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TIIVISTELMÄ 
 

VALOSADE (Value Added Logistics in Supply and Demand Chains) on Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston ja siellä professori Anita Lukan VALORE -tutkimusryhmän toteuttama 
tutkimusprojekti, jonka rahoittaja on ollut Tekes. Projekti on osa Tekesin ELO – Elektronisen 
liiketoiminnan logistiikka – teknologiaohjelmaa. 

Tutkimusta rahoittivat Tekesin lisäksi neljä yritystä, jotka toimivat myös tutkimustyön 
kohteina ja toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Yritysten toimialat ovat 
metsäteollisuus, laitevalmistaja, joka tarjoaa myös tuotteilleen jälkimarkkinapalveluja sekä 
kaksi logistiikkapalveluyritystä. 

Tämä työraportti liittyy VALOSADE – tutkimusprojektin osaprojektiin Costfix (Paper Mill 
Process – from Fixed Costs into Variable Costs). Costfix - projektin tavoitteena on tutkia ja 
löytää paperiteollisuudelle uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat kiinteiden kustannusten 
muuttamisen muuttuviksi. Merkittävä tutkimuksen osa-alue on myös tutkimuskohteiden liike-
toiminnan nykytilan aiempaa tarkempi selvittäminen. Tämä työraportti käsittelee kunnossapi-
don materiaalilogistiikan osalta tehtaan sisällä tapahtuvaa toimintaa, josta tässä tutkimuk-
sessa käytetään nimitystä tehdaslogistiikka. 

Nykytilaselvityksen perusteella nykyinen prosessiteollisuudessa ja myös pääsääntöisesti 
valmistavassa teollisuudessa yleisesti vallitseva teollisuusyrityksen käyttöinvestointia ylläpi-
tävän palveluprosessin toimintarakenne, johtamistapa ja prosessin operatiivisten tehtävien 
toimenkuvat eivät tue ko. palvelukokonaisuuden tehokasta ja tuloksellista toteuttamista. Ny-
kymuotoinen toimintamalli pikemminkin rajoittaa toimintaprosessin kokonaishallintaa ja sen 
tehostamiseksi investoitujen uusien teknisten ratkaisujen ja teknologian käyttöönottoa. Lisäk-
si yleisesti vallitseva toimintakulttuuri (mm. arvokäsitykset, uskomukset sekä toiminnan ja 
tavoitteiden taustalla olevat motiivit) sekä vaikeuttaa nykyisen ja tulevan kilpailutilanteen 
edellyttämien tehokkuus- ja tuottavuustavoitteiden toteutumista että hidastaa uudistusten 
onnistumista edellyttävän muutoksen etenemistä yrityksen sisällä. 

Tutkimuksen tulokset vahvistivat osaltaan sen, että tehdas- ja toimintokeskeinen johta-
minen aiheuttavat palveluprosessin eri tehtäville asetettujen tavoitteiden ja perustehtäväkä-
sityksen välille ristiriitoja, joista seuraa sekä suoria että välillisiä vaikutuksia teollisuusyrityk-
sen tuotantoprosessin toiminnan laatuun ja tuotantolaitteiden käyttövarmuuteen. Palveluko-
konaisuuteen kuuluvien eri toimintaprosessien tehtävät on jaettu ristiriitaisesti toiminnoille 
siten, että erityisesti kunnossapidon teknisten toimihenkilöitten hoidettavana on sekä ihmisen 
henkilökohtaisen kapasiteettirajan ylittävä että toisistaan liian suuri erilaisia osaamisia ja 
ymmärrystä edellyttävä tehtävämäärä. 

Nykytilan palvelutuotannossa esiintyvien ongelmien seuraukset ja perussyyt osoittavat, 
että merkittävästi pääomia sitovan valmistavan teollisuuden (mm. prosessiteollisuus) käyttö-
omaisuutta ylläpitävän palveluprosessin hallinta on ulkoistettava tehdastasolta itsenäisesti 
hoidettavaksi liiketoimintakokonaisuudeksi, jonka operatiivinen johtaminen tapahtuu toimin-
taprosesseittain konsernin ylätasolta käsin. Johtamismallissa painottuu prosessijohtaminen 
ja oman vastuualueen toimintaprosessin asiantuntemus. Lisäksi ihmisen osaamiseen, ym-
märrykseen ja toimintatapaan perustuva palvelu edellyttää johtamiselta henkilöjohtamistaitoa 
ja osaamisen johtamista. Liiketoiminnan uudenlainen keskittyminen, verkostoituminen ja glo-
balisoituminen edellyttävät johdolta myös erilaisten toimintaverkostojen ja sidosryhmien toi-
minnan ja tarpeen ymmärtämistä. 

Tutkimustulosten perusteella myös palveluprosesseissa toimivien toimihenkilöitten teh-
täväkuvia on muutettava radikaalisti ja osa uusista toimenkuvista edellyttää lisäksi henkilöit-
ten osaamistason aktiivista parantamista. 

Tässä raportissa esitetään toimintamalli, jossa kuvataan tutkimuksen pohjalta luotu pal-
velukokonaisuuden johtamismalli ja palveluprosessien eri tehtävätasot tehtävineen. Kuvattu 
johtamismalli on ollut jo yleisesti käytössä yksittäisillä palvelualoilla, mutta tässä esitetty malli 
on valmistavan yrityksen teknisiin tukipalveluihin muokattu sovellus.
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1 JOHDANTO 
 
Teollisuuden kunnossapitotoimintoa ja siihen liittyvää materiaalilogistiikkaa on perinteisesti 
teollisuudessa tarkasteltu erillisinä tuotannon tukitoimintoina, joista kunnossapidon materiaa-
lilogistiikan tehtävänä on ollut toimia kunnossapidon tukitoimintona. Tästä syystä materiaali-
logistiikan työtehtävät ovat perinteisesti jääneet melko vähälle huomiolle sekä kehittämisin-
vestointien että työtehtäviin liittyvän ammattikoulutuksen osalta. 
 
Materiaalilogistiikalla tarkoitetaan tässä tapauksessa kaikkia niitä tehtaan sisäisiä toimintoja, 
jotka tarvitaan materiaalivirran ja siihen liittyvän informaatiovirran hallitsemiseksi. Tässä työ-
raportissa materiaalilogistiikan lisäksi käytetään termiä tehdaslogistiikka, joka sisältää tuo-
tantolaitteiston ylläpitoon kohdistuvat ostotoiminnot, varastotoiminnot, informaation hallinnan 
sekä materiaalin toimittamisen asennuskohteeseen saakka. 
 
Tehdaslogistiikassa ja sen ostotoiminnossa on totuttu yleensä tarkastelemaan kriittisinä te-
kijöinä varaosien ostohintoja sekä ulkopuolisen toimittajan toimitusehtoja, - aikaa ja – kykyä. 
Oman toiminnan toimitusnopeus, -varmuus, -laatu ja -kustannukset ovat jääneet siten melko 
vähälle tarkastelulle. Yleinen tarkastelukohde on yhä edelleen materiaalin ostohinta toimitta-
jalta ja varastoon sidotun pääoman arvo. Tämä onkin luonnollista, sillä niitä on helppo seu-
rata ja seurantatieto saadaan toiminnanohjausjärjestelmästä helposti. 
 
Kunnossapidon perustehtävänä on ollut pitää laitteet käyttökunnossa. Perinteisimmillään 
tämä on tarkoittanut vikojen ja häiriöiden korjaamista. Ennakoiva toiminta on ollut osa kun-
nossapidon määrittelyä jo kauan, mutta tällä hetkellä kunnossapito käsitteenä, sisältövaati-
musten osalta ja perustehtäväkäsitykseltään elää voimakasta murroskautta. Laitetekniikka 
kehittyy ja monimutkaistuu jatkuvasti, mikä lisää merkittävästi kunnossapitoon kohdistuvia 
osaamisvaatimuksia. Samaan aikaan liiketoiminnan vaatimukset ovat lisääntyneet ja toimin-
tarakenteet muuttuneet voimakkaasti. Lisäksi toiminnan tavoitteeksi on tullut vikojen korjaa-
misen sijaan ennaltaehkäisevä toiminta. Sitä kautta kunnossapidon tehokkuuden käsite on 
myös muuttunut. Tehokkuutta ei siten ole korjata vikoja nopeasti, vaan estää vikojen synty-
minen tehokkaasti (Järviö et al. 2004, s. 8). 
 
Elinkaariajattelu ja uudet lainsäädäntövaatimukset ovat tuoneet osaltaan kunnossapidon pe-
rustehtävän entistä kiinteämmäksi osaksi koko käyttöomaisuuden ja sen elinjakson hallintaa 
ja investoinnin tuottokykykäsitettä. Siten laitekannan ylläpitoon kohdistuva materiaalilogis-
tiikka ei voi enää toimia aikaisempien toimintatapojen ja perustehtäväkäsitysten varassa.  
 
Oleellista on nykyään tarkastella tehtaan teknistä suunnittelua, tuotantolaitteiden investointi-
toimintoja, informaation ylläpitotoimintoja, kunnossapitoa ja kunnossapidon materiaalilogis-
tiikkaa (tässä tehdaslogistiikka) liiketoiminnallisena palvelukokonaisuutena (Piispa 2003), 
jonka tehtävänä on tuottaa omalle tuotantolaitokselleen käyttövarmuutta kustannustehok-
kaasti. Lisäksi yhteisenä perustehtävänä tulee olla laitekannan elinjakson hallinta ja inves-
toinnin tuottokyvyn varmistaminen. 
 
