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Current situation of operator driven reliability of each production line at target organiza-

tion’s mills was investigated in this Master’s thesis. Operator driven reliability was put into 

service only a short time ago and it replaced three-shift maintenance group. Research was 

implemented as interview research. Questionnaires were used to collect data. Sample con-

sisted of 200 people, of which 89,5 % answered. Interviewees were from seven personnel 

groups, who work with operator driven reliability daily basis. Results were analyzed at 

production line level, mill level and personnel group level. Statistics from mills’ infor-

mation systems and post-interview discussions were used to help analyzing the results. 

 

The greatest challenge in current situation of operator driven realiability was upkeeping the 

maintenance skills, as most of maintenance operators’ work is production work. Skill lev-

els of the maintenance operators varied greatly. Skill levels of some production lines’ 

maintenance operators were not yet at the level the work requires. There was room to im-

prove in practical execution of operating model at many production lines. Operator driven 

reliability has not been able to do such great scale of maintenance tasks as anterior three-

shift maintenance group. 

 

Increasing the amount of preventive maintenance work and check up rounds for mainte-

nance operators, and developing the co-operation model of operator driven reliability and 

line maintenance was suggested. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kohdeorganisaation tehtaiden kunnossapitoa on lähdetty kehittämään kustannustehok-

kaampaan suuntaan, jonka seurauksena käyttäjäkunnossapito otettiin käyttöön. Käyttäjä-

kunnossapidon avulla pyritään häiriöttömään tuotantoon ja nopeampaan häiriöiden selvi-

tykseen. Käyttäjäkunnossapidon käyttöönoton yhteydessä tehtaiden vuorohuoltoryhmä 

lopetettiin, mutta kokonaisvastuu kunnossapidosta, kunnossapito-osaamisen kehittämisestä 

ja linjakunnossapidosta jäi yhä kunnossapito-osaston vastuulle. Tämä diplomityö on osa 

tehtaiden kunnossapito-osaamisen ja käyttäjäkunnossapidon kehittämistä. 

 

1.1 Nykytilanne 

Käyttäjäkunnossapitäjät työskentelevät päätoimisesti tuotantotehtävissä, josta he irtoavat 

tarvittaessa huolto- ja korjaustöihin. Pääsääntöisesti he hoitavat omien konelinjojensa häi-

riöiden korjaukset, mutta tarvittaessa lähtevät avuksi myös toisten konelinjojen häiriökor-

jaustöihin. Yhtenä haasteista on käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapito-osaamisen ylläpi-

täminen, sillä työ on suurimmaksi osaksi tuotantotyötä. Jokaisella konelinjalla ei ole sekä 

mekaanisen-, että sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjiä ja esimerkiksi hitsaus-

taitoisia työntekijöitä saattaa olla vain yksi tai kaksi vuorossa koko tehtaan alueella, joten 

käyttäjäkunnossapitäjiä joudutaan lainaamaan toiselta konelinjalta kun tarvitaan osaamista, 

jota ei omalta konelinjalta löydy. Tällöin useampi konelinja voi joutua toimimaan vajaalla 

miehityksellä. On myös mahdollista, että häiriön sattuessa käyttäjäkunnossapitäjä on kun-

nossapitotöissä muualla, joten hän ei pysty heti tulemaan häiriökorjauksen avuksi. Diplo-

mityön tutkimuskysymyksenä on mikä on kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjäkunnossa-

pidon nykyhetken tilanne kullakin konelinjalla, mitkä ovat käyttäjäkunnossapidon toimin-

nan ongelmakohtia ja miten niitä voidaan kehittää? Ratkaisun löytämiseksi täytyy löytää 

ratkaisut seuraaviin osakysymyksiin: 

 Mitkä ovat kunnossapitoasentajien osaamisalueet konelinjoittain? 

 Miten nopeasti apua on saatavilla muilta konelinjoilta, kun sitä tarvitaan? 

 Mikä on häiriötöiden jakauma vikojen perusteella? 

 Mikä on käyttäjäkunnossapitäjien tekemien huolto- ja korjaustöiden osuus työajas-

ta? 
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 Kuinka säilyttää kunnossapito-osaaminen tuotantotyön ohessa? 

 Kuinka voidaan sovittaa häiriökorjaus ja ennakkohuolto yhteen? 

 Miten konelinjojen häiriöajat ja hyötysuhteet ovat muuttuneet? 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjäkunnossapidon 

nykytilannetta ja toimintamallin toteutumista konelinjakohtaisesti. Selvityksen avulla etsit-

tiin käyttäjäkunnossapidon kehityskohteita konelinjoittain ja koko tehtaan tasolla. Samalla 

selvitettiin, kuinka tehokkaalla kunnossapidolla voidaan parantaa tehtaiden tuotannon te-

hokkuutta ja konelinjojen käyttöastetta. 

 

1.3 Tutkimusmetodit 

Selvitys toteutettiin teettämällä haastattelututkimus kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjä-

kunnossapitäjille, vuoromestareille, päivämestareille ja käyttöpäälliköille. Lisäksi haastat-

telututkimus teetettiin linjakunnossapidon kunnossapitoasentajille, -insinööreille ja -

päälliköille, jotta saatiin kokonaiskuva tehtaiden kunnossapidosta ja yhteistyön toimivuu-

desta. Jokaiselle henkilöryhmälle tehtiin oma kysymyspatteristo, johon jokainen henkilö 

vastasi itse. Aineistoa käsiteltiin sekä tehdas-, että konelinjatasolla. Kysymyksien avulla 

hankittiin vastauksia tutkimusongelman osakysymyksiin. Nykyisen kunnossapito-

organisaation vaikutusta konelinjojen käyttöasteeseen, häiriötiheyteen ja tuotannon tehok-

kuuteen tutkittiin tehtaan tilastojen avulla. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Diplomityö tehtiin kunnossapidon näkökulmasta, joten esimerkiksi tuotantotyötä koskevia 

osaamistarpeita ei haastattelututkimuksessa kysytty. Diplomityö rajattiin käsittelemään 

kohdeorganisaation tehtaiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitoa ja sen kehittämistä. Teh-

dasalueella työskentelevien muiden yritysten konelinjoja ei sisällytetty työhön.  
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2 KUNNOSSAPITO PUUNJALOSTUSTEHTAALLA 

 

 

Teollisuuden kilpailun kiristyessä on tärkeää saavuttaa ja säilyttää kilpailukyky tuottavuu-

dessa ja laadussa. Kunnossapito on yksi suurista osatekijöistä tuotantolaitoksen tuottavuu-

den kannalta, mutta sille ei välttämättä anneta niin suurta arvoa kuin uusien tehokkaampien 

laitteiden hankinnalle. Laitteiden monimutkaistuessa ja automaation lisääntyessä ammatti-

taitoisen kunnossapitohenkilöstön, kunnossapitotöiden suunnittelun, kouluttamisen ja kun-

nossapito-ohjelman kehittämisen tarpeet korostuvat. Näillä asioilla pyritään minimoimaan 

koneen seisokkiajat ja maksimoimaan käyntiaika ja -tehokkuus pienimmillä mahdollisilla 

kustannuksilla. Kunnossapitoa voi ajatella myös tuottavana toimenpiteenä, eikä vain kus-

tannusten aiheuttajana. (Stephens, 2010, s. 2.) 

 

2.1 Kunnossapidon määritelmä ja tavoitteet 

Kunnossapitoa ovat kaikki tarpeelliset toimenpiteet, joilla pidetään laitteisto ja sen kom-

ponentit toimintakunnossa. Mitä tahansa muutosta tai poikkeavuutta tuotteessa tai tuotan-

toprosessissa, joka aiheuttaa laadun tai tuotannon heikkenemisen hyväksymättömälle tasol-

le, kutsutaan häiriöksi. Kaikki häiriöt eivät välttämättä aiheuta tuotannon pysähtymistä, 

mutta ne ovat aina häiritseviä, epämiellyttäviä ja kustannuksia aiheuttavia. Suuristakin in-

vestoinneista saadut taloudelliset hyödyt voidaan hävitä yhdessä koneen seisokin aiheutta-

neessa häiriössä. (Stephens, 2010, s. 3.) 

 

Kunnossapito-ohjelman tavoitteena on säilyttää laitteiston toimintakunto ja pitää kustan-

nukset kurissa. Tavoitteet voidaan jakaa ensisijaisiin ja toissijaisiin tavoitteisiin. Ensisijai-

sia tavoitteita voivat olla (Stephens, 2010, s. 3, 6.): 

 Olemassa olevien laitteistojen ylläpito 

 Laitteistojen tarkastukset, puhdistukset ja voitelut 

 Laitteistojen muutokset ja asennukset 

 Palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen 

 Olemassa olevien rakennusten ylläpito 

 Rakennusten muutokset. 
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Kunnossapito-ohjelman toissijaisia tavoitteita voivat olla (Stephens, 2010, s. 6): 

 Tehtaan suojaus ja turvallisuus 

 Käytöstä poistettujen laitteiden kierrättäminen 

 Saasteiden ja melun hallinta. 

 

2.2 Kunnossapitotyypit 

Stephensin (2010, s. 10) mukaan kunnossapitotyypit voidaan jakaa reagoivaan ja korjaa-

vaan kunnossapitoon, ehkäisevään kunnossapitoon ja ennustavaan kunnossapitoon. 

 

2.2.1 Reagoiva ja korjaava kunnossapito 

Reagoiva ja korjaava kunnossapito on korjaustyötä, joka tehdään sen jälkeen, kun laite on 

vikaantunut. Tämä on kunnossapitotyypeistä kallein vaihtoehto, sillä laitteen vikaantumi-

nen voi aiheuttaa koneen pysähtymisen, tuotannonmenetyksiä, vaurioita muille laitteille ja 

ihmisvahinkoja. Vian luonteesta riippuen tällaiset korjaukset ovat korkean prioriteetin töitä 

ja ne vievät aikaa muiden suunniteltujen toimintojen tekemiseltä. Jos varaosia, työkaluja 

tai osaavaa kunnossapitohenkilöstöä ei ole paikalla vikaantumisen sattuessa, siitä aiheutu-

neet kustannukset edelleen kasvavat. Reagoivan ja korjaavan kunnossapidon osuus tulisi 

pienentää minimiin ehkäisevän ja ennustavan kunnossapidon avulla. (Stephens, 2010, s. 

11.) 

 

2.2.2 Ehkäisevä kunnossapito 

Ehkäisevällä kunnossapidolla pyritään estämään ja korjaamaan vikaantuminen ennen sen 

syntymistä. Toimenpiteet ovat suunniteltuja, joten laitteen pysäyttäminen voidaan tehdä 

hallitusti, jolloin tuotannolle ei aiheudu haittaa ja varaosien ja kunnossapitohenkilöstön 

saatavuus voidaan varmistaa etukäteen. Ehkäisevän kunnossapidon toimivuus vaatii tarkan 

suorituskykyhistorian ja korjaushistorian ylläpitoa. Ehkäisevä kunnossapito tulee aloittaa 

jo laitteen huolellisella suunnittelu- ja asennusvaiheella. (Stephens, 2010, s. 11.) 

 

Ehkäisevän kunnossapidon toimet voidaan jakaa rutiinitoimenpiteisiin ja suuriin toimenpi-

teisiin. Näillä toimenpiteillä pyritään vähentämään laitteen rikkoutumisia sekä paranta-

maan luotettavuutta ja tuottavuutta. Rutiinitoimenpiteisiin kuuluvat aikataulutetut ru-

tiinitarkastukset, puhdistukset, voitelu, pienet säädöt ja pienet korjaustyöt. Rutiinitoimenpi-
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teet voivat olla laitteen operaattorien tehtävissä, sillä niihin ei vaadita suurta kunnossapi-

don ammattitaitoa. Tämä mahdollistaa kunnossapitohenkilöstön keskittymisen suurempiin 

ongelmiin. Ehkäisevän kunnossapidon suuret toimenpiteet vaativat yleensä koneen pysäyt-

tämisen sekä enemmän taitoa, henkilöstöä ja aikaa kuin rutiinitoimenpiteet. Suuret toimen-

piteet voivat sisältää laitteiden purkamista ja kunnostamista sekä kuluneiden komponent-

tien korvaamista. Suuriin toimenpiteisiin kuuluu myös laitteiston parannukset ja muutok-

set, joissa vaaditaan uudelleenkalibrointia ja testiajoja. (Stephens, 2010, s. 66-68.) 

 

2.2.3 Ennustava kunnossapito 

Ennustava kunnossapito perustuu nimensä mukaisesti mahdollisien laiterikkojen ennusta-

miseen. Se on yksi tärkeä osa tehokkaan ja luotettavan tuotantoprosessin kehittämisessä. 

Ennustavan kunnossapidon työkaluina voidaan käyttää esimerkiksi värähtelyanalyysejä, 

voiteluaineiden kemiallisia analyysejä, lämpökuvausta, äänen mittausta ja optisia työkalu-

ja. Myös tilastollisia työkaluja voidaan käyttää. Analyysien ja kerätyn datan perusteella 

voidaan aikatauluttaa ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteitä. Investoinnit maksavat it-

sensä takaisin laadun paranemisena, pitkänä ja luotettavana laitteen käyttöikänä ja turvalli-

suuden parantumisena. Laiterikkoja tulee vähemmän, seisokkiaikaa on vähemmän, vara-

osien tarve on vähäisempi ja kunnossapitokustannukset laskevat. (Stephens, 2010, s. 11-

12.) 

 

2.3 Kunnossapitostrategia 

Kunnossapitostrategia muodostetaan kunnossapidon tavoitteiden, laitteiston, prosessin ja 

työympäristön mukaan. Eri strategioita on monia (Gark & Dekmuth, 2006, s. 209): 

 Tuottava kunnossapito (TPM) 

 Luotettavuuteen perustuva kunnossapito (RCM) 

 Proaktiivinen kunnossapito 

 Kuntoon perustuva kunnossapito (CBM). 

 

Kunnossapitostrategioiden väliset suhteet on esitetty kuvassa 1. Tuottava kunnossapito 

koostuu luotettavuuteen perustuvasta kunnossapidosta ja itseohjautuvasta kunnossapidosta, 

ja se perustuu tuotanto- ja kunnossapito-osastojen yhteisiin päämääriin ja yhteistyöhön. 

TPM:n ja RCM:n yhtäaikainen käyttö yhdistää molempien osastojen laitteistotuntemuksen 
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ja se johtaa yhteisvaikutukseen, jonka avulla päämäärien saavuttaminen on mahdollista. 

TPM:oon kuuluu yleensä myös itseohjautuva kunnossapito, joka tarkoittaa sitä, että koneen 

käyttäjät tekevät kunnossapidon rutiinitoimenpiteitä. RCM jakautuu reaktiiviseen, ehkäise-

vään ja kuntoon perustuvaan kunnossapitoon. Proaktiivisen kunnossapidon menetelmiä 

ovat juurisyyanalyysi (RCFA), häiriötyyppi-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (FMECA) ja 

häiriötyyppi- ja vaikutusanalyysi (FMEA). (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2015, s. 1189; Yile & 

Hang & Lei, 2008, s. 230.) 

 

 

Kuva 1. Kunnossapitostrategioiden väliset suhteet (mukaillen Jasiulewicz-Kaczmarek, 

2015, s. 1189). 

 

2.3.1 Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM tarkoittaa tuottavaa kunnossapitoa. TPM -malli pohjautuu maailmanluokan toimin-

toihin (WCM) ja sen avulla pyritään parantamaan tuotantolaitteiston tehokkuutta. TPM 

perustuu siihen, että kaikki osastojen työntekijät ovat osana tuotantolaitteiston tehokkaan 

toiminnan varmistamisessa. TPM:n pohjana on 5S -malli ja kahdeksan tukitoimintoa, jotka 

on esitetty kuvassa 2. 5S -mallin avulla pyritään puhtaaseen ja hyvin organisoituun työym-

päristöön, joka parantaa tuottavuutta ja laatua. Nimensä mukaisesti 5S -malli on jaettu vii-
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teen japanin ja englannin kielellä s -kirjaimella alkavaan kohtaan (Ahuja, 2009, s. 422; 

Laine, 2010, s. 41-42, 82; Ahuja & Khamba, 2008, s. 721, 723): 

 Lajittelu (Seiri, Sort) 

 Järjestys (Seiton, Set in order) 

 Puhtaus (Seisio, Shine) 

 Standardisointi (Seiketsu, Standardize) 

 Kestävyys (Shitsuke, Sustain). 

 

 

Kuva 2. TPM -malli (mukaillen Ahuja & Khamba, 2008, s. 721). 

 

Itsenäinen kunnossapito tarkoittaa sitä, että koneen käyttäjän vastuulle asetetaan kunnossa-

pidon rutiinitoimenpiteet, kuten puhdistukset, voitelut ja tarkastukset. Tämän johdosta 

kunnossapitohenkilöstö voi keskittyä vaativampiin tehtäviin, operaattorien tietämys lait-

teistosta paranee, laite säilyy puhtaana ja hyvin voideltuna ja syntymässä olevat viat voi-

daan huomata ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Keskitetyssä parantamisessa yhdistetään tuotannon ja kunnossapidon asiantuntemus. Jat-

kuvan parantamisen periaatteiden mukaan havainnoidaan ongelmia ja tehdään asteittaisia 
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parannuksia laitteiden toiminnassa. Tämän avulla voidaan poistaa koneella toistuvia on-

gelmia ja hävikkejä. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Suunnitellun kunnossapidon perustana on huoltotoimenpiteiden aikataulu, joka perustuu 

tarkastuksiin, kunnonvalvontaan ja ennustettuihin tai aiemmin mitattuihin häiriötiheyksiin. 

Suunnitellun kunnossapidon avulla vähennetään häiriöistä johtuvia koneen pysähdyksiä ja 

mahdollistetaan kunnossapitotoimien tekeminen sellaisina hetkinä, kun kone on pysähdyk-

sissä jonkun muun syyn vuoksi, jolloin vältytään tuotannonmenetyksiltä. Lisäksi ei tarvitse 

pitää niin suurta varaosavarastoa, kun yleisimmät kulumis- ja vikaantumisherkät kom-

ponentit tiedetään. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Laadukkaassa kunnossapidossa keskitytään vikojen juurisyiden etsimiseen ja korjaami-

seen. Juurisyyanalyysin avulla etsitään häiriön aiheuttaneita syitä ja kehitysprojektien avul-

la pyritään poistamaan häiriöitä aiheuttaneet juurisyyt. Näin saadaan pienennettyä häiriöi-

den määrää ja niistä aiheutuvia koneen pysähdyksiä. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Harjoittelulla ja koulutuksella pyritään täyttämään operaattorien, kunnossapitohenkilöstön 

ja johdon tietoaukkoja. Operaattoreille voidaan kouluttaa kunnossapitäjän taitoja, jotta he 

osaavat huoltaa laitteita ja havaita syntymässä olevia vikoja. Kunnossapitäjille koulutetaan 

ennakoivaa ja ehkäisevää kunnossapitoa. Johdolle koulutetaan TPM:n periaatteita, työnte-

kijöiden valmentamista ja kehittämistä. Työntekijöiden osaamistasoja arvioidaan ja päivi-

tetään tarpeiden mukaan. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Turvallisuus, terveys ja ympäristö -pilarilla tarkoitetaan turvallisen ja terveellisen työym-

päristön säilyttämistä, jolloin tapaturmat ja sairauspoissaolot vähenevät. Tavoitteena on 

nolla tapaturmaa. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 722.) 

 

Toimiston TPM tarkoittaa TPM:n periaatteiden käyttöönottamista myös johtamisessa. Sillä 

tuetaan tuotantoa parantamalla hallinnon toimivuutta ja vähentämällä turhia hallinnon toi-

menpiteitä. 5S -malli otetaan käyttöön myös toimistoissa. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 

722.)  
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Kehityksen johtamisella tarkoitetaan sitä, että uuden laitehankinnan yhteydessä yhdistetään 

käytännön tieto ja ymmärrys tuotannosta ja tuotantolaitteistosta. Tämä auttaa uuden laite-

hankinnan suunnittelussa ja vähentää laitteen käyttöönotossa esiin tulevia ongelmia. Täten 

uusi laite saavuttaa halutun suorituskyvyn rajat nopeammin. (Ahuja & Khamba, 2008, s. 

722.) 

 

2.3.2 Luotettavuuteen perustuva kunnossapito (RCM) 

Rausandin (1998, s. 122) mukaan luotettavuuteen perustuva kunnossapito on yksi tekniik-

ka, jolla voidaan kehittää ehkäisevän kunnossapidon ohjelma. RCM:lla pyritään löytämään 

tasapaino kunnossapidon kustannusten ja hyötyjen välillä. Sen avulla pyritään kustannus-

tehokkaaseen kunnossapitoon. RCM perustuu laitevaurioiden mahdollisten seurauksien ja 

vaurioitumisen todennäköisyyksien analysointiin. Analyysien perusteella mahdollisille 

vaurioille määritetään ehkäisevän kunnossapidon toimenpiteet. RCM -analyysi antaa vas-

tauksen seuraaviin kysymyksiin (Rausand, 1998, s. 122): 

1. Mitkä ovat laitteen tehtävät ja siihen liittyvät suorituskykystandardit sen toimin-

taympäristössä? 

2. Millä eri tavoin laite voi vikaantua niin, että se ei täytä suorituskykystandardeja? 

3. Mikä on kunkin laitevian syy? 

4. Mitä tapahtuu kunkin laitevian tapahtuessa? 

5. Mikä on kunkin laitevian merkitys? 

6. Mikä voidaan tehdä kunkin laitevian estämiseksi? 

7. Mitä pitäisi tehdä jos sopivaa ennaltaehkäisevää toimintoa ei voida löytää? 

 

Näistä seitsemästä kysymyksestä muodostuu RCM -prosessi, jonka avulla määritetään lait-

teelle huoltotarpeet. Ensin määritetään laitteen tehtävä ja suorituskykystandardit sen toi-

mintaympäristössä. Tämän jälkeen määritetään, mitkä laiteviat voivat aiheuttaa laitteen 

tehokkuuden putoamisen suorituskykystandardien alapuolelle. Kun laiteviat on määritetty, 

määritetään mahdolliset vian aiheuttajat. Neljäs askel on määrittää, mitä tapahtuu laittees-

sa, sen ympärillä ja tuotantoprosessissa kunkin laitevian syntyessä. Tämän jälkeen luokitel-

laan laitevikojen aiheuttamat seuraukset niiden kriittisyyden mukaan. Häiriötyypit voidaan 

jakaa neljään kategoriaan (Rausand, 1998, s. 122-127; Tsang, 1995, s. 7): 

 Näkymättömät häiriöt 
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 Turvallisuuden ja ympäristön vaarantavat häiriöt 

 Tuotantoon tai laatuun vaikuttavat häiriöt 

 Tuotantoon vaikuttamattomat häiriöt. 

 

Näkymättömät häiriöt ovat koneen käyttäjille normaaliolosuhteissa näkymättömiä, joten 

niillä on potentiaalia aiheuttaa suurempia laiterikkoja. Turvallisuuden tai ympäristön vaa-

rantavat häiriöt voivat aiheuttaa koneen pysähtymisen lisäksi ihmis- tai ympäristövahinko-

ja. Loput häiriöt ovat joko katkoksen aiheuttavia häiriöitä, tai häiriöitä, joilla ei ole tuotan-

toon vaikutusta. Tuotantoon vaikuttamattomat häiriöt ovat yleensä pieniä ja lähes merki-

tyksettömiä ongelmia. Kuvassa 3 on esitetty kaavio, jonka avulla voidaan määrittää häiriö-

tyyppi. (Tsang, 1995, s. 7.) 

 

 

Kuva 3. Häiriötyypin määrittäminen (mukaillen Tsang, 1995, s. 7). 

 

Tsangin (1995, s. 7-8) mukaan häiriön määrittämisen jälkeen määritetään sen estävät toi-

menpiteet kuvassa 4 esitetyn kaavion mukaisesti. Toimenpiteitä päätettäessä määritetään, 

mitä huoltoja laitteelle tehdään, vai ajetaanko häiriöön asti. Toimenpiteet voidaan jakaa 

viiteen kategoriaan (Rausand, 1998, s. 127): 

 Aikataulutettu kunnonvalvonta 
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 Aikataulutettu kunnostus 

 Aikataulutettu laitteen vaihto 

 Aikataulutettu testaus 

 Häiriöön asti ajaminen. 

 

 

Kuva 4. Häiriön estävän toimenpiteen valinta (mukaillen Tsang, 1995, s. 9). 
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Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt tulee korjata muuttamalla laitetta siten, ettei mahdolli-

nen häiriö vaaranna turvallisuutta. Tuotantoon vaikuttavat ja vaikuttamattomat häiriöt tulee 

poistaa käyttäen aikaan perustuvaa tai kuntoon perustuvaa ennakkohuoltoa. Jos häiriön 

seuraus on merkityksetön, voidaan ajaa häiriöön asti. (Tsang, 1995, s. 7-8.) 

 

Lopuksi on laskettava, että onko ehkäiseviä toimenpiteitä kannattava toteuttaa ja jos on, 

kuinka usein. Jotta toimenpide on kannattava toteuttaa, siitä aiheutuneet kustannukset eivät 

saa ylittää mahdollisesta laitevauriosta aiheutuneita kustannuksia, kuten henkilövahinkoja, 

ympäristövahinkoja, tuotannonmenetyksiä ja materiaalivaurioita. RCM ei korvaa laitteen 

suunnittelu- tai asennusvaiheessa tehtyjä virheitä tai huolimattomasti tehtyjä kunnossapito-

toimenpiteitä. Täten laitteiden huolellisesti toteutettu suunnittelu- ja asennusvaihe on tär-

keää, jotta vältytään aikaa vievältä ja kalliilta uudelleen suunnittelulta. (Rausand, 1998, s. 

122, 129.) 

 

2.3.3 Proaktiivinen kunnossapito 

Proaktiivinen kunnossapito on osa RCM:a ja se tarkoittaa ennakoivaa kunnossapitoa. Pro-

aktiivinen kunnossapito perustuu mahdollisien häiriöiden määrittämiseen, niiden juurisyi-

den etsintään ja niiden vaikutuksen määrittämiseen tuotantolaitteistossa. Näiden tietojen 

avulla määritetään ennakkohuoltotoimenpiteet. Proaktiivisen kunnossapidon työkaluja ovat 

(Jasiulewicz-Kaczmarek, 2015, s. 1188-1189): 

 Juurisyyanalyysi (RCFA) 

 Häiriötyyppi-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (FMECA) 

 Häiriötyyppi- ja vaikutusanalyysi (FMEA). 

 

Juurisyyanalyysilla määritetään nimensä mukaisesti häiriön aiheuttajat. FMEA:llä ja 

FMECA:llä selvitetään häiriön vaikutus ja kriittisyys tuotantolaitteistossa. Näiden tietojen 

perusteella voidaan määrittää tarvittavat ennakkohuoltotoimenpiteet. (Jasiulewicz-

Kaczmarek, 2015, s. 1188.) 

 

2.3.4 Aikaan perustuva kunnossapito (TDM) 

Aikaan perustuvaa kunnossapitoa voidaan käyttää ainoastaan, kun tiedetään laitteen vi-

kaantumistiheys. Laitteelle tai komponentille on ennalta määritetty huolto- tai vaihtoväli, 
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jota noudatetaan. Aikaan perustuvan kunnossapidon toimenpiteet tehdään aikataulun mu-

kaan, riippumatta muusta informaatiosta. Jos on epävarmuutta häiriötiheydestä, kuntoon 

perustuva kunnossapito on varmempi ratkaisu. (Tsang, 1995, s. 4, 7.) 

 

2.3.5 Kuntoon perustuva kunnossapito (CBM) 

Kuntoon perustuva kunnossapito on yksi ehkäisevän kunnossapidon alalajeista ja se perus-

tuu häiriöiden havainnoimiseen kunnonvalvonnan avulla. CBM on sopiva vaihtoehto kun-

nossapitostrategiaksi seuraavissa tapauksissa (Tsang, 1995, s. 4): 

 Kun häiriön estäminen ei ole mahdollista. 

 Kun häiriö voidaan ennustaa mittarin, kuten lämpötilan tai värähdystaajuuden avul-

la. 

 Kun on mahdollista määrittää ajankohta, jolloin häiriö tapahtuu. 

 

CBM:ssa ei määritetä ennakkoon kunnossapitotoimenpiteitä, vaan se perustuu mittauksiin, 

joiden perusteella arvioidaan laitteen kuntoa. Kuntoa arvioivia mittareita voivat olla 

(Tsang, 1995, s. 7-8, 10): 

 Lämpötila 

 Äänenvoimakkuus 

 Värähtelyn amplitudi 

 Säröt 

 Ympäristöön irronnut materiaali tai kemikaalit. 

 

Mittausten ja laitteiston tehokkuuden perusteella arvioidaan, kuinka paljon on aikaa ennen 

häiriön syntymistä ja kuinka vakava häiriö on kyseessä. Yleensä mitattavalle suureelle ase-

tetaan raja, jonka ylittyessä komponentti vaihdetaan tai korjataan. Esimerkiksi vierintälaa-

kerin korkeataajuisen värähtelyn amplitudin kasvaessa on syytä epäillä alkavaa vauriota ja 

vaihtaa laakeri. (Tsang, 1995, s. 8; Värähtelymittaukset, 2015.) 

 

2.4 Käyttäjäkunnossapito 

Käyttäjäkunnossapito tarkoittaa sitä, että koneen operaattorit osallistuvat tuotantolaitteiden 

kunnonseurantaan ja luotettavuuden ylläpitämiseen tekemällä kunnossapidon rutiinitoi-

menpiteitä. Käyttäjäkunnossapito on yksi TPM:n peruspilareista. Käyttäjäkunnossapitäjä 
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kykenee häiriön tullessa tekemään korjaustöitä. Myös tuotantotyön ohessa hän tarkkailee 

koneen kuntoa, jotta viat havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Täten huollot 

ja korjaukset pystytään tekemään ennakoivasti. (Laine, 2010, s. 221-222.) 

 

Operaattorien käyttäminen koneen luotettavuutta lisäävissä toimenpiteissä on kustannuste-

hokas järjestelmä parantaa koneen käytettävyyttä. Käyttäjät ovat lähimpänä konetta ja pys-

tyvät reagoimaan nopeimmin toimintaympäristön muutoksiin. Käyttäjäkunnossapidolla 

tavoitellaan seuraavia asioita (Hardig, 2005, s. 50; Hanlon & McDougal, 2010, s. 39): 

 Vähemmän häiriöitä 

 Pienemmät kunnossapitokustannukset 

 Vähemmän suunnittelemattomia katkoja 

 Koneen käyttöajan kasvattaminen. 

 

Käyttäjät voivat edesauttaa tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi seuraavilla toimenpiteil-

lä (Hanlon & McDougal, 2010, s. 39; Hardig, 2005, s. 50): 

 Tekemällä koneen puhdistuksia. 

