen työnjohtaja sekä poik-

keuksellisesti tarvittaessa yrityksen toimitusjohtaja. Tällä hetkellä tilaukset hoidetaan si-

ten, että työkalukaapin ovessa olevasta vihkosta käydään satunnaisin väliajoin tarkasta-

massa tilaukset, joita koneistajat kirjaavat. Nykyisessä systeemissä on usein ongelmana, 

että kirjaukset tehdään vasta kun tuote on vallan loppu tai unohdetaan kirjata kokonaan. 

Koska harvalla on käsitystä, mikä olisi hyvä alaraja millekin tuotteelle tilaus tehdään 

vasta kun tuote loppuu. Kun useampi kone käyttää samaa tuotetta on vaarana, että työ 

keskeytyy, kun uusia ei ole ehditty saamaan loppuneiden tilalle. Joidenkin tuotteiden koh-

dalla myös toimitusaika saattaa olla pitkä, jolloin on ehdottoman tärkeää, ettei kyseinen 

tuote pääse missään vaiheessa täysin loppumaan. 

 

 

3.1.2 Päämäärä 

 

 

Tavoiteltuna lopputuloksena yrityksessä olisi työkalukaappi, jossa olisi jokaista asiak-

kaan sinne haluamaa tuotetta ideaalinen määrä. Ei liikaa, jottei asiakas maksaisi turhista 

varastointikuluista mutta kuitenkin riittävästi, jottei tavara koskaan täysin loppuisi. Työ-

kalujen löytäminen olisi helppoa koska tuotetta otettaessa järjestelmä kertoisi halutun 

tuotteen paikan ja tarvittaessa myös tarvittavat tuotetiedot. Myös tilausten tekeminen jäisi 
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vallan pois, koska järjestelmä hoitaisi sen automaattisesti. Yrityksen halutessa tilatut tuot-

teet voidaan hyllyttää asiakkaan puolesta. Tarpeen vaatiessa yritys saisi myös nopeasti 

listan kaapissa olevista tuotteista, josta selviäisi tuotteiden määrät sekä varaston arvo. 
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4 SMARTTIPLUSSAN KÄYTTÖ 

 

 

4.1 Järjestelmään kirjautuminen 

 

Asiakas kirjautuu SmarttiPlus palveluun osoitteessa http://apps.pulmaton.fi/smartti ja kir-

jautuu sisään JokiLaakerista saamillaan tunnuksilla. Kirjautumiseen yritys saa kahdet 

käyttäjätunnukset. Toiset on tarkoitettu työntekijöille, jotka ottavat tuotteita kaapista. Toi-

set tunnukset on tarkoitettu johtaja tasolle, jotka oikeuttavat laajennettuun näkymään. 

 

 

KUVA 4. Kirjautumisnäkymä. (Kuva Arto Katila 2018) 

 

 

4.2 Päänäkymä ja ottojen kirjaus 

 

Kirjautumisen jälkeen ruutuun tulee niin sanottu päänäkymä missä kone pyytää viivakoo-

dia. Ottojen lisäksi päänäkymässä on Linkit osio, josta pääsee helposti tuotteiden valmis-

tajien sivuille. Jos oletetaan, että ottajalla on tässä tilanteessa mukanaan, esimerkiksi 
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vanha tyhjä teräpalarasia, voidaan askista lukea viivakoodi, jolloin ruutuun ilmestyy tuot-

teen koodi ja sijainti ja täten ottaja löytää haluamansa tuotteen, sekä kone kirjaa oton. Jos 

taas ottajalla ei ole haluamaansa tuotteeseen viivakoodia hän voi kirjoittaa tuotteen koo-

din tai nimen kenttään, jolloin kone ehdottaan sopivia järjestelmästä löytyviä tuotteita 

mistä voi hiirellä klikkaamalla valita ja taas kone näyttää tuotteen tiedot ja sijainnin. Kun 

tuote on valittu, ruutuun ilmestyy tietojen lisäksi myös painikkeet Tuotetiedot, Ottohisto-