Uuden tavoitteen mukaisessa tarkastelutavassa tehdaslogistiikan ja kunnossapidon toimitus-
verkoston yhteinen toimitusnopeus ja -varmuus, toiminnan laatu ja toimituskustannukset tar-
kastellaan siten, että tarkastelukohteen rajapinta siirtyy teollisuusyrityksen yritysrajan sijaan 
tuotantoprosessin ja tässä tarkastelukohteena olevan palvelukokonaisuuden väliselle raja-
pinnalle. Kunnossapidon materiaalilogistiikan, tässä työraportissa tehdaslogistiikka, merkittä-
vin tehtävä on silloin osaltaan estää vikojen syntyminen tehokkaasti ja jos vika tai häiriö on jo 
syntynyt, niin varmistaa tarvittavien varaosien toimitusnopeus yhdessä kunnossapitotoimin-
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non kanssa siten, että laitekannan häiriö- ja seisokkiajat voidaan minimoida. Kustannuste-
hokkuus on silloin liiketoiminnallinen vaatimus, joka ei saa vaikuttaa palvelutuotannon toi-
minnan laatua heikentävästi. 
 
Logistiikkakustannusten merkittävin kustannuserä on pääsääntöisesti työvoimakustannukset. 
Siten materiaaliin sidottu pääoma ei ole tässä tarkastelussa kriittisin kohde. Merkittävintä on 
hahmottaa, kuinka minimoidaan laitekannan seisokkiaikojen pituudet, maksimoidaan inves-
toinnin tuottokyky sekä varmistetaan laitekannan toiminnan laadun osalta tuotettavan tuot-
teen laatu kustannustehokkaasti ja asetettujen toiminnan laatutavoitteiden mukaisesti. Silloin 
oleellista on nähdä palvelukokonaisuus siten, että se muodostuu liiketoimintaprosesseista, 
joitten toiminnan laatu ja varmuus on merkittävästi riippuvainen toimintaprosesseissa työs-
kentelevien ihmisten kyvykkyydestä, osaamisen tasosta ja hyvin suunnitelluista toimintata-
voista liiketoimintaprosesseissa. 
 
Toinen merkittävä osa-alue on liiketoimintaprosessin informaatiovirran hallinta, joka edellyt-
tää nykypäivänä ihmisen osaamisen lisäksi hyvätasoista informaatioteknologiaa. Korkeata-
soinen teknologiainvestointi ei kuitenkaan lisää tuottavuutta, mikäli IT - tekniikan ja - ohjel-
mistojen käytön osaamiseen, käytön mahdollistamiseen ja/tai ylläpidettävän informaation 
sisällön laatuun ei investoida yrityksissä riittävästi osaamista ja henkilöresurssia. 
 
Tuotannon laiteseisokin pituuteen ja ennaltaehkäisyyn vaikutetaan laitetekniikan ja sen in-
formaation hallinnan lisäksi oleellisesti juuri ihmisten osaamisella ja toimintatavoilla liiketoi-
mintaprosesseissa sekä liiketoimintaprosessien hyvällä kokonaishallinnalla. Liiketoimintapro-
sesseissa ihmistyönä syntyvä palvelu on se osa-alue, jolla vaikutetaan merkittävästi juuri 
työvoimakustannuksiin. Samalla henkilöstöinvestoinnilla voidaan toimia parhaimmillaan 
tuottavasti ja laadukkaasti tai heikoimmillaan tehottomasti ja heikkolaatuisesti. 
 
Tämä työraportti on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttamaa tutkimusprojektia, 
jonka tavoitteena on tarkastella uusia toimintamalleja siitä, kuinka kiinteitä kustannuksia 
muutetaan muuttuviksi. Silloin kokonaisia liiketoimintaprosesseja tai sen osia tai esim. rajat-
tuja teknisiä tuote- ja palvelukokonaisuuksia siirrytään ostamaan ulkopuoliselta toimittajalta. 
 
Toimintarakenteen muuttaminen siten, että ennen itse hoidettuja liiketoimintaprosessin osia 
tai muita kokonaisuuksia siirrytään ostamaan ulkopuoliselta toimittajalta, edellyttää myös 
oman toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ulkoinen palvelukokonaisuus ei toimi omasta toimin-
nasta erillisenä tapahtumaketjuna, mikäli se on osa itsellä olevaa liiketoimintaprosessia tai 
mikäli palvelukokonaisuus tuottaa perustehtävää, jolla on kiinteä ja merkittävä liittymäpinta 
omiin liiketoimintaprosesseihin (tuotantoprosessi on teollisuusyrityksen ydinliiketoimintapro-
sessin kriittinen osa). Silloin kokonaistoiminnan laatu, nopeus ja tehokkuus riippuvat paljon 
myös oman toiminnan hallinnasta. Osapuolten kesken asetetun tavoitteen on oltava yhtei-
nen, jotta toivottuihin liiketoimintatavoitteisiin voidaan päästä onnistuneesti. 
 
Teollisuusyritykselle strategisen toiminnan tai sen osan ulkoistamisella ei yleensä saavuteta 
hyviä tuloksia, mikäli ulkoistamisen peruste on lähinnä säästöjen saavuttaminen. Silloin 
säästöt herkästi aikaansaadaan toiminnan laadun kustannuksella. Ulkoistamista tarkastelta-
essa on oleellista tuntea hyvin oman toiminnan nykytila. Liiketoimintaprosessissa esiintyvät 
ongelmat eivät poistu siirtämällä ne toimittajan vastuulle. Kokonaisuus toimii edelleen juuri 
sen tasoisesti kuin sen heikoin kohta toimii. 
 
Tässä työraportissa keskitytään tarkastelemaan paperiteollisuuden yhden esimerkkikohteen 
nykytilaa ja sitä kautta ko. yksikön valmiuksia tuottaa uuden, tässä kuvatun tavoitteen mu-
kaista palvelua. Lisäksi tarkastellaan keinoja ja toimintatapoja, joitten avulla voidaan vaikut-
taa nykyisen kokonaisuuden tuottamaan palvelukykyyn parantavasti. 
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2 TUTKIMUSTAVOITTEET JA – MENETTELY 
 

2.1 COSTFIX, VALOSADE ja ELO 
 
VALOSADE (Value Added Logistics in Supply and Demand Chains) on Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston ja siellä professori Anita Lukan VALORE -tutkimusryhmän toteuttama tut-
kimusprojekti, jota rahoittaa Tekes. Projekti on osa Tekesin ELO – Elektronisen liiketoimin-
nan logistiikka – teknologiaohjelmaa. 
 
Tutkimusta rahoittavat Tekesin lisäksi neljä yritystä, jotka toimivat myös tutkimustyön koh-
teina ja toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Yritysten toimialat ovat 
metsäteollisuus, laitevalmistaja, joka tarjoaa myös tuotteilleen jälkimarkkinapalveluja sekä 
kaksi logistiikkapalveluyritystä. 
 
Tämä työraportti liittyy VALOSADE – projektin osaprojektiin Costfix (Paper Mill Process – 
from Fixed Costs into Variable Costs). Costfix - projektin tavoitteena on tutkia ja löytää pape-
riteollisuudelle uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat kiinteiden kustannusten muuttami-
sen muuttuviksi. Merkittävä tutkimuksen osa-alue on myös tutkimuskohteiden liiketoiminnan 
nykytilan aiempaa tarkempi selvittäminen. Tutkimuskohteita ovat paperin jakelulogistiikka, 
sisäinen kuljetuskalusto ja kunnossapidon materiaalilogistiikka, josta tässä tutkimuksessa 
käytetään tehtaan sisällä tapahtuvien toimintojen osalta nimitystä tehdaslogistiikka (kuva 1). 
Tämä työraportti käsittelee tehdaslogistiikan osa-aluetta.  

KUNNOSSAPIDON 
MATERIAALILOGISTIIKKA: 
VARAOSATOIMITUSTEN 
HALLINTA 

VALMISTUOTTEET 
JAKELULOGISTIIKKA: 
JAKELUN HALLINTA 

TOIMIT- 
TAJA 1 

TOIMIT- 
TAJA 2 

TOIMIT- 
TAJA 3 

ASIA-
KAS 1

ASIA-
KAS 2

ASIA-
KAS 3

ASIA-
KAS 4

ASIA-
KAS 5

TEHDAS

TEHDAS- 
LOGIS- 
TIIKKA 

CROSS DOCKING 
(PIENERÄTOIMITUSTEN 
YHDISTELY JA JAKELU) 

•B TO B KAUPPA 

•VARAOSAT 

PRODUCT DISTRIBUTION 
(TUOTEJAKELU) 

•B TO B – KAUPPA 

•RULLAT, LAVAT 

TRUKIT 

PALVELUN- 
TUOTTAJA 

PALVELUN-
TUOTTAJA 

PALVELUN-
TUOTTAJA ASIA-

KAS 6TOIMIT- 
TAJA 6 

TOIMIT- 
TAJA 5 

TOIMIT- 
TAJA 4 

PALVELUKOKONAISUUS PALVELUKOKONAISUUS 
© Taina Piispa 

 
 
Kuva 1 Costfix - projekti tutkimusalueet. 
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2.2 Tutkimuskohde ja tutkimuskysymykset 
 
Tämä työraportti käsittelee tehdaslogistiikan liiketoiminnan nykytilaa tutkimuskohteessa. 
Tehdaslogistiikkaan sisältyvät tässä tapauksessa kaikki kunnossapidon materiaalivirtaan ja 
siihen liittyvään informaatiovirtaan kohdistuvat toiminnot, kuten osto, varastointi, toimitus 
käyttökohteeseen sekä tuotetiedon ja liiketoimintaprosessin informaation ylläpitotoiminnot. 
 
Tutkimuskohteena on tässä tutkimuksessa yhden paperitehtaan (tehdas A) tehdaslogistiikka 
sekä ostotapahtumien tilastoinnissa saman kohdeyrityksen tietyn alueen kaikki tehdaskoh-
teet (A, B, C ja D). Uuden toimintamallin luomisessa on tarkasteltu kohdeyrityksen uuden 
kunnossapito- ja tehdaslogistiikkatoimintojen keskittämismallin mukaista kokonaisuutta, joka 
sisältää em. tietyn alueen tehdaskohteet (A, B, C ja D). 
 