 Tekemällä pieniä säätötoimenpiteitä. 

 Suorittamalla kunnonvalvontatoimenpiteitä, kuten laakerin värähtelymittauksia. 

 Tekemällä yksinkertaisia juurisyyanalyysejä. 

 Suorittamalla ennakkohuoltotoimenpiteitä, kuten voiteluöljyn määrän tarkastuksia. 

 

Käyttäjäkunnossapidon käyttöönotto tulee toteuttaa rauhallisesti ja varmistaa, että käyttäji-

en osaaminen on kunnossapitotöiden vaativuutta vastaavalla tasolla. Liian nopea etenemi-

nen voi johtaa epäonnistumisiin. Etenemisnopeus on sovitettava käyttäjien kunnossapito-

koulutuksen mukaan. Käyttäjäkunnossapitäjien osaamistason tulee vastata uusien työtehtä-

vien vaativuutta. Aloitusvaiheessa on luotava suunnitelma, joka määrittää käyttö- ja kun-

nossapitohenkilöstön tehtävät ja vastuut, osaamistarpeet, henkilöstön valmentamisjärjes-

telmän, käynnissäpidon mittaamisen- ja ohjaamisen järjestelmän sekä pelisäännöt käytön ja 

kunnossapidon yhteistyölle. Myös erikoisosaamistarpeiden, kuten hydrauliikan, automaa-

tio- ja atk-järjestelmien ja kunnonvalvonnan osaamistarpeet on määritettävä. (Laine, 2010, 

s. 221-222; Hanlon & McDougal, 2010, s. 40-41.) 
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Käyttäjäkunnossapidon käyttöönoton toteuttaminen voi olla vaikeaa, sillä etenkin muutos-

vastarinta on yksi käyttäjäkunnossapidon käyttöönotossa aikaa vievistä tekijöistä. Muutos-

vastarinta perustuu käyttäjien kokemaan työmäärän lisäytymiseen ja kunnossapitäjien ko-

kemaan töiden vähenemiseen, joka voi johtaa irtisanomisiin. Muutosvastarintaa on käsitel-

tävä esittämällä muutoksen tuomia positiivisia odotuksia. Muutosvastarintaa voidaan vä-

hentää myös luomalla työpaikkoja TPM:n pitkän aikavälin parannustehtäviin, jos taloudel-

linen tavoite ei ole vähentää henkilöstöä. (Laine, 2010, s. 221.) 

 

Käyttöönoton jälkeen on arvioitava tilanne, onko päästy tavoitteisiin vai ei. On tärkeää, 

että jatketaan toimivien asioiden tekemistä, ja että lopetetaan sellaisten asioiden tekeminen 

jotka eivät toimi. (Hanlon & McDougal, 2010, s. 41.) 

 

2.4.1 Itseohjautuva kunnossapito 

Itseohjautuvalla kunnossapidolla tarkoitetaan järjestelmää, jossa käyttäjille on määritetty 

päivittäiset kunnossapidon rutiinityöt, jotka he raportoivat kunnossapidon järjestelmään. 

Yleensä työt ovat kunnonvalvontaan ja -seurantaan liittyviä töitä. Jos tarkastuksissa ilme-

nee jotain poikkeavaa, siitä raportoidaan kunnossapidon järjestelmään. (Laine, 2010, s. 

222.) 

 

2.5 Kunnossapidon vaikutus tuotantolaitoksen tulokseen 

Kunnossapidolla on merkittävä vaikutus liiketoiminnan tuottavuuteen ja kannattavuuteen, 

tuotteen laatuun, tuotannon aikatauluun, ympäristöön, turvallisuuteen ja tehtaan kokonais-

kustannuksiin. Tehtailla käytetään kalliita ja automatisoituja tuotantolinjoja, joiden suun-

nittelematon pysähtyminen aiheuttaa suuria tuotannonmenetyksiä. Tuotannonmenetyksen 

vuoksi tilauksen valmistuminen voi myöhästyä, mikä aiheuttaa asiakkaassa tyytymättö-

myyttä. Suunnittelemattomat pysähdykset lisäävät tuotteen valmistuskustannuksia ja pie-

nentävät kannattavuutta. (Alsyouf, 2007) 

 

Tehokasta kunnossapitomallia käyttämällä häiriöiden määrä voidaan vähentää minimita-

solle, jolloin konelinja pystyy ajamaan pidempiä jaksoja keskeytymätöntä ajoa. Tällöin 

konelinjan tuotantokapasiteetti kasvaa, tuotteet ovat tasalaatuisia, huoltokustannukset ovat 

pienemmät ja työskentely on turvallisempaa. (Alsyouf, 2007) 
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Koska kunnossapito on tuotannon tukitoiminto, sen vaikutuksia on vaikea kuvata yksiselit-

teisesti. Kunnossapidon tehokkuus riippuu siitä mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Voi-

daan tarkkailla kustannuksia, koneen käyttöastetta, kunnossapitotöiden tehokkuutta ja mi-

ten nopeasti häiriöt saadaan selvitettyä. Eri osapuolet ajattelevat eri näkökulmista ja heiltä 

puuttuu yhteinen kieli, joten heidän on vaikea ymmärtää toisiaan. Siksi on tärkeää linkittää 

kunnossapidon tehokkuus ja sen vaikutus yhtiön tuottavuuteen. (Alsyouf, 2007) 

 

Kunnossapito kuuluu käynnissäpidon toimenpiteisiin. Käynnissäpito tarkoittaa sellaisia 

toimenpiteitä, joilla huolehditaan tuotantolinjojen tuottavuudesta ja valmistettavan tuotteen 

laadusta. Käynnissäpitoon kuuluu myös tuotannon toiminnot. Käynnissäpidon tavoitteena 

ovat seuraavat kuusi kohtaa, joilla tavoitellaan korkeaa tuotantojärjestelmän tehokkuutta 

(Laine, 2010, s. 20.): 

1. Odottamattomien seisokkien ja laitevikojen poistaminen. 

2. Suunnitellut ja lyhyet huoltoseisokit. 

3. Koneiden toimivuus huipputeholla ja optimaalisella prosessitehokkuudella. 

4. Tuotteiden laadukkuus. 

5. Kilpailukykyiset kunnossapitokustannukset. 

6. Työympäristön turvallisuus. 

 

Tuotantoprosessin käyttötehokkuutta (KNL) voidaan tarkastella hävikkien kautta. Lyhenne 

KNL tulee sanoista käytettävyys, nopeus ja laatu. KNL:n laskentakaavan mukaan on ole-

massa kuusi suurta hävikkiä, jotka on esitetty kuvassa 5. Myös KNL:n laskemisen periaat-

teet on esitetty kuvassa 5. Tuotantoprosessin käyttötehokkuudesta voidaan käyttää myös 

lyhennettä OEE, joka tulee englanninkielisistä sanoista overall equipment effectiveness. 

(Laine, 2010, s. 20.) 
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Kuva 5. KNL:n laskemisen periaate (Laine, 2010, s. 20). 

 

On olemassa ainakin kaksi tapaa vähentää suunniteltujen huoltoseisokkien määrää ja nii-

den viemää aikaa. Huoltotyön määrän näkökulmasta voidaan tarkastella tehdäänkö huoltoa 

liian usein ja tehdäänkö huollossa oikeita asioita. Seisokkiaikaa voidaan lyhentää lisäämäl-

lä resursseja, jolloin samat työt voidaan tehdä nopeammin, mutta tällöin kannattavuustekijä 

on otettava huomioon. Jos resurssien lisäämisen aiheuttamat kustannukset ovat suuremmat 

kuin lisääntyneestä tuotantoajasta saatava hyöty, ei resurssien lisääminen ole kannattavaa. 

(Laine, 2010, s. 24.) 

 

Laitevika-aika eli häiriöaika on ennalta suunnittelematonta seisokkiaikaa. Seisokin aiheut-

taneesta laiteviasta tulee analysoida vika, miten se ilmeni ja sen juurisyy. Näiden tietojen 

perusteella voidaan määrittää tehtäväksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään 

estämään vian ja häiriön uusiutuminen. Jokaisen vian osalta ei välttämättä löydetä yksise-

litteistä ratkaisua vian ja häiriön estämiseen, mutta ennakoivilla ja parantavilla toimenpi-

teillä niiden syntymistä voidaan ehkäistä. (Laine, 2010, s. 24-25.) 

 

Koneen lyhyissä pysähdyksissä voidaan menettää huomattava määrä tuotantoaikaa. Jos 

koneella esiintyy toistuva häiriö, jonka vuoksi tuotanto seisoo esimerkiksi 30 sekuntia 15 

minuutin ajanjaksolla, menetetään vuorokaudessa 48 minuuttia tuotantoaikaa. Vastaavasti 

tuotantomäärää heikentää vajaalla teholla tai nopeudella ajaminen. Koneessa voi olla vika 
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tai vaurio, joka ei aiheuta koneen pysähtymistä, mutta voi estää täydellä teholla ajamisen. 

Vian korjaaminen voi vaatia koneen pysäyttämisen, jolloin täytyy verrata mikä on tuotan-

nonmenetys vajaalla teholla ajaessa seuraavaan kunnossapitoseisokkiin asti ja mikä on 

koneen seisokkiajan aiheuttama tuotannonmenetys. On myös arvioitava, miten suuri to-

dennäköisyys laitteella on hajota kokonaan ja mitkä ovat siitä aiheutuvat kustannukset, jos 

kone joudutaan pysäyttämään hallitsemattomasti. (Laine, 2010, s. 25.) 

 

Aloitus- ja asetusajoista voi syntyä merkittävä hukka tuotantoaikaan. Mitä pidempään tuo-

tantosarjojen välissä tehtävät koneen säätö- ja asetustoimenpiteet vievät aikaa, sitä enem-

män se vie tuotantoaikaa. Tuotantolaitoksen tehokkuutta voidaan kasvattaa pienentämällä 

aloitus- ja asetusaikoja. Niiden pienentäminen voi vaatia sen, että koko asetusprosessi on 

suunniteltava täysin toisella tavalla. (Laine, 2010, s. 25) 

 

Prosessivioista johtuvien laatutappioiden ja materiaalihävikin syyt voivat johtua virheelli-

sestä käynnissäpidosta tai raaka-aineesta. Laatuvirheisiin tulee puuttua käytettävissä olevin 

keinoin. Kunnossapidon avulla voidaan vähentää tuotantoprosessissa syntyviä laatuvirhei-

tä. (Laine, 2010, s. 26.) 

 

Kunnossapidolla on suuri merkitys tuotantolaitoksen tulokseen etenkin kun yritys saa myy-

tyä koko tuotantokapasiteettinsa. Tuotantolaitoksen tuloksen lisääminen kunnossapitokus-

tannuksia vähentämällä on riskialtista, sillä heikommasta kunnossapidosta voi seurata yli-

määräisiä tuotantokatkoja. Kunnossapidon tarve on analysoitava aina tapauskohtaisesti.  

(Laine, 2010, s. 30-33) 

 

Käynnissäpidosta johtuvat saamatta jääneet tuotot on hyvin usein suurin käynnissäpidon 

kustannus. Menetetyt tuotot eivät näy kirjanpidossa. Epäsuoria kunnossapitokustannuksia 

ovat sellaiset kustannukset, joihin kunnossapidolla on vaikutusta, mutta ne ilmenevät esi-

merkiksi hylkytuotteina. Epäsuoria kunnossapitokustannuksia ei ole yleensä eritelty kir-

janpidossa. Käynnissäpidon kustannukset on esitetty taulukossa 1. (Laine, 2010, s. 37-38.) 
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Taulukko 1. Käynnissäpidon kustannukset (Laine, 2010, s. 38). 

Suorat kunnossapitokus-

tannukset 

Epäsuorat kunnossapito-

kustannukset 

Menetetyt tuotot 

KNL -tappio 

Kunnossapidon palkat ja 

sosiaalikustannukset 

Hylytykset ja säädöt, mate-

riaalikustannuksia 

Laitevika-aika 

Varaosat ja tarvikkeet Turhaan sidottu pääoma: 

Käyttöomaisuus 

Käyttöpääoma 

Korkokustannuksia 

Aloitus-, lopetus- ja asetus-

ajat 

Ostetut palvelut Resurssikulutus, energia- ja 

vesikustannuksia 

Vajaalla teholla käynti ja 

lyhyet seisokit 

 Turvallisuus- ja vahinkokus-

tannukset 

Alentunut tuotantonopeus 

  Prosessin aiheuttamat laatu-

viat 

  Heikon laadun aiheuttama 

materiaalihävikki 

Näkyvät kirjanpidossa Eivät näy yleensä kirjanpi-

dosta 

Eivät näy kirjanpidossa 

 

2.5.1 Kunnossapidon kustannustehokkuus 

Kunnossapito on kustannustehokasta, kun tehdään mahdollisimman vähän toimenpiteitä 

mahdollisimman vähällä työajalla. Tekemättä jätetty tai huolimattomasti tehty huolto- tai 

korjaustyö voi aiheuttaa koneen rikkoutumisen, joten täytyy löytää optimi kustannustehok-

kaan ja liiallisen kunnossapidon välillä. Optimin löytäminen sille, kuinka usein ja mitä 

kunnossapitotoimenpiteitä tehdään voi olla lähes mahdotonta. Käyttö- ja kunnossapitohen-

kilöstön täytyy olla korkean ammattitaidon omaavia, jotta kunnossapidon kustannustehok-

kuuteen päästään. Myös ostettujen palveluiden korkea ammattitaito tulee varmistaa. Lisäk-

si osaamisen kehittäminen täytyy olla jatkuvaa. Osaamista tukee selkeät ja tarkat prosessi-

kuvaukset ja työohjeet kunnossapitotöistä. (Laine, 2010, s. 39.) 
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Kustannustehokkuutta parantaa myös tietojärjestelmä ja sen systemaattinen käyttö. Järjes-

telmään tulee kirjata kaikki suoritetut kunnossapitotoimet ja käytön aikana kertyneet ha-

vainnot. Kirjauksia analysoimalla voidaan nähdä toistuvia vikoja, määrittää vikaantumisti-

heys, määrittää rikkoutumista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja vähentää turhia seisokke-

ja, jolloin säästytään laiterikosta aiheutuneilta kustannuksilta ja tuotannon menetyksiltä. 

Kuusi suurinta kunnossapidon kustannustehokkuuteen vaikuttavaa tekijää voidaan määrit-

tää seuraavasti (Laine, 2010, s. 39): 

1. Oikeiden kunnossapitotöiden tekeminen oikeaan aikaan (kunnonvalvonta, tarkastus 

ja huolto). 

2. Ammattitaitoiset tekijät ja osaamisen varmistaminen. 

3. Selkeät työohjeet ja kuvaukset huoltoprosesseista. 

4. Kunnossapitotöiden kirjaaminen tietojärjestelmään. 

5. Havaintojen kirjaaminen tietojärjestelmään. 

6. Tietojen jatkuva analysointi ja kunnossapito-ohjelman päivittäminen niiden perus-

teella. 

 

Luotettavan tuotantolaitteiston kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ehkäisevä kunnossapito on 

tarpeellista. Kuvassa 6 on esitetty ehkäisevän kunnossapidon määrän vaikutus kunnossapi-

don kokonaiskustannuksiin. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon määrää kasvattamalla häi-

riöiden ja reagoivan kunnossapidon määrä vähenee ja laitteiston kokonaistehokkuus kas-

vaa. Kun ehkäisevän kunnossapidon toimia tehdään enemmän, siitä johtuvat kustannukset 

kasvavat. Optimaalisen kustannustehokkuuden saavuttamiseksi on löydettävä tasapaino 

ehkäisevän kunnossapidon ja korjaavan kunnossapidon välillä. (Stephens, 2010, s. 64.) 
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Kuva 6. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon vaikutus kunnossapidon kokonaiskustannuk-

siin (mukaillen Stephens, 2010, s. 64). 

 

Ehkäisevän kunnossapidon määrän noustessa myös ennaltaehkäisevien kunnossapitotoi-

menpiteiden kustannukset nousevat. Toisaalta suurempi ehkäisevän kunnossapidon määrä 

pienentää häiriömääriä ja häiriöaikoja ja kasvattaa koneen käyttöaikaa, joten suuremmilla 

kunnossapitokustannuksilla tuotantolaitoksen kokonaistuottavuus voi kasvaa. (Stephens, 

2010, s. 64.) 

 

On myös otettava huomioon, että ehkäisevän kunnossapidon kustannukset eivät välttämättä 

kasva lineaarisesti. Organisaation ehkäisevän ja ennustavan kunnossapidon toimintamalli-

en ja henkilöstön kehittyessä kunnossapidon yksikkökustannus voi laskea, kuten kuvasta 7 

on nähtävissä. (Stephens, 2010, s. 64-65.) 
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Kuva 7. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon toimintamallien ja henkilöstön kehittymisen 

vaikutus ehkäisevän kunnossapidon kokonaiskustannuksiin (mukaillen Stephens, 2010, s. 

65). 
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3 KOHDEORGANISAATION TEHTAIDEN KUNNOSSAPITO 

 

 

Kohdeorganisaation tehtaat ovat puunjalostustehtaita. Tehtaiden kunnossapito-organisaatio 

jakautuu käyttäjäkunnossapitoon, linjakunnossapitoon ja erikoiskunnossapitoon. Käyttäjä-

kunnossapito vastaa häiriökorjauksista, eli sellaisien vikojen korjaamisesta, jotka vaaranta-

vat tuotannon, laadun, turvallisuuden tai ympäristön. Linjakunnossapito vastaa konelinjo-

jen ennakkohuolloista ja suunnitelluista kunnossapitotoimista, sekä avustaa tarvittaessa 

häiriökorjauksissa. Erikoiskunnossapito vastaa muun muassa kunnonvalvonnasta, tehdasin-

fran ja eri laitteiden huolloista ja korjauksista. 

 

3.1 Käyttäjäkunnossapito 

Kohdeorganisaation tehtaiden kunnossapitoa kehitettiin kustannustehokkaampaan suun-

taan, jonka seurauksena aiemmin tehtailla työskennellyt vuorohuolto muutettiin käyttäjä-

kunnossapidoksi. Käyttäjäkunnossapidon käyttöönotossa tuotannon työntekijöitä korvattiin 

käyttäjäkunnossapitäjillä. Käyttäjäkunnossapitäjät tekevät pääasiassa tuotantotyötä, mutta 

häiriön sattuessa he toimivat korjausmiehinä. Käyttäjäkunnossapidon avulla pyritään nope-

ampaan häiriöiden selvitykseen ja sen kautta parantamaan koneiden käyttöastetta ja tuotta-

vuutta. 

 

Käyttäjäkunnossapitoon rekrytoitiin henkilöstöä viidestä eri henkilöryhmästä, jotka on 

esitetty taulukossa 2. Ryhmien 1 ja 2 henkilöt olivat kokeneita kunnossapitoasentajia. 

Ryhmän 3 henkilöillä oli joko mekaanisen, tai sähkö-automaatiopuolen tutkinto, ja heidät 

opetettiin prosessityöhön. Ryhmän 4 henkilöt olivat tuotannon työntekijöitä, ja he olivat 

kunnossapito-opissa kolmen kuukauden ajan ennen käyttäjäkunnossapidon käyttöönottoa. 

Ryhmän 5 henkilöt olivat sähkö-automaatiokoulutuksen saaneita ja osalla oli kokemusta 

prosessityöstä. Myös he olivat kunnossapito-opissa kolmen kuukauden ajan ennen käyttä-

jäkunnossapidon käyttöönottoa. 
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Taulukko 2. Käyttäjäkunnossapitoon rekrytoitu henkilömäärä henkilöryhmittäin. 

Henkilöryhmä Määrä 

Ryhmä 1 34 

Ryhmä 2 15 

Ryhmä 3 19 

Ryhmä 4 13 

Ryhmä 5 15 

Yhteensä 96 

 

Käyttäjäkunnossapitäjät jaettiin tehdasalueelle 15 konelinjalle. Jokaiselle konelinjalle sijoi-

tettiin 1 – 2 käyttäjäkunnossapitäjää riippuen konelinjan sijainnista ja kunnossapidollisista 

osaamistarpeista. Tehtailla työskentelee viisi vuoroa keskeytymättömässä kolmivuorossa. 

Käyttäjäkunnossapitäjät jaettiin jokaiseen vuoroon siten, että jokaisessa vuorossa on tasai-

sesti kunnossapidon erikoisosaajia, kuten hitsaus-, koneistus ja automaatiotaitoisia henki-

löitä. Taulukossa 3 on esitetty kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjäkunnossapitäjien jako 

konelinjoittain.  

 

Taulukko 3. Kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjäkunnossapitäjien jako konelinjoille. 

Konelinja Mekaanisen puolen käyt-

täjäkunnossapitäjiä per 

vuoro 

Sähkö-automaatio -puolen 

käyttäjäkunnossapitäjiä 

per vuoro 

A 1  

B  1 

C  1 

D  1 

E 1  

F 1 1 

G 1 1 

H 1 1 

I 1 1 

J  1 
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K 1  

L 1  

M  1 

N 1  

O  1 

 

3.2 Linjakunnossapito 

Linjakunnossapito on jaettu 10 alueeseen, joissa jokaisessa työskentelee vähintään kaksi 

kunnossapitoinsinööriä ja vähintään neljä kunnossapitoasentajaa. Kunnossapitopäällikkö 

vastaa useammasta alueesta kerrallaan. Henkilöstöstä on noin puolet on mekaaniselle puo-

lelle ja loput sähkö-automaatiopuolelle suuntautuneita. Taulukossa 4 on esitetty linjakun-

nossapidon vastuualueiden jako ja henkilöstömäärät.  

 

Taulukko 4. Linjakunnossapidon vastuualueet ja henkilöstömäärät. 

Konelinjat Kunnossapitopääl-

liköt 

Kunnossapitoinsi-

nöörit 

Kunnossapitoasen-

tajat 

N, O 1 5 17 

K, M 1 2 5 

L 3 12 

A 1 2 6 

F 2 5 

C, D 1 2 7 

E, G 2 4 

B, H 1 2 7 

J 1 2 6 

I 3 12 

 

3.3 Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli ja vastuut 

Käyttäjäkunnossapitäjän työhön kuuluu sekä tuotanto-, että kunnossapitotyötä. Hänen pää-

asiallinen tehtävä on tehdä tuotantotyötä ja häiriön sattuessa lähteä selvittämään ja korjaa-

maan vikaa. Vuoromestari vastaa tuotannosta ja laadusta, häiriön sattuessa korjauksen ete-

nemisestä, tilanteen arvioinnista, korjaustyön organisoinnista ja tarvittavien resurssien 
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hankinnasta. Häiriökorjausten priorisoinnista vastaa konelinjojen K, L, M, N ja O vuoro-

mestari. Linjakunnossapito, prosessihenkilöt ja tuotannon toimihenkilöt avustavat tarvitta-

essa häiriökorjauksissa. Kokonaisvastuu kunnossapidosta on linjakunnossapidolla. 

 

Varaosien hankinta on käyttäjäkunnossapitäjän vastuulla. Tarvittaessa vuoromestari avus-

taa varaosien hankinnassa ja prosessihenkilöt niiden siirtämisessä. Kunnostettavat laitteet 

laputetaan käyttäjäkunnossapitäjän toimesta ja lähetetään korjattavaksi linjakunnossapidon 

toimesta. 

 

Jos korjaustyö jatkuu vuoronvaihdon yli, käyttäjäkunnossapitäjä huolehtii, että tieto työstä 

ja tehdyistä toimenpiteistä siirtyy seuraavan vuoron käyttäjäkunnossapitäjälle. Prosessi-

henkilöt informoivat toisia prosessihenkilöitä konelinjan tilanteesta. Vuoromestari vastaa, 

että tieto siirtyy seuraavalle vuorolle ja työ jatkuu. 

 

Jokaisesta häiriökorjaustyöstä tulee tehdä häiriöilmoitus ja työtilaus kunnossapitojärjestel-

mään. Häiriöstä raportoidaan myös tuotannon järjestelmään. Käyttäjäkunnossapitäjä tekee 

ilmoituksen ja tilauksen, joille hän kirjaa vian, sille tehdyt toimenpiteet ja työtunnit. Korja-

ustyön päättyessä ilmoitus merkitään päätetyksi. Vuoromestari vastaa siitä, että tarvittavat 

ilmoitukset ja raportit on tehty. Jos häiriökorjaus siirtyy linjakunnossapidolle, vuoromestari 

tekee linjakunnossapidolle kunnossapitoilmoituksen. Aamupalaverissa käydään läpi häiriöt 

ja käyttäjäkunnossapidon tekemät kunnossapitotilaukset tuotannon päivävuoron toimihen-

kilöiden ja linjakunnossapidon toimesta. Linjakunnossapito vastaa kunnossapitoraporttien 

seurannasta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

 

Korjaustyön riskiarvioinnin tekeminen ja suojavälineiden käyttö on käyttäjäkunnossapitä-

jän vastuulla. Pakollisia suojavarusteita ovat kypärä tai kolhulippis, suojalasit ja turvaken-

gät. Korjattava kohde turvallistetaan sekä prosessihenkilön, että kunnossapitäjän toimesta. 

Laite ajetaan nollaenergiatilaan ja käännetään turvakytkin 0 -asentoon. Kumpikin asettaa 

tarvittaviin turvakytkimiin omat turvalukkonsa. Jos käyttäjäkunnossapitäjä on kohteen ope-

raattori, kohteen tulee turvallistamaan toinen prosessihenkilö. Täten korjattava kohde on 

aina turvallistettu vähintään kahdella turvalukolla. Jos käyttäjäkunnossapitäjä työskentelee 
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vieraalla osastolla, osaston prosessihenkilö antaa hänelle perehdytyksen osaston vaaroista 

ja riskeistä ennen työn aloittamista. Vuoromestari vastaa siitä, että ohjeita noudatetaan. 

 

Häiriöstä tehdään juurisyyanalyysi jos konelinjan aamupalaverissa se nähdään tarpeellisek-

si. Aamupalaverissa päätetään myös juurisyyanalyysistä vastaavat henkilöt. 

 

3.4 Tehokkuuden mittarit 

Tehtaan tehokkuutta mitataan eri mittareilla, joita ovat muun muassa KHS, AHS ja OEE. 

Aikahyötysuhde eli AHS mittaa koneen käyntiastetta. KHS eli kokonaishyötysuhde laske-

taan kertomalla aikahyötysuhde materiaalihyötysuhteella. OEE:ssa otetaan huomioon KHS 

ja nopeustekijä. Tässä diplomityössä tarkasteltiin konelinjojen KHS:tta ja AHS:tta. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Käyttäjäkunnossapidon konelinjakohtaista nykytilannetta kohdeorganisaation tehtailla sel-

vitettiin haastattelututkimusten avulla, joka teetettiin tuotannon ja linjakunnosapidon hen-

kilöstölle. Käyttäjäkunnossapidon vaikutusta konelinjojen kokonais- ja aikahyötysuhtee-

seen ja häiriöaikojen kestoon tutkittiin tehtaan järjestelmistä. Käyttäjäkunnossapidon vai-

kutusta linjakunnossapidolle jääneiden töiden määrään tutkittiin kunnossapitojärjestelmästä 

saaduista tiedoista. 

 

4.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksessa käytettiin haastattelututkimusmenetelmää. Haastateltavia henkilöitä oli 

paljon, mutta yhden konelinjan haastateltavien henkilöiden perusjoukko oli melko pieni, 

joten suuri vastausprosentti oli tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää. Haastattelutut-

kimuksella voidaan saavuttaa jopa 90 – 100 % vastausprosentti. Muita haastattelututki-

muksen hyviä puolia on vastausten saannin nopeus, avointen kysymysten käyttömahdolli-

suus, vastausten tarkkuus, pieni väärinkäsitysmahdollisuus, mahdollisuus tietää kuka on 

vastannut ja lisähavaintojen tekomahdollisuus. Haittapuolia ovat haastattelijan vaikutus 

tuloksiin ja haastattelijalle syntyvä suuri työmäärä. (Heikkilä, 2014, s. 17-18.) 

 

Haastattelututkimus tehtiin osittain kvantitatiivisena ja osittain kvalitatiivisena tutkimukse-

na. Tutkimuksen tuottama data tuli olla määritettävissä numeromuotoon. Tästä johtuen 

suurin osa kysymyksistä oli suljettuja kysymyksiä, joihin oli annettu vastausasteikko. Jois-

sain kysymyksissä pyydettiin määrittämään lukuarvo, esimerkiksi kunnossapitotyön pro-

senttiosuus työajasta. (Heikkilä, 2014, s. 15, 49.)  

 

Kvalitatiivisella osuudella pyrittiin ymmärtämään tarkemmin vastauksista saatuja lukuar-

voja. Tutkimuslomakkeiden lopussa oli yhdestä neljään avointa kysymystä, joihin oli mah-

dollista vastata sanallisesti. Lisäksi joissain suljetuissa kysymyksissä pyydettiin tarkenta-

maan vastausta, esimerkiksi osaamistarpeiden määrää kysyttäessä pyydettiin kertomaan 

mitä koulutustarpeita on. Päivämestarien ja käyttöpäälliköiden kyselyiden jälkeen heidän 

kanssaan käytiin lyhyt keskustelu ryhmänä, jonka koko vaihteli kahdesta viiteen henkilöön. 
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Keskustelu käytiin myös linjakunnossapidon kyselyiden jälkeen. (Heikkilä, 2014, s. 15-

16.) Keskustelun avulla pyrittiin selvittämään ja ymmärtämään tarkemmin kunkin konelin-

jan kehityskohteita. 

 

4.1.1 Tutkittava perusjoukko ja otanta 

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat niiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitäjät, vuo-

romestarit, päivämestarit, käyttöpäälliköt, linjakunnossapidon kunnossapitoasentajat, kun-

nossapitoinsinöörit ja kunnossapitopäälliköt, joilla käyttäjäkunnossapitäjiä työskentelee. 

Nämä olivat sellaisia henkilöryhmiä, jotka ovat lähimpänä käyttäjäkunnossapitoa ja olivat 

täten sopivimpia vastaamaan sen toimintaa vastaavaan kyselyyn. Tutkimus suoritettiin ko-

konaistutkimuksena kaikkien henkilöryhmien osalta, paitsi linjakunnossapidon kunnossa-

pitoasentajien osalta tutkimus toteutettiin otantatutkimuksena. Kunnossapitoasentajien pe-

rusjoukosta otettiin 30 % otanta. Koko kunnossapitoasentajapopulaation tutkiminen olisi 

ollut aikataulullisten syiden vuoksi erittäin vaikeaa ja 30 % otanta todettiin riittäväksi ku-

vaamaan perusjoukkoa, sillä perusjoukko on melko homogeeninen. Tutkimukseen osallis-

tuvat kunnossapitoasentajat valittiin stratifioidun otannan, eli ositetun otannan menetelmäl-

lä. Perusjoukko jaettiin kahteen ositteeseen: mekaanisen ja sähkö-automaatiopuolen asen-

tajiin. Molemmista ositteista valittiin yksi asentaja per konelinja vastaamaan tutkimukseen. 