ria, Tee uusi otto ja Takaisin. Tuotetietojen takaa pääsee näkemään tuotteen määrän, tuo-

tekoodin, hälytysrajan, pakkauskoon, täydennyserän, sekä hinnan. Ottohistoriasta puoles-

taan nähdään kaikki kyseisen tuotteen aiemmat otot. Ottohistoriasta nähdään myös, mil-

loin tuote on otettu, kenen toimesta, mille koneelle tai mihin projektiin. Painamalla Enter 

tai klikkaamalla ”Tee uusi otto” avautuu varsinainen kirjausikkuna. Ikkunassa näkyy 

tuotteen tiedot sekä ottomäärä johon kone ehdottaa automaattisesti pakkauskokoa. Hen-

kilö tunnus ja koneen numero ovat kentät jotka ovat pakko täyttää. tällöin tiedetään, kuka 

tuotteen on ottanut ja mille koneelle. Lopuksi tuote kirjataan klikkaamalla ”Luo otto” 

painiketta, jolloin järjestelmä kirjaa oton.  

 

 

KUVA 5. Ottonäkymä. Tähän voi joko lukea viivakoodin tai etsiä tuotetta kirjoittamalla. 

(Kuva Arto Katila 2018) 
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KUVA 6. Kuvassa näkyy tiedot tuotteesta, josta on tehty otto. (Kuva Arto Katila 2018) 

 

 

 



17 

 

 

KUVA 7. Kuvassa suojalasien tuotetietojen näkymä osio avattuna. (Kuva Arto Katila 

2018) 

 

 



18 

 

 

KUVA 8. Kuvassa avattuna ottohistoria suojalasien osalta. (Arto Katila 2018) 
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KUVA 9. Tuotetietojen takaa asiakas voi itse johtajatason käyttäjätunnuksilla muutella 

tuotteiden saldoja, sekä tilausmääriä. (Kuva Arto Katila 2018) 

 

 

 

 

Jokainen otto minkä jokin SmarttiPlus-järjestelmällä varustettu asiakas tekee, nähdään 

JokiLaakerin tiloissa olevasta otto-TV:stä reaaliaikaisesti. Tätä TV:tä seuraamalla voi-

daan reagoida nopeasti, kun nähdään että jostakin yrityksestä tuleen paljon ottoja pienellä 

aikavälillä. 
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KUVA 10. Otto-TV (Kuva Arto Katila 2018) 

 

 

 

 

KUVA 11. Tuotteet näkymästä löytyvät kaikki yrityksen tuotteet jotka Smarttiin on lai-

tettu. Tästä ne on helppoa vaikkapa tulostaa paperille halutessa. (Kuva Arto Katila 2018) 
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KUVA 12. Hyllyt näkymään listautuu, jos tuotteita on sijoitettu useampaan eri hyllyyn. 

(Kuva Arto Katila 2018) 
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KUVA 13. Asiakas voi myös itse seurata ottotapahtumia. (Kuva Arto Katila 2018) 

 

4.2.1 Tuotetta ei löydy 

 

Jos tuotetta ei löydy, eli kyseessä on uusi tuote kone ehdottaa lisäämään sen järjestelmään 

tai ottamaan yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään. Kun tuote on lisätty järjestelmään, sille 

annetaan halutut hälytysrajat ja täydennyserät. 

 

 



23 

 

 

Kuva 14. Kone ehdottamassa tuotetta koodilla haettaessa. (Kuva Arto Katila 2018) 
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5 LASKELMAT 

 

 

Koska Koneistustyö Heikkilässä ei ole minkään laisia aikaisempia laskelmia työkalujen 

tilauksista koituvista kustannuksista, kaikki tässä työssä esiintyvät laskelmat perustuvat 

mahdollisimman tarkkoihin arvioihin. Arviot perustuvat Koneistustyö Heikkilän työnjoh-

tajan sekä toimitusjohtajan arvioihin, jotka vastaavat yrityksen työkalu varastosta ja os-

toista. 