Tutkimuskysymykset ovat tehdaslogistiikan osalta: 
 

• Mikä on tutkimuskohteen tehdaslogistiikan liiketoiminnallinen nykytila ja mitkä ovat 
sen kriittisimmät kehityskohteet? 

• Mikä on kohteen toimintaa tehostava ja toiminnan laatua lisäävä toimintamalli siten, 
että toiminnan lähtökohtana on tuottaa tehdaskohteen tuotantoprosessille käyttövar-
muutta kustannustehokkaasti? 

 
Tehdaslogistiikan liiketoimintaprosessin luotettava ja laadukas toiminta mahdollistavat sen, 
että kokonaisuuteen liittyvien mahdollisten ulkoistettavien osien valmiustila onnistuneeseen 
ja asetetut tavoitteet täyttävään ulkoistamiseen kasvaa. Tällaisia ulkoistettavia osia voivat 
olla mm. varaosalogistiikkaan liittyvät ulkoistettavat kokonaisuudet. Toinen tutkimuskohteen 
tarkasteluperuste on jo ulkoa ostettavien palvelujen uusimuotoinen, aiempaa laadukkaampi 
ja kustannustehokkaampi ostamisen toimintamalli. Costfix – projektin tutkimuskohteista mm. 
varaosatoimitusten hallinta uudella toimintamallilla edellyttää hyvin hallittua tehdaslogistiik-
kaa (kuva 1). 
 

2.3 Tutkimusmenettely ja – prosessi 
 
Tehdaslogistiikan nykytilan tutkimiseen käytettiin kolmea eri menettelytapaa: toimintaproses-
sien tunnistus ja kuvaus, ostotapahtumien tilastointi sekä syys-seuraus-ongelma – ketjujen 
tunnistaminen ja analysointi Workshop – 3A – menettelyn avulla. 
 
Eri menettelytapojen käytöllä varmistettiin saadun tiedon luotettavuus. Nykytila ja sen kriitti-
set kehityskohteet saatiin siten myös tarkemmalla seurantatasolla näkyviin. Eri tutkimusta-
poja toteutettiin rinnakkain, sillä siten minimoitiin sekä tutkijoitten käyntimäärät tutkimuskoh-
teeseen että tutkimuksen kenttätyön sitoma henkilöstön työaika tutkimuskohteessa. 
 
Nykytilatutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa liiketoimintaprosessien tilaa sellaisella tark-
kuustasolla, että tuloksena voitiin tuottaa kohdeyritykselle ja tutkimukseen uutta tietoa teh-
daslogistiikan nykytilan laatutasosta ja merkittävistä kehityskohteista (kuva 2). 
 
Nykytilatulosten pohjalta oli tavoitteena laatia tutkimustuloksena ehdotus uudesta tehdaslo-
gistiikan toimintamallista, jonka avulla pyritään vaikuttamaan kriittisiin kehityskohteisiin ja 
jossa toiminnan tarkoituksena on uusi, tässä tutkimuksessa lähtökohtana käytetty palveluko-
konaisuuden perustehtävän sisältö ja tavoite. 
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Menettelytapa 

 
 

WORKSHOP - 3A 
 

syy-seuraus-ongelma -ketjut

TOIMINTAPROSESSIN 
KUVAUS 

 
Inform tapaaatiovirran ylläpito

Nykytila-
tutkimus 

3 

2 

1 

OSTOTILASTO 
 

Ostokäyttäytyminen 
Ostolas okatkujen suuruuslu

Kriittiset 
kehityskohteet

Informaatiovirta

Materiaalivirta

Uusi 
tieto 

Kuva 2 Tehdaslogistiikan nykytilatutkimuksen toteutus. 

 

2.3.1 Toimintaprosessien tunnistaminen ja kuvaus 
 
Toimintaprosessien tunnistaminen ja kuvaus tehtiin haastatellen eri tehtäväalueitten edusta-
jia case – kohteessa. Haastattelut tehtiin kohteessa ja lisäksi tietoa tarkennettiin puhelin-
haastatteluin. Toimintaprosessien kuvauksessa keskityttiin erityisesti informaatiovirran kuva-
ukseen. Lisäksi tuotiin näkyviin ne työtehtäväryhmät, joitten vastuulla informaatiovirran yllä-
pidon eri tehtävävaiheet ovat tällä hetkellä. 
 
Tehdaslogistiikkaa ja sen liittymistä kunnossapidon toimintaprosessiin kuvattiin siten kahtena 
eri logistisena tietovirtana: kunnossapitotyön logistiikka ja kunnossapidon materiaalilogis-
tiikka (Piispa 2003, s. 79). Informaatiovirrasta laadittiin prosessikuvaus, jonka tavoitteena oli 
antaa kuva logistiikkaprosessin informaatiovirran nykyisestä ylläpitotavasta. 
 

2.3.2 Ostotapahtumat 
 
Ostotoiminnan ja ostokäyttäytymisen nykytilaa kuvattiin ostolaskutilastoinnin avulla. Tutki-
muskohteena olivat Suomen yhden maantieteelliseen alueen eri tehdasyksikköjen ostota-
pahtumat vuonna 2003. Tapahtumatilastot laadittiin yksikkökohtaisesti erikseen varastoon 
ostoista, muista varaosaostoista ja palveluostoista, jotka kohdistuivat ko. yksikköjen kunnos-
sapitoon. Ostotilastot laadittiin ostolaskujen suuruusluokittain, jolloin saatiin näkyviin ostota-
pahtumien jakautuminen eri volyymiryhmille (taulukko 1). 
 
Tulokset kuvattiin graafisina pylväsdiagrammeina, joitten tavoitteena oli hahmottaa nykyisen 
ostotoiminnan toimintatavan vaikutusta tapahtumamääriin ja logistiikkakustannusten muo-
dostumiseen. Kustannustarkastelussa käytettiin yrityksen itse käyttämää ostolaskuun koh-
distuvaa keskimääräistä prosessikustannusta, joka oli vuonna 2003 110 euroa/ostolasku.  
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Taulukko 1 Ostotapahtumien tilastointitapa. 

 
Laskun suuruusluokka 

euroina 
Laskujen kappalemäärä %-osuus kaikista osto-

laskuista 
1 - 10   

10 - 50   
50 - 100   

100 - 1000   
1000 - 10000   

> 10000   
 

2.3.3 Workshop – 3A - menettelytapa 
 

Liiketoimintaprosessissa esiintyvien merkittävien ongelma – seuraus – syy – ketjujen tunnis-
tamiseen ja analysointiin käytettiin Workshop – 3A – metodia (Virtanen et al. 2002). Menet-
telytavassa oleellista on yhteinen ”työpaja” – työskentely mukaan valittujen henkilöiden 
kanssa. Workshop -tilaisuudet vetää organisaation ulkopuolinen henkilö, joka myös vastaa 
tilaisuudessa tiedon dokumentoinnista ja tilaisuuksien välillä tiedon analysoinnista ja jalosta-
misesta edelleen. 
 
Workshop – toiminnan merkittävä tavoite on ottaa mukaan liiketoiminnan tutkimus- ja kehi-
tystyöhön kaikki kohdeyrityksen toimintaprosessin toiminnot, henkilöstötasot ja heidän 
osaaminen. Näin tutkimus- ja kehitystyön tuloksellisuus ja tavoitteiden toimeenpano pyritään 
varmistamaan myös käytännössä. 
 
Menettelytavassa tuotetaan anonyymin ennakkokyselyn pohjalta ongelma – seuraus – syy -
kuvaukset lähtöaineistoksi osallistujille. Tässä tutkimuksessa käytettiin ennakkokyselyn si-
jaan tutkijan toteuttamia henkilökohtaisia ennakkohaastatteluja. Siten voitiin varmistaa lähtö-
tiedon parempi laatutaso. Haastatteluaineisto toimi Workshop – tilaisuuden työaineistona. 
Ennakkohaastattelun tulokset vietiin ns. kalanruotokaavioon, jossa kukin kalanruoto käsitel-
tiin erikseen. Yksi kalanruoto edusti tiettyä yrityksen osa-aluetta, johon haastattelussa ilmoi-
tettu ongelma liittyi. 
 

 
 
Kuva 3 Workshop - 3A, kuvamalli kalanruotokaaviosta (Piispa 2004 b). 

 
Ensimmäisessä tilaisuudessa pyrittiin osallistujien toimesta ja valmiin lähtöaineiston pohjalta 
tunnistamaan yrityksen nykytilaa. Osallistujina olivat operatiivisen toiminnan henkilöt toimin-
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taprosessin eri toiminnoista. Työryhmätyönä, vetäjän haastattelun ja ohjauksen mukaan, 
täydennettiin tai tarkennettiin lähtöaineistoon yrityksissä esiintyvät merkittävät ongelmat, nii-
den seuraukset ja ongelmaan johtavat syyt. Tilaisuuden jälkeen dokumentoiduista ongelma-
seuraus-syy – ketjuista muodostettiin tutkijan toimesta tutkimuksen ja kehitystyön apuväli-
neeksi tietokartta, jonka pojalta laadittiin varsinaiset analyysikuvat. Niiden tarkoituksena oli 
helpottaa hahmottamaan eri ketjujen liittymistä toisiinsa sekä tiettyjen tekijöiden esiintymistä 
useassa eri ketjussa. 
 
Nykytilavaiheen jälkeen pidettiin uusi työpajatilaisuus, jossa tunnistettiin analyysikuvien 
avulla osallistujien ja vetäjän toimesta kriittiset kehityskohteet ja suunniteltiin ongelmien 
poistamiseksi toimenpide-ehdotuksia. Tilaisuuteen osallistuivat tehtaan keskijohto- ja asian-
tuntijataso sekä konsernitason asiantuntija. 
 