Molempien ositteiden kunnossapitoasentajat valittiin harkinnanvaraisella otannalla siten, 

että he kuvasivat parhaiten koko perusjoukkoa. Valinnan perusteena oli pitkä työkokemus 

tutkittavan konelinjan kunnossapidosta. (Heikkilä, 2014, s. 31-36, 39-40.) Tutkittavan pe-

rusjoukon ja otannan henkilömäärät on esitetty taulukossa 5. Yhden alueen kunnossapito-

päällikkö jääväsi itsensä tutkimuksesta, sillä hän oli tämän diplomityön ohjaaja. 
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Taulukko 5. Tutkimuksen perusjoukon ja otannan henkilömäärät. 

Henkilöryhmä Perusjoukon koko Otannan koko 

Käyttäjäkunnossapitäjät 96 96 

Vuoromestarit 25 25 

Päivämestarit 17 17 

Käyttöpäälliköt 8 8 

Kunnossapitoasentajat 81 24 

Kunnossapitoinsinöörit 25 25 

Kunnossapitopäälliköt 6 5 

 

Käyttäjäkunnossapitäjät ovat koulutukseltaan prosessityöntekijöitä ja kunnossapitoasenta-

jia. Heidän työ on kolmivuorotyötä ja sisältää sekä tuotanto-, että kunnossapitotyötä. 

 

Vuoromestarit ovat käyttäjäkunnossapitäjien esimiehiä. Koulutukseltaan he ovat pääasiassa 

insinöörejä. He työskentelevät myös kolmivuorossa ja he vastaavat tuotannosta ja häiriö-

korjausten etenemisestä. 

 

Päivämestarit työskentelevät päivävuorossa. Koulutukseltaan he ovat pääasiassa insinööre-

jä. Heidän vastuulla on tuotannon johtaminen, käyttäjäkunnossapidon raporttien seuranta, 

seisokkitöiden organisointi ja tarvittaessa avustaminen häiriökorjauksessa. 

 

Myös käyttöpäälliköt työskentelevät päivävuorossa. Koulutukseltaan he ovat pääasiassa 

insinöörejä tai diplomi-insinöörejä. He vastaavat konelinjan tuotannon johtamisesta ja ke-

hittämisestä. Yhdelle käyttöpäällikön alueeseen voi kuulua useampi kuin yksi konelinja.  

 

Kunnossapitoasentajat ovat koulutukseltaan joko sähkö-, automaatio- tai mekaanisen puo-

len asentajia. Heidän toimenkuvaan kuuluu päivävuorossa tehtävät suunnitellut kunnossa-

pitotyöt, sekä tarvittaessa häiriökorjaustyössä avustaminen. 

 

Kunnossapitoinsinöörit ovat kunnossapitoasentajien esimiehiä. Koulutukseltaan he ovat 

pääasiassa insinöörejä. Heille kuuluu kunnossapitotöiden suunnittelu ja johtaminen. Tarvit-

taessa he myös avustavat häiriökorjauksessa. 
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Kunnossapitopäälliköt ovat kunnossapitoinsinöörien esimiehiä. He vastaavat linjakunnos-

sapidon johtamisesta. Yhden kunnossapitopäällikön alueeseen voi kuulua useampi kuin 

yksi linjakunnossapitoalue. Koulutukseltaan he ovat pääasiassa diplomi-insinöörejä tai 

insinöörejä. 

 

4.1.2 Kysymyslomakkeet 

Kaikille henkilöryhmille valmistettiin omat kysymyslomakkeensa. Jokaiselle kysymykselle 

valittiin siihen vastaavat henkilöryhmät, jonka mukaan henkilöryhmittäiset kysymyslo-

makkeet muodostuivat. Riippuen henkilöryhmästä, kysymyslomake sisälsi 14 – 37 kysy-

mystä. 

 

Kysymyslomakkeet pyrittiin rakentamaan siten, että alussa oli helppoja, niin sanottuja 

lämmittelykysymyksiä. Tärkeimmät kysymykset pyrittiin asettamaan lomakkeen puolivä-

liin, jolloin vastaajan vireystila on parhaimmillaan. Kysymyslomakkeen lopussa kysyttiin 

jälleen helpompia kysymyksiä. Tällä tavoin pyrittiin välttämään vastausväsymystä. (Heik-

kilä, 2014, s. 46; Vehkalahti, 2014, s. 48.) 

 

Kysymyslomakkeet rakennettiin siten, että alussa kysyttiin konelinja, jolla henkilö työs-

kentelee ja onko henkilö mekaaniselta vai sähkö-automaatiopuolelta. Vuoro- ja päivämes-

tareita, käyttöpäälliköiltä ja kunnossapitopäälliköiltä ei kysytty teknistä suuntautumisalaa. 

Käyttäjäkunnossapitäjiltä kysyttiin myös mistä henkilöryhmästä he ovat tulleet käyttäjä-

kunnossapitäjäksi. 

 

Kysymyslomakkeiden alussa annettiin selkeät vastausohjeet. Vastausohjeet käytiin läpi 

myös suullisesti kysymyslomakkeita jakaessa, jotta vältyttiin väärinkäsityksiltä. Vastaus-

vaihtoehdot sijoitettiin kysymyksen alapuolelle. Avoimet kysymykset sijoitettiin lomak-

keen loppuun. Kysymyslomakkeen ulkonäkö suunniteltiin selkeäksi ja ilmavaksi, jotta 

vastauksia ei jäisi antamatta sen vuoksi, ettei jokainen kysymys erottunut selkeästi paperil-

ta. Lomakkeet suunniteltiin siten, että vastaukset oli helppo siirtää tilastointiohjelmaan. 

Kysymysten numerointi oli juokseva ja ne oli aseteltu kysymyslomakkeelle aihealueittain. 

(Heikkilä, 2014, s. 46-47.) 
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Kysymyslomake testattiin teettämällä kysely kahdella käyttäjäkunnossapitäjällä. Testaami-

sella selvitettiin vastaamiseen kuluvaa aikaa, vastaamisen raskautta, ohjeiden ja kysymys-

ten selkeyttä, sekä vastausvaihtoehtojen toimivuutta. Testaamisen jälkeen lomakkeisiin 

tehtiin tarvittavat muutokset. (Heikkilä, 2014, s. 58; Vehkalahti, 2014, s. 48.) 

 

Ennen haastatteluja kysymyslomakkeet esiteltiin tehtaan luottamusmiehille, jotka hyväk-

syivät kyselyn toteuttamisen. 

 

4.1.3 Kysymykset 

Kysymykset luotiin siten, että ensin määritettiin aihealueet, joista haluttiin tietoa. Aihealu-

eista valittiin tarkemmin ne asiat, joita haluttiin selvittää. Selvitettävien asioiden pohjalta 

rakennettiin kysymykset. Kysymykset rakennettiin mahdollisimman yksiselitteisiksi ja 

selkeäkielisiksi, jotta ne olivat helppolukuisia. Yhdessä kysymyksessä kysyttiin yhtä asiaa 

kerrallaan. Suurta osaa kysymyksistä kysyttiin monelta henkilöryhmältä, jotta voitiin vah-

vistaa tulosten paikkansapitävyys. (Heikkilä, 2014, s. 54-58.) 

 

Suljettujen kysymysten vastausasteikkona käytettiin 4 -portaista Likertin asteikkoa. As-

teikon käytön peruste oli keskimmäisen vaihtoehdon poisjääminen, jolloin vastaaja joutui 

ottamaan kantaa jompaankumpaan suuntaan. Vastausvaihtoehtojen äärirajat pyrittiin mää-

rittämään mahdollisimman yksiselitteisiksi, jotta vastaaminen olisi helpompaa. Vastausten 

äärirajoja olivat esimerkiksi ”ei koskaan” – ”aina” tai ”huonosti” – ”hyvin”. Vastausvaih-

toehtona 1 pyrittiin käyttämään negatiivista vaihtoehtoa ja vastausvaihtoehtona 4 positii-

vista vaihtoehtoa, jolloin vastauksista saadaan sitä suurempi keskiarvo mitä paremmin asia 

on. (Heikkilä, 2014, s. 51-52.) 

 

Joissain tapauksissa käytettiin käänteistä asteikkoa selkeyden vuoksi. Esimerkiksi kunnos-

sapidon osaamistarpeita kysyttäessä vaihtoehto 1 vastasi ”ei osaamistarpeita” ja vaihtoehto 

4 vastasi ”paljon osaamistarpeita”. Paljon osaamistarpeita on kunnossapito-osaamisen kan-

nalta negatiivinen asia, mutta tässä tapauksessa vastaaminen näin perin oli loogisempaa. 

(Heikkilä, 2014, s. 51-52.) 
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Lopuksi valittiin eri kysymyksiin vastaavat henkilöryhmät sen perusteella, ketkä olivat 

päteviä vastaamaan mihinkin kysymykseen. Taulukossa 6 on esitetty kysymysten avulla 

selvitettävät aihealueet, aihealueen kysymyksiin vastanneet henkilöryhmät ja kysymysnu-

merot henkilöryhmän kysymyslomakkeella. Kysymykset ja vastausvaihtoehtojen 1 – 4 

vastaavuudet on esitetty liitteissä I, II, III, IV, V, VI ja VII. 

 

Taulukko 6. Kysymysten aihealueet, aihealueen kysymyksiin vastanneet henkilöryhmät ja 

kysymysnumerot kysymyslomakkeilla. 

Aihealue Vastanneet henkilöryhmät Kysymysnumerot 

Kunnossapitotyön kuormittavuus Käyttäjäkunnossapitäjät 1 – 5 

Vuoromestarit 1 – 3 

Käyttäjäkunnossapitäjien 

liikkuvuus konelinjalta toiselle 

Käyttäjäkunnossapitäjät 11 

Vuoromestarit 13, 14 

Päivämestarit 4, 9 

Käyttöpäälliköt 4 

Töiden kirjaaminen Käyttäjäkunnossapitäjät 12, 13 

Vuoromestarit 17 – 21 

Päivämestarit 12 – 15 

Käyttöpäälliköt 9 – 12 

Kunnossapitoasentajat 6, 7 

Kunnossapitoinsinöörit 6, 7 

Kunnossapitopäälliköt 6, 7 

Kunnossapito-osaamisen 

säilyttäminen ja koulutustarpeet 

Käyttäjäkunnossapitäjät 14 – 19 

Vuoromestarit 22 

Päivämestarit 16, 17 

Käyttöpäälliköt 13 

Kunnossapitoasentajat 4, 5, 10, 11 

Kunnossapitoinsinöörit 4, 5 

Kunnossapitopäälliköt 4, 5 

Ennakkohuolto Käyttäjäkunnossapitäjät 20, 21 

Vuoromestarit 24, 25 



42 

 

Päivämestarit 18, 19 

Kunnossapitoasentajat 8, 9 

Kunnossapitoinsinöörit 8, 9 

Kunnossapitopäälliköt 8, 9 

Toimintamalli häiriökorjauksissa Käyttäjäkunnossapitäjät 6 – 10 

Vuoromestarit 4, 6 – 12 

Päivämestarit 1, 3 

Käyttöpäälliköt 1, 3 

Kunnossapitoasentajat 2 

Kunnossapitoinsinöörit 2, 10 

Kunnossapitopäälliköt 2, 10 

Työturvallisuus Käyttäjäkunnossapitäjät 22 – 24 

Vuoromestarit 27 – 29 

Erikoistyökalujen saatavuus ja 

ajoneuvojen riittävyys 

Käyttäjäkunnossapitäjät 25, 26 

Vuoromestarit 30, 31 

Päivämestarit 23, 24 

Sopeutuminen työtehtävään Käyttäjäkunnossapitäjät 27, 28, 31 

Vuoromestarit 32, 36 

Yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja 

linjakunnossapidon välillä 

Käyttäjäkunnossapitäjät 29 

Vuoromestarit 33 

Päivämestarit 25 

Käyttöpäälliköt 16 

Kunnossapitoasentajat 13 

Kunnossapitoinsinöörit 12 

Kunnossapitopäälliköt 12 

Häiriökorjausten organisointi Vuoromestarit 5 

Päivämestarit 2 

Käyttöpäälliköt 2 

Käyttäjäkunnossapitäjien määrä Vuoromestarit 11 

Päivämestarit 7 

Käyttöpäälliköt 7 
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Kunnossapitoasentajat 12 

Kunnossapitoinsinöörit 11 

Kunnossapitopäälliköt 11 

 

4.1.4 Haastattelujen toteuttaminen 

Tutkimuksesta tiedotettiin haastateltavia henkilöryhmiä ensin sähköpostilla, jossa kerrottiin 

tutkimuksesta ja sen tavoitteista. Riittävän hyvän vastausprosentin varmistamiseksi eri 

henkilöryhmille järjestettiin tilaisuudet, joissa he vastasivat kysymyslomakkeisiin. Jokai-

nen tilaisuus sovittiin haastateltavien henkilöiden kanssa erikseen ja ne pyrittiin järjestä-

mään siten, että mahdollisimman moni henkilö pääsi paikalle vastaamaan kyselyyn. Pala-

verien alussa kerrottiin tarkemmin tutkimuksesta, sen tavoitteista ja merkityksestä. Lisäksi 

vastausohjeet käytiin läpi suullisesti kysymyslomakkeita jakaessa, jotta väärinkäsityksiltä 

vältyttiin. Haastattelijan vaikutuksen minimoimiseksi kysymyslomakkeet täytettiin heti 

tilaisuuden alussa, sen jälkeen kun tutkimuksesta oli kerrottu ja vastausohjeet annettu. 

Haastatteluajat pyrittiin järjestämään iltapäivällä, jotta aamupäivän työkiireet olivat ehti-

neet mennä ohi, eikä kiireisyys tai puhelin häirinnyt kyselyyn vastaamista. (Heikkilä, 2014, 

s. 64-65.) 

 

Niille henkilöille, ketkä eivät päässeet paikalle, lähetettiin kysymyslomake sähköisenä tai 

postissa työpaikalle saatekirjeen kanssa, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tavoitteesta, 

motivoitiin vastaamaan kertomalla tutkimuksen tärkeydestä, annettiin palautusohjeet ja 

painotettiin vastausten luottamuksellisuutta. (Heikkilä, 2014, s. 59.) Kolmivuorotyötä te-

kevien henkilöiden haastattelut pidettiin vuoropalavereissa, jotka järjestettiin työajan ulko-

puolella. Päivätyötä tekevien henkilöiden haastattelut pidettiin työaikana järjestetyissä pa-

lavereissa. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien ja vuoromestarien haastattelut pidettiin käyttäjäkunnossapidon 

vuoropalavereissa. Palavereja pidettiin yhteensä 5 kpl, yksi jokaiselle tehtaalla työskente-

levälle vuorolle. Palaverissa kerrottiin mitä kysely koskee ja miksi kysely tehdään, jonka 

jälkeen kysymyslistat jaettiin ja annettiin 45 minuuttia aikaa vastata. Kysymyslomakkeet 

palautettiin, kun kaikkiin kysymyksiin oli vastattu. Niille käyttäjäkunnossapitäjille ja vuo-

romestareille, ketkä eivät päässeet osallistumaan vuoropalavereihin, lähetettiin kysymys-
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lomakkeet postitse palautuskuoren ja saatekirjeen kanssa. Käyttäjäkunnossapitäjien kysy-

myslomake on esitetty liitteessä I ja vuoromestarien kysymyslomake on esitetty liitteessä 

II. 

 

Päivämestarien ja käyttöpäälliköiden kyselyt toteutettiin konelinjoittain. Jokaiselle konelin-

jalle järjestettiin oma palaverinsa. Kysymyslomakkeet jaettiin sähköisessä muodossa ja 

henkilöt vastasivat niihin itselleen sopivana ajankohtana. Täytetyt kysymyslomakkeet pa-

lautettiin konelinjan palaverissa. Näissä palavereissa haastateltiin päivämestarit ja käyttö-

päälliköt myös suullisesti kysymyslomakkeen palauttamisen jälkeen. Haastattelut koskivat 

käyttäjäkunnossapidon tilannetta ja kehityskohteita konelinjalla. Niille henkilöille, ketkä 

eivät päässeet osallistumaan palaveriin, lähetettiin kysymyslomake uudelleen sähköpostilla 

saateviestin kanssa. Päivämestarien kysymyslomake on esitetty liitteessä III ja käyttöpääl-

liköiden kysymyslomake on esitetty liitteessä IV. 

 

Linjakunnossapitohenkilöstön kyselyt toteutettiin omissa palavereissaan. Palaverit järjes-

tettiin linjakunnossapitoalue kerrallaan. Kysymyslomakkeet jaettiin palaverien alussa, jon-

ka jälkeen niihin vastattiin ja täytetyt lomakkeet kerättiin pois. Yhdessä tilaisuudessa haas-

tateltiin linjakunnossapitoalueen kunnossapitopäällikkö, kunnossapitoinsinöörit, sekä kaksi 

kunnossapitoasentajaa, joista toinen oli mekaaniselta ja toinen sähkö-automaatiopuolelta. 

Niille henkilöille ketkä eivät päässeet osallistumaan palaveriin, lähetettiin kysymyslomake 

ja saateviesti sähköpostitse. Kunnossapitoasentajien kysymyslomake on esitetty liitteessä 

V, kunnossapitoinsinöörien kysymyslomake on esitetty liitteessä VI ja kunnossapitopäälli-

köiden kysymyslomake on esitetty liitteessä VII. 

 

4.2 Aineiston käsittely 

Vastauksien syöttämistä varten tehtiin pohja Microsoft Office Excel -ohjelmaan, johon 

vastaukset syötettiin. Vastausten syöttämisen jälkeen käytiin lomakkeet läpi uudestaan, 

jotta varmistuttiin, että tiedot on syötetty ohjelmaan oikein. (Heikkilä, 2014, s. 118, 128.) 

 

Vastauksista laskettiin keskiarvot ja virhemarginaali. Niiden kysymysten, joissa kysyttiin 

prosenttiosuutta tai määrää ilman erillistä vastausasteikkoa, vastauksista laskettiin keskiha-

jonta. Jokaisen kysymyksen vastaukset käsiteltiin erikseen. Ohjelman avulla yhdistettiin 
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kysymykseen vastanneiden henkilöryhmien vastaukset ja laskettiin vastausten keskiarvot 

konelinjoittain, tehdastasolla ja henkilöryhmittäin. Tulosten laskennan jälkeen tarkastettiin, 

ettei mikään muuttuja saa mahdottomia arvoja. (Heikkilä, 2014, s. 41, 86, 128.) 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapitotyön määrää ja riittävyyttä kunnossapito-osaamisen 

säilyttämiseksi koskevien kysymysten vastausten perusteella pyrittiin selvittämään osaami-

sen säilyttämiseksi riittävää kunnossapitotyön määrää. Sitä selvitettiin tutkimalla vastaus-

ten välistä lineaarista korrelaatiota ja selitysastetta. (Heikkilä, 2014, s. 90-92.) 

 

Vastauksien keskiarvoille tehtiin luotettavuustarkastelu laskemalla virhemarginaali luotta-

musvälin avulla. Luottamustasona käytettiin 95 %:a. 95 % luottamusvälin perusteella voi-

daan sanoa, että kunkin vastauksen todellinen keskiarvo on 95 % todennäköisyydellä anne-

tulla välillä. Luottamusvälin laskemisessa käytettiin Microsoft Office Excel -ohjelmaa, 

joka laskee virhemarginaalin luottamustason, otoksen keskihajonnan ja otoskoon perusteel-

la. (Heikkilä, 2014, s. 104-105.) 

 

4.2.1 Käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana 

Jokaisen konelinjan käyttäjäkunnossapidolle laskettiin kokonaisarvosana, joka saatiin seu-

raavien viiden aihealueen arvosanojen summana: 

 Kunnossapitotöiden raportoinnin laatu 

 Kunnossapitotöiden riittävyys 

 Linjaseisokeissa tehdyt kunnossapitotyöt 

 Toimintamalli häiriökorjauksissa 

 Työturvallisuus. 

 

Kunnossapitotöiden raportoinnin laadun arvosanaksi laskettiin keskiarvo kysymysten 

”Tehdäänkö korjaustyön toimenpiteistä riittävän tarkka kirjallinen erittely?” ja ”Onko 

käyttäjäkunnossapidon tekemät häiriöilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti?” konelinjoit-

taisten vastausten keskiarvoista. 

 

Kunnossapito-osaamisen säilyttämisestä laskettiin kaksi arvosanaa. Kunnossapitotöiden 

riittävyyden arvosanaksi laskettiin keskiarvo kysymyksen ”Onko kunnossapitotöitä riittä-



46 

 

västi, jotta osaaminen säilyy?” konelinjoittaisista vastauksista. Linjaseisokeissa tehtyjen 

kunnossapitotöiden arvosanaksi laskettiin kysymysten ”Onko käyttäjäkunnossapitäjiä ollut 

konelinjasi kunnossapitoseisokeissa tekemässä linjakunnossapidon suunnittelemia huolto- 

ja korjaustöitä?” ja ”Jos käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä seisokeissa tehtäviin 

kunnossapitotöihin, millaisia töitä heillä on teetetty?” konelinjoittaisten vastausten kes-

kiarvoista. 

 

Häiriökorjauksen toimintamallin arvosanaksi laskettiin keskiarvo kysymysten ”Käytetään-

kö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksessa?” ja ”Jos oman 

konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole varmuutta 

seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja kysytty ensin apua 

muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnossapidolta tai ulkopuoli-

silta toimijoilta?” konelinjoittaisten vastausten keskiarvoista. 

 

Työturvallisuuden arvosanaksi laskettiin keskiarvo kaikkien kolmen työturvallisuutta kos-

kevan kysymyksen konelinjoittaisten vastausten keskiarvoista. 

 

Vastausten keskiarvojen laskennassa otettiin huomioon kaikkien kysymykseen vastannei-

den henkilöryhmien vastaukset.  
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5 TULOKSET 

 

 

Haastattelujen avulla selvitettiin kunnossapitotyön kuormittavuutta, käyttäjäkunnossapitä-

jien liikkuvuutta konelinjojen välillä, kunnossapitotöiden kirjaamista, kunnossapito-

osaamisen säilyttämistä, ennakkohuoltotoimia, häiriökorjauksen toimintamallin toimivuut-

ta, työturvallisuutta, erikoistyökalujen saatavuutta, sopeutumista käyttäjäkunnossapitäjän 

työtehtävään, käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön toimivuutta, vuoron 

sisäisen yhteistyön toimivuutta, häiriökorjausten organisoinnin toimivuutta ja käyttäjäkun-

nossapitäjien määrän riittävyyttä. Kyselyn vastausprosentit on esitetty taulukossa 7. Yksi 

käyttäjäkunnossapitäjien vastauslomake palautettiin tyhjänä, koska kyseinen henkilö ei ole 

vielä päässyt kunnossapito-oppiin. 

 

Taulukko 7. Kyselyn vastausprosentit henkilöryhmittäin. 

Henkilöryhmä Vastausprosentti 

Käyttäjäkunnossapitäjät 82,3 % 

Vuoromestarit 92 % 

Päivämestarit 94,1 % 

Käyttöpäälliköt 100 % 

Kunnossapitoasentajat 100 % * 

Kunnossapitoinsinöörit 92 % 

Kunnossapitopäälliköt 100 % * 

Yhteensä 89,5 % 

* 100 % niistä kenelle kysely annettiin. Kunnossapitoasentajista valittiin vastaamaan yksi 

sähkö-automaatio- ja yksi mekaanisen puolen asentaja per huoltoalue. Kunnossapitopalve-

päälliköistä kysely teetettiin ainoastaan konelinjojen kunnossapidosta vastaavilla kunnos-

sapitopäälliköillä. Yhdellä linjakunnossapidon kunnossapitopäälliköllä kyselyä ei teetetty, 

sillä hän oli diplomityön ohjaaja. 

 

Käyttäjäkunnossapidon konelinjakohtainen kokonaisarviointi on esitetty taulukossa 8. Ko-

nelinjat on järjestetty kokonaisarvosanan mukaan suurimmasta pienimpään. 
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Taulukko 8. Käyttäjäkunnossapidon kokonaisarviointi konelinjoittain. 

Konelinja 

 

Kokonaisarvi-

ointi 

(5 – 20) 

Kunnos-

sapito-

töiden 

rapor-

toinnin 

laatu 

(1 – 4) 

Kunnos-

sapito-

töiden 

riittä-

vyys 

(1 – 4) 

Linja-

jaseiso-

seiso-

keissa 

tehdyt 

kunnos-

sapito-

työt 

(1 – 4) 

Toimin-

tamalli 

häiriö-

korjauk-

sissa 

(1 – 4) 

Työtur-

vallisuus 

(1 – 4) 

E 15,46 (69,6 %) 2,98 3,11 3,11 2,81 3,46 

A 14,76 (65,6 %) 2,94 3,00 2,52 3,01 3,30 

I 14,72 (64,3 %) 3,13 2,75 2,94 2,54 3,36 

F 14,56 (64,0 %) 3,00 3,00 2,38 2,91 3,26 

C 14,43 (62,4 %) 2,73 2,78 2,88 2,79 3,26 

D 13,96 (59,2 %) 2,67 2,73 2,82 2,75 3,00 

G 13,78 (58,0 %) 3,00 2,13 2,88 2,49 3,29 

J 13,27 (55,6 %) 2,84 2,50 2,18 2,33 3,42 

H 13,22 (54,8 %) 3,00 1,93 3,07 2,11 3,10 

K 13,06 (54,3 %) 2,67 2,28 1,97 2,29 3,85 

B 12,85 (52,3 %) 2,81 1,80 3,05 2,19 2,99 

N 12,82 (52,3 %) 2,68 2,89 1,42 2,38 3,46 

L 12,75 (51,7 %) 2,68 2,43 1,69 2,35 3,60 

M 12,66 (51,4 %) 2,76 1,89 2,22 2,43 3,38 

O 12,21 (48,2 %) 2,53 2,25 1,52 2,41 3,49 

Keskiarvo 13,36 (57,6 %) 2,83 2,50 2,44 2,52 3,35 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5.1 Kunnossapitotyön kuormittavuus 

Kunnossapitotyön kuormittavuudesta selvitettiin kuinka suuri osa käyttäjäkunnossapitäjän 

työajasta on kunnossapitotyötä, ja kuinka kuormittavia tuotanto- ja kunnossapitotyöt ovat 

henkisesti ja fyysisesti. Näihin tuloksiin otettiin huomioon ainoastaan käyttäjäkunnossapi-

täjien vastaukset. Kunnossapitotöiden osuutta työajasta tarkasteltiin sekä konelinjoittain, 

että henkilöryhmittäin. Taulukossa 9 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien tekemän kunnos-

sapitotyön ja muilla konelinjoilla tehdyn kunnossapitotyön osuudet ja keskihajonnat työ-

ajasta henkilöryhmittäin. Keskimäärin 24 % työajasta kului kunnossapitotöissä. Eniten 

kunnossapitotyötä ovat tehneet ryhmästä 1 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät. Vähiten kun-

nossapitotyötä ovat tehneet ryhmästä 5 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät. Ryhmästä 1 tulleet 

ovat tehneet eniten ja ryhmästä 5 tulleet vähiten kunnossapitotöitä muilla konelinjoilla. 

 

Taulukko 9. Käyttäjäkunnossapitäjien tekemän kunnossapitotyön ja muilla konelinjoilla 

tehdyn kunnossapitotyön osuudet ja keskihajonnat työajasta henkilöryhmittäin. 

Henkilöryhmä Kunnossapitotyön osuus 

työajasta 

Muilla konelinjoilla teh-

dyn kunnossapitotyön 

osuus työajasta 

Ryhmä 1 35 ± 10,1 % 19 ± 11,4 % 

Ryhmä 2 19 ± 12,2 % 6 ± 5,7 % 

Ryhmä 3 18 ± 11,4 % 7 ± 7,5 % 

Ryhmä 4 28 ± 16 % 13 ± 13,8 % 

Ryhmä 5 12 ± 7,6 % 4 ± 4,5 % 

Yhteensä 24 ± 14,1 % 11,5 ± 11,1 % 

 

Kuvassa 8 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien arvio heidän tekemän kunnossapitotyön 

osuudesta työajasta konelinjoittain. Eniten kunnossapitotöitä ovat tehneet konelinjojen E, 

F, N, A ja I käyttäjäkunnossapitäjät. Vähiten kunnossapitotyötä ovat tehneet konelinjojen 

B, H, J ja G käyttäjäkunnossapitäjät. 
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 Kuva 8. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio heidän tekemän kunnossapitotyön osuudesta työ-

ajasta konelinjoittain. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien arvio tuotanto- ja kunnossapitotyön henkisestä ja fyysisestä 

kuormittavuudesta on esitetty kuvassa 9. Käyttäjäkunnossapitäjät kokivat kunnossapito- ja 

tuotantotyöt henkisesti yhtä kuormittaviksi. Tuotantotyö koettiin fyysisesti kuormittavam-

maksi kuin kunnossapitotyö.  

 

 

Kuva 9. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio tuotanto- ja kunnossapitotyön henkisestä ja fyysi-

sestä kuormittavuudesta. 
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5.2 Käyttäjäkunnossapitäjien liikkuvuus konelinjojen välillä 

Käyttäjäkunnossapitäjien liikkuvuudesta konelinjojen välillä selvitettiin kuinka suuri osa 

työajasta kuluu muiden konelinjojen kunnossapitotöissä, kuinka helposti apua on ollut saa-

tavilla muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta kun sitä on tarvittu ja kuinka helposti 

käyttäjäkunnossapitäjät ovat irrotettavissa tuotantotyöstä avuksi toisen konelinjan häiriö-

korjaukseen. Kuvassa 10 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien arvio muilla konelinjoilla 

tehtyjen kunnossapitotöiden osuudesta työajasta konelinjoittain. Keskimäärin muiden ko-

nelinjojen häiriökorjauksissa kului 11,5 % työajasta. Eniten muille konelinjoille ovat liik-

kuneet konelinjojen E ja F käyttäjäkunnossapitäjät. Vähiten konelinjojen B, H, L ja O käyt-

täjäkunnossapitäjät. 

 

 

Kuva 10. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio muilla konelinjoilla tehdyissä kunnossapitotöissä 

kuluneen ajan osuudesta työajasta konelinjoittain. 