 

 

5.1. Tilaus kustannukset 

 

Tällä hetkellä kohdeyrityksen tilaukset tehdään työkalukaapin ovessa olevan puutelistan 

perusteella tai tarpeen vaatiessa uusia työkaluja etsitään katalogeista ja valmistajien net-

tisivuilta. Koska yritys käyttää useamman eri valmistajan tuotteita, joudutaan tilaukset 

lähettämään monesti useampaan eri paikkaan. Tämä tarkoittaa myöskin moninkertaisia 

rahtikuluja. Tilauksia hankaloittavat ajoittain myös tuotteet joissa ei itsessään ole viiva-

koodia tai muuta vastaavaa koodia, jolla tilauksen voi suorittaa suoraan valmistajalta.  

 

Arvioiden mukaan työkalujen tilauksiin käytetään kuukausittain noin 5-8 tuntia. Tästä 

voidaan karkean arvion mukaan todeta, että kyseessä on noin 2000€ vuotuinen kustannus 

tältä osin. Rahtikuluja arvioitiin muodostuvan tilauksista noin 200€ kuukaudessa eli noin 

2400€ vuodessa. Rahtikulujen suuruus johtuu siitä, että tällä hetkellä tuotteita tilataan 

monesta eri paikasta. 

 

Pohdittiin myös tuotteiden loppumisesta johtuvista viivästyksistä. Tästä ei havaittu muo-

dostuneen merkittävää ongelmaa. Suurimmat viivästykset ovat erikoistyökaluissa, jotka 

joudutaan tilaamaan jotain uutta tuotetta varten. 
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6 POHDINTA 

 

 

Miten kannattavaa on lähteä asentamaan JokiLaakerin SmarttiPlus-järjestelmää koneis-

tustyö Heikkilän kaltaiseen 10 hengen yritykseen? Vaikka yrityksen vuotuiset terätilauk-

sista muodostuvat kustannukset eivät juuri suurta osaa näyttele liikevaihtoon verrattuna 

olisi se kuitenkin tulokseen siirrettynä jo merkittävä. Vaikka tilauskustannukset eivät suo-

ranaisesti tulokseksi muuttuisikaan pitää huomioida, että siihen työhön käytetty aika voi-

taisiin tulevaisuudessa käyttää tuottavampaan työhön jolloin kulu muuttuisi tuloksi. Huo-

mioitavaa on myöskin, että kyseessä on kasvava yritys, joka tarkoittaa myöskin sitä, ettei 

terätilauksiin käytettävä aika tule pienentymään vaan päinvastoin lisääntymään. Siirryt-

täessä SmarttiPlus-järjestelmään hoituvat tilaukset automaattisesti määrästä riippumatta. 

 

 Huomioitavana seikkana on myöskin lomista, sekä sairastumisista koituvat ongelmat, 

kun tilaukset ovat yhden ainoan henkilön varassa. Kun tilauksia hoitava henkilö on esi-

merkiksi kesälomalla, menee kokemattomalta henkilöltä helposti moninkertainen aika ti-

laukseen ja tällöin kustannukset jälleen kasvavat. 

 

Kun yrityksissä lähdetään kehittämään tuotantoa jollakin saralla, on suuin kysymys aina 

investoinnista muodostuvat kustannukset ja siitä saatava hyöty. Entä mikä on riski jos 

jokin meneekin pieleen. Koska Smartti-järjestelmän perustamiskustannukset Koneistus-

työ Heikkilään olisivat noin 1500€ - 2000€ luokkaa nähdään laskelmista, että jo alle vuo-

dessa järjestelmä maksaisi itsensä takaisin pelkästään tilauksiin kulutettuun aikaan näh-

den. Jos kyseinen aika käytetään tuotannollisiin tehtäviin, hyöty on monin kertainen ja 

kuoletus tapahtuu jo paljon aikaisemmassa vaiheessa. 

 