Tässä tutkimusprojektissa poikettiin Workshop 3A – menettelyn etenemistavasta siten, että 
analyysikuvia ja toimenpide-ehdotuksia käsiteltiin kahdessa tilaisuudessa. Varsinaista johdon 
päätöstilaisuutta ei järjestetty, koska menettelytapaa käytettiin tässä yhteydessä tutkimuksen 
apuvälineenä. Metodi on suunniteltu yrityksille kehittämisen apuvälineeksi, mutta sitä on 
myöhemmin kehitetty edelleen soveltumaan liiketoimintaprosessien ongelma-seuraus-syy – 
ketjujen tutkimiseen ja analysointiin sekä yritys- että toimitusketjutasolla (Piispa, 2004, s. 4). 
 

2.3.4 Tutkimustulosten yhdistäminen toimintamalliksi 
 
Nykytilatutkimusten tulokset käsiteltiin lopuksi siten, että niistä saatujen johtopäätösten pe-
rusteella tutkija laati tehdaslogistiikalle toimintamallikuvauksen, jonka tavoitteena oli vaikuttaa 
kriittisiin kehityskohteisiin tehostamalla ja parantamalla liiketoimintaprosessia. 
 
Uusi toimintamalli pyrkii poistamaan tehdaslogistiikkaprosessissa esiintyvien ongelmien juu-
risyitä, jolloin voidaan saavuttaa varmemmin ja pysyvämmin sekä laadun että tehokkuuden 
paranemista toiminnassa. Samalla tavoitteena oli vaikuttaa uudella toimintamallilla siihen, 
että tässä työraportissa käytetty palvelukokonaisuuden perustehtävän tavoite voidaan luo-
tettavammin saavuttaa.
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3 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 
Costfix – projektin päätutkimuskysymys on: kuinka löydetään paperiteollisuudelle uusia toi-
mintamalleja, jotka mahdollistavat kiinteiden kustannusten muuttamisen muuttuviksi? Nyky-
ään toimintojen ulkoistaminen on hyvin yleistä, mutta se on vain yksi vaihtoehto hallita liike-
toimintaa ja sen kustannuksia. On myös aiheellista kysyä: milloin ja mitä on tarkoituksenmu-
kaista ulkoistaa ja mikä on kulloinkin ulkoistamisen peruste? Ulkoistaminen ei ole mikään 
itsestään selvyys tai ”säästöautomaatti”. Yritys voi päätyä myös siihen, että hoitaa tietyt it-
selleen tarpeenmukaiset kokonaisuudet itse, vaikka ne eivät varsinaisesti liittyisikään suo-
raan yrityksen pääliiketoiminnan toimintaprosesseihin. 
 
Syy ulkoistamiseen voi olla myös joku muu kuin tavoite vähentää kustannuksia. Muita syitä 
voivat olla esim. osaamisen ostaminen, strateginen valinta keskittyä itselle vahvoihin aluei-
siin, parempi resurssinhallinta, toiminnan laadun nostaminen jne. 
 
Sama palvelukokonaisuus voi olla strategisesti aivan eri asemassa eri teollisuusaloilla. Tuo-
tantolaitteiden kunnossapito on pääsääntöisesti kaikilla teollisuudenaloilla teollisuuslaitoksen 
käyttövarmuuden ja ko. teollisuusyrityksen liiketoiminnan kannalta strateginen. Strategisen 
kokonaisuuden tai sen osan ulkoistaminen vaatiikin hyvää valmistelua ja omien liiketoiminta-
prosessien heikkojen kohtien kuntoon saattamista, jotta valmius onnistuneeseen ulkoistami-
seen voidaan saavuttaa. 
 
Liiketoimintaprosessien laadun nostaminen edellyttää aina sekä kokonaisuuden että sen 
osien hahmottamista ja eri prosessien ja niiden osien keskinäisen integroitumisen ymmärtä-
mistä. Oleellista on, että liiketoimintaprosesseissa työskentelevät ihmiset hahmottavat toi-
mintansa tarkoituksen ja tavoitteen yhtenäisellä tavalla sekä ymmärtävät eri toimintojen ja 
tehtävien keskinäisen vaikutuksen ja liittymisen toisiinsa. 
 
Tämän tutkimusosion tavoite on selvittää kohteen nykytilaa ja löytää sen kautta nykyistä toi-
mintaa tehokkaampia ja luotettavampia toimintamalleja tehdaslogistiikan hoitotavalle. Tämän 
osion tarkoitus on kiinnittää huomiota käyttövarmuuden tuottamiseen keskittyvän palvelupro-
sessin alkupäähän siten, että muutoksen vaikutus on suotuisa myös koko toimitusverkoston 
toiminnalle. 
 
Tehdaslogistiikan toiminnan laadun parantamisen kautta sen ulkoistetun toiminnan toiminta-
mahdollisuudet pääsääntöisesti paranevat. Nykyään yrityksillä on lisäksi aktiivinen pyrkimys 
siirtää yritysten väliset tilaus-laskutus-ketjut ja mahdollisuuksien mukaan jopa suuremmat 
informaation siirron kokonaisuudet sähköisen tiedonvälityksen piiriin. Tällainen edellyttää 
kuitenkin B to B toimintaympäristössä toimitusketjun asiakaspään ostotoiminnalta aikaisem-
paa enemmän kurinalaisuutta sekä järjestelmien reaaliaikaisen käytön, käyttöasteen että 
käyttötavan osalta. 
 

3.1 Tehdaslogistiikka osana yrityksen liiketoimintaa, kunnossapitoa ja käyttö-
varmuuden tuottamista 

 
Tässä osuudessa tuodaan esille kunnossapidon merkitys yrityksen liiketoiminnalle ja teh-
daslogistiikan liittyminen osaksi kunnossapitoa. Hyvin usein näitä liittymäpintoja ei tuoda 
esiin, jolloin eri osa-alueiden merkitystä ja vaikutusta toisiinsa nähden on vaikea hahmottaa. 
Sekä tuotannon että kunnossapidon tarkastelussa jätetään melko yleisesti huomiotta liike-

 14



toimintaprosessien toiminnan laadun vaikutus laitekannan käyttövarmuuteen. Tarkastelutapa 
on enimmäkseen teknologiakeskeinen, jolloin keskitytään tarkastelemaan lähinnä laitesuun-
nittelun, kunnossapidon asennustekniikan ja toimenpiteiden, laitteiden käytön sekä itse tek-
nologian vaikutusta käytettävyyteen, käyttövarmuuteen, tuottavuuteen ja myös kunnossapi-
tokustannuksiin. 
 
Logistiikan tutkimus puolestaan tarkastelee enimmäkseen materiaalivirtoja ja materiaalien 
toimituksiin ja varastointiin liittyviä tunnuslukuja, liiketoimintaprosesseja, teknologiaa ja infor-
maatiovirtoja. Lisäksi toinen merkittävä tutkimusalue on teollisuuden tuotantologistiikka. Tar-
kastelua ei juurikaan jatketa ohi oman tutkimusalueen. Silloin tietyt, toisella tutkimusalueella 
esiin tulevat, kriittiset tekijät ja vaikutukset jäävät helposti huomiotta. 
 
Esimerkiksi varaosien kokonaiskustannus on mm. raskaassa prosessiteollisuudessa melko 
pieni yrityksen tuotannon raaka-ainekustannuksiin verrattuna. Varaosien varastointikustan-
nukset näyttävät niin ikään melko vähäisille teollisuusyrityksen kokonaiskustannustarkaste-
lussa. Siten ainoastaan varaosiin sitoutunutta pääomaa tai varaosakustannuksia tarkastele-
malla saadaan kuva, jonka mukaan tehdaslogistiikka on melko merkityksetön alue yrityksen 
liiketoiminnassa ja kustannusrakenteessa. Merkittävä osa tehdaslogistiikan työvoimakustan-
nuksista piiloutuu kunnossapitotoiminnon työvoimakustannusten sisään, jolloin logistiikka-
kustannusten todellista suuruutta on myös vaikea osoittaa (Anttila, 2003). Tämä johtuu osit-
tain siitä, että kunnossapidon henkilöstö ja erityisesti työnjohto tekevät teollisuudessa yhä 
edelleen merkittävästi muun työn ohessa tehdaslogistiikkaan kohdistuvia työtehtäviä. 
 

3.1.1 Kunnossapidon vaikutus yrityksen toimintaan 
 
Kunnossapidon strateginen merkitys teollisuusyrityksen liiketoiminnalle on nykyään yrityk-
sissä melko hyvin tunnustettu asia. Haaste tulosvaikutuksen syvemmästä ymmärtämisestä ja 
sen osoittamisesta on kuitenkin suuri, sillä vaikutus tapahtuu välillisesti. Professori Veli Siek-
kinen on kuvannut tätä epäsuoraa tulosvaikutusta kuvassa 4. Juuri tämän tulosvaikutuksen 
epäsuoruuden vuoksi, kunnossapidon aikaan saama tulosparannus selitetään herkästi aivan 
muitten tekijöiden esim. markkinoinnin paranemisen tai suhdannemuutoksen perusteella. 
Kunnossapidon tulosvaikutuksen osoittaminen vaatii hyvää asiantuntemusta tekijältään. 
(Järviö et al. 2004, 2. 17) 
 
Tehdaslogistiikan tulosvaikutusta ja ylipäänsä vaikutusta yrityksen liiketoimintaan on nykyi-
sillä seuranta- ja laskentamenettelyillä vieläkin vaikeampi osoittaa. Toimintolaskentaa ei teol-
lisuudessa juurikaan käytetä ja tehdaslogistiikan työtehtäviä tehdään teollisuuslaitoksessa 
sen useilla eri kustannuspaikoilla tai osastoilla. Kunnossapitotoiminnossa ei yleensä seurata 
erikseen tehdaslogistiikkaan käytettyä työaikaa. Toiminnan laatua tehdaslogistiikan työtehtä-
vien ja toimintatapojen osalta on tutkittu toimintokustannuksia vieläkin vähäisemmin. 
 