 

Kuvassa 11 on esitetty vuoromestarien, päivämestarien ja käyttöpäälliköiden vastausten 

keskiarvo kysymyksiin ”Kuinka helposti häiriökorjaustöihin on ollut saatavilla apua muilta 

konelinjoilta sitä tarvittaessa?” ja ”Miten avun saanti muiden konelinjojen käyttäjäkunnos-

sapidolta on toiminut?”. Tehdastasolla avun saamisen keskiarvoksi saatiin 2,73. Heikoiten 

apua on saatu konelinjoilla A ja H. Parhaiten apua on saatu konelinjoilla G, J, K, L ja M.  
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Kuva 11. Vuoromestarien, päivämestarien ja käyttöpäälliköiden arvio avun saannin toimi-

vuudesta muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta konelinjoittain. 

 

Taulukossa 10 on esitetty muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta avun saantia kos-

kevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Päivä-

mestarien vastausten keskiarvo oli pienin ja käyttöpäälliköiden suurin. 

 

Taulukko 10. Muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta avun saantia koskevien kysy-

mysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 0 6 15 2 2,83 

Päivämestarit 1 7 6 0 2,36 

Käyttöpäälliköt 0 0 7 1 3,13 

Yhteensä 1 13 28 3 2,73 

 

Kuvassa 12 on esitetty vuoromestarien ja päivämestarien vastausten keskiarvo kysymyk-

seen ”Kuinka helposti käyttäjäkunnossapitäjät ovat irrotettavissa omalta konelinjalta toisel-

le konelinjalle häiriökorjauksen avuksi?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 

2,24. Vaikeinta käyttäjäkunnossapitäjien irrotettavuus on ollut konelinjoilla B, G, H ja O. 

Helpointa irrottaminen on ollut konelinjoilla C ja J.  
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Kuva 12. Vuoromestarien ja päivämestarien arvio kuinka helposti käyttäjäkunnossapitäjät 

ovat irrotettavissa tuotantotyöstä toisen konelinjan häiriökorjaukseen. 

 

Taulukossa 11 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien irrotettavuutta tuotantotyöstä koskevan 

kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Vuoromesta-

rien ja päivämestarien vastausten keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan. 

 

Taulukko 11. Käyttäjäkunnossapitäjien irrotettavuutta tuotantotyöstä koskevan kysymyksen 

vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 4 12 5 2 2,22 

Päivämestarit 4 5 4 2 2,27 

Yhteensä 8 17 9 4 2,24 

 

5.3 Kunnossapitotöiden kirjaaminen 

Kunnossapitotöiden kirjaamisesta tarkasteltiin häiriöille tehtyjen toimenpiteiden raportoin-

nin laatua, häiriöilmoitusten otsikoinnin laatua ja kirjaamatta jääneiden töiden määrää. 

Toimenpiteiden raportoinnin ja otsikoinnin laatua koskevaan kysymykseen vastasivat 

kaikki henkilöryhmät. Kirjaamatta jääneiden töiden määrään otettiin huomioon käyttäjä-

kunnossapitäjien vastaukset. 
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Käyttäjäkunnossapitäjiltä kysyttiin ”Teetkö korjaustyön toimenpiteistä kirjallisen erittelyn 

ilmoitukselle ja työtilaukselle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.)”. Vuoromesta-

reilta kysyttiin ”Tehdäänkö korjaustyön toimenpiteistä kirjallinen erittely ilmoitukselle ja 

työtilaukselle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.)” Päivämestareilta ja käyttöpääl-

liköiltä kysyttiin ”Tekeekö käyttäjäkunnossapito korjaustyön toimenpiteistä riittävän tar-

kan kirjallisen erittelyn ilmoitukselle ja työtilaukselle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä 

erittely.)”. Linjakunnossapidolta kysyttiin ”Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoituksille ja 

työtilauksille tehty riittävän tarkka kirjallinen erittely korjaustyön toimenpiteistä? (Huollet-

tu / Korjattu ei ole riittävä erittely.)”. Kuvassa 13 on esitetty edellä mainittujen kysymysten 

vastausten keskiarvo konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 3,01. Useimmin 

kunnossapitotöiden toimenpiteet ovat kirjanneet riittävän tarkasti konelinjojen A, F ja I 

käyttäjäkunnossapitäjät. Eniten kehitettävää oli konelinjojen K, L, M, N ja O käyttäjäkun-

nossapitäjillä. 

 

 

Kuva 13. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja 

linjakunnossapitohenkilöstön arvio kuinka usein häiriöilmoitukselle on tehty riittävän tark-

ka kirjallinen erittely korjaustyön toimenpiteistä. 

 

Taulukossa 12 on esitetty häiriökorjaustyölle tehtyjen toimenpiteiden raportoinnin laatua 

koskevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 
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Paras keskiarvo oli käyttäjäkunnossapitäjien vastauksilla ja heikoin linjakunnossapidon 

vastauksilla. 

 

Taulukko 12. Häiriökorjaustyölle tehtyjen toimenpiteiden raportoinnin laatua koskevien 

kysymysten vastausten määrät ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 1 7 24 46 3,47 

Vuoromestarit 0 1 13 9 3,35 

Päivämestarit 2 6 7 1 2,44 

Käyttöpäälliköt 0 3 5 0 2,63 

Linjakunnossapito 5 23 20 2 2,38 

Yhteensä 8 40 69 58 3,01 

 

Kuvassa 14 on esitetty vuoromestarien, päivämestarien, käyttöpäällikköjen ja linjakunnos-

sapitohenkilöstön vastausten keskiarvo kysymykseen ”Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoi-

tukset otsikoitu riittävän tarkasti?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,56. 

Useimmin ilmoitukset oli otsikoitu riittävän tarkasti konelinjoilla G ja H. Eniten kehitettä-

vää oli konelinjoilla C ja D. 

 

 

Kuva 14. Vuoromestarien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja linjakunnossapidon arvio 

kuinka usein häiriöilmoitukset on otsikoitu riittävän tarkasti. 
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Taulukossa 13 on esitetty häiriöilmoitusten otsikoinnin laatua koskevien kysymysten vas-

taukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Vuoromestarien vastausten 

keskiarvo oli suurin ja linjakunnossapidon pienin. 

 

Taulukko 13. Häiriöilmoituksen otsikoinnin laatua koskevien kysymysten vastaukset ja nii-

den keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 0 0 18 5 3,22 

Päivämestarit 0 3,5 11,5 0 2,77 

Käyttöpäälliköt 0 3 5 0 2,63 

Linjakunnossapito 10 21 19 0 2,18 

Yhteensä 10 27,5 53,5 5 2,56 

 

Kuvassa 15 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo ja keskihajonta ky-

symykseen ”Kuinka paljon pieniä korjaustöitä (alle 1h) jää kirjaamatta? (kpl / vko)” kone-

linjoittain. Eniten pieniä korjaustöitä on jäänyt kirjaamatta konelinjojen E, K ja N käyttäjä-

kunnossapitäjillä. Vähiten töitä on jäänyt kirjaamatta konelinjojen D, F, J ja L käyttäjäkun-

nossapitäjillä. 

 

 

Kuva 15. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio kirjaamatta jääneiden alle 1 h kestävien häiriö-

korjaustöiden määrästä konelinjoittain. 
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5.4 Kunnossapito-osaamisen säilyttäminen 

Kunnossapito-osaamisen säilyttämisestä selvitettiin kunnossapitotyön määrää, sen riittä-

vyyttä kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi, halukkuutta tehdä enemmän kunnossapito-

työtä ja halukkuutta tehdä työjaksoja linjakunnossapidossa. Aiemmin taulukosta 9 nähtiin, 

että käyttäjäkunnossapitäjien työajasta keskimäärin 24 % on ollut kunnossapitotyötä. Ku-

vassa 16 on esitettyä käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Onko 

kunnossapitotöitä ollut riittävästi, jotta osaaminen säilyy?” konelinjoittain. Tehdastasolla 

kunnossapitotöiden riittävyyden keskiarvoksi saatiin 2,14. Kunnossapito-osaamisen säily-

misen kannalta kunnossapitotöitä on ollut riittävimmin konelinjojen E, I ja N käyttäjäkun-

nossapitäjillä. Riittämättömimmin kunnossapitotöitä on ollut konelinjojen B, H, M ja O 

käyttäjäkunnossapitäjillä. 

 

 

Kuva 16. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio kunnossapitotyön riittävyydestä kunnossapito-

osaamisen säilyttämiseksi konelinjoittain. 

 

Taulukossa 14 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvot ja 95 % virhe-

marginaalit kysymyksiin ”Oletko halukas tekemään enemmän kunnossapitotöitä, jos niitä 

olisi tarjolla?” ja ”Oletko halukas tekemään työjaksoja linjakunnossapidon päivävuorossa? 

(Esim. 3 kk työkierto)” henkilöryhmittäin. Kaikki käyttäjäkunnossapitäjät, paitsi ryhmästä 

4 tulleet olivat erittäin halukkaita tekemään enemmän kunnossapitotöitä. Ryhmästä 4 tul-

leiden käyttäjäkunnossapitäjien vastausten hajonta oli suuri. Ryhmästä 5 tulleet käyttäjä-

kunnossapitäjät olivat selvästi halukkaita tekemään työjaksoja linjakunnossapidossa. 
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Taulukko 14. Käyttäjäkunnossapitäjien halukkuutta tehdä enemmän kunnossapitotöitä ja 

työjaksoja linjakunnossapidossa koskevien kysymysten vastausten keskiarvot ja 95 % vir-

hemarginaalit henkilöryhmittäin. 

Henkilöryhmä Halukkuus tehdä enem-

män kunnossapitotöitä 

Halukkuus tehdä työjak-

soja linjakunnossapidossa 

Ryhmä 1 3,52 ± 0,26 1,89 ± 0,35 

Ryhmä 2 3,43 ± 0,27 2,57 ± 0,45 

Ryhmä 3 3,71 ± 0,25 2,32 ± 0,41 

Ryhmä 4 2,44 ± 0,82 2,13 ± 0,86 

Ryhmä 5 3,69 ± 0,26 3,00 ± 0,48 

Yhteensä 3,44 ± 0,17 2,31 ± 0,22 

 

Kunnossapitoasentajilta kysyttiin, ovatko he halukkaita tekemään työkiertoa käyttäjäkun-

nossapidon ja linjakunnossapidon välillä. Vastausten keskiarvoksi saatiin 1,82, eli he eivät 

ole halukkaita tekemään työjaksoja käyttäjäkunnossapidossa. 

 

Kuvassa 17 on esitetty kunnossapitotyön määrän ja kunnossapitotyön riittävyyden kokemi-

sen kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi välinen lineaarinen korrelaatio, selitysasteet ja 

regressiosuorien yhtälöt. Ainoastaan käyttäjäkunnossapitäjien vastaukset otettiin huomi-

oon. Mekaanisen puolen selitysasteeksi saatiin 27,66 % ja sähkö-automaatiopuolen 15,02 

%. 

 

 

Kuva 17. Kunnossapitotyön määrän ja kunnossapitotyön riittävyyden kokemisen kunnos-

sapito-osaamisen säilyttämiseksi välinen lineaarinen korrelaatio, selitysasteet ja regres-

siosuorien yhtälöt. 
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Kuvassa 18 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja 

linjakunnossapitohenkilöstön vastauksien keskiarvo kysymyksiin ”Oletko ollut seisokeissa 

tekemässä linjakunnossapidon suunnittelemia huolto- ja korjaustöitä?”, ”Ovatko konelinja-

si käyttäjäkunnossapitäjät olleet seisokkipäivinä tekemässä linjakunnossapidon suunnitte-

lemia huolto- ja korjaustöitä?” ja ”Onko käyttäjäkunnossapitäjiä ollut käytettävissä kone-

linjasi seisokkipäivinä linjakunnossapidon suunnittelemiin huolto- ja korjaustöihin?”. Vas-

tausten keskiarvoksi tehdastasolla saatiin 2,36. Useimmin käyttäjäkunnossapitäjiä lin-

jaseisokkien kunnossapitotöissä on käytetty konelinjoilla A, B, E, H ja I. Harvimmin käyt-

täjäkunnossapitäjiä linjaseisokeissa tehtävissä kunnossapitotöissä on käytetty konelinjoilla 

K, L, N ja O. 

 

 

Kuva 18. Käyttäjäkunnossapitäjien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja linjakunnossapi-

tohenkilöstön arvio, kuinka usein käyttäjäkunnossapitäjä on ollut tekemässä linjakunnos-

sapidon suunnittelemia kunnossapitotöitä linjaseisokissa konelinjoittain. 

 

Taulukossa 15 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien linjaseisokeissa tehtävissä kunnossapi-

totöissä käyttämistä koskevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmit-

täin tehdastasolla. Päivämestarien vastausten keskiarvo oli suurin ja linjakunnossapidon 

pienin. 
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Taulukko 15. Käyttäjäkunnossapitäjän linjaseisokeissa tehtävissä kunnossapitotöissä käyt-

tämistä koskevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdasta-

solla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 11,5 24,5 34,5 6,5 2,47 

Päivämestarit 1 4,5 8,5 2 2,72 

Käyttöpäälliköt 0 3 3 1 2,71 

Linjakunnossapito 14 24 8 4 2,04 

Yhteensä 26,5 56 54 13,5 2,36 

 

Kuvassa 19 on esitetty linjakunnossapitohenkilöstön vastausten keskiarvo kysymykseen 

”Jos käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä konelinjasi seisokkitöihin, millaisia töitä 

heillä on teetetty?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,42. Keskimäärin 

haastavimpia töitä on teetetty konelinjoilla C, D, E ja G. Keskimäärin helpoimpia töitä on 

teetetty konelinjoilla L, N ja O. 

 

 

Kuva 19. Linjakunnossapidon arvio linjaseisokeissa käyttäjäkunnossapitäjillä teetettyjen 

kunnossapitotöiden haastavuudesta konelinjoittain. 

 

Kuvassa 20 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Koet-

ko, että joissain osaamisalueissa olisi vielä opittavaa? Minkä aihealueen koulutukselle koet 

olevan tarvetta?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 3,15. Eniten osaamis-
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tarpeita oli konelinjojen C, D, H, M ja O käyttäjäkunnossapitäjillä. Vähiten osaamistarpeita 

oli konelinjojen E, F, G, J ja K käyttäjäkunnossapitäjillä. 

 

 

Kuva 20. Käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapidollisten koulutustarpeiden määrä konelin-

joittain. 

 

Mekaanisen puolen koulutustarpeita olivat: 

 Hydrauliikka, 9 

 Hitsaus, 3 

 Paineilmakompressorit ja -verkosto, 3 

 Trukit ja nostimet, 3 

 Koneistus, 2 

 Konekorjaamon CNC -jyrsinkone, 2 

 Laakerointi, 2 

 Varasto, 2 

 Prosessikoulutusta, 2 

 Pneumatiikka, 1 

 Telanvaihdot, 1 

 Mekaaniset tiivisteet, 1 

 Huolto/öljyt, 1 

 Jäähdytysjärjestelmät, 1 

 Ekstruuderit, 1 
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 Tuotannon kemikaalit, 1 

 Kaikki, 1. 

 

Sähkö- ja automaatiopuolen koulutustarpeita olivat: 

 Automaatiolaitteet, -järjestelmät ja -työt, 15 

 Logiikat, 14 

 Sähkönjakeluverkko, - hälytykset, sähkökäytöt, -moottorit ja -työt, 10 

 Oman konelinjan ulkopuoliset prosessit ja laitteet, 7 

 Taajuusmuuttajat, 2 

 Varaston trukkikoulutus, 2 

 Eri laitteiden viritykset, 1 

 Prosessikoulutus, 1 

 Kaikki, 1. 

 

Kuvassa 21 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Koet-

ko, että kunnossapitojärjestelmän lisäkoulutukselle olisi tarvetta? Jos on, niin mitä alueita 

on tarve kehittää?” konelinjoittain. Eniten osaamistarpeita oli konelinjojen A, B, M, N ja O 

käyttäjäkunnossapitäjillä. Vähiten osaamistarpeita oli konelinjojen C, F, G, I ja J käyttäjä-

kunnossapitäjillä. 

 

 

Kuva 21. Käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapitojärjestelmän koulutustarpeiden määrä 

konelinjoittain. 
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Kunnossapitojärjestelmän koulutustarpeita olivat: 

 Varaosien haku, 8 

 Kaikki, 6 

 Kertauskoulutus, 3 

 Kuvien haku, 2 

 Vikahistorian selvittäminen, 2 

 Varaosan paikantaminen varastosta, 1 

 Töiden kirjaamiset, 1 

 Korvaavan varaosan haku, 1. 

 

5.5 Ennakkohuolto 

Ennakkohuoltotoimenpiteistä selvitettiin kuinka usein käyttäjäkunnossapitäjät havainnoi-

vat ja kirjaavat häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä ja alkavia vaurioita. Kuvassa 22 on esi-

tetty käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien ja linjakunnossapidon vas-

tausten keskiarvo kysymyksiin ”Havainnoidaanko ja kirjataanko häiriön aiheuttaneita juu-

risyitä?” ja ”Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito häiriöiden aiheuttaneita juu-

risyitä?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 1,97. Useimmin juurisyitä on 

havainnoitu ja kirjattu konelinjoilla I ja J. Harvimmin juurisyitä on havainnoitu ja kirjattu 

konelinjoilla K, L ja O. 

 

 

Kuva 22. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien ja linjakunnossapidon 

arvio käyttäjäkunnossapidon häiriöitä aiheuttaneiden vikojen juurisyiden havainnoimisesta 

ja kirjaamisesta konelinjoittain. 
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Taulukossa 16 on esitetty vikoja aiheuttaneiden juurisyiden havainnointia ja kirjaamista 

koskevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo oli suurin ja linjakunnossapidon pienin. 

 

Taulukko 16. Vikoja aiheuttaneiden juurisyiden havainnointia ja kirjaamista koskevien 

kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 6 46 22 3 2,29 

Vuoromestarit 4 13 6 0 2,09 

Päivämestarit 6 6,5 1,5 0 1,68 

Linjakunnossapito 25 24 1 0 1,52 

Yhteensä 41 89,5 30,5 3 1,97 

 

Kuvassa 23 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien ja linja-

kunnossapidon vastausten keskiarvo kysymyksiin ”Havainnoidaanko ja kirjataanko alkavia 

vaurioita?” ja ”Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito alkavia vaurioita?” konelin-

joittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,58. Useimmin alkavia vaurioita on havainnoi-

nut ja kirjannut konelinjojen A, F ja I käyttäjäkunnossapidot. Harvimmin alkavia vaurioita 

on havainnoinut ja kirjannut konelinjojen K, N ja O käyttäjäkunnossapidot. 

 

 

Kuva 23. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien ja linjakunnossapidon 

arvio käyttäjäkunnossapidon alkavien vaurioiden havainnoimisesta ja kirjaamisesta kone-

linjoittain. 
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Taulukossa 17 on esitetty alkavien vaurioiden havainnointia ja kirjaamista koskevien ky-

symysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Linjakunnossa-

pidon vastausten keskiarvo oli pienin ja vuoromestarien suurin. 

 

Taulukko 17. Alkavien vaurioiden havainnointia ja kirjaamista koskevien kysymysten vas-

taukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 2 25 46 4 2,68 

Vuoromestarit 0 3 13 7 3,17 

Päivämestarit 2 5 9 0 2,44 

Linjakunnossapito 7 26 17 0 2,20 

Yhteensä 11 59 85 11 2,58 

 

5.6 Toimintamalli häiriökorjauksissa 

Häiriökorjauksien toimintamallin toteutumisesta selvitettiin kuinka usein käyttäjäkunnos-

sapitäjää on käytetty häiriökorjauksessa päivätyöaikana, pyydetäänkö apua muiden kone-

linjojen käyttäjäkunnossapidolta vai linjakunnossapidolta, jos oman konelinjan käyttäjä-

kunnossapitäjän osaamistaso on riittämätön ja saadaanko linjakunnossapidolta apua riittä-

vän nopeasti päivätyöaikana ja sen ulkopuolella. Kuvassa 24 on esitetty vuoro- ja päivä-

mestarien, käyttöpäälliköiden ja linjakunnossapitohenkilöstön vastausten keskiarvo kysy-

mykseen ”Käytätkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksis-

sa?” ja ”Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksis-

sa?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,68. Useimmin käyttäjäkunnossapi-

täjää on käytetty häiriökorjauksessa konelinjoilla A, C, D, F ja I. Harvimmin konelinjoilla 

G, J, K, N ja O. 
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Kuva 24. Vuoromestarien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja linjakunnossapitohenki-

löstön arvio kuinka usein käyttäjäkunnossapitäjää käytetään konelinjan häiriökorjauksessa 

päivätyöaikana konelinjoittain. 

 

Taulukossa 18 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien käyttöä päivätyöajan häiriökorjauksissa 

koskevien kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Linjakunnossapidon vastausten keskiarvo oli pienin ja käyttöpäälliköiden suurin. 

 

Taulukko 18. Käyttäjäkunnossapitäjien käyttöä päivätyöajan häiriökorjauksissa koskevien 

kysymysten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 0 4 15 4 3,00 

Päivämestarit 1 5 7 3 2,75 

Käyttöpäälliköt 0 0 4 4 3,50 

Linjakunnossapito 8 22 13 7 2,38 

Yhteensä 9 31 39 18 2,68 

 

Kuvassa 25 on esitetty päivämestarien, käyttöpäälliköiden, kunnossapitoinsinöörien ja 

kunnossapitopäälliköiden vastausten keskiarvot kysymykseen ”Jos oman linjan käyttäjä-

kunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole varmuutta seuraavista toimen-

piteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja kysytty ensin apua muiden konelinjojen 
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käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta?” kone-

linjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,25. Useimmin toimintamalli on toteutunut 

konelinjoilla A ja E. Harvimmin konelinjoilla B ja H. 

 

 

Kuva 25. Päivämestarien, käyttöpäälliköiden, kunnossapitoinsinöörien ja kunnossapito-

päälliköiden arvio kysytäänkö apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ennen 

linjakunnossapitoa konelinjoittain. 

 

Taulukossa 19 on esitetty kysymyksen ”Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty 

ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole varmuutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu 

toimintamallin mukaan ja kysytty ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta 

ja sitten linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta?” vastaukset ja niiden keskiarvot 

henkilöryhmittäin tehdastasolla. Käyttöpäälliköiden vastausten keskiarvo oli suurin ja kun-

nossapitoinsinöörien pienin. 
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Taulukko 19. Kysymyksen ”Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan 

häiriötä itse tai ei ole varmuutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin 

mukaan ja kysytty ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linja-

kunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta?” vastaukset ja niiden keskiarvot henkilö-

ryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Päivämestarit 1 7 4 3 2,60 

Käyttöpäälliköt 0 2 5 1 2,88 

Kunnossapitoinsinöörit 6 16 1 0 1,78 

Kunnossapitopäälliköt 0 3 2 0 2,40 

Yhteensä 7 28 12 4 2,25 

 

Kuvassa 26 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien ja vuoromestarien vastausten keskiarvo 

kysymykseen ”Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän 

nopeasti päivätyöaikaan?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,83. Päivä-

työaikana useimmin apua on saatu riittävän nopeasti konelinjoilla I, J ja M. Harvimmin 

apua on saatu riittävän nopeasti konelinjoilla B, D ja E.  

 

 

Kuva 26. Käyttäjäkunnossapitäjien ja vuoromestarien arvio kuinka usein apua on saatu 

riittävän nopeasti linjakunnossapidolta päivätyöaikana konelinjoittain. 
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Taulukossa 20 on esitetty linjakunnossapidolta päivätyöaikana avun saamista koskevan 

kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Vuoromesta-

rien vastausten keskiarvo oli pienempi kuin käyttäjäkunnossapitäjien. 

 

Taulukko 20. Linjakunnossapidolta päivätyöaikana avun saamista koskevan kysymyksen 

vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 1 18 46 12 2,90 

Vuoromestarit 2 8 10 3 2,61 

Yhteensä 3 26 56 15 2,83 

 

Kuvassa 27 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien ja vuoromestarien vastausten keskiarvo 

kysymykseen ”Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän 

nopeasti päivätyöajan ulkopuolella?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 

2,29. Useimmin apua on saatu riittävän nopeasti konelinjoilla D, I, J ja O. Harvimmin ko-

nelinjoilla B, C ja F. 

 

 

Kuva 27. Käyttäjäkunnossapitäjien ja vuoromestarien arvio kuinka usein apua on saatu 

riittävän nopeasti linjakunnossapidolta päivätyöajan ulkopuolella konelinjoittain. 
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Taulukossa 21 on esitetty linjakunnossapidolta päivätyöajan ulkopuolella avun saamista 

koskevan kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Vuoromestarien vastausten keskiarvo oli pienempi kuin käyttäjäkunnossapitäjien. 

 

Taulukko 21. Linjakunnossapidolta päivätyöajan ulkopuolella avun saamista koskevan 

kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 7,5 32,5 33 2 2,39 

Vuoromestarit 7 10 6 0 1,96 

Yhteensä 14,5 42,5 39 2 2,29 

 

5.7 Työturvallisuus 

Työturvallisuutta selvitettiin korjattavan kohteen turvallistamista koskevilla kysymyksillä. 

Kuvassa 28 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Tur-

vallistetaanko konelinjasi häiriökorjauksissa korjattava kohde kahdella turvalukolla?”. 

Tehdastason keskiarvoksi saatiin 3,32. 

 

 

Kuva 28. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio kuinka usein korjattava kohde turvallistetaan 

kahdella turvalukolla oman konelinjan häiriökorjaustöissä. 

 

Kuvassa 29 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Kun 

konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjä on korjattavan kohteen operaattori, käytetäänkö kahta 
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turvalukkoa kohteen turvallistamisessa?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 

3,19. 

 

 

Kuva 29. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio kuinka usein korjattava kohde turvallistetaan 

kahdella turvalukolla, kun käyttäjäkunnossapitäjä on korjattavan kohteen operaattori. 

 

Kuvassa 30 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Onko 

kohteen turvallistaminen hoidettu kahdella turvalukolla kun käyttäjäkunnossapitäjä tulee 

toiselta konelinjalta häiriökorjaustöihin?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 

3,24. 

 

 

Kuva 30. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio kuinka usein korjattava kohde turvallistetaan 

kahdella turvalukolla, kun käyttäjäkunnossapitäjä tulee toiselta konelinjalta häiriökorjaus-

töihin. 
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5.8 Erikoistyökalujen saatavuus ja ajoneuvojen riittävyys 

Selvitettiin, onko linjakunnossapidon erikoistyökaluja ollut saatavilla niitä tarvittaessa ja 

onko liikkumiseen tarvittavia ajoneuvoja riittävästi. Kuvassa 31 on esitetty käyttäjäkunnos-

sapitäjien, vuoromestarien ja päivämestarien vastausten keskiarvo kysymykseen ”Onko 

linjakunnossapidon erikoistyökaluja (tunkkeja, momenttiavaimia, ym.) ollut saatavilla jos 

niitä tarvitaan?” konelinjoittain.  Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,70. 

 

 

Kuva 31. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien ja päivämestarien arvio 

erikoistyökalujen saatavuudesta konelinjoittain. 

 

Taulukossa 22 on esitetty erikoistyökalujen saatavuutta koskevan kysymyksen vastaukset 

ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Käyttäjäkunnossapitäjien vastausten 

keskiarvo oli pienin ja päivämestarien suurin. 

 

Taulukko 22. Erikoistyökalujen saatavuutta koskevan kysymyksen vastaukset ja niiden kes-

kiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 5,5 28,5 30 11 2,62 

Vuoromestarit 3 6 10 4 2,65 

Päivämestarit 1 1 7 6 3,20 

Yhteensä 9,5 35,5 47 21 2,70 

 

2,73 2,78 
2,67 

2,36 

1,89 

2,71 
2,88 2,96 

3,25 3,20 

2,00 

2,29 

2,56 

2,00 

2,38 

1,0

2,5

4,0

1 = Ei koskaan, 4 = Aina, Tehdastaso 2,70

A B C D E F G H I J K L M N O
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Kuvassa 32 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien ja päivämestarien vasta-

usten keskiarvo kysymykseen ”Onko käyttäjäkunnossapidolla riittävästi liikkumiseen tar-

vittavia ajoneuvoja?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 3,25. Heikoin tilan-

ne ajoneuvojen suhteen oli konelinjoilla B, G ja K. 

 

 

Kuva 32. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien ja päivämestarien arvio ajoneuvojen 

riittävyydestä konelinjoittain. 

 

Taulukossa 23 on esitetty ajoneuvojen riittävyyttä koskevan kysymyksen vastaukset ja 

niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Käyttäjäkunnossapitäjien vastausten 

keskiarvo oli pienin ja vuoromestarien suurin. 

 

Taulukko 23. Ajoneuvojen riittävyyttä koskevan kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot 

henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 5 10 32 30 3,13 

Vuoromestarit 1 0 4 18 3,70 

Päivämestarit 1 2 6 7 3,19 

Yhteensä 7 12 42 55 3,25 

 

3,55 

2,89 

3,67 
3,45 

3,33 
3,21 

2,88 

3,47 3,56 
3,70 

2,90 

3,86 

3,56 

3,00 
3,22 

1,0

2,5

4,0

1 = Ei ole riittävästi, 4 = On riittävästi, Tehdastaso 3,25

A B C D E F G H I J K L M N O



74 

 

5.9 Sopeutuminen työtehtävään 

Käyttäjäkunnossapitäjien työtehtävään sopeutumista selvitettiin työn mielekkyyttä koske-

valla kysymyksellä. Kuvassa 33 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo 

kysymykseen ”Onko käyttäjäkunnossapitäjän työ mielekästä? Näetkö itsesi työskentelevän 

käyttäjäkunnossapitäjänä myös tulevaisuudessa?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvok-

si saatiin 3,22. Motivoituneimpia työhön olivat konelinjojen B, C, D, G, J ja L käyttäjä-

kunnossapitäjät. Vähiten motivoituneita olivat konelinjojen E, K ja N käyttäjäkunnossapi-

täjät. 

 

 

Kuva 33. Käyttäjäkunnossapitäjien arvio työn mielekkyydestä konelinjoittain. 

 

5.10 Yhteistyö linjakunnossapidon kanssa ja vuoron sisällä 

Käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välisen yhteistyön toimivuutta kysyttiin kai-

kilta henkilöryhmiltä. Kuvassa 34 on esitetty vastausten keskiarvo kysymykseen ”Kuinka 

yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon kunnossapidon välillä toimii?” 

konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,96. Heikoiten yhteistyö toimi konelin-

joilla F, K, L, N ja O. Parhaiten yhteistyö toimi konelinjoilla B, H ja I. 

 

3,00 

3,50 3,50 
3,67 

2,75 

3,13 

3,67 
3,44 

3,11 

3,50 

2,60 

3,50 

3,00 

2,50 

3,33 

1,0

2,5

4,0

1 = Ei, 4 = Kyllä, Tehdastaso 3,22

A B C D E F G H I J K L M N O
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Kuva 34. Käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön toimivuus konelinjoit-

tain. 

