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Jaoston kuulumisia 

Jaostossa on keskusteltu yhteistyösopimuksesta MESA 
Internationalin kanssa. Yhteistyöstä on käynnissä ää-
nestys jaoston jäsenten kesken; mikäli äänestys päät-
tyy positiiviseen tulokseen, jäsenyyttä esitetään Suo-
men automaatioseuran hallitukselle. 

Vuoden 2013 ohjelma 

Vuoden 2013 ohjelmaan kuuluvat yritysvierailu kevääl-
lä (suoritettu) sekä teemapäivä syksyllä OPC-
teemapäivän yhteydessä. Teemapäivät ovat hyviä 
tilaisuuksia MES-järjestelmistä ja jaoston toiminnasta 
kiinnostuneille tutustua toimintaan sekä kuulla aihe-
piiriin liittyviä esityksiä. 

Kevään 2013 yritysvierailu suori-
tettu 

Kevään yritysvierailu tehtiin ALSO Finlandin tiloihin 
Tampereelle 30.5.2013. ALSO Finland on pohjoismai-
den ja Baltian johtava IT-, kulutus- ja viihde-
elektroniikan-tukkuri. Yritys on osa kansainvälistä 
ALSO-konsernia. 

Pitkälle automatisoituihin varasto- ja kuljetuspalvelui-
hin erikoistuneen ALSOn logistiikkakeskusta voidaan 
verrata nykyaikaiseen tuotantolaitokseen. Laitoksen 
operatiivista toimintaa ohjaavalla varastonhallintajär-
jestelmällä on monia yhtymäkohtia MES-järjestelmiin. 
ALSOlla lattiatason työtä, lisäarvopalveluita ja varasto-
automaatiota ohjaa Leanware Logistics -ratkaisu. 

OPC- ja MES-päivä 

Ajankohta: ti 15.10.2013 

Paikka: Scandic Hotel Rosendahl, Pyynikintie 13, Tam-
pere 

Suomen Automaatioseura järjestää yhteisen OPC- ja 
MES-asioita käsittelevän tilaisuuden tiistaina 
15.10.2013 Rosendahl hotellissa Tampereella. Tilaisuu-
teen on luvassa useita kutsuesitelmiä alan kansainväli-
siltä asiantuntijoilta sekä OPC-tekniikan että MES-
järjestelmien puolelta. Näiden lisäksi ohjelmaan tulee 
suomalaisten järjestelmäkehittäjien ja soveltajien 
puheenvuoroja. Kaikki esitelmät pidetään englanniksi. 
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään näyttely, jossa 
alan yritykset esittelevät palveluitaan ja tuotteitaan. 

Keynote-luennot 

 MES business benefits – Jan Snoej, MESA In-
ternational, Alankomaat 

 OPC use cases, benefits and collaborations – 
Thomas Burke, President of OPC Foundation, 
USA 

 Improving manufacturing cyber security with 
OPC UA, Pasi Ahonen, VTT, Suomi 

 Governance of manufacturing IT: Who owns 
IT systems in the plant? – Bianca Scholten, 
Accenture, Alankomaat 

OPC-esityssarja 

 Ks. lisätietolinkki. 

MES-esityssarja 

 Ks. lisätietolinkki. 

Lisätietoa: 
http://www.automaatioseura.com/jaostot/valmistuks
enohjaus/tapahtumat 

Ilmoittaudu mukaan 1.10.2013 mennessä! 

STO:n syysseminaari 

S&OP versio 2.0 
- kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen seuraavalle 
tasolle 

Aika: ke 20.11.2013 klo 8.45-16.45 

Paikka: Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa 

Ohjelma: STO:n nettisivuilla 
(http://www.sto-ry.com/index.php?tid=47) 

 Tuntuuko siltä, että ette saa täyttä hyötyä irti 
S&OP -prosessistanne? 

 Koetko haasteelliseksi linkittää määrät ja eu-
rot S&OP-prosessissa? 

 Tuntuuko mahdottomalta saada kaikki osa-
puolet sitoutumaan S&OP -prosessiin? 

 Miten varmistat S&OP -prosessin onnistu-
neen toteutuksen? 

STO:n syksyinen seminaaripäivä on professori Eero 
Elorannan ja muiden mielenkiintoisten puhujien toi-
mesta pakattuna täyteen uusinta tietoa ja tuoreita 
case-esimerkkejä. 

Ilmoittautumiset: toimisto@sto-ry.com. Ilmoita yh-
teystietosi, laskutusosoitteesi sekä mahdollinen eri-
koisruokavalio. 

Ole hyvä ja välitä viestiä kollegoillesi, joita seminaari 
saattaa kiinnostaa! 

Seminaarin hinta on 230€ + alv24%, STO:n jäsenille 
180€ +alv24%. Tervetuloa mukaan! 
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MES stipendi 2013 

Onko MES-aiheinen lopputyösi valmistumassa vuoden 
2013 aikana? Tämän vuoden stipendiä (1000€) voi 
hakea vuonna 2013 valmistuneelle lopputyölle, joka 
käsittelee valmistuksen ohjaamista tai jotain näihin 
olennaisesti liittyvää asiaa (mallinnus, suunnittelu, 
ohjaus, hienokuormitus, tiedonhallinta, järjestelmäin-
tegraatio, standardit, käyttöönotto, yms.) Laita ih-
meessä hakemus tulemaan, jos tonni kiinnostaa! (Työ 
PDF-muodossa ja maks. A4:n mittainen vapaamuotoi-
nen hakemus meilinä osoitteeseen office@atu.fi). 

Jaoston tiedotuskanavat 

Automaatioseuran ylläpitämän kotisivun lisäksi Val-
mistuksenohjausjaostolla on tiedostuskanavat Twitte-
rissä, Facebookissa ja LinkedInissa. Kaikki aiheesta 
kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi seuraamaan 
jaoksen toimintaa. Ryhmät löytyvät osoitteista: 

Twitter: https://twitter.com/MESFinland 

Facebook: https://www.facebook.com/mesfinland 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4331663 

Ryhmissä tiedotetaan kaikista jaoston tapahtumista. 
Lisäksi ryhmissä voi vapaasti keskustella haluamistaan 
aiheista. LinkedIn-ryhmästä löytyvät myös valmiit 
alasivut keskusteluun työpaikoista sekä MES-aiheisista 
tuotteista ja palveluista. 

Kaikki jaoston tiedotteet löytyvät myös osoitteesta 
http://mesfinland.wordpress.com. 

 

Toimituskunta: Petri Kannisto (vastaava toimittaja, 
petri.kannisto@tut.fi), Jukka Peltola ja Eero Laukkanen 

MES News -toimituskunta toivottaa tervetulleeksi 
ehdotuksia sopivista aiheista sekä jäsenistön tuotta-
maa materiaalia esimerkiksi tiivistelminä aihealueen 
uutisista ja tutkimustuloksista. 
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