Tehdaslogistiikan merkitys kuvan 4 mukaiseen tehokkaaseen kunnossapitoon ja sitä kautta 
korkeaan käytettävyyteen on siten kaikilta osin melko haasteellinen työ osoittaa. Tässä yh-
teydessä on kuitenkin merkittävää kuvata liittymäpintoja, jotta tehdaslogistiikka osana käyttö-
varmuuden tuottamista olisi helpompi hahmottaa. 
 
Kunnossapitoyhdistys ry on kunnossapitotoimialalla vaikuttava yhdistys, jonka jäsenistöön 
kuuluu henkilöjäsenien ohella laajasti teollisuutta ja teollisuuden palveluyrityksiä. Yhdistys 
kehittää ja kouluttaa alan osaamista, julkaisee alan kirjallisuutta ja lehteä, tekee aktiivista 
yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, tukee tutkimustoimintaa sekä rakentaa alalla tarpeen 
mukaan valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Tuotteistukset eri palveluille 
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tehdään pääosin yhdistyksen omistaman KP-Media Oy:n resursseilla. (lähde 
www.kunnossapito.fi) 
 
 

tehokas 
kunnossapito

korkea 
käytettävyys

kohtuulliset 
kunnossapito-
kustannukset

tehokas 
tuotannonohjaus

korkea 
käyttöaste

alhaiset valmistus-
kustannukset

häiriötön 
tuotanto

hyvä toimitus-
varmuus

pienet raaka-aine 
ja välivarastot

pienet varmuus- ja 
valmisvarastot

korkeat tuotot

alhainen vaihto-
omaisuus

korkea pääoman 
kiertonopeus

hyvä kannattavuus 
ja kilpailukykyisyys

hyvä sidotun 
pääoman tuotto

VOITTO
 

 
 
Kuva 4 Kunnossapidon vaikutus yrityksen kannattavuuteen (Siekkinen 1998). 
 
Kunnossapitoyhdistys toteuttaa vuosittain teollisuudelle kyselyn, jonka pohjalta tilastoidaan 
kunnossapitoon liittyviä tunnuslukuja. Taulukossa 2 on luetteloitu kunnossapitoon liittyviä eri 
tekijöitä, tekijän vaikutuskohdetta liiketoiminnassa ja arvioitu vaikutuksen suuruutta. Osaa 
taloudellisista vaikutuksista eivät yritykset kykene laskennallisesti osoittamaan, eikä vastaa-
via laskelmia ole saatu myöskään tutkimuksen kautta. Yritykset kuitenkin tunnistavat, että 
taulukossa mainittujen tekijöitten vaikutus on heidän liiketoiminnassaan suuri. 
 
Tehdaslogistiikalla oman liiketoimintaprosessin hallinnan työkaluna ja sen ostotoiminnassa 
toimitusverkoston hallinnalla voidaan vaikuttaa mm. 

• Käytettävyyteen 
• Toimintavarmuuteen 

 
Merkittävä vaikuttava tekijä on reagointinopeus, jonka tavoitteena on minimoida logistiset 
viiveajat. Oleellinen oman liiketoimintaprosessin osa on informaatiovirran hallinta siten, että 
reagointinopeus voidaan ylläpitää mahdollisimman lyhyenä. Toimittajayhteistyöllä ja ostotoi-
minnalla voidaan vaikuttaa toimitusverkoston toiminnan reagointinopeuteen ja sitä kautta ym. 
tekijöihin. Lisäksi informaatiovirtojen hallinnalla voidaan mahdollistaa ja lisätä ennakoivaa 
toimintaa kunnossapidossa ja siihen liittyvässä ostotoiminnassa. 
 
Tehdaslogistiikassa varaosien ostotoiminnalla ja varastotoiminnalla voidaan vaikuttaa mm. 

• Valmistettavan tuotteen laatuun 
• Toimintavarmuuteen 
• Laitos- ja työturvallisuuteen 
• Ympäristön suojeluun 
• Laitoksen parantamiseen 
• Eliniän jatkamiseen 
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Merkittävänä vaikuttavana tekijänä on tuotantotekniikan laadun ylläpito tai parantaminen eli 
ostamalla tarkoituksen- ja vaatimustenmukaisia varaosia ja kokonaisratkaisuja sekä varmis-
tamalla varastointivaiheessa varaosien ja muiden materiaalien teknisen laatutason säilymi-
nen. 
 
Tehdaslogistiikassa vähintään lakien ja määräysten mukaan hoidetulla varaosien paluulogis-
tiikan hallinnalla voidaan vaikuttaa mm. 

• Ympäristön suojeluun 
• Laitoksen imagoon ja yrityskuvaan 

 
Kunnossapidossa käytetään paljon aineita, jotka luokitellaan ongelmajätteeksi. Lisäksi lait-
teesta poistetut vanhat osat muodostavat jäteongelman, johon voidaan vaikuttaa erilaisella 
kierrätyksen kehittämisellä. 
 
Kunnossapidossa on myös enenevässä määrin siirrytty ostamaan palvelutoimittajilta erilaisia 
kunnossapitoon ja sen tehdaslogistiikkaan liittyviä kokonaisuuksia. Silloin palvelujen ostami-
sen osaamisen ja toimitusverkoston hallinnan merkitys kasvavat entisestään, sillä toimittajan 
toiminnan vaikutus edellä mainittuihin oman liiketoiminnan osa-alueisiin lisääntyy huomatta-
vasti. 
 
Taulukko 2 Kunnossapidon vaikutus liiketoimintaan (muokattu lähteestä KP-Media 2003) (Järviö et al. 
2004, s. 18). 

 
Kohde Vaikutuskohde Vaikutuksen suuruus Vaikutuksen 

arvo M€
Tuotteen laatu Parempi hinta   suuri 
Käytettävyys Lisämyynti Käytettävyys +1%, 

lisämyynti 
 780 
 

Toimintavarmuus Asiakastyytyväisyys, 
pienemmät varastot 

Varastoihin sidottu 
pääoma -10% 

 80 

Energian käyttö Säästö  -5%  170 
Raaka-aineiden 
käyttö 

Säästö ostoissa ja 
jätteiden käsittelyssä 

 -1%  340 

Laitos- ja työtur-
vallisuus 

Pienemmät korvauk-
set ja vakuutusmak-
sut 

  suuri 

Laitoksen pa-
rantaminen 

Kustannussäästö Hukkatyö -1%, kp-
kustannukset -10% 

 440 

Ympäristön 
suojelu 

Yrityskuva, päästö-
kauppa 

suuri (yrityksen arvon 
(goodwill) kasvami-
nen) 

 suuri 

Eliniän jatkami-
nen 

Lisämyynti, pääoman 
tuotto 

 suuri  suuri 

Laitoksen imago, 
yrityskuva 

Arvon nousu (good-
will) 

 suuri  suuri 
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3.1.2 Kunnossapito ja tuotanto teollisuuslaitoksessa kunnossapidon näkökul-
masta 

 
Kunnossapidon vaikutus tuotantoon on sekä tekninen että toiminnallinen. Nykyään puhu-
taankin paljon kunnossapidon sijaan kunnossapitoliiketoiminnasta. Sen uusin ja yksi merkit-
tävä näkökulma on Asset Management, joka merkitsee suomeksi käyttöomaisuuden hallintaa 
ja vapaammin käännettynä tuotantotehokkuuden hallintaa (Järviö et al 2004, s. 19). 
 
Kunnossapitoliiketoiminta on laitoksen tai tuotantolaitteen elinjaksossa käytön aikaista toi-
mintaa, joka on laitoksen tai laitteen elinjaksossa suora jatkumo suunnittelun, valmistuksen, 
toimituksen ja käyttöön oton jälkeen. Kaikki elinjakson vaiheet ennen käytön aikaista ylläpitoa 
vaikuttavat osaltaan siihen, mitkä valmiudet käyttöön oton jälkeen on tuottaa käyttövarmuutta 
hyvätasoisella kunnossapidolla ja edelleen tehdaslogistiikalla. Yksi tyypillinen laiteinvestoin-
tien kehityskohde on laiteinformaation vieminen toiminnanohjausjärjestelmiin siten, että lait-
teen tai laitoksen käyttöönottovaiheessa tehdaslogistiikka voi alkaa osaltaan toimia luotetta-
vasti ja nopeasti (Piispa, 2004 a, s. 7). 
 
Kunnossapito voidaan jakaa luonteensa puolesta erilaisiin kunnossapitolajeihin. Kunnossa-
pitoyhdistyksen v. 2003 laatimasta tilastosta nähdään teollisuuden kunnossapitotoiminnan 
jakautuminen eri lajeihin (kuva 5). Merkittävää on, että ehkäisevän kunnossapidon osuus on 
kasvanut ohi häiriökorjausten, kun vielä 90 – luvulla suurin lajiryhmä olivat häiriökorjaukset. 
Logistiikan näkökulmasta katsottuna luvuista ei kuitenkaan voi päätellä, kuinka kustannuste-
hokkaasti eri kunnossapitolajeja on toteutettu tai mitä logistisia viiveitä ja kuinka merkittävästi 
eri lajien toteutuksessa on muodostunut tuotannolle. 
 
 

Parantava 
kunnossapito 
(16%)
- luotettavuuden

parantaminen
- kunnossapidettävyyden

parantaminen

Muu suunniteltu 
kunnossapito 
(14%)
- kunnostaminen

Ehkäisevä 
kunnossapito (38%)
(kasvanut 1990-2000 24%-38%, 
kasvaa edelleen)
- määräaikaiset toimenpiteet
- kunnonvalvonta
- kuntoon perustuvat
ennakoivat korjaukset

Sijoitus

teollisuuden

kunnossapitoon

3,5 Mrd Euroa
Häiriökorjaukset (32%)
- vauriot ja viat    
- suunnittelemattomat korjaukset

 
Kuva 5 Kunnossapidon tekeminen lajeittain (KP-Media 2003). 
 