 

Taulukossa 24 on esitetty käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyötä koske-

van kysymyksen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Käyttäjä-

kunnossapitäjien vastausten keskiarvo oli suurin ja vuoromestarien pienin. 

 

Taulukko 24. Käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyötä koskevan kysymyk-

sen vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 1 10,5 42,5 23 3,14 

Vuoromestarit 1 9 11 2 2,61 

Päivämestarit 2 3,5 6,5 4 2,78 

Käyttöpäälliköt 0 2 5 1 2,88 

Linjakunnossapito 2 11 26 10 2,90 

Yhteensä 6 36 91 40 2,95 

 

Vuoron sisäisen yhteistyön toimivuutta selvitettiin käyttäjäkunnossapitäjiltä, vuoromesta-

reilta, päivämestareita ja käyttöpäälliköiltä. Käyttäjäkunnossapitäjiltä kysyttiin ”Kuinka 

yhteistyö vuoron sisällä toimii kun lähdet kunnossapitotöihin? Esim. Onko työtäsi hoidettu 

sillä välin kun olet kunnossapitotöissä, vai onko työpisteellä työt hoitamatta kun palaat?”. 

2,88 

3,27 

2,80 2,74 
2,87 

2,50 

3,08 

3,40 3,35 

2,89 
2,65 2,67 

2,86 

2,50 2,53 

1,0

2,5

4,0

1 = Huonosti, 4 = Hyvin, Tehdastaso 2,96

A B C D E F G H I J K L M N O
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Vuoromestareilta, päivämestareilta ja käyttöpäälliköiltä kysyttiin ”Miten yhteistyö vuoron 

sisällä toimii kun käyttäjäkunnossapitäjä lähtee korjaustöihin? Esim. Hoitaako kukaan 

käyttäjäkunnossapitäjän töitä hänen ollessa korjaustöissä, vai jääkö työt kokonaan tekemät-

tä?”. Kuvassa 35 on esitetty vastausten keskiarvot konelinjoittain. Tehdastason keskiarvok-

si saatiin 3,16. Heikointa yhteistyö oli konelinjoilla G, K, N ja O. Parhaiten yhteistyö toimi 

konelinjoilla F, I ja J. 

 

 

Kuva 35. Käyttäjäkunnossapitäjien, vuoromestarien, päivämestarien ja käyttöpäälliköiden 

arvio vuoron sisäisen yhteistyön toimivuudesta konelinjoittain. 

 

Taulukossa 25 on esitetty vuoron sisäisen yhteistyön toimivuutta koskevan kysymyksen 

vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Vuoromestarien vastausten 

keskiarvo oli suurin ja päivämestarien pienin. 

 

Taulukko 25. Vuoron sisäisen yhteistyön toimivuutta koskevan kysymyksen vastaukset ja 

niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Käyttäjäkunnossapitäjät 4 14 26,5 32,5 3,14 

Vuoromestarit 0 2 6 15 3,57 

Päivämestarit 1 3 10 1 2,73 

Käyttöpäälliköt 0 2 4 2 3,00 

Yhteensä 5 21 46,5 50,5 3,16 

3,42 3,36 3,40 
3,17 

3,00 

3,53 

2,88 
3,13 

3,59 3,68 

2,90 

3,25 3,20 

2,60 2,60 

1,0

2,5

4,0

1 = Huonosti, 4 = Hyvin, tehdastaso 3,16

A B C D E F G H I J K L M N O
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5.11 Häiriökorjausten organisointi ja käyttäjäkunnossapitäjien määrä 

Kuvassa 36 on esitetty vastausten keskiarvot vuoromestarien kysymykseen ”Onko häiriö-

korjaustöihin saatu sähköpuolen ja mekaanisen puolen osaajia paikalle riittävän nopeasti, 

oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan?” ja päivämestarien ja käyttöpäälliköiden kysy-

mykseen ”Miten häiriökorjaustöiden organisointi on toiminut? Esim. Onko häiriökorjaus-

töihin saatu sähköpuolen ja mekaanisen puolen osaajia paikalle riittävän nopeasti, oikeassa 

järjestyksessä ja oikeaan aikaan?” konelinjoittain. Tehdastason keskiarvoksi saatiin 2,83. 

 

 

Kuva 36. Vuoromestarien, päivämestarien ja käyttöpäälliköiden arvio häiriökorjausten 

organisoinnin toimivuudesta. 

 

Taulukossa 26 on esitetty häiriökorjausten organisoinnin toimivuutta koskevien kysymys-

ten vastaukset ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. Päivämestarien vasta-

usten keskiarvo oli pienin ja vuoromestarien ja käyttöpäälliköiden suurin. 

 

Taulukko 26. Häiriökorjausten organisoinnin toimivuutta koskevien kysymysten vastaukset 

ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 0 3 17 3 3,00 

Päivämestarit 1 6 9 0 2,50 

Käyttöpäälliköt 0 1 6 1 3,00 

Yhteensä 1 10 32 4 2,83 

2,86 
2,71 

3,17 3,17 3,17 
3,00 3,00 

2,86 
3,00 

3,14 

2,67 2,67 
2,83 2,83 

2,57 

1,0

2,5

4,0

1 = Huonosti, 4 = Hyvin, Tehdastaso 2,83

A B C D E F G H I J K L M N O
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Kuvassa 37 on esitetty vastausten keskiarvot kysymykseen ”Onko käyttäjäkunnossapitäjien 

määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä?” konelinjoittain. Kysymys kysyttiin vuo-

romestareilta, päivämestareilta, käyttöpäälliköiltä ja linjakunnossapidolta. Tehdastason 

keskiarvoksi saatiin 2,66. 

 

 

Kuva 37. Vuoromestarien, päivämestarien, käyttöpäälliköiden ja linjakunnossapitohenki-

löstön arvio käyttäjäkunnossapitäjien määrän riittävyydestä konelinjoittain. 

 

Taulukossa 27 on esitetty käyttäjäkunnossapitäjien määrää koskevan kysymyksen vastauk-

set ja niiden keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

 

Taulukko 27. Käyttäjäkunnossapitäjien määrää koskevan kysymyksen vastaukset ja niiden 

keskiarvot henkilöryhmittäin tehdastasolla. 

Henkilöryhmä\Vastaus 1 2 3 4 Keskiarvo 

Vuoromestarit 1 9 11 2 2,61 

Päivämestarit 2 3,5 6,5 4 2,78 

Käyttöpäälliköt 0 2 5 1 2,88 

Linjakunnossapito 2 11 26 10 2,90 

Yhteensä 6 36 91 40 2,95 

 

2,67 

3,45 

2,82 2,91 

3,36 
3,17 

3,43 3,36 

2,79 

2,50 2,50 

2,90 

3,15 

1,92 1,85 

1,0

2,5

4,0

1 = Ei ole riittävä, 4 = On riittävä, Tehdastaso 2,66
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5.12 Häiriömäärät ja -ajat 

Kuvassa 38 on esitetty konelinjojen keskimääräiset häiriömäärät vuosilta 2011 - 2014. Ko-

nelinja H sisältää kaksi rinnakkaista tuotantolinjaa, joten häiriömäärä tuotantolinjaa kohden 

on pienempi kuin kuva 38 antaa ymmärtää. 

 

 

Kuva 38. Konelinjojen keskimääräiset häiriömäärät vuosilta 2011 – 2014. 

 

Kuvassa 39 on esitetty linjakunnossapidolle siirtyneiden häiriökorjaustöiden määrä kone-

linjoittain vuonna 2014. Eniten häiriökorjaustöitä linjakunnossapidolle on siirtynyt kone-

linjoilla K, L, M, N ja O. Kuvassa 40 on esitetty linjakunnossapidolle siirtyneille häiriökor-

jaustöille kertyneet työtunnit vuosilta 2013 ja 2014. Kuvassa 41 on esitetty käyttäjäkunnos-

sapidon vuonna 2014 tekemien häiriötöiden työtuntimäärät konelinjoittain. Kuvassa 41 

esitetyt tuntimäärät ovat koko tehdasalueen käyttäjäkunnossapitäjien tekemien häiriökorja-

ustöiden tuntimäärät konelinjalla. 
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Kuva 39. Linjakunnossapidolle siirtyneiden häiriökorjaustöiden määrät vuonna 2014 ko-

nelinjoittain. 

 

 

Kuva 40. Linjakunnossapidolle siirtyneille häiriökorjaustöille kertyneet työtuntimäärät 

vuosilta 2013 ja 2014. 
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Kuva 41. Vuonna 2014 käyttäjäkunnossapidon tekemien häiriökorjaustöiden työtuntimää-

rät konelinjoittain. 
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Tehdastasolla käyttäjäkunnossapito sai kokonaisarvosanan 13,63 asteikolla 5 – 20, mikä on 

57,6 % parhaasta mahdollisesta arvosanasta. Arvosana mittasi käyttäjäkunnossapidon toi-

mivuutta kunnossapidon näkökulmasta. 

 

Konelinjojen A, C, F, G ja I aikahyötysuhde on pysynyt lähes samana koko tarkasteluvälin 

ajan. Kokonaishyötysuhde on noussut tarkasteluvälillä hieman. KHS:n kasvu johtuu mate-

riaalihyötysuhteen paranemisesta, eli hylkytuotantoa on tullut vähemmän. Häiriömäärät 

ovat vaihdelleet, selvästi nousevaa tai laskevaa trendiä ei ole havaittavissa. Vuonna 2014 

häiriöaikaa oli hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Häiriöaikojen mittaustapaa muu-

tettiin vuodeksi 2014, mikä selittää ainakin osan aikojen kasvusta. Keskimääräinen häiriön 

kesto on myös noussut ja laskenut, mutta trendistä on havaittavissa lievä häiriöaikojen kas-

vu. 

 

Konelinjoilla B ja H sekä kokonais-, että aikahyötysuhde ovat kasvaneet selvästi. Molem-

pien hyötysuhteiden kasvu on ollut jatkuvaa koko tarkastelujaksolla, mutta on alkanut ta-

saantua. Vastaavasti häiriöiden määrä on laskenut jatkuvasti. Myös vuosittainen häiriöaika 

on laskenut vuodesta 2011 selvästi, mutta vuodesta 2013 vuoteen 2014 häiriöaika kasvoi 

hieman. Keskimääräinen häiriön kesto on laskenut vuodesta 2011 vuoteen 2013, mutta 

vuonna 2014 se nousi takaisin yli alkutason. Kuten edellä jo mainittiin, häiriöaikojen mit-

taustapaa muutettiin, mikä selittää häiriöaikojen kasvun. 

 

Vuonna 2014 linjakunnossapidolle kertyi yli 2,5 -kertainen määrä häiriökorjaustyötunteja 

verrattuna vuoteen 2013, jolloin tehtaalla työskenteli erillinen vuorohuolto. Eniten linja-

kunnossapito teki häiriökorjaustöitä konelinjoilla I, K, L, M, N ja O. Käyttäjäkunnossapi-

dolle kertyi eniten häiriökorjaustyötunteja konelinjoille K, L, M, N ja O. 

 

6.1 Kyselyn tulokset 

Käyttäjäkunnossapitäjien työstä keskimäärin 24 % oli kunnossapitotyötä, mutta vaihtelu 

konelinjojen välillä oli suurta. Muilla konelinjoilla kunnossapitotöistä tehtiin keskimäärin 
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11,5 % työajasta, joten käyttäjäkunnossapitäjät ovat liikkuneet konelinjojen välillä melko 

paljon. Eroja käyttäjäkunnossapitoryhmien välillä oli. Ryhmästä 1 tulleet käyttäjäkunnos-

sapitäjät tekivät eniten kunnossapitotyötä ja liikkuivat eniten muille konelinjoille. Ryhmäs-

tä 5 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät tekivät vähiten kunnossapitotyötä ja myös liikkuivat 

vähiten. Ryhmästä 4 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät tekivät keskimäärin toiseksi eniten 

kunnossapitotyötä, mutta hajonta oli suuri. Kunnossapitotyöt ovat jakautuneet epätasaises-

ti. 

 

Tuotantotyö oli keskimäärin fyysisesti kuormittavampaa kuin kunnossapitotyö, mutta kes-

kiarvo asettui hieman lähemmäksi vastausta ”ei lainkaan kuormittavaa” kuin ”erittäin 

kuormittavaa”. Henkisen kuormittavuuden vastausten keskiarvot olivat yhtä suuret. Me-

kaanisen puolen käyttäjäkunnossapitäjille kunnossapitotyö oli fyysisesti raskaampaa kuin 

tuotantotyö, mutta tuotantotyö oli henkisesti raskaampaa. Sähkö-automaatiopuolen käyttä-

jäkunnossapitäjille kunnossapitotyön henkinen rasitus oli suurempi ja fyysinen rasitus pie-

nempi kuin tuotantotyössä. 

 

Avun saaminen muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta on toiminut tehdastasolla 

kohtalaisesti. Kaikilla konelinjoilla vastausten keskiarvo oli yli 2,50, mikä oli vastauksien 

neutraali taso. Vuoromestarien vastausten keskiarvon (2,83) mukaan avun saaminen on 

useammin helppoa kuin vaikeaa. Konelinjoilla A ja H avun saanti on ollut vaikeinta. Hel-

poiten apua on saanut konelinjat G, J, K, L ja M. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien irrotettavuus tuotantotyöstä toisen konelinjan häiriökorjauksen 

avuksi oli neutraaliin tasoon nähden vaikean puolella. Ainoastaan neljällä konelinjalla ir-

rottaminen oli neutraaliin tasoon nähden helpon puolella. Konelinjalta G irrottaminen oli 

tutkimuksen mukaan vaikeinta, mutta luku perustui ainoastaan yhden henkilön vastauk-

seen, joten se ei ole tilastollisesti merkittävä. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjät kokivat kunnossapitotyön määrän riittämättömäksi kunnossapito-

osaamisen säilyttämisen näkökulmasta. Erityisesti konelinjojen B, H, J, M ja O käyttäjä-

kunnossapitäjillä tulisi olla paljon enemmän kunnossapitotöitä. Käyttäjäkunnossapitäjien 

työajasta 24 % on ollut kunnossapitotyötä. Kunnossapitotyön määrän ja sen riittävyyden 
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kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi väliset regressiosuorat saavuttivat vastauksen ”4 – 

on riittävästi” kohdalla arvon 39 % mekaanisella puolella ja arvon 36 % sähkö-

automaatiopuolella. 

 

Kunnossapitojärjestelmän osaamistarpeita oli hieman. Varaosien löytämisessä on ollut 

ongelmia, sillä käyttäjäkunnossapitäjät eivät ole nähneet kaikkia varaosavarastoja. Lisäksi 

tutkimustulosten mukaan kaikilla käyttäjäkunnossapitäjillä ei ole vielä täyttä osaamista 

varaosien etsimisestä. Voi olla, että varaosien näkyvyyden puuttuminen voi olla vaikutta-

nut kunnossapitojärjestelmän osaamistarpeiden keskiarvoon nostavasti. 

 

Kunnossapitotöiden määrää on pyritty lisäämään mahdollistamalla käyttäjäkunnossapitäji-

en osallistuminen linjakunnossapidon suunnittelemiin kunnossapitotöihin linjaseisokeissa. 

Käyttäjäkunnossapitäjät ovat olleet tekemässä linjakunnossapidon suunnittelemia huolto- 

ja korjaustöitä keskimäärin hieman alle joka toisessa linjaseisokissa. Linjakunnossapidon 

vastausten keskiarvon mukaan käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä seisokeissa 

tehtäviin kunnossapitotöihin harvoin, mutta päivämestarien ja käyttöpäälliköiden vastaus-

ten keskiarvon mukaan usein. Käyttäjäkunnossapitäjien vastausten keskiarvo oli asteikon 

puolivälissä. Seisokkeihin on voinut olla saatavilla jommankumman teknisen osaamisalu-

een käyttäjäkunnossapitäjä, muttei molempia. Seisokeissa tehtävien kunnossapitotöiden 

haastavuus oli linjakunnossapitohenkilöstön vastausten keskiarvon mukaan keskitasoa. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien halukkuus tehdä enemmän kunnossapitotöitä oli suuri, mutta 

halukkuus tehdä niitä linjakunnossapidossa oli neutraalin rajan alapuolella. Poikkeuksena 

olivat ryhmästä 4 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät, jotka olivat keskimäärin hieman halutto-

mia tekemään enemmän kunnossapitotöitä. Ryhmästä 5 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät 

olivat halukkaita tekemään kunnossapitotöitä linjakunnossapidossa. Myös ryhmästä 2 tul-

leet käyttäjäkunnossapitäjät olivat hieman halukkaita tekemään kunnossapitotöitä linja-

kunnossapidon päivävuorossa. 

 

Korjaustyön toimenpiteistä on tehty useimmiten riittävän tarkka kirjallinen erittely. Kolmi-

vuorossa työskentelevien mukaan kirjallinen erittely on tehty useimmiten, mutta päivävuo-

rossa työskentelevien toimihenkilöiden ja linjakunnossapitohenkilöstön mielestä ilmoituk-
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sille on kirjattu häiriökorjauksessa tehdyt toimenpiteet riittävän tarkasti vain noin joka toi-

nen kerta. Linjakunnossapidon vastausten keskiarvo oli pienin. Sama asia oli havaittavissa 

myös häiriöilmoitusten otsikoinnissa. Kunnossapitotöitä on jäänyt kirjaamatta keskimäärin 

2,07 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. Tämä tarkoittaa sitä, että pieniä alle 1 h kestäviä 

korjaustöitä jää tehtailla kirjaamatta seitsemän vuorokauden aikana yhteensä 118 kpl. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjät ovat havainnoineet ja kirjanneet häiriön aiheuttaneita juurisyitä 

harvoin. Alkavia vaurioita on havainnoitu ja kirjattu useammin. Molempien kysymysten 

vastauksista oli havaittavissa, että kolmivuorossa työskentelevien vastausten keskiarvo on 

korkeampi kuin päivävuorossa työskentelevien toimihenkilöiden ja linjakunnossapidon. 

Linjakunnossapidon vastausten keskiarvo on pienin. On mahdollista, että käyttäjäkunnos-

sapidon tekemien havaintojen tieto ei ole aina siirtynyt linjakunnossapidolle. 

 

Häiriökorjausten toimintamalli päivätyöaikana on toteutunut noin puolessa tapauksista. 

Häiriökorjaustöitä on teetetty käyttäjäkunnossapitäjillä riippuen konelinjalla saatavilla ole-

van käyttäjäkunnossapitäjän osaamistasosta. Käyttäjäkunnossapitäjää on käytetty päivä-

työaikana tapahtuvassa häiriökorjauksessa hieman yli puolessa tapauksista, mutta osaamis-

tason ollessa riittämätön, linjakunnossapidolta on pyydetty apua useammin kuin muiden 

konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta. Tuotantopuolen mukaan käyttäjäkunnossapitäjää 

käytetään useammin päivätyöaikana tapahtuvassa häiriökorjauksessa kuin linjakunnossapi-

don mukaan. Voi olla, että käyttäjäkunnossapito on tehnyt pieniä korjaustöitä joista linja-

kunnossapidolla ei ole tietoa. Tätä puoltaa myös kirjaamatta jääneiden töiden määrä. 

 

Häiriökorjausten organisointia koskevan kysymyksen tehdastason keskiarvoksi saatiin 

2,83, mikä on hieman yli neutraalin tason. Häiriökorjauksiin on saatu sähkö- ja mekaanista 

osaamista useimmiten riittävän nopeasti. Päivämestarien mukaan apua on saatu riittävän 

nopeasti harvemmin kuin käyttöpäälliköiden ja vuoromestarien mukaan. 

 

Korjattava kohde oli turvallistettu lähes aina kahdella turvalukolla. Pientä vaihtelua kone-

linjojen välillä oli, mutta yhdelläkään konelinjalla ei ole toimittu erityisen huonosti. Korjat-

tava kohde tulee aina turvallistaa sekä käyttäjän, että korjaajan toimesta, joten turvallista-
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minen ei ole toiminut sillä tasolla, millä pitäisi. Käytännössä ainoa hyväksyttävä vastausten 

keskiarvo on 4,00, ”aina”. Turvallistamisen tärkeyttä tulee edelleen korostaa. 

 

Erikoistyökalujen saatavuus on ollut vaihtelevaa. Konelinjojen välillä saatavuudessa oli 

suuria eroja, esimerkiksi konelinjoilla I ja J niitä on ollut saatavilla hyvin usein, kun taas 

konelinjoilla E, K ja N vain harvoin. On sovittu, että linjakunnossapidon erikoistyökalut 

ovat käyttäjäkunnossapidon käytettävissä, joten vastausten keskiarvon pitäisi olla 4,00. 

Vastausten keskiarvo koko tehtaalla oli 2,70, mikä tarkoittaa, että työkaluja on ollut saata-

villa hieman yli puolet kerroista, kun niitä olisi tarvittu. Jokaisen konelinjan tulee selvittää 

tilanne erikoistyökalujen osalta ja sopia toimintamallista, missä työkalut sijaitsevat, jos ne 

ovat lukkojen takana, mistä saadaan avaimet, mihin työkalut palautetaan käytön jälkeen ja 

miten toimitaan työkalun rikkoutuessa. Toimintamalli on oltava kaikkien työkaluja tarvit-

sevien tiedossa. 

 

Ajoneuvoja käyttäjäkunnossapidolla on melko riittävästi. Heikoin tilanne ajoneuvojen suh-

teen oli konelinjoilla B, G, K ja N. Konelinja G on saanut tutkimuksen teon jälkeen käyt-

töönsä lisää ajoneuvoja, joten se voidaan luetella pois eniten ajoneuvoja tarvitsevien listal-

ta. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjät näkivät itsensä työskentelevän melko varmasti käyttäjäkunnossa-

pitäjinä myös tulevaisuudessa, sillä työ oli heille melko mielekästä. Vähiten mielekästä työ 

oli konelinjojen K ja N käyttäjäkunnossapitäjille ja eniten mielekästä konelinjojen E ja G 

käyttäjäkunnossapitäjille. 

 

Yhteistyö linjakunnossapidon ja käyttäjäkunnossapidon välillä on toiminut melko hyvin. 

Tuotannon ja linjakunnossapidon henkilöstön vastausten keskiarvot olivat hyvin lähellä 

toisiaan. Konelinjojen välillä oli pieniä eroja. Heikointa yhteistyö oli konelinjoilla F, N ja 

O. Parhaiten yhteistyö on toiminut konelinjoilla B, H ja I. 

 

Vuoron sisäinen yhteistyö on toiminut melko hyvin. Käyttäjäkunnossapitäjän ollessa kor-

jaustöissä, hänen tuotantotehtävänsä ovat jääneet harvoin tekemättä. Konelinjoilla N ja O 

yhteistyö on ollut heikointa. Parasta yhteistyö on ollut konelinjoilla I ja J. 
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6.2 Konelinja A 

Vuodesta 2011 vuoteen 2014 konelinjan A kokonaishyötysuhde on säilynyt melko tasai-

sesti samana. Sama koskee aikahyötysuhdetta, joka kuitenkin oli tarkasteluajanjaksolla 

marginaalisesti pienin vuonna 2014. Vuoden 2014 häiriömäärä laski vuodesta 2013, mutta 

häiriöitä oli silti enemmän kuin vuosina 2011 ja 2012. Tekninen häiriöaika on vaihdellut 

jatkuvasti, mutta vuoden 2014 häiriöaika oli lähellä vuosien 2011 – 2013 keskiarvoa. Ko-

nelinjalla A on ollut selvästi vähemmän häiriöitä ja häiriöaikaa kuin konelinjoilla C ja F, 

mutta enemmän kuin konelinjalla G. Keskimääräinen häiriöaika laski selvästi vuodesta 

2011 vuoteen 2013, mutta nousi vuonna 2014 takaisin vuoden 2012 tasolle. Konelinjalla A 

on ollut mekaanisia häiriöitä 22 % enemmän kuin sähköteknisiä häiriöitä, ja noin 2,3 ker-

taa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä. 

 

Konelinjan A käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli tehtaiden toiseksi paras, 14,84. 

Kokonaisarvioinnissa konelinja oli keskiarvon yläpuolella kaikilla osa-alueilla, paitsi tur-

vallistamisessa se jäi juuri keskiarvon alapuolelle. Konelinjan A käyttäjäkunnossapitäjien 

työajasta 29 % on ollut kunnossapitotyötä. 14 % työajasta kului muiden konelinjojen häi-

riökorjauksissa. Käyttäjäkunnossapitäjät kokivat, että heillä täytyisi olla enemmän kunnos-

sapitotöitä kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Linjaseisokeissa he ovat päässeet te-

kemään kunnossapitotöitä selvästi useammin kuin muualla tehtaalla. Konelinjan A linja-

kunnossapidon mukaan työt ovat olleet keskimääräistä helpompia. Kunnossapidon osaa-

mistarpeita konelinjan A käyttäjäkunnossapitäjillä oli saman verran kuin tehtaalla keski-

määrin. 

 

Kunnossapitotöiden raportointi on ollut laadukasta, mutta töitä on jäänyt kirjaamatta 2,4 

kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. Häiriökorjauksen toimintamalli toteutuu päivätyöaikana 

kaikista tehtaan konelinjoista parhaiten. Käyttäjäkunnossapitäjää on käytetty häiriökorja-

uksessa päivätyöaikana lähes aina. Osaamistason ollessa riittämätön on useammin kysytty 

apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ennen kuin linjakunnossapidolta, mutta 

avun saanti muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta on ollut heikkoa. Sähkö- ja au-

tomaatioteknisiä häiriöitä on ollut yhteensä enemmän kuin mekaanisia häiriöitä, eikä kone-

linjalla ole sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjää, joten näihin häiriöihin on 

tarvittu apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta tai linjakunnossapidolta. Linja-
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kunnossapidon apua on saatu riittävän nopeasti yli puolella kerroista. Yhteistyö linjakun-

nossapidon ja käyttäjäkunnossapidon välillä on toiminut melko hyvin. Tuotantopuoli arvioi 

yhteistyön toimivuuden hieman huonommaksi kuin linjakunnossapito. Yhteistyö vuoron 

sisällä on toiminut hyvin, käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotyöt on hoidettu hänen ollessa 

korjaustöissä. 

 

Konelinjan A käyttäjäkunnossapidon tilanne on ollut pääasiassa hyvä. Tärkeimpänä kehi-

tyskohteena on käyttäjäkunnossapitäjien osaamisen säilyttäminen, sillä kunnossapitotöitä 

ei ole ollut vähäisen häiriömäärän vuoksi riittävästi. Vähäinen häiriömäärä on tuotannon 

kannalta edullinen tila ja siihen tulee tähdätä. Kunnossapito-osaamisen säilyttämistä voi-

daan edistää seisokeissa tehtävillä kunnossapitotöillä, tai vaihtoehtoisesti pienillä tarkastus- 

ja huoltotöillä. 

 

6.3 Konelinja B 

Konelinjan B KHS on ollut jatkuvassa nousussa tarkasteluajanjaksolla, mutta nousu on 

kuitenkin tasaantunut. Sama asia koski AHS:tta. Häiriömäärät ovat säilyneet lähes samana 

vuoden 2012 huippua lukuun ottamatta. Vuoden 2014 häiriömäärä oli marginaalisesti pie-

nempi kuin minään aiempana vuonna. Vuonna 2014 häiriöaikaa oli enemmän kuin vuonna 

2013, mutta vähemmän kuin vuonna 2011 ja selvästi vähemmän kuin vuonna 2012. Vuo-

den 2014 keskimääräinen häiriöaika oli vuoden 2012 tasolla, ja selvästi suurempi kuin 

vuosina 2011 ja 2013. Konelinjalla B oli selvästi eniten mekaanisia häiriöitä, 2,7 kertaa 

enemmän kuin sähköteknisiä häiriöitä, ja 3,7 kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häi-

riöitä. 

 

Konelinjan B käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosanaksi saatiin 12,85, mikä oli tutki-

muksen neljänneksi heikoin. Kokonaisarvioinnissa vahvuudeksi nousivat seisokeissa teh-

tävät kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöiden riittävyys ja kohteen turvallistaminen olivat 

koko tehtaan heikoimmalla tasolla. Myös häiriökorjauksen toimintamalli toteutui kolman-

neksi harvimmin. Töiden raportointi oli tehtaan keskitasoa. 

 

Konelinjan B käyttäjäkunnossapitäjien työajasta 7 % on ollut kunnossapitotyötä, mikä oli 

tehtaan konelinjoista vähiten. 3 % työajasta kului muiden konelinjojen häiriökorjauksissa. 
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Linjaseisokeissa tehtävissä kunnossapitotöissä on käytetty käyttäjäkunnossapitäjiä usein, 

mutta kun tarkastellaan seisokeissa tehtäviä kunnossapitotöitä tarkemmin, havaitaan, että 

konelinjan B käyttäjäkunnossapitäjät itse arvioivat tekevänsä kunnossapitotöitä seisokeissa 

harvoin. Myös tehtyjen kunnossapitotöiden määrästä ja kunnossapitotöiden riittävyyden 

vastausten keskiarvosta 1,80 voidaan päätellä, että konelinjan B käyttäjäkunnossapitäjät 

ovat osallistuneet konelinjan seisokeissa tehtäviin kunnossapitotöihin harvoin. Kunnossapi-

totöitä on ollut tekemässä muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitäjät. 

 

Yhteistyö linjakunnossapidon kanssa oli tehtaiden konelinjoista kolmanneksi parasta. Tuo-

tantopuoli arvioi yhteistyön toimivan heikommin kuin linjakunnossapito. Vuoromestarit 

antoivat yhteistyöstä heikoimman arvosanan. Yhteistyö vuoron sisällä on toiminut hyvin. 

Kunnossapidon koulutustarpeita konelinjan B käyttäjäkunnossapitäjillä oli hieman tehtaan 

keskiarvoa enemmän. Yhdellä käyttäjäkunnossapitäjällä oli kunnossapidon koulutusjakso 

kesken. 

 

Kunnossapitotöiden raportoinnin laatu oli heikompaa kuin tehtaalla keskimäärin, ja töitä 

jäi kirjaamatta keskimäärin 1,75 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. Häiriökorjausmalli 

päivätyöaikana on toteutunut harvoin. Päivätyöaikana konelinjan B käyttäjäkunnossapitäjät 

ovat tehneet häiriökorjaustyöt harvemmin kuin tehtailla keskimäärin. Kuten aiemmin jo 

todettiin, yhdessä vuorossa ei ole käyttäjäkunnossapitäjää, sillä hänellä on koulutus kesken. 

Päivätyöaikana käyttäjäkunnossapitäjän osaamistason ollessa riittämätön, pyydetään sel-

västi useammin apua linjakunnossapidolta kuin muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapi-

dolta. 

 

Erikoistyökalujen saatavuus konelinjalla B oli melko hyvä, hieman yli tehtaan keskiarvon. 

Ajoneuvojen riittävyys oli tehtaiden toiseksi huonoin, mutta koska konelinjan G käyttäjä-

kunnossapito on saanut tutkimuksen jälkeen käyttöönsä lisää ajoneuvoja, voidaan sanoa, 

että ajoneuvotilanne konelinjalla B oli tehtaiden huonoin.  

 

Konelinjan B tärkein kehityskohde on käyttäjäkunnossapitäjien osaamistason kouluttami-

nen työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Osa käyttäjäkunnossapitäjistä oli yhä kunnossapi-

tokoulutuksessa ja jo työskentelevillä käyttäjäkunnossapitäjillä oli paljon koulutustarpeita. 
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6.4 Konelinja C 

Konelinjan C KHS laski tasaisesti vuodesta 2011 vuoteen 2013, mutta vuonna 2014 se oli 

tarkasteluajanjakson suurin. Sama havainto tehtiin aikahyötysuhdetta tarkasteltaessa. Häi-

riömäärät olivat tasaisessa nousussa vuodesta 2011 vuoteen 2013, mutta vuonna 2014 mää-

rä laski lähes vuoden 2012 tasolle. Sähköteknisiä häiriöitä konelinjalla C on ollut selvästi 

eniten, 1,7 kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä, ja 2 kertaa enemmän kuin 

mekaanisia häiriöitä. Vuoden 2014 keskimääräinen häiriöaika oli selvästi suurempi kuin 

vuosina 2011 – 2013. 

 

Konelinjan C käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli tehtaiden viidenneksi paras, 

14,36. Korjattavien kohteiden turvallistaminen ja kunnossapitotöiden raportointi olivat 

konelinjan käyttäjäkunnossapidon heikoimmat osa-alueet. Niissä jäätiin tehdastason ala-

puolelle. Häiriökorjauksen toimintamalli päivätyöaikana on toteutunut tehtaan konelinjois-

ta neljänneksi useimmin. Seisokeissa tehtävien kunnossapitotöiden tekemisen ja niiden 

haastavuuden suhde oli tehtaiden viidenneksi paras. 

 

Kunnossapitotöiden osuus konelinjan C käyttäjäkunnossapitäjien työajasta oli 27 %. 13 % 

työajasta tehtiin muiden konelinjojen häiriökorjaustöitä. Kunnossapitotöitä tulisi olla 

enemmän kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Koulutustarpeita konelinjan C käyttäjä-

kunnossapitäjillä oli erittäin paljon. Seisokeissa konelinjan C käyttäjäkunnossapitäjät ovat 

päässeet tekemään kunnossapitotöitä harvoin, mutta työt ovat olleet osaamista kehittäviä. 

Kunnossapitotöiden raportointi oli keskitasoa, ja töitä jäi kirjaamatta keskimäärin 1,75 kpl 

/ vko / käyttäjäkunnossapitäjä. Häiriökorjausten toimintamalli on toteutunut päivätyöaika-

na usein, sillä käyttäjäkunnossapitäjä on hoitanut häiriökorjaukset useimmiten. Jos käyttä-

jäkunnossapitäjän osaamistaso ei ole ollut riittävä, korjaustyöhön on pyydetty useammin 

apua linjakunnossapidolta. Avun saaminen linjakunnossapidolta on ollut vaihtelevaa. Yh-

teistyö linjakunnossapidon kanssa on toiminut heikommin kuin tehtaalla keskimäärin, mut-

ta vastausten keskiarvo oli melko hyvä. Sekä tuotantopuoli, että linjakunnossapito antoivat 

yhteistyölle saman arvosanan. 

 

Konelinjalla C on keskityttävä käyttäjäkunnossapitäjien osaamistarpeiden lisäämiseen ja 

ylläpitämiseen. Toimintamalli vaikuttaa toimivalta ja häiriömäärien perusteella sähkö-
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automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjä konelinjalla oli oikea valinta. Konelinjalla C me-

neillään olevat muut projektit voivat olla muuttaneet toimintatapoja tutkimuksen aikana ja 

jälkeen. 

 

6.5 Konelinja D 

Konelinjan D käyttäjäkunnossapito sai kuudenneksi suurimman kokonaisarvosanan. Lin-

jaseisokeissa tehtäviä kunnossapitotöitä konelinjan D käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet 

tekemään harvoin, mutta kun he ovat päässeet, työt ovat olleet osaamista kehittäviä. Käyt-

täjäkunnossapitäjien mukaan kunnossapitotöitä ei ole ollut riittävästi kunnossapito-

osaamisen säilyttämiseksi. Kunnossapitotyön osuus työajasta oli 21 %. 8 % työajasta kului 

muiden konelinjojen häiriökorjauksissa. Kunnossapitotöiden raportoinnin laadussa oli 

muun tehtaan tasoon nähden hieman parannettavaa, mutta töitä jäi kirjaamatta ainoastaan 

keskimäärin 0,83 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä, mikä oli toiseksi pienin lukema teh-

taan konelinjoilla. Päivätyöaikana käyttäjäkunnossapitäjää on käytetty häiriökorjauksessa 

usein. Jos käyttäjäkunnossapitäjän osaamistaso on ollut riittämätön, on useammin kysytty 

apua linjakunnossapidolta. Konelinjalla D ei ole mekaanisen puolen käyttäjäkunnossapitä-

jää, joten mekaanisen häiriön sattuessa korjaaja on täytynyt hankkia toiselta konelinjalta tai 

linjakunnossapidosta. 

 

Konelinjan D käyttäjäkunnossapitäjillä oli paljon kunnossapidon koulutustarpeita. Suuri 

osa käyttäjäkunnossapitäjistä oli ryhmistä 3 ja 5 tulleita. Erikoistyökalujen saatavuus on 

ollut heikkoa. Avun saaminen linjakunnossapidolta päivätyöaikana on toiminut heikosti, 

mutta päivätyöajan ulkopuolella avun saanti on kuitenkin toiminut paremmin kuin tehtaalla 

keskimäärin. Käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välinen yhteistyö oli tehtaan 

tasoon nähden heikko, mutta vastausten keskiarvo oli selvästi neutraalin tason yläpuolella. 

 

Konelinjalla D on keskityttävä käyttäjäkunnossapitäjien osaamistarpeiden lisäämiseen ja 

ylläpitämiseen. Toinen kehityskohde on käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yh-

teistyön parantamisessa. 
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6.6 Konelinja E 

Käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvioinnissa konelinja E sai parhaan arvosanan. Lin-

jaseisokeissa tehtäviin kunnossapitotöihin käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet usein, ja 

kunnossapitotöitä on ollut melko riittävästi kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Työ-

ajasta 43 % on ollut kunnossapitotyötä, mikä on suurin määrä yhden konelinjan käyttäjä-

kunnossapitäjillä. Muiden konelinjojen häiriökorjaustöissä on kulunut 25 % työajasta, jo-

ten konelinjan E käyttäjäkunnossapitäjät ovat osaavia ja haluttuja korjaajia. Toisaalta muil-

le konelinjoille tehtyjen korjaustöiden osuuteen on vaikuttanut se, että konelinjoilla C ja D 

ei ole mekaanisen puolen käyttäjäkunnossapitäjiä. Kunnossapitotyön määrään on vaikutta-

nut myös päivätyöajan ulkopuolella tehtävä tehdasalueen paineilmakompressorien valvon-

ta ja tarkastuskierrokset. 

 

Töiden raportointi on ollut laadukasta, mutta keskimäärin 3,25 korjaustyötä on jäänyt vii-

kossa kirjaamatta jokaiselta käyttäjäkunnossapitäjältä. Häiriökorjauksen toimintamalli on 

päivätyöaikana toteutunut melko usein. Jos oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjän 

osaamistaso ei ole ollut riittävä, niin useammin on pyritty hankkimaan apua muilta kone-

linjoilta. Konelinjalla E ei ole sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjää, joten 

kaikkiin sähkö-automaatiohäiriöihin on täytynyt hankkia korjaaja toiselta konelinjalta tai 

linjakunnossapidolta. 

 

Konelinjan E kehityskohteista nousi vahvimmin esiin erikoistyökalujen saatavuus, joka on 

tehtaan huonoimmalla tasolla. Käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon tulee selvittää 

erikoistyökaluja koskevat säännöt ja toimintamalli. Muuten tilanne vaikuttaa hyvältä. 

 

6.7 Konelinja F 

Konelinjan F KHS on säilynyt melko tasaisena vuodesta 2011 vuoteen 2014. Sama asia oli 

havaittavissa AHS:ta. Häiriöiden määrä ja tekninen häiriöaika vuonna 2014 oli suurempi 

kuin minään aikaisempana vuonna tarkastelujaksolla. Vuonna 2014 keskimääräinen häiriö-

aika oli suurempi kuin vuonna 2013, mutta vuoden 2012 lukemaan ei ylletty. Mekaanisia 

häiriöitä konelinjalla F on ollut noin 2 kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä, 

ja noin 3,5 kertaa enemmän kuin sähköteknisiä häiriöitä. 
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Käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvioinnissa konelinja F sai neljänneksi parhaan arvosa-

nan. Seisokeissa tehtäviin kunnossapitotöihin konelinjan F käyttäjäkunnossapitäjät eivät 

ole päässeet osallistumaan niin usein kuin muualla, eikä käyttäjäkunnossapitäjien mukaan 

heillä ole ollut kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi riittävästi töitä. Työajasta 37 % on 

ollut kunnossapitotyötä. Koska konelinjan F käyttäjäkunnossapitäjät ovat tehneet 24 % 

työajasta häiriökorjauksia muilla konelinjoilla, ja kunnossapidon osaamistarpeita oli heillä 

vähiten, he ovat haluttuja ja osaavia korjaajia. Töiden raportointi on ollut usein laadukasta. 

Kunnossapitotöitä on jäänyt kirjaamatta 0,88 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä, mikä on 

alle puolet tehtaan keskiarvosta. Häiriökorjauksen toimintamalli on toteutunut päivätyöai-

kaan usein. Jos linjakunnossapidon apua on tarvittu, niin se on voinut useammin johtua 

siitä, että oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä on toisen konelinjan korjaustöissä, kuin 

osaamistason riittämättömyydestä. 

 

Konelinjalla F oli eniten kehitettävää käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteis-

työssä, joka oli tulosten mukaan tehdasalueen heikointa yhdessä konelinjan N kanssa. Vas-

tausten keskiarvo oli neutraalilla tasolla. Tuotantopuoli arvioi yhteistyön toimivan hieman 

heikommin kuin linjakunnossapito. Päivätyöaikana linjakunnossapito on tarvittaessa avus-

tanut häiriökorjauksissa melko usein riittävän nopeasti, mutta päivätyöajan ulkopuolella 

avun saanti on ollut huonointa. 

 

6.8 Konelinja G 

Konelinjan G KHS on ollut tarkasteluajanjaksolla jatkuvassa nousussa, mutta nousu on 

tasaantunut. Myös aikahyötysuhteen trendi on ollut nouseva. Häiriömäärät ovat laskeneet 

vuodesta 2011 vuoteen 2014 lähes puoleen. Tekninen häiriöaika on ollut selvässä laskussa 

koko tarkastelujaksolla. Keskimääräinen häiriöaika on säilynyt tasaisesti lähes samana. 

Konelinjalla G on ollut mekaanisia häiriöitä noin 1,5 kertaa enemmän kuin sähköteknisiä 

häiriöitä, ja noin 3 kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä. 

 

Konelinjan G käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli seitsemänneksi suurin, mikä oli 

hyvin lähellä tehtaan keskiarvoa. Kunnossapitotöitä ei ole ollut käyttäjäkunnossapitäjien 

mukaan riittävästi kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Linjaseisokeissa tehtäviin kun-

nossapitotöihin käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet osallistumaan melko harvoin. Kun-
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nossapitotyön osuus työajasta oli 20 %. Muiden konelinjojen häiriökorjauksessa työajasta 

on kulunut 12 %. Oman konelinjan ollessa vähähäiriöinen, kunnossapitotöitä ei ole riittä-

västi. Kunnossapitotöiden raportoinnin laatu on ollut hyvä, ja töitä on jäänyt kirjaamatta 

tehtaan keskiarvoa vähemmän, 1,14 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. Päivätyöaikana 

käyttäjäkunnossapitäjää on käytetty häiriökorjauksessa harvemmin kuin tehtaalla keski-

määrin, mutta hieman useammin kuin joka toinen kerta. Jos käyttäjäkunnossapitäjän osaa-

mistaso on ollut riittämätön, on useammin kysytty apua suoraan linjakunnossapidolta. Lin-

jakunnossapidolta on saatu apua hyvin sekä päivätyöaikana, että sen ulkopuolella. Yhteis-

työ linjakunnossapidon kanssa on toiminut hyvin. 

 

Vuoroyhteistyön toimivuus oli konelinjalla G tehtaan kolmanneksi heikointa, eli prosessi-

henkilöt eivät ole ehtineet tekemään kaikkia käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotöitä hänen 

ollessa korjaustöissä. Vastausten keskiarvo oli kuitenkin selkeästi neutraalin tason parem-

malla puolella. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi käyttäjäkunnossapitäjää ei niin usein 

ole käytetty päivätyöaikana tapahtuvissa häiriökorjauksissa. Yli puolet häiriökorjaukseen 

kuluvasta ajasta kuluu muilla konelinjoilla, joten on mahdollista, että oman konelinjan 

käyttäjäkunnossapitäjä on ollut häiriön sattuessa muualla. 

 

Konelinjan G häiriöiden vähyyden vuoksi käyttäjäkunnossapitäjien osaamisen säilytys oli 

suuri ongelma. Ongelma on erityisen suuri sähkö-automaatiopuolella, jonka häiriöitä oli 

vähän ja käyttäjäkunnossapitäjillä osaamistarpeita paljon. Sähkö-automaatiopuolen käyttä-

jäkunnossapitäjiä on käytetty erittäin harvoin seisokeissa tehtävissä kunnossapitotöissä. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että häiriöttömyys on tuotannon kannalta edullinen tilanne. Häi-

riömäärien ollessa vähäinen linjakunnossapidon ei ole tarvinnut avustaa häiriökorjauksissa 

niin usein kuin muualla. Täten linjakunnossapidolla on yhä ollut aikaa ehkäisevän kunnos-

sapidon toimille, mikä näkyy edelleen pienempinä häiriömäärinä. Tulosten mukaan ajo-

neuvojen riittävyys oli myös ongelma, mutta tutkimuksen aikana konelinja G sai lisää ajo-

neuvoja käyttöönsä. 

 

6.9 Konelinja H 

Konelinjan H KHS ja AHS ovat nousseet viime vuosina huimasti. Nousu on ollut jatkuvaa 

molempien mittareiden osalta, mutta nousu on alkanut tasaantua. Mekaanisia ja sähkötek-
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nisiä häiriöitä konelinjalla H on ollut melko tarkalleen sama määrä, kumpaakin noin 1,1 

kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä. Häiriömäärät ovat lähes puolittuneet 

vuoden 2011 määrästä. Myös tekninen häiriöaika on pienentynyt lähes puoleen. Keskimää-

räinen häiriöaika on vaihdellut eikä selvää trendiä ollut havaittavissa.  

 

Konelinjan H käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli tehdasalueen yhdeksänneksi 

suurin. Kokonaisarvosana oli tehtaan keskiarvoa huonompi. Konelinjan vahvuuksia olivat 

töiden raportoinnin laatu ja käyttäjäkunnossapitäjien osallistuminen seisokeissa tehtäviin 

kunnossapitotöihin, mutta kunnossapitotöitä on silti ollut aivan liian vähän kunnossapito-

osaamisen säilyttämiseksi. Työajasta 11 % on ollut kunnossapitotyötä. Konelinjan H käyt-

täjäkunnossapitäjiä on käytetty muun tehtaan häiriökorjauksissa erittäin vähän. Muilla ko-

nelinjoilla on tehty kunnossapitotöitä 2 % työajasta. Toisaalta käyttäjäkunnossapitäjän irro-

tettavuus tuotantotyöstä oli vaikeaa. Kunnossapitotöitä on jäänyt kirjaamatta 2,47 kpl / vko 

/ käyttäjäkunnossapitäjä, mikä oli hieman enemmän kuin tehtaalla keskimäärin. 

 

Päivätyöaikana tapahtuvissa häiriökorjauksessa käyttäjäkunnossapitäjiä on käytetty hyvin 

lähelle saman verran kuin tehtaalla keskimäärin. Jos käyttäjäkunnossapidon osaamistaso on 

ollut riittämätön, lähes aina päivätyöaikana on käännytty suoraan linjakunnossapidon puo-

leen, eikä ole kysytty muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitäjiä avuksi. Konelinja H on 

sijaintinsa puolesta erillään muista konelinjoista, joten häiriöt ovat päivätyöaikana nope-

ammin selvitettävissä, kun linjakunnossapito pyydetään apuun. Haittapuolena tällaisessa 

toiminnassa on se, että häiriökorjaukset vievät aikaa ehkäisevän kunnossapidon toimilta, 

joka voi tulevaisuudessa näkyä häiriömäärien kasvuna. Apua on saatu linjakunnossapidolta 

helposti, mikä näkyi hyvänä yhteistyön vastausten keskiarvona. Linjakunnossapidon ja 

käyttäjäkunnossapidon yhteistyö oli päällystystehtaalla tehtaiden parasta. 

 

Suurimpia kehityskohteita konelinjalla H oli kunnossapito-osaamisen hankkiminen ja säi-

lyttäminen, ja päivätyöaikana toimintamallin toteuttaminen. Kunnossapidon osaamistarpei-

ta oli mekaanisen puolen käyttäjäkunnossapitäjillä paljon, ja sähkö-automaatiopuolen käyt-

täjäkunnossapitäjillä erittäin paljon. Kunnossapito-osaamista ja laitetuntemusta voidaan 

parantaa ennakkohuoltotöillä, joita käyttäjäkunnossapitäjät voisivat tehdä kunnossapi-

toseisokeissa tai suunnitelluissa katkoissa. Tämä tukisi kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti. 
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Käyttäjäkunnossapitäjien osaaminen ja laitetuntemus paranevat, mikä johtaa itsenäisem-

pään häiriökorjaukseen. Tällöin toimintamalli alkaa toteutua myös päivätyöaikana, ja lin-

jakunnossapitohenkilöstö vapautuu tekemään enemmän ehkäisevän kunnossapidon toimia, 

mikä vähentää häiriömääriä. 

 

6.10 Konelinja I 

Konelinjan I kokonaishyötysuhde on noussut jatkuvasti viimeisen neljän vuoden aikana. 

Vuodesta 2011 lähtien AHS ja KHS ovat kasvaneet selvästi, mutta kasvu on tasaantunut. 

Mekaanisia häiriöitä konelinjalla I oli eniten, noin 1,4 kertaa enemmän kuin sähköteknisiä 

häiriöitä, ja noin 2 kertaa enemmän kuin automaatioteknisiä häiriöitä. Häiriömäärät ovat 

laskeneet selvästi vuoden 2011 tasosta vuoteen 2014. Tekninen häiriöaika on selvästi vä-

hentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2013, mutta vuonna 2014 se kasvoi hieman vuoden 2013 

tasoon nähden. Keskimääräinen häiriöaika on pysynyt hyvin lähelle samana, mutta vuonna 

2014 se nousi hieman. 

 

Konelinjan I käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli tehdasalueen kolmanneksi paras. 

Töiden raportoinnin laatu on ollut tehdasalueen parasta, ja töitä on jäänyt kirjaamatta 2 kpl 

/ vko / käyttäjäkunnossapitäjä, mikä oli hyvin lähellä tehtaiden keskiarvoa. Kunnossapito-

töiden osuus työajasta oli 35 % mekaanisella puolella ja 26 % sähkö-automaatiopuolella. 

Mekaanisella puolella 7 % ja sähkö-automaatiopuolella 11 % työajasta on kulunut muiden 

konelinjojen häiriökorjaustöissä. Käyttäjäkunnossapitäjät kokivat määrän melko riittäväksi 

kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi mekaanisella puolella, mutta sähkö-

automaatiopuolella töitä pitäisi olla enemmän. Seisokeissa käyttäjäkunnossapitäjät ovat 

päässeet tekemään kunnossapitotöitä hyvin usein, tässäkin tapauksessa mekaanisen puolen 

henkilöt sähkö-automaatiopuolen henkilöitä useammin. Seisokeissa tehdyt kunnossapito-

työt ovat olleet osaamista kehittäviä. 

 

Toimintamalli on toteutunut päivätyöaikana melko usein. Päivätyöaikana käyttäjäkunnos-

sapitäjää on käytetty häiriökorjauksessa usein, mutta jos osaamistaso ei ole ollut riittävä, 

linjakunnossapidolta kysytään useammin suoraan apua ennen kuin muiden konelinjojen 

käyttäjäkunnossapidolta. Konelinjalla I on paljon kokeneita käyttäjäkunnossapitäjiä, joten 

osaamistason ollessa riittämätön linjakunnossapidon apu voi olla välttämätöntä. Toisaalta 
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konelinja I on kaukana muista konelinjoista, joten päivätyöaikana apu löytyy nopeammin 

linjakunnossapidosta kuin muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidosta. Käyttäjäkunnos-

sapitäjä on ollut usein häiriökorjaustyössä apuna, vaikka työ siirtyy linjakunnossapidolle. 

Yhteistyö on erinomaista sekä linjakunnossapidon kanssa, että vuoron sisällä. Linjakun-

nossapito on avustanut tarvittaessa, usein myös päivätyöajan ulkopuolella, ja käyttäjäkun-

nossapitäjiä on ollut vastaavasti usein tekemässä kunnossapitotöitä seisokeissa. Käyttäjä-

kunnossapitäjän tuotantotyöt on tehty hänen ollessa korjaustöissä. 

 

Konelinjalla I tulee keskittyä etenkin sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjien 

osaamisen lisäämiseen ja säilyttämiseen. Häiriökorjauksen toimintamallin arvosana oli 

keskiverto, mutta kun otetaan huomioon konelinjan sijainti ja muut seikat, häiriökorjaus on 

toiminut hyvin. Mitä useammin linjakunnossapito avustaa häiriökorjaustöissä, sitä suurem-

pi on vaara, ettei kaikkia ennakkohuoltotoimenpiteitä ehditä tekemään riittävän ajoissa, 

mikä voi tulevaisuudessa näkyä häiriömäärien kasvuna. Toisaalta jos häiriön johdosta kone 

on pysähtynyt, on tärkeää saada kone mahdollisimman nopeasti takaisin tekemään tuotan-

toa, ja tällöin lähin ja nopein apu löytyy linjakunnossapidosta. 

 

6.11 Konelinja J 

Konelinjan J käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli kahdeksanneksi paras, eli teh-

taan keskitasoa. Konelinjalla J on viisi sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjää, 

joista suurin osa on kokeneita korjaajia. Kunnossapidon osaamistarpeita heillä oli vähem-

män kuin tehtaalla keskimäärin. 12 % työajasta on ollut kunnossapitotyötä. 8 % työajasta 

on kulunut muiden konelinjojen häiriökorjaustöissä. Kunnossapito-osaamisen säilyttämi-

seksi konelinjan J käyttäjäkunnossapitäjät kokivat määrän riittämättömäksi. Seisokeissa 

tehtäviin kunnossapitotöihin käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet harvoin. Töiden kirjaa-

minen oli laadukasta, ja niitä on jäänyt kirjaamatta keskimäärin 0,25 kpl / vko / käyttäjä-

kunnossapitäjä, mikä on pienin määrä tehtaan konelinjoilla. 

 

Päivätyöaikana toimintamalli on toteutunut harvoin, sillä käyttäjäkunnossapitäjää on käy-

tetty päivätyöajan häiriökorjaustöissä harvoin, ja linjakunnossapidon apuun on käännytty 

helposti. Apua on saatu linjakunnossapidolta erittäin hyvin sekä päivätyöaikana, että sen 

ulkopuolella, mutta käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyö saa keskimää-
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räistä heikomman arvosanan. Tuotantopuoli arvioi yhteistyön toimivuuden selvästi pa-

remmaksi kuin linjakunnossapito. Konelinjalla J on ainoastaan yksi sähkö-

automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjä per vuoro, joten jos hänen osaamistaso ei ole 

riittävä tai mekaanisen häiriön tullessa on korjaaja hankittava muualta. Päivätyöaikana 

lähin korjaaja löytyy yleensä linjakunnossapidosta. Vuoroyhteistyö on toiminut hyvin, eli 

tuotannolliset työt on tehty käyttäjäkunnossapitäjän ollessa korjaustöissä. 

 

Konelinjalla J on paljon kehitettävää. Osaamisen säilyttämiseksi on käyttäjäkunnossapitä-

jillä oltava paljon enemmän kunnossapitotöitä. Häiriökorjauksissa tulee käyttää käyttäjä-

kunnossapitäjiä useammin myös päivätyöaikana, jotta linjakunnossapito vapautuu ehkäise-

vän kunnossapidon toimiin. Avun saanti muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta on 

ollut erittäin hyvällä tasolla, joten on kyseenalaista, miksei apua saada myös päivätyöaika-

na. Seisokeissa teetettävillä kunnossapitotöillä on mahdollista lisätä käyttäjäkunnossapitä-

jien kunnossapitotyökuormaa. Vastaavasti linjakunnossapidon tulee teettää seisokeissa 

käyttäjäkunnossapitäjillä heidän osaamistaan kehittäviä töitä. Käyttäjäkunnossapidon ja 

linjakunnossapidon voi olla tarpeen selkeyttää toimintamallin käytännön toteutusta. 

 

6.12 Konelinja K 

Konelinjan K käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli kuudenneksi heikoin. Koko-

naisarvosanaa nosti turvallistamisen arvosana, joka oli tehtaan parhaalla tasolla, mutta 

muilla osa-alueilla oli paljon parannettavaa. Kunnossapitotöitä on ollut liian vähän osaami-

sen säilyttämiseksi ja käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut tekemässä kunnossapitotöitä lin-

jaseisokeissa hyvin harvoin. Töiden raportoinnin laadussa jäätiin selvästi tehtaan keskiar-

vosta. Lisäksi kunnossapitotöitä on jäänyt kirjaamatta keskimäärin 4,8 kpl / vko / käyttäjä-

kunnossapitäjä, mikä on suurin määrä millään konelinjalla. Konelinjan K käyttäjäkunnos-

sapitäjien työajasta 21 % on ollut kunnossapitotyötä. 17 % työajasta on kulunut muiden 

konelinjojen häiriökorjauksissa. Kunnossapidon koulutustarpeita konelinjan K käyttäjä-

kunnossapitäjillä oli selvästi vähemmän kuin muilla, joten he ovat kokeneita ja korkean 

osaamistason omaavia, mikä näkyi myös muilla konelinjoilla tehtyjen töiden määrästä.  

 

Konelinjalla K vuoroyhteistyö on toiminut hyvin, eli käyttäjäkunnossapitäjän tuotannolli-

set työt ovat tulleet hyvin hoidetuksi hänen ollessa korjaustöissä. Päivätyöaikana käyttäjä-
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kunnossapitäjää on käytetty häiriökorjauksessa melko harvoin. Yhteistyössä linjakunnos-

sapidon kanssa oli parannettavaa, toisaalta vuoromestarien vastaukset, joihin vaikuttaa 

myös konelinjojen N ja O alue, painavat keskiarvoa alas. Linjakunnossapidon tekemä häi-

riökorjausten määrä ja apujen saamattomuus seisokeissa tehtäviin kunnossapitotöihin nä-

kyivät keskimääräistä heikompana yhteistyön arvosanana. Avun saanti linjakunnossapidol-

ta arvioitiin melko hyväksi. 

 

Koska konelinjan K linjakunnossapidon täytyy tehdä paljon häiriökorjauksia, osa ennak-

kohuolloista voi jäädä tekemättä. Päivätyöajan toimintamalli on suurin ongelma, sillä jos 

huolto- ja tarkastuskierrokset jäävät tekemättä, häiriöiden määrä voi kasvaa. Käyttäjäkun-

nossapitäjien kunnossapito-osaamisen säilyttäminen on toinen ongelma. Myös erikoistyö-

kalujen saatavuus on ollut huono. Kunnossapito-osaamisen säilyttämistä voidaan tukea 

esimerkiksi seisokeissa tehtävillä kunnossapitotöillä, tarkastuskierroksilla ja pienillä en-

nakkohuolloilla. Lisäksi käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon voi olla tarpeen sel-

keyttää häiriökorjauksen toimintamallin käytännön toteutusta. 

 

6.13 Konelinja L 

Konelinjan L käyttäjäkunnossapito sai kolmanneksi pienimmän arvosanan. 25 % työajasta 

on ollut kunnossapitotyötä, mutta osaamisen säilyttämiseksi sitä tulisi olla enemmän. 5 % 

työajasta on kulunut muilla konelinjoilla häiriökorjauksissa. Seisokeissa tehtäviin kunnos-

sapitotöihin konelinjan L käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet osallistumaan harvoin. Toi-

saalta, kun käyttäjäkunnossapitäjä on ollut käytettävissä, hänellä on teetetty helppoja töitä. 

Kunnossapitotöiden raportointi oli heikommalla tasolla kuin tehtaalla keskimäärin, mutta 

töitä jäi kirjaamatta vain 0,75 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. 

 

Häiriökorjaus viikonloppuisin ja päivätyöajan ulkopuolella on toiminut hyvin, sillä apua on 

saatu melko helposti sitä tarvittaessa. Myös päivätyöaikana käyttäjäkunnossapitäjää on 

käytetty häiriökorjauksessa useammin kuin linjakunnossapitoa, mutta osaamistason ollessa 

riittämätön, korjaustyöt ovat kääntyneet usein linjakunnossapidon tehtäväksi. Vuoroyhteis-

työ oli hyvää, eli käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotyöt on tehty hänen ollessa korjaustöissä. 

Yhteistyö linjakunnossapidon kanssa on toiminut paremmin kuin konelinjan keskiarvo 

antaa ymmärtää, sillä vuoromestarit antoivat yhteistyölle heikoimman arvosanan ja heidän 
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antamiin vastauksiin painottui myös konelinjojen N ja O yhteistyö. Tuotantopuoli arvioi 

yhteistyön toimivan heikommin kuin linjakunnossapito. 

 

Konelinjalla L tulee keskittyä käyttäjäkunnossapitäjien osaamisen säilyttämiseen. Seiso-

keissa teetettävillä kunnossapitotöillä voidaan edesauttaa osaamisen säilyttämistä, jos tee-

tetään osaamistasoa ylläpitäviä ja kehittäviä töitä. Myös käynnin aikana tehtävät huolto- ja 

tarkastuskierrokset parantavat laitetuntemusta. Erikoistyökalujen saatavuus on ollut huono, 

joten niiden saatavuus on selvitettävä linjakunnossapidon kanssa. Käyttäjäkunnossapidon 

ja linjakunnossapidon voi olla tarpeen sopia toimintamallin käytännön toteutuksesta tar-

kemmin, eli mihin häiriöihin puututaan milläkin resursseilla. 