Koneen suorituskyvyn osatekijöitä ovat Järviön (2000) mukaan tekninen suorituskyky, käyt-
tövarmuus ja käytön tehokkuus (kuva 6). Näistä tekijöistä varaosien sekä kunnossapidon eri 
palvelukokonaisuuksien ostotoiminnalla voidaan vaikuttaa tekniseen suorituskykyyn. Lisäksi 
varastoinnin laatu vaikuttaa osaltaan varaosien tekniseen laatuun. Esim. varastoinnissa pö-
lyisyys tai sopimaton ilman kosteus ja lämpötila vaikuttavat joittenkin varaosien, komponent-
tien tai materiaalien tekniseen laatuun. 
 
Käyttövarmuus voidaan jakaa Järviön (2000) määritelmän mukaan toimintavarmuuteen, kun-
nossapidettävyyteen ja kunnossapitovarmuuteen (kuva 7). Toimintavarmuuteen vaikutetaan 
osaltaan varaosien ja muitten materiaalien valinnalla. Nimikkeen asianmukainen hallinta vai-
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kuttaa toimintavarmuuteen siten, että asennus- ja huoltotoimintojen on nopeampi toimia, mi-
käli nimikkeet on ylläpidetty toiminnanohjausjärjestelmässä asianmukaisella tavalla sekä ni-
mikerekisterissä että laiterakennetasolla. Tuotetiedon hallinta on merkittävä osa tehdaslogis-
tiikan toimintaa. Järviö mainitsee yhtenä toimintavarmuuden osatekijänä myös varmennuk-
sen, johon hän sisällyttää saatavuuden ja valintatavan (Järviö et al. 2004, s. 29). Tuotteen tai 
palvelun saatavuus ovat merkittäviä tekijöitä tehdaslogistiikkaan liittyvässä ostotoiminnassa. 

 

Toteutunut tuotanto

Tekninen suorituskyky
Technical Performance

Käyttövarmuus
Dependability

Käytön tehokkuus
Capacity Utilization

 
 
Kuva 6 Koneen suorituskyky ja sen osatekijät (Järviö 2000). 
 
Kunnossapidettävyyden osatekijöistä (Järviö 2000) erityisesti korjattavuus liittyy tuotetiedon 
hallinnan ja varaosien tai palvelun saatavuuden kautta osaksi käyttövarmuutta. Logistiikan 
tarkastelutavassa merkittävimmät käyttövarmuuden tekijät ovat jo aiemmin mainittu reaktio-
nopeus eli toimitusnopeus, toimitusvarmuus ja itsellä hyvin hallittu tuotetiedon hallinta. 
 
Kunnossapitovarmuuden osatekijöinä Järviö mainitsee tehdaslogistiikkaan liittyen mm. vara-
osat ja materiaalit, rutiinit ja systeemit sekä dokumentaatiot (Järviö et al 2004, s. 29). Järviön 
määrittelyissä tehdaslogistiikkaan liittyvät tekijät kohdistuvatkin joko suoraan tai välillisesti 
useisiin eri osa-alueisiin, joilla vaikutetaan teollisuuslaitoksen toteutuneeseen tuotantoon. 
 
 

Käyttövarmuus
Dependability

Toimintavarmuus
Reliability Performance

Kunnossapidettävyys
Maintainability

Kunnossapitovarmuus
Maintenance Supportability

 
 
Kuva 7 Käyttövarmuus ja siihen vaikuttavat tekijät (Järviö 2000). 
 

3.1.3 Tehdaslogistiikan merkitys kunnossapidossa ja tuotantolaitteiden 
käyttövarmuuden tuottamisessa logistiikan näkökulmasta 

 
Tehdaslogistiikka on merkittävä yrityksen liiketoimintaan vaikuttava tekijä. Tehdaslogistii-
kassa liiketoimintaprosessin nopeus, laatu ja luotettavuus vaikuttavat suoraan tuotantolait-
teiston käyttövarmuuteen tuotannon seisokkiaikoja (Down Time) venyttäen tai minimoiden 
(kuva 8). Tätä seisokkiajan osuutta voidaan kuvata kunnossapidon terminologiassa termillä 
logistinen odotusaika tai logistinen viiveaika (Mean Logistic Delay Time), joka on osa PSK 
6201 standardissa, Kunnossapito - Käsitteet ja määritelmät, kuvattua odotusaikaa (Waiting 
Time). (PSK 6201, 2003) 
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Vikaantumisväli (TBF) Time Between Failures

UT DT UT

Ei-käyttöaika
(NUTT)

Non Utilized
Time

Käyttöaika
(UTT)

Utilized Time

Ei-käyttöaika
(NUTT)

Non Utilized
TimeSeisokkiaika

(DT)
Down Time

Käyttöaika
(UTT)

Utilized Time

Seisokkiaika DT
Down Time

Käyntiaika (OT/OTBF)
Operating Time

Vikaantumisaika (TTF)
Time To Failure

Ulkoinen 
toimintakyvyttömyys-

aika (ESD)
External Disabled

Time

Seisokkiaika
(DT)

Down Time

Joutoaika (IT)
Idle Time

Valmiusaika 
(STB)

Standby Time

Ehkäisevä
kunnossapitoaika 

(PMT)

Preventive
Maintenance Time

Käytön 
seisokkiaika 

(ODT)

Production Shut
Down Time

Käytön tarpeen 
ylittävä

kunnossapitoaika 
(EMT)

Maintenance 
Time Exceeding

Production
Needs

Käytön 
seisokkiaika 

(ODT)

Production
Shut Down 

Time

Häiriökorjausaika 
(RT)

Repair Time

Kunnossapitoseisokkiaika 
(TTM)

Maintenance Shut Down Time
(Time To Maintain)

Häiriötoipumisaika
(CMT/TTR)

Breakdown
Maintenance Time

(Time To 
Restoration)

Ehkäisevä
kunnossapitoaika 

(PMT/PDT)
Preventive Maintenance  

Down Time

Käynninaikainen 
kunnossapitoaika 

(MDOT)

Maintenance Time 
During Operating

Time

Toimintakelpoisuusaika (UT)
Up Time

Käynninaikainen 
ehkäisevä

kunnossapitoaika 
(PDOT)

Preventive
Maintenance During

Operating Time

Jaksotettu 
kunnossapitoaika 

(SMT)
Predermined

Maintenance Time

Kuntoon perustuva 
kunnossapitoaika 

(CBT)
Condition Based

Maintenance Time

Käynninaikainen 
jaksotettu 

kunnossapitoaika 
(SDOT)

Predetermined
Maintenance During

Operating Time

Käynninaikainen 
kuntoon perustuva 
kunnossapitoaika 

(PDOT)

Condition Based
Maintenance Time 
During Operating

Time

Häiriö-
korjaus-

aika 
(RT)

Repair
Time

Odotus-
aika 
(WT)

Waiting
Time

 
 
Kuva 8 Kunnossapidon aikakäsitteet (PSK 6201). 
 
Hollantilainen Jan Willem Rustenburg (2002) käyttää logistisesta viiveajasta termiä Suppor-
tability, jolla hän erottaa aktiivisen kunnossapitoajan (Maintainability) odotusajasta. Hänen 
terminologiassaan tarkastellaan kunnossapidon käytettävyyttä ja logistista käytettävyyttä 
erikseen, mikä on mielenkiintoinen ja logistiikan kannalta käyttökelpoinen tarkastelutapa 
kunnossapidon aikakäsitteitä kuvattaessa. 
 
Runstenburgin kanssa saman linjan mukaista näkökulmaa on käytetty myös Tekesin ja yri-
tysten rahoittamassa sekä Teknillisen korkeakoulun BIT Tutkimuskeskuksen alihankintana 
toteuttamassa Kunnossapidon materiaalilogistiikan mallit – KPLOG – projektissa (Piispa, 
2003, s. 78). Siinä kunnossapidon materiaalilogistiikkaa on kunnossapitotoiminnossa tar-
kasteltu kahtena toisiinsa integroituvana logistiikkaprosessina (kuva 9): kunnossapitotyön 
logistiikka ja kunnossapidon materiaalilogistiikka (tässä raportissa tehdaslogistiikka). Mo-
lemmat logistiikkaprosessit sisältävät sekä hyödykevirran että informaatiovirran. Prosessi 
käynnistyy samasta lähtötilanteesta eli laitteen sisällä muodostuu tarve kunnossapitotoimen-
piteelle, jonka toteuttaminen vaatii sekä materiaalia että kunnossapidollisia työsuorituksia 
(esim. mittaaminen, avaaminen, purkaminen, asentaminen, säätö, voitelu jne.). Materiaalin 
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toimittaminen on materiaalilogistiikkaprosessin (tehdaslogistiikka) tehtävä ja muut toimenpi-
teet liittyvät kunnossapitotyön logistiikkaprosessiin. Tuotetiedon hallinta on merkittävä mate-
riaalilogistiikan informaatiovirtaan liittyvä tehtäväalue (kuvassa 9 käytetään termiä tietovirta), 
jolla vaikutetaan koko palvelukokonaisuuden toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen. Ne yh-
dessä muodostavat kokonaisuuden, jonka tehtävänä on tuottaa laitteelle käyttövarmuutta 
joko ehkäisemällä vikaantumista tai minimoimalla laitteen vikaantumisesta johtuvaa seisokki-
aikaa. 
 