 

6.14 Konelinja M 

Konelinjan M käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli toiseksi pienin. Konelinjalla M 

on yksi sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjä per vuoro, joista suurin osa on 

rymi tulleita. Kunnossapitotöitä työajasta on ollut 24 %. 15 % työajasta on tehty häiriökor-

jauksia muilla konelinjoilla. Käyttäjäkunnossapitäjien mukaan kunnossapitotöiden määrä 

on ollut liian vähäinen kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi, vastausten keskiarvo oli 

tehtaan pienin. Lisäksi kunnossapidon oppimistarpeita oli paljon. Käyttäjäkunnossapitäjät 

ovat harvoin päässeet osallistumaan kunnossapitotöihin seisokeissa. Käyttäjäkunnossapitä-

jiä on käytetty päivätyöajan häiriökorjauksissa, mutta noin puolet päivätyöaikana tapahtu-

vista häiriöistä jää linjakunnossapidon korjattavaksi. Käyttäjäkunnossapitäjän osaamista-

son ollessa riittämätön turvaudutaan linjakunnossapidon apuun useammin kuin muiden 

konelinjojen käyttäjäkunnossapidon. Tämän voi aiheuttaa muun muassa mekaanisen puo-

len käyttäjäkunnossapitäjän puuttuminen, jolloin päivätyöaikana apu löytyy lähempää lin-

jakunnossapidosta. Töiden raportoinnin laatu oli tehdastasoon nähden heikkoa, ja kunnos-

sapitotöitä on jäänyt kirjaamatta keskimäärin 2,53 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä, mikä 

on hieman yli tehdastason. 

 

Vuoroyhteistyö on toiminut hyvin, sillä käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotyöt on hoidettu 

hänen ollessa korjaustöissä. Yhteistyö linjakunnossapidon kanssa sai myös hyvän arvosa-

nan, vaikka seisokkitöihin käyttäjäkunnossapitäjiä ei ole usein ollut käytettävissä. Linja-

kunnossapidolta on saatu apuja häiriökorjaukseen hyvin myös päivätyöajan ulkopuolella. 
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Suurin kehityskohde konelinjalla M on käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapitotyömäärän 

lisäys, kunnossapito-osaamisen lisääminen ja osaamisen säilyttämisen varmistaminen. 

Kunnossapitotöitä voi teettää linjaseisokeissa, jossa linjakunnossapidon tulee varmistaa 

osaamista säilyttävien ja kehittävien töiden antaminen. 

 

6.15 Konelinja N 

Konelinjan N käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli neljänneksi huonoin. Kunnos-

sapitotöiden riittävyys oli hyvällä tasolla, sillä häiriömäärät olivat konelinjalla N tehtaan 

suurimmat. Konelinjan N käyttäjäkunnossapitäjien työajasta 36 % on kulunut kunnossapi-

totöissä. 12 % työajasta on kulunut häiriökorjauksissa muilla konelinjoilla. Työmäärän 

vaihtelu käyttäjäkunnossapitäjien välillä oli suurta. Konelinjalla N on yksi mekaanisen 

puolen käyttäjäkunnossapitäjä per vuoro. Seisokeissa tehtäviin kunnossapitotöihin konelin-

jan N käyttäjäkunnossapitäjät eivät ole päässeet osallistumaan lähes koskaan, ja silloin kun 

ovat, työt ovat olleet helppoja. Kunnossapitotöiden raportoinnin laatu oli selvästi keski-

määräistä heikompaa, ja töitä on jäänyt kirjaamatta keskimäärin 4,25 kpl / vko / käyttäjä-

kunnossapitäjä.  

 

Häiriökorjauksen toimintamalli päivätyöaikana on toteutunut harvoin. Häiriömäärän olles-

sa suuri, konelinjan N käyttäjäkunnossapidon resurssit eivät ole olleet riittävät korjaamaan 

kaikkia vikoja, vaan on tarvittu myös linjakunnossapidon apua.  Osa käyttäjäkunnossapitä-

jistä ei ollut päässyt vielä kunnossapitokoulutukseen, ja osa oli päässyt vasta aloittamaan 

koulutuksen, joten jokaisessa vuorossa ei ole ollut käyttäjäkunnossapitäjää. Päivätyöajan 

ulkopuolella käyttäjäkunnossapito on korjannut ne viat, joita resursseillaan pystyvät kor-

jaamaan. Linjakunnossapidolle siirtyneiden töiden määrä on tehtaan suurin. Kriittiset viat 

on korjattu muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidon avustuksella, mutta ei niin kriittiset 

korjaukset ovat jääneet odottamaan linjakunnossapitoa. Käyttäjäkunnossapitäjien määrä 

koettiin riittämättömäksi. Yhteistyö linjakunnossapidon kanssa oli tehtaan heikoimmalla 

tasolla yhdessä konelinjan F kanssa. Yhteistyön heikko arvosana johtuu käyttäjäkunnossa-

pitäjien osaamistasoista, jolloin linjakunnossapidon työmäärä on kasvanut. Sekä tuotanto, 

että linjakunnossapito antoivat yhteistyölle saman arvosanan. 
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Konelinjalla N on aluksi keskityttävä siihen, että kaikkien käyttäjäkunnossapitäjien kun-

nossapidon osaamistasot saadaan nostettua työtä vastaavalle tasolle. Käyttäjäkunnossapitä-

jien määrä koettiin riittämättömäksi, mutta oikeaa määrää on vaikea sanoa, koska tähän 

mennessä kaikkien käyttäjäkunnossapitäjien osaamistasot eivät ole olleet työn vaativuutta 

vastaavalla tasolla. Konelinjalla N tuotanto ei välttämättä keskeydy häiriön vuoksi, joten 

häiriökorjauksen toimintamallin käytännön toteutus voi vaatia myös selkeytystä. Kun nämä 

asiat ovat kunnossa, voidaan seurata toimintamallin toteutumista ja kartoittaa henkilöstö-

tarvetta. Myös erikoistyökalujen saatavuus on ollut erittäin heikkoa, joten niiden saatavuus 

on selvitettävä linjakunnossapidon kanssa. Töiden raportointia on myös tarkennettava, sillä 

vuorojen vaihdossa korjaustyön jatkuminen voi olla epävarmaa, jos töiden raportointia ei 

tehdä huolella, sillä alueen vuoromestarilla ei ole välttämättä tietoa kaikista meneillään 

olevista häiriökorjauksista. Huolella raportoitu työ ja vianselvitys helpottavat myös linja-

kunnossapitoa, jos heidän täytyy avustaa korjaustyössä. 

 

6.16 Konelinja O 

Konelinjan O käyttäjäkunnossapidon kokonaisarvosana oli tehtaan huonoin ja se oli tehtai-

den ainut konelinja, jonka kokonaisarvosana oli alle 50 % maksimista. Käyttäjäkunnossa-

pitäjien työajasta 22 % on ollut kunnossapitotyötä. 4 % työajasta on kulunut muilla kone-

linjoilla häiriökorjaustöissä. Konelinjan O käyttäjäkunnossapitäjät kokivat kunnossapito-

työn määrän erittäin riittämättömäksi kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Seisokeissa 

tehtäviin kunnossapitotöihin konelinjan O käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet osallistu-

maan hyvin harvoin. Koulutustarpeita koskevan kysymyksen vastausten keskiarvo oli 4,0, 

eli arvoasteikon maksimissa. Töiden raportoinnin laatu oli heikkoa, ja töitä on jäänyt kir-

jaamatta keskimäärin 2,67 kpl / vko / käyttäjäkunnossapitäjä. 

 

Konelinjalla O on sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjiä. Konelinjat N ja O 

muodostavat alueen, joiden käyttäjäkunnossapidot toimivat yhteistyössä. Lähes kaikkien 

vastausten keskiarvot olivat konelinjan N kanssa hyvin lähellä toisiaan. Yhteistyö sekä 

vuoron, että linjakunnossapidon kanssa oli tehdasalueen heikointa. Seisokeissa konelinjan 

O käyttäjäkunnossapitäjät ovat päässeet tekemään kunnossapitotöitä hyvin harvoin. Sei-

sokkitöiden haastavuus on ollut helpoimmasta päästä. Päivätyöaikana käyttäjäkunnossapi-

täjiä on käytetty häiriökorjauksessa noin puolella kerroista, mutta osaamistason loppuessa 
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työ on siirtynyt usein linjakunnossapidolle. Konelinjojen N ja O häiriömäärät olivat muu-

hun tehtaaseen nähden erittäin suuret. 

 

Kehityskohteet konelinjalla O ovat samoja kuin konelinjalla N. On aloitettava siitä, että 

saadaan käyttäjäkunnossapitäjien osaamistasot työn vaativuutta vastaavalle tasolle. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Käyttäjäkunnossapidon vaikutusta tehtaan häiriöaikoihin oli vaikea määrittää. Häiriöajat 

kasvoivat vuodesta 2013 vuoteen 2014. Vuonna 2013 häiriöaikaa mitattiin ainoastaan häi-

riön korjaukseen kuluneen ajan perusteella, mutta vuonna 2014 häiriöaikaa mitattiin koko 

katkoaikana, jolloin siihen huomioidaan myös ajon aloitusaika. Tämä osittain selittää kas-

vaneet häiriöajat. Häiriöaikojen muutosta kuluvana vuonna ja tulevina vuosina on seuratta-

va, jotta nähdään mihin suuntaan ne kehittyvät. Häiriömäärät vaihtelivat koko tarkastellulla 

ajanjaksolla, eikä tehdastasolla ollut havaittavissa selvästi nousevaa tai laskevaa trendiä. 

Konelinjat joilla häiriöiden määrä on ollut selvästi laskussa, olivat G, H ja I. Häiriömäärät 

kertovat siitä, kuinka ehkäisevässä ja ennustavassa kunnossapidossa on onnistuttu. 

 

Häiriömääriin, aikoihin ja koneiden hyötysuhteisiin ovat vaikuttaneet myös muut meneil-

lään olevat kehitysprojektit. Täten käyttäjäkunnossapidon vaikutusta konelinjojen hyö-

tysuhteisiin oli vaikea arvioida. Joka tapauksessa koko tehtaan KHS oli vuonna 2014 tar-

kasteluajanjakson suurin. AHS kuvaa käyttäjäkunnossapidon toiminnan vaikutuksia pa-

remmin ja se kasvoi konelinjoilla B ja H hieman, mutta muualla säilyi keskimäärin entisel-

lä tasolla. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien työajasta keskimäärin 24 % oli kunnossapitotyötä, ja he kokivat 

määrän olevan riittämätön kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi. Kunnossapitotyön 

määrän ja kunnossapitotyön riittävyyden kunnossapito-osaamisen säilyttämiseksi kokemi-

sen välillä havaittiin positiivista lineaarista riippuvuutta, mutta korrelaatiokerroin oli melko 

pieni. Mitä enemmän kunnossapitotöitä tekee, sitä paremmin käyttäjäkunnossapitäjät ko-

kevat kunnossapito-osaaminen säilyvän, mutta tarkkaa kunnossapito-osaamisen säilyttävää 

kunnossapitotyön osuutta työajasta on näiden tulosten perusteella vaikea määrittää. Reg-

ressiosuorat saavuttivat vastauksen ”4 – on riittävästi” kohdalla arvot 36 % ja 39 % riippu-

en teknisestä suuntautumisalasta, mutta lineaarinen riippuvuus selitti ainoastaan 15 – 28 % 

tapauksista. Koska käyttäjäkunnossapitäjien joukko on hyvin heterogeeninen, osaamistar-

peet ja osaamisen säilyttämiseksi vaadittava työaika ovat yksilöllisiä. Jos yksilön kunnos-

sapito-osaaminen on hyvin alhaisella tasolla, sen säilyttämiseksi riittää hyvin pieni määrä 



105 

 

kunnossapitotyötä. Suuren osaamistason ylläpitäminen vaatii paljon kunnossapitotyötä. 

Käyttäjäkunnossapitäjien osaamistasot tulevat laskemaan, jos heidän tekemän kunnossapi-

totyön määrä ei lisäänny. 

 

Useimmilla konelinjoilla haasteena oli käyttäjäkunnossapitäjän osaamistason säilyttämi-

nen. Joillain konelinjoilla osaamistasot eivät olleet vielä työn vaativuutta vastaavalla tasol-

la. Käyttäjäkunnossapitoon siirryttiin ennen kuin kaikilla käyttäjäkunnossapitäjillä oli työ-

hön vaadittavaa kunnossapidon osaamistasoa. Tämä näkyi suurempana linjakunnossapidol-

le siirtyneiden häiriökorjaustöiden määränä. Vuonna 2014 linjakunnossapidolle kertyi yli 

2,5 -kertainen määrä häiriökorjaustyötunteja edellisvuoteen verrattuna. Linjakunnossapi-

don tekemä suurempi häiriökorjausten määrä vie aikaa ehkäisevän kunnossapidon toimilta, 

mikä voi näkyä suurempana häiriömääränä tulevaisuudessa. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjien koulutukset ovat tärkeitä perustiedon hankkimiseksi, mutta käy-

tännön osaaminen syntyy kunnossapitotöitä tekemällä. Kun käyttäjäkunnossapitäjien kun-

nossapidon osaamistasot nousevat, häiriökorjauksesta tulee itsenäisempää. Käyttäjäkun-

nossapitäjillä teetettyjen kunnossapitotöiden määrää lisäämällä kunnossapito-osaamista 

voidaan säilyttää ja parantaa. Kunnossapitotöitä on mahdollista tehdä esimerkiksi konelin-

jan kunnossapitoseisokeissa. Tutkimuksen aikana käyttäjäkunnossapitäjille on mahdollis-

tettu osallistuminen myös muiden konelinjojen kunnossapitoseisokkeihin, ja niihin oman 

linjan seisokkeihin, jotka ovat vapaapäivinä. Jos oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjän 

osaamistaso on riittämätön ja tarvitaan apua muualta, hänet voisi lähettää korjaustyöhön 

mukaan oppimaan, tai tekemään työn itse kokeneemman opastuksella. Osaamistaso ei nou-

se, jos korjaaja hankitaan muualta, eikä oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä lähde mu-

kaan korjaustyöhön. Useassa korjaustyössä voidaan muutenkin tarvita useampaa kuin yhtä 

korjaajaa. Tällöin kokeneemman korjaajan pariksi voidaan ottaa kokemattomampikin käyt-

täjäkunnossapitäjä. Kokemattomammilla käyttäjäkunnossapitäjillä on osaamisalueita, joita 

ei välttämättä hyödynnetä. Osaamisalueista on pidettävä tarkasti kirjaa järjestelmässä, jo-

hon niitä tulee myös päivittää. Järjestelmästä voidaan etsiä kohteeseen sopiva korjaaja. 

Kunnossapito-osaamista voi lisätä myös käynnin aikana tehtävillä ennakkohuoltotöillä. 

Työjaksojen tekeminen linjakunnossapidossa on myös mahdollista, mutta siinä tapauksessa 

linjakunnossapidosta täytyisi mennä vaihdossa työntekijä käyttäjäkunnossapitoon. Ryh-
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mästä 5 tulleet käyttäjäkunnossapitäjät olivat halukkaita tekemään työjaksoja linjakunnos-

sapidossa, mutta linjakunnossapidon asentajat olivat pääasiassa haluttomia työskentele-

mään käyttäjäkunnossapidossa.  

 

Oman konelinjan laitteiston tuntemuksen säilyttäminen on helpompaa, mutta muun tehtaan 

laitteiston tuntemus katoaa, tai sitä ei tule, jos ei työskentele muun tehtaan alueella. Ko-

keneempien käyttäjäkunnossapitäjien eläköityessä monen konelinjan yhtäaikainen tunte-

mus vähenee, vaikka uusien käyttäjäkunnossapitäjien joukossa on jo tällä hetkellä mo-

niosaajia. Usean konelinjan laitteiston oppiminen vaatii niin paljon aikaa, ettei se onnistu 

helposti tuotantotyön ohessa. Käyttäjäkunnossapidon tulee kyetä selvittämään häiriöt päi-

vätyöajan ulkopuolella yksin, koska tehdasalueella ei ole muita korjaajia paikalla. Lähes-

kään kaikkia korjaustöitä ei ole mahdollista tehdä yksin, ja poissaoloja tulee varmasti, joten 

muille konelinjoille liikkuminen on käyttäjäkunnossapidon säilymisen elinehto. Täten olisi 

hyvä ylläpitää myös muun tehtaan alueen osaamista. 

 

Avun saantia koskevan kysymyksen keskiarvon mukaan apua ei ole saatu aina riittävän 

nopeasti muiden linjojen käyttäjäkunnossapidolta. Käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotyöt 

ovat sellaisia, että niistä voi lähteä korjaustöihin ilman, että tuotanto keskeytyy. Silti koet-

tiin, että käyttäjäkunnossapitäjä on vaikea irrottaa tuotantotyöstä toisen konelinjan häiriön 

korjaukseen. Toisaalta, yhteistyö vuoron sisällä on toiminut hyvin, ja lähes kaikki tuotanto-

työt ovat tulleet tehdyksi sillä miehistöllä, joka linjalle on jäänyt. Käyttäjäkunnossapitäjän 

työn mielekkyyden kannalta voi olla tärkeää kouluttaa myös haastavampia prosessitehtä-

viä, mutta haastavammista tehtävistä hänet voi olla vaikeampaa irrottaa korjaustyöhön. 

 

Häiriökorjausten organisointi on toiminut useimmiten hyvin, eli eri alojen osaamista on 

saatu paikalle useimmiten riittävän nopeasti. Koska käyttäjäkunnossapidolla tavoitellaan 

nopeampaa häiriöiden selvitystä, häiriökorjausten organisoinnin täytyy toimia ja varaosat 

täytyy osata hankkia. Organisoinnin merkitys korostuu etenkin suuremmissa korjaustöissä, 

joissa voidaan tarvita useaa korjaajaa ja monia varaosia. Vuoromestarien rooli on johtaa 

korjaustyötä, joten he ovat tärkeässä roolissa nopean häiriökorjauksen ja koneen käyntiin-

lähdön kannalta. Vuoromestareilla on suuri rooli myös käyttäjäkunnossapitäjien osaamisen 

säilyttämisessä, sillä he hankkivat häiriökorjaustyölle tarvittavat resurssit. Käyttäjäkunnos-
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sapitoon siirtyminen on lisännyt vuoromestarin kunnossapito-osaamistarvetta, joten myös 

heidän kunnossapitotietoutta voi olla syytä lisätä ja ylläpitää. 

 

Kirjaamatta jääneiden kunnossapitotöiden määrä oli huomattavan suuri, vaikka työt olivat 

pieniä. Kunnossapitotöiden kirjaamisen avulla voidaan havaita toistuvia vikoja ja määrittää 

ehkäiseviä toimenpiteitä. Linjakunnossapidon on helpompi ehkäistä toistuvia häiriöitä, kun 

kaikki laitteelle tehdyt työt on kirjattu. Täten töiden raportoinnin avulla voidaan parantaa 

kunnossapidon ja tuotantolaitoksen kustannustehokkuutta. Siksi on tärkeää, että kaikki 

kunnossapitotyöt kirjataan järjestelmään. Toimenpiteiden erittely on myös tärkeää. Esi-

merkiksi, jos korjaustyö siirtyy vuoronvaihdon yli, tai linjakunnossapidolle, järjestelmästä 

on luettavissa häiriö ja sille tehdyt toimenpiteet, jolloin työn jatkaminen helpottuu. Toi-

menpiteitä ja havaintoja voi harvoin kirjata liian tarkasti. 

 

Alkavia vaurioita ja häiriöiden juurisyitä on havainnoitu ja kirjattu harvoin. On mahdollis-

ta, että käyttäjäkunnossapidon tekemien havaintojen tieto ei ole aina siirtynyt linjakunnos-

sapidolle, sillä ennakkohuoltoa koskevissa kysymyksissä linjakunnossapidon vastausten 

keskiarvo oli pienin. Konelinjan toimintamallista riippuen käyttäjäkunnossapitäjät tekevät, 

tai eivät tee ODR -tarkastuskierroksia. Prosessihenkilöt tekevät niitä joka tapauksessa. 

Tarkastuskierroksiin kuuluu säännölliset puhdistukset, tarkastukset, säädöt ja kunnonval-

vonta. Käyttöhenkilöstö on lähimpänä konetta, pystyy tarkkailemaan sen toimintaa jatku-

vasti, ja häiriön sattuessa on ensimmäinen henkilöryhmä joka sen havaitsee. Täten he nä-

kevät ensimmäisenä häiriön, sen vaikutukset ja aiheuttajat. Häiriön aiheuttajan havainnoi-

minen ja kirjaaminen auttaa saavuttamaan kunnossapidon tavoitteet ja nopeuttaa ehkäise-

vien toimenpiteiden toteuttamista. Käyttäjäkunnossapitäjien käyttämisen lisääminen ODR -

tarkastuskierrosten tekijöinä lisäisi heidän tietämystä oman konelinjan laitteistosta ja alka-

vista vaurioista. Kun tieto alkavasta vauriosta on käyttäjäkunnossapitäjällä ja vuoromesta-

rilla, ja päätetään ajaa häiriöön asti, voidaan korjauksessa tarvittavat varaosat ja työkalut 

hankkia etukäteen, jolloin korjaustyöstä aiheutuva katkoaika lyhenee. Tällöin häiriökorjaus 

on osittain suunniteltua. Kunnossapidollinen häiriöaika on mahdollista välttää kokonaan, 

jos alkava vaurio on mahdollista korjata suunnitellun tuotantokatkon aikana, kuten lajin-

vaihtokatkossa tai seisokissa. Lajinvaihtokatkojen aikana on mahdollista tehdä muitakin 

ennakkohuoltotöitä, kuten rasvauksia ja öljynvaihtoja. Nämäkin työt lisäisivät käyttäjäkun-



108 

 

nossapitäjien laitetuntemusta. Suunniteltujen katkojen ajankohdat tiedetään etukäteen ja 

niissä tehtävät huoltotyöt voidaan myös suunnitella etukäteen. 

 

Käyttäjäkunnossapitäjän osaamistason ollessa riittämätön, linjakunnossapidon kunnossapi-

toasentaja voi olla joissain tapauksissa lähempänä kuin viereisen konelinjan käyttäjäkun-

nossapitäjä, joten häiriön korjaaminen on nopeampaa, jos korjaaja saadaan läheltä. Tilanne 

voi olla sama, jos oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä on korjaustöissä toisella kone-

linjalla. Katkoaika syö tuotantokapasiteettia, joten nopea häiriökorjaus on tuotannon uudel-

leen käynnistämisen kannalta tärkeä asia. Katkon aiheuttava häiriö on selkeä tapaus, joka 

täytyy korjata kaikilla saatavissa olevilla resursseilla nopeasti, mutta sellaisien häiriöiden, 

jotka eivät heti aiheuta tuotantokatkoa, mutta vaarantavat tuotannon, resurssitarve on ky-

seenalainen. Tällaisenkin häiriön nopea korjaaminen on tärkeää, mutta ennakkohuoltotöitä 

tekevän kunnossapitoasentajan käyttäminen häiriökorjaustyössä vie aikaa ehkäisevän kun-

nossapidon toimilta, joka voi näkyä tulevaisuudessa häiriömäärien kasvuna. Käytettävissä 

oleva aika, häiriön kriittisyys ja muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitäjien saatavuus 

määrittävät, kannattaako korjausmies hankkia toiselta linjalta vai linjakunnossapidosta. 

Häiriökorjauksen toimintamallia ei voida soveltaa käytännössä täysin samoilla tavoin kai-

killa konelinjoilla, koska prosessit ovat täysin erilaiset. Täten jokaisen konelinjan tulee 

päättää itse, miten käytännön toteutus on järkevintä tehdä, eli mitkä häiriöt korjataan mil-

läkin resursseilla. 

 

Päivätyöaikana käyttäjäkunnossapito on saanut apua linjakunnossapidolta melko hyvin, 

mutta ei aina riittävän nopeasti. Päivätyöajan ulkopuolella avun saanti on ollut heikompaa. 

Linjakunnossapito tekee jatkuvasti ennakkohuoltotöitä ja muita suunniteltuja asennustöitä, 

joten reaktioaika häiriökorjaukseen ei voi olla nolla. Täten avun saanti linjakunnossapidol-

ta voi todellisuudessa toimia paremmin, kuin tutkimuksen lukuarvot antavat ymmärtää. 

Tätä väittämää puoltaa se, että käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyö sai 

tuotannon puolelta marginaalisesti paremman arvosanan kuin linjakunnossapidon puolelta. 

Nykyisellä käyttäjäkunnossapidon osaamistasolla linjakunnossapidon on avustettava mo-

nissa häiriökorjaustöissä väistämättä. Toisaalta se, että linjakunnossapidon ei tarvitsisi 

avustaa yhdessäkään häiriökorjaustyössä, on mahdotonta. 
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Täytyy muistaa, että häiriökorjaus ja häiriö eivät ole toivottuja tiloja, ja mitä enemmän 

suunniteltua ja ennaltaehkäisevää kunnossapitoa tehdään, sitä vähemmän häiriöitä syntyy. 

Toisaalta liiallinen ehkäisevä kunnossapito voi pienentää kustannustehokkuutta, joten kun-

nossapidon kustannustehokkuusoptimin löytäminen on tärkeää. Häiriökorjaus on eniten 

kustannuksia vievä ja tuotannon menetyksiä aiheuttava korjaustapa. Häiriökorjaukselle ei 

ole olemassa varsinaista yhtä ja oikeaa toimintamallia, vaan täytyy toimia tehtaan ja tuo-

tantoprosessin reunaehtojen vaatimalla tavalla. 

 

Uusia laitehankintoja tehdään jatkuvasti tekniikan kehittyessä. TPM:n periaatteiden mu-

kaan varhaisella laitehallinnalla, eli projektin suunnittelu- ja laitteen asennusvaiheessa voi-

daan vaikuttaa merkittävästi laitteen toimintavarmuuteen ja kunnossapitokustannuksiin. 

Laitteen huoltotarpeen ja tarvittavien varaosien selvittäminen jo hankintavaiheessa nopeut-

taa huoltojen tekemistä, ja pienentää mahdollisien häiriöiden määrää. Mahdollisen häiriön 

sattuessa on tärkeää, että korjaajat ymmärtävät laitteen toiminnan, jotta vian juurisyy on 

nopeasti selvillä. Jos vika on toistuva, tulee se saattaa kunnossapito-osaston tietoon, jotta 

asialle voidaan tehdä ehkäiseviä toimenpiteitä. Tuotannon ja kunnossapito-osaston yhteis-

työllä voidaan parantaa tehtaan tuottavuutta ja koneiden käyntiastetta huomattavasti. 

 

7.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Kysymysten vastauksille laskettiin virhemarginaalit käyttäen 95 % luottamusväliä. Kysy-

myksestä riippuen konelinjakohtainen vastaajajoukko vaihteli yhden ja 22 vastaajan välillä, 

joka on melko pieni määrä. Tästä johtuen virhemarginaalit ovat useassa tapauksessa melko 

suuria. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kysely uusitaan, vastausten keskiarvo voi vaihdella 

hieman, vaikka todellinen tilanne ei ole muuttunut. Toisaalta, kysymyksestä riippuen koko 

perusjoukon ollessa konelinjan käyttäjäkunnossapitäjät, muu tai muut henkilöryhmät ja 

vastausprosentin ollessa suuri, keskiarvot voivat kuvata tilannetta paremmin kuin virhe-

marginaali antaa ymmärtää. Tätä puoltaa myös se, että kysymykset olivat henkilöryhmille 

kohdistettuja, joten kaikki henkilöt tiesivät asiat joihin he vastasivat. 

 

Käyttäjäkunnossapidon nykytilanteesta saatiin kattava käsitys ja kehityskohteita löytyi 

jokaiselta konelinjalta. Kunnossapitojärjestelmästä löytyvien kunnossapitotöille kirjattujen 

työtuntien perusteella voidaan kyseenalaistaa kunnossapitotyön määrää koskevan kysy-
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myksen tulokset ainakin konelinjan N osalta, sillä työtunteja ei ole kirjattu läheskään niin 

paljoa kuin kyselyn vastausten keskiarvo antaa ymmärtää. Vaikka keskimäärin 4,25 alle 1 

h kestävää korjaustyötä per viikko per käyttäjäkunnossapitäjä on jäänyt konelinjalla N kir-

jaamatta, eivät kirjaamatta jääneet työt nosta tuntimäärää vastausten mukaiselle tasolle. 

 

7.2 Jatkotoimenpidesuositukset 

Kunnossapito-osaamista ja häiriökorjauksien toimintamallia voidaan kehittää seuraavilla 

toimenpiteillä: 

 Jos käyttäjäkunnossapitäjän osaamistaso ei ole riittävä tai työssä tarvitaan useam-

paa korjaajaa, pyydetään apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta, ja 

oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä lähtee aina mukaan avuksi, tai tekee korja-

ustyön kokeneemman opastuksella. 

 Konelinjan aamupalaverissa katsotaan häiriöt, joihin tarvitaan linjakunnossapidon 

apua. Käyttäjäkunnossapitäjä tulee linjakunnossapidon avuksi korjaustyöhön. 

 Konelinjoittain päätetään yhdessä häiriökorjauksen toimintamallin käytännön toteu-

tuksesta, mitkä häiriöt konelinjalla ovat akuutisti korjattavia tuotantoa, laatua, ym-

päristöä tai turvallisuutta vaarantavia häiriöitä, ja millä resursseilla mihinkin häiri-

öön puututaan.  

 Jos on tiedossa seisokki tai muu tuotantokatko, jossa voidaan tehdä ennakkohuolto- 

tai korjaustöitä, suunnitellaan työt käyttäjäkunnossapitäjälle. Tehtävistä töistä sovi-

taan käyttäjäkunnossapitäjän ja vuoromestarin kanssa. 

 Käyttäjäkunnossapitäjälle lisää kunnossapitovastuuta käynnin aikana tehtävien tar-

kastuskierroksien muodossa. 

 Käyttäjät ja käyttäjäkunnossapitäjät tekevät havainnoimistaan alkavista vaurioista 

ilmoituksen ja kuvailevat vaurion riittävän yksityiskohtaisesti kunnossapitojärjes-

telmään heti, kun sellainen havaitaan. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat tiedottaa 

käyttäjäkunnossapitäjää, joka tekee ilmoituksen ja vaurion kuvauksen. 