 

 

Kunnossapito-
toiminnon
logistiikka

Kunnossapidon
materiaalilogistiikka

•Hyödykevirrat
•Tietovirrat

Yritystason
sisäinen  kunnossapidon

materiaalilogistiikka

Toimitusverkoston
kunnossapidon

materiaalilogistiikka

Kohde/
Asiakas

Työt
investointeihin

Osien valmis-
tuksen työt

Ulkopuolisille
myydyt palvelut

Kunnossapitoon
kuulumattomat

työt

Yritystason 
logistiikka

Oma
kunnossapito

Toimitusverkoston 
logistiikka

Palveluna ostettu
kunnossapito

Yritystason 
logistiikka

Käyttöhenkilöstön
suorittama

kunnossapito

Työt omaan
toimintaan

Kohdistetut
työt

Kunnossapito-
työt

Kunnossapitotyön
logistiikka

•Hyödykevirrat
•Tietovirrat

 
Kuva 9 Kunnossapitotoiminnon logistiikka (Piispa 2003, s. 80). 

 
 
Kunnossapitoseisokkiaika (kuva 8) muodostuu varsinaisesta toimenpideajasta ja odo-
tusajasta. Kunnossapitotoimenpiteiden näkökulmasta katsottuna odotusaika muodostuu sekä 
materiaalilogistisesta viiveajasta että kunnossapitotyön logistisesta viiveajasta. Tässä yhtey-
dessä toimenpideajalla tarkoitetaan sekä suunniteltua (ehkäisevä kunnossapitoaika) että 
suunnittelematonta (häiriökorjausaika) toimenpideaikaa, jotka käytetään aktiiviseen laitteen 
kunnossapitotyöhön. Myös ehkäisevässä kunnossapidossa esiintyy pääsääntöisesti logistisia 
viiveaikoja, jotka venyttävät osaltaan ehkäisevään kunnossapitoon käytettyä seisokkiaikaa tai 
jotka aiheuttavat sen, ettei kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ehditäkään toteuttaa ennakko-
huoltosuunnitelman mukaisesti. 
 
Tehdaslogistiikalla vaikutetaan myös koko toimitusverkoston toiminnan luotettavuuteen, no-
peuteen ja laatuun. Siten teollisuuslaitoksen tehdaslogistiikassa vallitsevilla toimintatavoilla 
vaikutetaan koko toimitusverkoston materiaalivirtojen hallinnan tasoon. Merkittävä tekijä teh-
daslogistiikassa on tuote- ja toimittajatiedon informaation hallinta, joitten puutteet aiheuttavat 
suurella todennäköisyydellä sekä merkittävää seisokin venymistä tuotantolaitteille että toimi-
tusvaikeuksia toimitusverkoston toimittajayrityksille. Molemmista osa-alueista on saatu näyt-
töä tutkimuksissa, joita tarvitaan vielä lisää, jotta niiden todellinen suuruusluokka ja merkitys 
voitaisiin luotettavasti osoittaa. (Luotolinna, 2003; Piispa, 2004 a; Salomäki J, 2004) 
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Ehkäisevän kunnossapidon toteutusmahdollisuudet ovat vahvasti riippuvaiset molemmista 
kunnossapidon logistiikkaprosesseista (kuva 10). Sitä kautta tehdaslogistiikan toiminnan 
laatutaso voi vaikuttaa suoraan ehkäisevän kunnossapitoseisokin käyttövarmuuteen (vii-
veaikojen hallinta seisokkiaikana). Toisaalta tehdaslogistiikan laatutasolla vaikutetaan välilli-
sesti joko mahdollistamalla tai vaikeuttamalla toimenpidetarpeen ennustamisen ja ennakoi-
van kunnossapidon suunnittelun tehtäviä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÄYTTÖVARMUUS

-Viiveaikatiedot

Ennustava 
kunnossapito

-työsuoritteet

-materiaalit

Ennustetuloksen

luotettavuus
Materiaalilogistiikan

luotettavuus

Kunnossapidon  
organisoituminen ja 

operatiivinen 
toiminta

Tietojärjestelmien 
tietovirrat

(Tietodatan laatu)

Kunnossapidon 
ennakkosuunnittelu

KPLOG – kehitysprojekti
Taina Piispa, Jukka Luotolinna, Marko Anttila 

 
Kuva 10 Kunnossapitotoiminnon eri tekijöiden vaikutussuhde ja vaikutus käyttövarmuuteen (Piispa 
2004 a, s. 8). 

 
Ehkäisevän kunnossapidon kannalta merkittävä tekijä on kunnossapitotarpeen ja sitä kautta 
materiaalitarpeen ennustaminen. Ennakoiva toiminta on oleellista myös tehdaslogistiikassa. 
Ennustemenetelmät ovat kehittyneet ja kehittyvät jatkuvasti. Esim. laitekannan kunnonval-
vonnan ja mittaamisen menettelytapoja käytetään jo nyt enenevässä määrin. Laitekannan 
tilasta saadun tiedon hyödyntäminen tehdaslogistiikassa on kuitenkin vielä melko vähäistä, 
sillä kunnossapidon ostajat mieltävät melko usein tarpeen ennustamisen enemmän kunnos-
sapitohenkilöstön kuin omaksi tehtävävastuualueekseen. 
 
Häiriökorjaukset ovat kunnossapitoliiketoiminnassa kriittinen tehtäväalue. Jos laitteen toi-
minta keskeytyy viasta tai muusta häiriöstä johtuen, vaikuttaa tällainen suunnittelematon sei-
sokki merkittävästi toteutuvaan tuotantoon ja viasta riippuen vaikutus voi kohdistua myös 
tuotettavan tuotteen laatuun tai tuotannon keskeytymisessä syntyvään hukkaan. Erityisesti 
tehdaslogistiikan toiminnan laatu vaikuttaa merkittävästi häiriötilanteissa seisokin pituuteen 
(kuva 11). Logistiikan tutkimuksia toteutetaan paljon lähtöolettamuksella, jossa tuotetieto on 
hallinnassa ja jossa ostotoiminnan tarkastelun kriittinen rajapinta on ostotilausvaihe. Teh-
daslogistiikassa yksi merkittävimpiä tehtävävaiheita on kuitenkin tuotetiedon hallinta ennen 
ostotarpeen syntymistä. 
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Kunnossapidon häiriökorjauksissa voi seisokin kokonaispituus muodostua suurelta osin ni-
menomaan tehdaslogistiikan toiminnan puutteista syntyvästä logistisesta viiveajasta. Merkit-
tävä viiveajan syy ei ole toimittajista johtuva toimitusverkoston heikko toimintavarmuus, vaan 
pikemminkin käyttöomaisuuden omistajalla olevan toimittaja- ja tuotetiedon hallinnan matala 
laatutaso (Piispa, 2004 a, s. 10). 
 
Teollisuuslaitoksen laitekannan nimikkeistön määrä on erittäin suuri. Nimikkeitä saattaa olla 
300 000 – 500 000. Vain pieni osa nimikkeistä on sellaisia, että niitä kuluu säännöllisesti. 
Valtaosan kohdalla menekki on epäsäännöllinen ja tarve syntyy 1 – 5 vuoden välein. Osalle 
nimikkeistä ei kulutusta synny koko laitteen elinjakson aikana. Hyvin epätasaisen ja osittain 
yhä edelleen heikosti ennustettavissa olevan tarpeen syntymisen vuoksi kunnossapitoon 
kohdistuva ostotoiminta onkin erittäin haasteellista erityisesti toimitusnopeuden ja – varmuu-
den osalta. Ostotoiminnassa varaosan ostohinnan merkitys on sittenkin käyttövarmuuden 
tuottamista vähäisempi tekijä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaali-
tarpeen 

määrittely

Nimike-
tiedon 
haku

Osto-
tilaus

Tuotteen 
tunnistus

Toimittajan 
etsiminen

Nimike-
tiedon 

tunnistusVianetsintä

Laitehäiriö

Koekäyttöä 
tarkistuksia

Ongelman 
määrittely

Kunnossapito

Yhteydenpitoa 
käyttöhenkilöstön kanssa

Yhteydenpitoa toimittajan 
kanssa

Ei lähtö-
tietoja 
ja/tai 

oireha-
vaintoja

Lähtö-
tiedot 
ja/tai 

oireha-
vainnot
riittävät

Ongelmaa ei 
tunnisteta

Ongelma 
tunnis-

tettu

Tuote 
tunne-
taan ja 
tieto 

löytyy

Ei tunneta 
toimittajaa 

eikä tuotetta

Tunnetaan 
toimittaja, 
ei tunneta 
tuotetta

Tunnetaan toimit-
taja ja tuote, ei 

tunneta nimikettä

Toimittaja

Tuotanto

KUNNOSSAPIDON TOIMINTA-
VAIHEET LAITEVIAN HAVAIN-
NOSTA MATERIAALIN 
OSTO/NOUTOVAIHEESEEN

Nouto 
varastostaVarasto

nimike
© Taina Piispa

 
Kuva 11 Kunnossapidossa tapahtuvat toimintavaiheet laitevian havainnosta materiaalin os-
to/noutovaiheeseen (Piispa 2004 a, s. 9). 

 
Nykyään yhä edelleen merkittäviä logistisia viiveitä syntyy kunnossapidossa päivittäin juuri 
siitä syystä, että tuote- ja toimittajatietoa ylläpidetään yritysten toiminnanohjausjärjestel-
mässä ja dokumenteissa tyypillisesti sivutoimisesti oman päätyön ohella. Siitä johtuen yllä-
pito tapahtuu viiveellä, jää tekemättä tai tehdään puutteellisesti (Piispa 2004 a, s.10). Tuote-
tiedon hallinnan ylläpito sivutoimisesti tulee esille myös VTT:n toimesta Olkiluodon ydinvoi-
malaitoksessa toteutetussa Kunnossapidon organisaatiokulttuuri – tutkimuksessa (Reiman & 
Oedewald, 2004, s. 22). 
 