 Jos näillä toimenpiteillä kunnossapitotyötä ei tule riittävästi, voidaan toteuttaa työ-

kiertoa linjakunnossapidon ja käyttäjäkunnossapidon välillä. Nykyisellä organisaa-

tiolla se on haastavaa, mutta uusia käyttäjäkunnossapitäjiä rekrytoitaessa ja koulu-

tettaessa se on mahdollista. Uudet käyttäjäkunnossapitäjät koulutetaan kunnossapi-

to- ja prosessityöhön. Osa käyttäjäkunnossapitäjistä on linjakunnossapidossa ker-
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ryttämässä oman ja muiden konelinjojen kunnossapito-osaamista, ja tehtäviä vaih-

detaan jaksoittain.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityössä selvitettiin kohdeorganisaation tehtaiden käyttäjäkunnossapidon nykytilan-

netta ja kehityskohteita konelinjoittain. Selvitys toteutettiin haastattelututkimuksena. Haas-

tateltavia henkilöryhmiä olivat tehtaiden konelinjojen käyttäjäkunnossapitäjät, vuoromesta-

rit, päivämestarit, käyttöpäälliköt, kunnossapitoasentajat, -insinöörit ja -päälliköt. Tuloksia 

tarkasteltiin tehdastasolla, konelinjoittain ja henkilöryhmittäin. 

 

Käyttäjäkunnossapidosta puhuttaessa voidaan tarkoittaa myös ennakkohuoltoja suorittavia 

käyttäjiä, mutta kohdeorganisaation tehtailla se on häiriöihin reagoiva käyttäjäkunnossapi-

täjistä koostuva korjausryhmä. Häiriön sattuessa omalla konelinjalla reaktioaika on lyhyt, 

kun korjaaja löytyy omasta tuotantohenkilöstöstä, mutta jos osaamistaso ei ole riittävä, 

osaavan henkilön etsimisessä voi kulua aikaa. 

 

Nykytilanteesta saatiin kattava käsitys ja jokaiselle konelinjalle löydettiin kehityskohteita. 

Käyttäjäkunnossapitäjien osaamistasot vaihtelivat suuresti. Osa heistä oli kokeneita korjaa-

jia ja osalla työkokemusta oli vähän. Kokeneita korjaajia on käytetty häiriökorjaustöissä 

selvästi enemmän kuin muita, joten työt ovat jakautuneet epätasaisesti. Osalla käyttäjäkun-

nossapitäjistä kunnossapidon osaamistasot eivät olleet vielä työn vaativuutta vastaavalla 

tasolla. Jotkut käyttäjäkunnossapitäjät eivät olleet saaneet vielä lainkaan kunnossapitokou-

lutusta. Linjakunnossapito on avustanut häiriökorjaustöissä käyttäjäkunnossapidon käytös-

sä ollessa selvästi useammin kuin vuorohuollon toimiessa. Myös tekninen häiriöaika kas-

voi edellisvuoteen verrattuna, mutta teknisen häiriöajan mittaustavan muutoksen vuoksi ei 

voida osoittaa käyttäjäkunnossapidon lyhentäneen tai pidentäneen häiriöaikoja. Kuluva 

vuosi ja tulevat vuodet näyttävät kuinka häiriöajat muuttuvat. 

 

Suurimmaksi haasteeksi nousi kunnossapito-osaamisen ylläpitäminen, sillä kunnossapito-

osaamisen säilyttämiseksi kunnossapitotöitä on ollut liian vähän. Niillä konelinjoilla, joilla 

käyttäjäkunnossapitäjien osaamistaso on heikompi, on keskityttävä ensin nostamaan osaa-

mistaso työtä vastaavalle tasolle. Nykyisten käyttäjäkunnossapitäjien osaamistasoa voidaan 

nostaa teettämällä enemmän kunnossapitotöitä ja järjestämällä koulutuksia. Jos apua tarvi-
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taan muualta, oman konelinjan käyttäjäkunnossapitäjä voi lähteä korjaustyöhön mukaan 

oppimaan, mikä myös kasvattaa osaamistasoja. Kun osaamistasot nousevat, häiriökorjauk-

sesta tulee itsenäisempää. Itsenäinen häiriökorjaus tukee kunnossapitoa kokonaisvaltaises-

ti, koska silloin kunnossapito-osasto pystyy käyttämään enemmän aikaa ennakoiviin kun-

nossapitotoimiin. 

 

Tehdasalue on laaja ja se sisältää monta erilaista prosessia. Jokaisella konelinjalla ei voida 

soveltaa häiriökorjauksen toimintamallia käytäntöön samalla tavalla, joten konelinjoittain 

voi olla tarpeen sopia tarkemmin käytännön toimenpiteistä ja millä resursseilla mihinkin 

häiriöihin puututaan. 

 

Häiriö ja häiriökorjaus eivät ole toivottuja tiloja, sillä se on eniten kustannuksia vievä kun-

nossapitomuoto. Mitä enemmän ennakoivaa ja ehkäisevää kunnossapitoa tehdään, sitä use-

ampi häiriö voidaan estää. Toisaalta liiallinen ehkäisevä kunnossapito ei ole kannattavaa. 

Käyttäjäkunnossapitäjien käyttäminen ennakkohuoltotöissä palvelisi sekä kunnossapito-

osaamisen säilyttämistä, että ehkäisevän kunnossapidon toteuttamista. Kunnossapidolla ja 

tuotannolla on yhteiset tavoitteet, ja niihin tulee tähdätä yhteistyöllä. 

 

Jatkotoimenpiteinä ehdotettiin käyttäjäkunnossapitäjien kunnossapitotyön määrän lisää-

mistä tarkastuskierrosten ja ennakkohuoltojen muodossa, sekä linjakunnossapidon ja käyt-

täjäkunnossapidon yhteistyömallin kehittämistä. 
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Liite I, 1 

KYSYMYSLOMAKE  KÄYTTÄJÄKUNNOSSAPITÄJÄT 

 

Konelinja: _______________________ 

 

Oletko (rastita) 

__ Mekaanisen puolen käyttäjäkunnossapitäjä 

__ Sähkö-automaatiopuolen käyttäjäkunnossapitäjä? 

 

Mistä olet tullut käyttäjäkunnossapitoon? (rastita) 

__ Ryhmästä 1 

__ Ryhmästä 2 

__ Ryhmästä 3 

__ Ryhmästä 4 

__ Ryhmästä 5. 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Kuinka suuri osa työajastasi menee kunnossapitotehtävien parissa? 

 

_____________________ % 

 

2. Kuinka kuormittavaa tuotantotyö on henkisesti? 

 

Ei lainkaan kuormittavaa 1   2   3   4  Erittäin kuormittavaa 

 

 

 



 

 

Liite I, 2 

3. Kuinka kuormittavaa tuotantotyö on fyysisesti? 

 

Ei lainkaan kuormittavaa 1   2   3   4  Erittäin kuormittavaa 

 

4. Kuinka kuormittavaa kunnossapitotyö on henkisesti? 

 

Ei lainkaan kuormittavaa 1   2   3   4  Erittäin kuormittavaa 

 

5. Kuinka kuormittavaa tuotantotyö on fyysisesti? 

 

Ei lainkaan kuormittavaa 1   2   3   4  Erittäin kuormittavaa 

 

6. Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole 

varmuutta seuraavista toimenpiteistä, kysytäänkö apua muilta käyttäjäkunnossapi-

täjiltä? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

7. Jos käyttäjäkunnossapito ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä, onko pyydetty apua 

linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta päivätyöaikana? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

8. Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän nope-

asti päivätyöaikaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 
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9. Jos käyttäjäkunnossapito ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä, onko hälytetty apua 

linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

10. Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän nope-

asti päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

11. Kuinka suuri osa työajastasi menee kunnossapitotöissä muilla kuin omalla konelin-

jalla? 

 

_____________________ % 

 

12. Teetkö korjaustyön toimenpiteistä kirjallisen erittelyn ilmoitukselle ja työtilauksel-

le? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.) 

 

En koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

13. Kuinka paljon pieniä korjaustöitä (alle 1h) jää kirjaamatta? (kpl/vko) 

 

______________________ kpl / vko 

 

14. Onko kunnossapitotöitä ollut riittävästi, jotta osaaminen säilyy? 

 

Ei lainkaan riittävästi 1   2   3   4  On ollut riittävästi 

 

 

 

 



 

 

Liite I, 4 

15. Oletko ollut seisokeissa tekemässä linjakunnossapidon suunnittelemia huolto- ja 

korjaustöitä? 

 

En koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

16. Oletko halukas tekemään enemmän kunnossapitotöitä, jos niitä olisi tarjolla? 

 

En   1   2   3   4  Kyllä 

 

17. Oletko halukas tekemään työjaksoja linjakunnossapidossa päivävuorossa? (Esim. 3 

kk työkierto) 

 

En lainkaan  1   2   3   4  Erittäin halukas 

 

18. Koetko, että joissain osaamisalueissa olisi vielä opittavaa? Minkä aihealueen koulu-

tukselle koet olevan tarvetta? 

 

Ei oppimistarpeita  1   2   3   4  Paljon oppimistarpeita 

 

Minkä aihealueiden koulutuksille on tarvetta? 

___________________________________________________________________ 

 

19. Koetko, että kunnossapitojärjestelmän lisäkoulutukselle olisi tarvetta? Jos on niin 

mitä alueita on tarve kehittää? 

 

Ei tarvetta  1   2   3   4  On tarvetta 

 

Minkä alueiden koulutukselle on tarvetta? 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

Liite I, 5 

20. Havainnoidaanko ja kirjataanko häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

21. Havainnoidaanko ja kirjataanko alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

22. Turvallistetaanko konelinjasi häiriökorjauksissa korjattava kohde kahdella turvalu-

kolla? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

23. Kun konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjä on korjattavan kohteen operaattori, käyte-

täänkö kahta turvalukkoa kohteen turvallistamisessa? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

24. Onko kohteen turvallistaminen hoidettu kahdella turvalukolla kun käyttäjäkunnos-

sapitäjä tulee toiselta konelinjalta häiriökorjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

25. Onko linjakunnossapidon erikoistyökaluja (tunkkeja, momenttiavaimia, ym.) ollut 

saatavilla kun niitä tarvitaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

26. Onko käyttäjäkunnossapidolla riittävästi liikkumiseen tarvittavia ajoneuvoja? 

 

Ei ole riittävästi  1   2   3   4  On riittävästi 
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27. Miten olet sopeutunut käyttäjäkunnossapitäjän työhön? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

28. Miten olet sopeutunut 3-vuorotyöhön? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

29. Kuinka yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

30. Kuinka yhteistyö vuoron sisällä toimii kun lähdet kunnossapitotöihin? Esim. Onko 

työtäsi hoidettu sillä välin kun olet kunnossapitotöissä, vai onko työpisteellä työt 

hoitamatta kun palaat? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

31. Onko käyttäjäkunnossapitäjän työ mielekästä? Näetkö itsesi työskentelevän käyttä-

jäkunossapitäjänä myös tulevaisuudessa? 

 

Ei   1   2   3   4  Kyllä 

 

32. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? Vapaa sana. (Voi jatkaa 

kääntöpuolella) 
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KYSYMYSLOMAKE   VUOROMESTARIT 

 

Konelinja:_________________ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Kuinka suuri osa käyttäjäkunnossapitäjien työstä on kunnossapitotyötä? 

 

________________ % 

 

2. Kuinka suuri osa työajastasi keskimäärin menee häiriökorjausten organisointiin? 

 

________________ % 

 

3. Kuinka kuormittavaa häiriökorjausten organisointi on henkisesti? 

 

Ei lainkaan kuormittavaa  1   2   3   4  Erittäin kuormittavaa 

 

4. Käytätkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

En koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

5. Onko häiriökorjaustöihin saatu sähköpuolen ja mekaanisen puolen osaajia paikalle 

riittävän nopeasti, oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 
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6. Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole 

varmuutta seuraavista toimenpiteistä, kysytäänkö apua muilta käyttäjäkunnossapi-

täjiltä? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

7. Jos käyttäjäkunnossapito ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä, onko pyydetty apua 

linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta päivätyöaikana? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

8. Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän nope-

asti päivätyöaikaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

9. Jos käyttäjäkunnossapito ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä, onko hälytetty apua 

linjakunnossapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

10. Onko apua saatu linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimittajilta riittävän nope-

asti päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

11. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei ole   1   2   3   4  On riittävä 
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12. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä muilla konelinjoilla riittävä? Millä konelin-

joilla näkemyksesi mukaan voisi olla enemmän käyttäjäkunnossapitäjiä? 

 

Ei ole   1   2   3   4  On riittävä 

 

Konelinjat:__________________________________________________________ 

 

13. Kuinka helposti häiriökorjaustöihin on ollut saatavilla apua muilta konelinjoilta sitä 

tarvittaessa? 

 

Avun saanti on vaikeaa/kestää kauan        1   2   3   4 Apua on saatu nopeasti 

 

14. Kuinka helposti käyttäjäkunnossapitäjät ovat irroitettavissa omalta konelinjalta toi-

selle konelinjalle häiriökorjauksen avuksi? 

 

Irroittaminen on hankalaa 1   2   3   4  Helppoa 

 

15. Onko oma konelinjasi seisonut sen vuoksi, ettei häiriökorjaustöihin ole saatu apua 

riittävän ajoissa? Jos on niin kuinka usein ja millaisista tapauksista on ollut kyse? 

 

______________ kertaa / kk 

 

Esimerkkitapauksia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Liite II, 4 

16. Kuinka usein oma konelinjasi joutunut seisomaan sen vuoksi, että on täytynyt lai-

nata käyttäjäkunnossapitäjää avuksi muille konelinjoille? 

 

_____________ kertaa / kk 

 

17. Tehdäänkö korjaustyön toimenpiteistä kirjallinen erittely ilmoitukselle ja työtilauk-

selle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.) 

 

Ei koskaan/hyvin harvoin  1   2   3   4  Aina 

 

18. Tekeekö konelinjallasi häiriöilmoituksen käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

19. Jos häiriön korjaus vaatii linjakunnossapidon apua, tekeekö ilmoituksen linjakun-

nossapidolle käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

20. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin   1   2   3   4  Aina 

 

21. Kuinka paljon pieniä korjaustöitä (alle 1h) jää kirjaamatta? (kpl/vko) 

 

______________ kpl / vko 

 

22. Onko oman konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjillä riittävästi kunnossapitotöitä, jotta 

osaaminen säilyy? 

 

Ei ole riittävästi  1   2   3   4  On riittävästi 



 

 

Liite II, 5 

23. Miten häiriökorjauksiin kuluva aika on muuttunut? 

 

Lyhentynyt   1   2   3   4  Pidentynyt 

 

24. Havainnoidaanko ja kirjataanko häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan   1   2   3   4  Aina 

 

25. Havainnoidaanko ja kirjataanko alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

26. Miten häiriöiden määrä konelinjalla on muuttunut? 

 

Vähentynyt   1   2   3   4  Lisääntynyt 

 

27. Turvallistetaanko konelinjasi häiriökorjauksissa korjattava kohde kahdella turvalu-

kolla? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

28. Kun konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjä on korjattavan kohteen operaattori, käyte-

täänkö kahta turvalukkoa kohteen turvallistamisessa? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

29. Onko kohteen turvallistaminen hoidettu kahdella turvalukolla kun käyttäjäkunnos-

sapitäjä tulee toiselta konelinjalta häiriökorjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 



 

 

Liite II, 6 

30. Onko linjakunnossapidon erikoistyökaluja (tunkkeja, momenttiavaimia, ym.) ollut 

saatavilla jos niitä tarvitaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

31. Onko käyttäjäkunnossapidolla riittävästi liikkumiseen tarvittavia ajoneuvoja? 

 

Ei ole riittävästi  1   2   3   4  On riittävästi 

 

32. Miten käyttäjäkunnossapitäjät ovat sopeutuneet työhönsä? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

33. Kuinka yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

34. Miten yhteistyö vuoron sisällä toimii kun käyttäjäkunnossapitäjä lähtee korjaustöi-

hin? Esim. Hoitaako kukaan käyttäjäkunnossapitäjän töitä hänen ollessa korjaus-

töissä, vai jääkö työt kokonaan tekemättä? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

35. Miten häiriökorjauksista johtuvat seisonta-ajat ovat muuttuneet? 

 

Lyhentyneet  1   2   3   4  Pidentyneet 

 

 

 

 



 

 

Liite II, 7 

36. Pitävätkö käyttäjäkunnossapitäjät työstään? Onko työ heille mielekästä? Näetkö 

heidän työskentelevän käyttäjäkunnossapitäjinä myös tulevaisuudessa? 

 

Ei   1   2   3   4   Kyllä 

 

37. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? Vapaa sana. 

  



 

 

Liite III, 1 

KYSYMYSLOMAKE   PÄIVÄMESTARIT 

 

Konelinja(t):__________________ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

En koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

2. Miten häiriökorjaustöiden organisointi on toiminut? Esim. Onko häiriökorjaustöi-

hin saatu sähköpuolen ja mekaanisen puolen osaajia paikalle riittävän nopeasti, oi-

keassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

3. Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole 

varmuutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja ky-

sytty ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnos-

sapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

4. Miten avun saanti muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta on toiminut? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 



 

 

Liite III, 2 

5. Miten avun saanti linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimijoilta on toiminut 

päivätyöaikaan? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

6. Miten avun saanti linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimijoilta on toiminut 

päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

7. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

8. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä muilla konelinjoilla riittävä? Millä konelin-

joilla näkemyksesi mukaan voisi olla enemmän käyttäjäkunnossapitäjiä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

Konelinjat:__________________________________________________________ 

 

9. Kuinka helposti käyttäjäkunnossapitäjät ovat irroitettavissa omalta konelinjalta toi-

selle konelinjalle häiriökorjauksen avuksi? 

 

Irroittaminen on hankalaa 1   2   3   4  Helppoa 

 

 

 

 

 



 

 

Liite III, 3 

10. Kuinka usein oma konelinjasi on joutunut seisomaan sen vuoksi, ettei häiriökorja-

ustöihin ole saatu apua muualta riittävän ajoissa? Jos on niin millaisista tapauksista 

on ollut kyse? 

 

______________ kertaa / kk 

Esimerkkitapauksia: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Kuinka usein oma konelinjasi joutunut seisomaan sen vuoksi, että on täytynyt antaa 

käyttäjäkunnossapitäjä avuksi muille konelinjoille? 

 

______________ kertaa / kk 

 

12. Tekeekö käyttäjäkunnossapito korjaustyön toimenpiteistä riittävän tarkan kirjallisen 

erittelyn ilmoitukselle ja työtilaukselle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.) 

 

Ei koskaan/hyvin harvoin 1   2   3   4  Aina 

 

13. Tekeekö konelinjallasi häiriöilmoituksen käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

14. Jos häiriön korjaus vaatii linjakunnossapidon apua, tekeekö ilmoituksen linjakun-

nossapidolle käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

15. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin   1   2   3   4  Aina 



 

 

Liite III, 4 

16. Onko oman konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjillä riittävästi kunnossapitotöitä, jotta 

osaaminen säilyy? 

 

Ei ole riittävästi  1   2   3   4  On riittävästi 

 

17. Ovatko konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjät olleet seisokkipäivinä tekemässä linja-

kunnossapidon suunnittelemia huolto- ja korjaustöitä? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

18. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan   1   2   3   4  Aina 

 

19. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

20. Miten häiriökorjauksiin kuluva aika on muuttunut? 

 

Lyhentynyt   1   2   3   4  Pidentynyt 

 

21. Miten häiriöiden määrä konelinjalla on muuttunut? 

 

Vähentynyt   1   2   3   4  Lisääntynyt 

 

 

22. Miten häiriökorjauksista johtuvat seisonta-ajat ovat muuttuneet? 

 

Lyhentyneet  1   2   3   4  Pidentyneet 



 

 

Liite III, 5 

23. Onko linjakunnossapidon erikoistyökaluja (tunkkeja, momenttiavaimia, ym.) ollut 

saatavilla jos niitä tarvitaan? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

24. Onko käyttäjäkunnossapidolla riittävästi liikkumiseen tarvittavia ajoneuvoja? 

 

Ei ole riittävästi  1   2   3   4  On riittävästi 

 

25. Kuinka yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

26. Miten yhteistyö vuoron sisällä toimii kun käyttäjäkunnossapitäjä lähtee korjaustöi-

hin? Esim. Hoitaako kukaan käyttäjäkunnossapitäjän töitä hänen ollessa korjaus-

töissä, vai jääkö työt kokonaan tekemättä? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

27. Jakautuuko käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotehtävät tasaisesti prosessihenkilöille, 

kun hän lähtee korjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

28. Ylikuormittuvatko konelinjasi prosessihenkilöt käyttäjäkunnossapitäjän ollessa kor-

jaustöissä? 

 

Ei lainkaan  1   2   3   4  Erittäin paljon 

 

 



 

 

Liite III, 6 

29. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön jatkossa? 

 

30. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? 

  



 

 

Liite IV, 1 

KYSYMYSLOMAKE   KÄYTTÖPÄÄLLIKÖT 

 

Konelinja(t):_______________ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

En koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

2. Miten häiriökorjaustöiden organisointi on toiminut? Esim. Onko häiriökorjaustöi-

hin saatu sähköpuolen ja mekaanisen puolen osaajia paikalle riittävän nopeasti, oi-

keassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

3. Jos oman linjan käyttäjäkunnossapitäjä ei pysty ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole 

varmuutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja ky-

sytty ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnos-

sapidolta tai ulkopuolisilta toimijoilta? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

4. Miten avun saanti muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta on toiminut? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 



 

 

Liite IV, 2 

5. Miten avun saanti linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimijoilta on toiminut 

päivätyöaikaan? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

6. Miten avun saanti linjakunnossapidolta ja ulkopuolisilta toimijoilta on toiminut 

päivätyöajan ulkopuolella? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

7. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

8. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä muilla konelinjoilla riittävä? Millä konelin-

joilla näkemyksesi mukaan voisi olla enemmän käyttäjäkunnossapitäjiä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

Konelinjat:__________________________________________________________ 

 

9. Tekeekö käyttäjäkunnossapito korjaustyön toimenpiteistä riittävän tarkan kirjallisen 

erittelyn ilmoitukselle ja työtilaukselle? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erittely.) 

 

Ei koskaan/hyvin harvoin 1   2   3   4  Aina 

 

10. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin   1   2   3   4  Aina 

 



 

 

 

Liite IV, 3 

11. Tekeekö konelinjallasi häiriöilmoituksen käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

 

12. Jos häiriön korjaus vaatii linjakunnossapidon apua, tekeekö ilmoituksen linjakun-

nossapidolle käyttäjäkunnossapitäjä vai vuoromestari? 

 

Aina käyttäjäkunnossapitäjä 1   2   3   4    Aina vuoromestari 

 

13. Ovatko konelinjasi käyttäjäkunnossapitäjät olleet seisokkipäivinä tekemässä linja-

kunnossapidon suunnittelemia huolto- ja korjaustöitä? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

14. Miten häiriöiden määrä konelinjalla on muuttunut? 

 

Vähentynyt   1   2   3   4  Lisääntynyt 

 

15. Miten häiriökorjauksista johtuvat seisonta-ajat ovat muuttuneet? 

 

Lyhentyneet  1   2   3   4  Pidentyneet 

 

16. Kuinka yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

 

 



 

 

 

Liite IV, 4 

17. Miten yhteistyö vuoron sisällä toimii kun käyttäjäkunnossapitäjä lähtee korjaustöi-

hin? Esim. Hoitaako kukaan käyttäjäkunnossapitäjän töitä hänen ollessa korjaus-

töissä, vai jääkö työt kokonaan tekemättä? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

18. Jakautuuko käyttäjäkunnossapitäjän tuotantotehtävät tasaisesti prosessihenkilöille, 

kun hän lähtee korjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

19. Ylikuormittuvatko konelinjasi prosessihenkilöt käyttäjäkunnossapitäjän ollessa kor-

jaustöissä? 

 

Ei lainkaan  1   2   3   4  Erittäin paljon 

 

20. Kuinka hyvin käyttäjäkunnossapito toimii kokonaisuudessaan tällä hetkellä? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Erittäin hyvin 

 

21. Millaisia kehityskohteita näet käyttäjäkunnossapidossa tällä hetkellä? 

 

22. Millaisia uhkakuvia näet käyttäjäkunnossapidolla olevan? 

 

23. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön jatkossa? 

 

24. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? 

  



 

 

Liite V, 1 

KYSYMYSLOMAKE  KUNNOSSAPITOASENTAJAT 

 

Konelinja:______________________  MEK / SÄ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Kuinka usein konelinjasi linjakunnossapidon täytyy avustaa häiriökorjaustöissä? 

 

______________ kertaa / vko 

 

2. Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

3. Kuinka usein päivätyöajan ulkopuolella sattunut häiriö on jäänyt korjaamatta ja on 

tarvittu linjakunnossapidon apua? 

 

_______________ kertaa / kk 

 

4. Onko käyttäjäkunnossapitäjiä ollut käytettävissä konelinjasi seisokkipäivinä linja-

kunnossapidon suunnittelemiin huolto- ja korjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

 

 

 



 

 

Liite V, 2 

5. Jos käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä konelinjasi seisokkitöihin, millai-

sia töitä heillä on teetetty? 

 

Helppoja töitä  1   2   3   4  Haastavia töitä, joissa 

     pääsee oppimaan 

vikaantuvia laitteita 

 

6. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoituksille ja työtilauksille tehty riittävän tarkka kir-

jallinen erittely korjaustyön toimenpiteistä? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä erit-

tely.) 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

7. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin  1   2   3   4  Aina 

 

8. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan   1   2   3   4  Aina 

 

9. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

10. Oletko halukas kouluttamaan käyttäjäkunnossapitäjiä jos lisää koulutusjaksoja jär-

jestetään? 

 

En lainkaan halukas 1   2   3   4  Erittäin halukas 

 



 

 

Liite V, 3 

11. Oletko halukas tekemään työkiertoa käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon 

välillä? (Esim. 3 kk jaksoja.) 

 

En lainkaan halukas 1   2   3   4  Erittäin halukas 

 

12. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

13. Kuinka yhteistyö linjakunnossapidon ja käyttäjäkunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

14. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? Vapaa sana. 

  



 

 

Liite VI, 1 

KYSYMYSLOMAKE  KUNNOSSAPITOINSINÖÖRIT 

 

Konelinja:_____________________  MEK / SÄ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Kuinka usein konelinjasi linjakunnossapidon täytyy avustaa häiriökorjaustöissä? 

 

_______________ kertaa / vko 

 

2. Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

3. Kuinka usein päivätyöajan ulkopuolella sattunut häiriö on jäänyt korjaamatta ja on 

tarvittu linjakunnossapidon apua? 

 

_______________ kertaa / kk 

 

4. Onko käyttäjäkunnossapitäjiä ollut käytettävissä konelinjasi seisokkipäivinä linja-

kunnossapidon suunnittelemiin huolto- ja korjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

 

 

 



 

 

Liite VI, 2 

5. Jos käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä konelinjasi seisokkitöihin, millai-

sia töitä heillä on teetetty? 

 

Helppoja töitä  1   2   3   4  Haastavia töitä, joissa 

     pääsee oppimaan 

vikaantuvia laitteita 

 

6. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoituksille ja työtilauksille tehty riittävän tarkka 

kirjallinen erittely korjaustyön toimenpiteistä? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä 

erittely.) 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

7. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin  1   2   3   4  Aina 

 

 

8. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan   1   2   3   4  Aina 

 

9. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

 

 

 

 



 

 

Liite VI, 3 

10. Jos käyttäjäkunnossapitäjä ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole var-

muutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja kysytty 

ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnossapi-

dolta tai ulkopuolisilta toimijoilta? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

11. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

12. Kuinka yhteistyö linjakunnossapidon ja käyttäjäkunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

13. Miten häiriökorjauksiin kuluva aika on muuttunut? 

 

Lyhentynyt   1   2   3   4  Pidentynyt 

 

14. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön jatkossa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? Vapaa sana. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  



 

 

Liite VII, 1 

KYSYMYSLOMAKE   KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKÖT 

 

Konelinja(t):_______________ 

 

 

Vastaa ympyröimällä numero (1-4) ja/tai kirjoittamalla vastaamiseen annetulle vii-

valle. 

 

Kysymykset: 

 

1. Kuinka usein konelinjasi linjakunnossapidon täytyy avustaa häiriökorjaustöissä? 

 

_______________ kertaa / vko 

 

2. Käytetäänkö päivätyöaikaan käyttäjäkunnossapitäjiä konelinjasi häiriökorjauksissa? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

3. Kuinka usein päivätyöajan ulkopuolella sattunut häiriö on jäänyt korjaamatta ja on 

tarvittu linjakunnossapidon apua? 

 

_______________ kertaa / kk 

 

4. Onko käyttäjäkunnossapitäjiä ollut käytettävissä konelinjasi seisokkipäivinä linja-

kunnossapidon suunnittelemiin huolto- ja korjaustöihin? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Jokaisessa seisokissa 

 

 

 

 



 

 

Liite VII, 2 

5. Jos käyttäjäkunnossapitäjiä on ollut käytettävissä konelinjasi seisokkitöihin, millai-

sia töitä heillä on teetetty? 

 

Helppoja töitä  1   2   3   4  Haastavia töitä, joissa 

     pääsee oppimaan 

vikaantuvia laitteita 

 

6. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoituksille ja työtilauksille tehty riittävän tarkka 

kirjallinen erittely korjaustyön toimenpiteistä? (Huollettu / Korjattu ei ole riittävä 

erittely.) 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

7. Onko käyttäjäkunnossapidon ilmoitukset otsikoitu riittävän tarkasti? 

 

Harvoin  1   2   3   4  Aina 

 

8. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito häiriöiden aiheuttaneita juurisyitä? 

 

Ei koskaan   1   2   3   4  Aina 

 

9. Havainnoiko ja kirjaako käyttäjäkunnossapito alkavia vaurioita? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite VII, 3 

10. Jos käyttäjäkunnossapitäjä ei ole pystynyt ratkaisemaan häiriötä itse tai ei ole var-

muutta seuraavista toimenpiteistä, onko toimittu toimintamallin mukaan ja kysytty 

ensin apua muiden konelinjojen käyttäjäkunnossapidolta ja sitten linjakunnossapi-

dolta tai ulkopuolisilta toimijoilta? 

 

Ei koskaan  1   2   3   4  Aina 

 

11. Onko käyttäjäkunnossapitäjien määrä omalla konelinjallasi mielestäsi riittävä? 

 

Ei lainkaan riittävä  1   2   3   4  Riittävä 

 

12. Kuinka yhteistyö käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon välillä toimii? 

 

Huonosti  1   2   3   4  Hyvin 

 

13. Millaisia kehityskohteita näet käyttäjäkunnossapidossa tällä hetkellä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Millaisia uhkakuvia näet käyttäjäkunnossapidolla olevan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon ja linjakunnossapidon yhteistyön jatkossa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Millaisena näet käyttäjäkunnossapidon 3 vuoden päästä? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

] 