Tutkimuksista kävi selvästi ilmi, että tuotetietoa ylläpidetään monen ihmisen toimesta sivu-
toimisesti. Tutkimuksista ilmeni myös se, että erityisesti työnjohdon työkuorma ja työstressi 
on muita ammattiryhmiä selvästi korkeampi. Myös muissa tutkimuksissa, kuten tässä Costfix 
-tutkimusprojektin tehdaslogistiikkaosuudessa, on tullut sama merkittävä ongelma esille. 
Työnjohto tekee käytännössä montaa eri ammattitehtävää sivutoimisesti. Yksi erittäin työl-
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listävä tekijä on juuri tehdaslogistiikka ja siellä mm. tuotetiedon hallinta, varaosan ja toimitta-
jan selvitystyöt, ostaminen ja toimituksen valvonta (Anttila, 2003). 
 
Prosessiteollisuudessa merkittävä osa kunnossapitotehtävistä hoidetaan suunniteltujen sei-
sokkien yhteydessä. Herääkin kysymys siitä, kuinka paljon suunnitellun huoltoseisokin työ-
ajasta kuluu laitekannan seisokkiajan tarkastelunäkökulmasta (kuva 8) katsottuna logistisiin 
viiveaikoihin? Useissa eri keskusteluissa ja workshopeissa (mm. KPLOG – projektissa ja eri 
koulutustilanteissa) on tullut esille se, että huoltoseisokeissa käytetään paljon aikaa kuvan 11 
mukaisiin tuotteen ja toimittajan tunnistustehtäviin, ennen kuin varsinaista kunnossapitotoi-
menpidettä päästään tekemään. Yksi merkittävä syy on todennäköisesti heikosti ylläpidetty 
tuote- ja toimittajatieto. Todellisuutta on kuitenkin vaikea osoittaa, koska huoltoseisokkien 
toteutusvaiheen toimintatavoista ja henkilöstön ajan käytöstä seisokkien aikana ei juuri löydy 
tutkittua tietoa. 
 

3.2 Ihminen ja informaation ylläpitotyö muuttuvassa toimintaympäristössä 
 
Logistiikan tutkimus tarkastelee materiaali- tai tietovirtoja useissa tapauksissa melko tekni-
sinä kokonaisuuksina tai prosessin eri tapahtumiin sidottuina kustannuserinä. Tällä hetkellä 
alan tutkimuspanostus kohdistuu merkittävästi erilaisten logistiikan sähköisten työkalujen ja 
apuvälineiden tutkimiseen ja kehittämiseen, kuten IT - ratkaisut, ohjelmistot, tiedonsiirtorat-
kaisut, tuotteiden merkintäratkaisut ja jäljittäminen. Lisäksi logistiikan tarpeeseen kehitetyt 
erilaiset tiedonkäsittelyn ja -siirron apulaitteet ovat aktiivisena tutkimuskohteena. Toinen hy-
vin tyypillinen logistiikan tutkimusalue ovat erilaiset varastointi- ja logistiikkaratkaisujen si-
mulointimallit, joitten tavoitteena on tarkastella jonkin kokonaisuuden uusia vaihtoehtoisia 
toimintamalleja taloudellisesta näkökulmasta katsoen. 
 
Logistiikan tehokkuutta tarkastelevat tunnusluvut kuvaavat yleensä lopputulosta, joka on suu-
relta osin seurausta ihmisen toiminnasta ja ihmistason toimintatavoista. Logistiikka ja sen 
tunnusluvut ovat siten eräänlainen liittymäkohta, jossa ihminen, ihmisen toimintatavat, ih-
misten suunnittelemat ja toteuttamat toimintaprosessit ja -ratkaisut, ihmisen luoma teknologia 
ja kyky hyödyntää teknologiaa integroituvat keskenään. Silloin kokonaisuuden tehokkuus on 
kiinni paljon siitä, kuinka hyvin ihmiset ovat kyenneet integroimaan eri osa-alueet toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Näin ollen ihminen kokonaisuuden osana ei ole vähäpätöinen tekijä. Pi-
kemminkin ihmisen ja ihmisryhmien kyvykkyys, osaaminen, ymmärryksen taso sekä oman ja 
keskinäisen toiminnan laatu ovat ratkaisevia tekijöitä jos tavoitteena on tehokkuuden ja sa-
malla laadun lisääminen logistiikkaprosesseissa. 
 
Nykyään korostetaan moniosaamista, mutta unohdetaan herkästi ihmisen rajallinen kapasi-
teetti kyetä hahmottamaan ja hoitamaan montaa erilaista asiaa samanaikaisesti. Teknologian 
lisääntyessä myös eri osaamistarpeet usein kasvavat. Logistiikkaprosessin ja siinä oman 
tehtäväalueen ymmärtämisen lisäksi on kyettävä oppimaan yhä useamman eri apulaitteen ja 
IT - ohjelmiston käyttö ja käyttötarkoitus. Toisaalta teknologialla helpotetaan ja nopeutetaan 
tiettyjä tehtävävaiheita ja rutiinien hoitamista, mutta yksittäiseen ihmiseen kohdistuva monen 
erilaisen uuden teknologian hahmottamisen vaatimus sekä jokaisen eri laitteen ja ohjelmiston 
käyttötavan muistaminen samaan aikaan toisaalla monimutkaistaa ihmisen työtehtävän te-
kemistä. 
 
Liiketoimintaprosesseissa tarvittava erilaisen informaation määrä kasvaa jatkuvasti. Eli sitä 
kautta myös tietotyön eri työtapahtumien työmäärä on jatkuvasti kasvanut, vaikka teknologi-
alla toisaalta myös helpotetaan ja yksinkertaistetaan monia muita rutiinityövaihetta. Lisään-
tyvä monen erilaisen informaation määrä lisää myös työtehtävissä tarvittavaa osaamisvaati-
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musta. Teknologian monimutkaistumisen lisäksi informaatiovaatimusten kasvua lisäävä tekijä 
on yhteiskunnassa, erityisesti Euroopan Unionin alueella, lisääntynyt lainsäädännön ja mää-
räysten vaatimustason nousu ja uusien vaatimusten asettaminen. 
 
Informaatiotarpeiden lisääntyminen korostuu erityisesti kunnossapidossa ja sen toimitusver-
kostossa. Laiteteknologia lisääntyy ja uudistuu nopeammin kuin vanha teknologia poistuu 
alta. Siten ylläpidettävät nimikemäärät ja nimikkeisiin kohdistuvat muut tietovaatimukset kun-
nossapidossa kasvavat jatkuvasti. 
 
Tekniikan ja toimintaprosessin ymmärtäminen ei kuitenkaan enää riitä, sillä toimintaraken-
teen muuttuminen ulkoistamisen ja palvelukokonaisuuksien lisääntyvän ostamisen myötä 
edellyttää sekä kunnossapidon että sen logistiikkakokonaisuuksien liiketoiminnallista tarkas-
telua. Silloin tarkastelussa on osattava ottaa huomioon myös arvopohjainen ajattelu, laatu ja 
kustannustehokkuus toimitusverkostotasolla sekä muut kannattavan liiketoiminnan tarkaste-
lussa tarvittavat tekijät. 
 

3.3 Tehdaslogistiikan kustannustehokkuus 
 
Kustannustehokkuus on terminä hyvin moninainen tarkastelunäkökulmasta ja – tavasta riip-
puen. Kustannustehokkuus ja tehokkuus erotetaan termeinä useissa yhteyksissä toiminnan 
laatutasosta siten, että tehokkuuden noston ajatellaan tapahtuvan laadun kustannuksella 
joko resurssia vähentämällä tai toiminnan nopeusvaatimusta lisäämällä. Tällaista laadusta 
erillistä tarkastelutapaa on käyttänyt mm. Christian Grönroos (2003) kirjassaan ”Palvelujen 
johtaminen ja markkinointi”. Näin usein käytännön elämässä on liiketoiminnan tehostamis-
toimenpiteissä tapahtunutkin. Siten Grönroosin näkökannat tehokkuuden noston ongelmalli-
suutta kohtaan ovat aiheellisia, jos tehokkuudella tarkoitetaan hänen kuvaamaansa tilan-
netta, missä tehokkuutta lisätään toiminnan laadun kustannuksella melko keinotekoisin me-
netelmin ja vaatimuksin. 
 
Logistiikan näkökulmasta katsottuna tehokkuus tai sen lisääminen ei tarkoita toimintatapaa, 
jossa laatutaso jäisi tarkastelussa ulkopuolelle. Logistiikassa pikemminkin on tavoitteena 
virtaviivaistaa ja järkiperäistää toimintaprosesseja eli itse asiassa tehostaa toimintaproses-
sien toimintaa laatutasoa nostamalla. Logistiikassa merkittävänä tarkastelukohteena ovat 
liiketoiminnan sisäiset ja yritysten väliset materiaali- ja informaatiovirrat, jotka etenevät toi-
mintaprosesseissa vaiheesta toiseen. Tutkimuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota toi-
mintaprosessin vaiheistukseen, epäjatkuvuuskohtiin, tuplatyövaiheisiin, etenemisnopeuteen 
sekä kustannuksiltaan kalliisiin prosessin vaiheisiin tai ratkaisuihin. Kustannusten tarkaste-
lutapana on toimintolaskenta (ABC eli Activity Based Costing).  
 
Edellisessä kohdassa (3.2) kuvatut palvelukokonaisuuden uudet haasteet on kyettävä ym-
märtämään, jotta kustannustehokkuuden tarkastelu voidaan tehdä luotettavasti. Siten on 
ensisijaisesti ymmärrettävä tarkasteltavan kokonaisuuden perustehtävä eli sen tarkoitus ja 
tavoite sekä palvelukokonaisuuden sisältö ja rajaukset. Kokonaisuuden sisällön ymmärtämi-
nen edellyttää puolestaan toimintaprosessien, tehtävien ja tehtävävaatimusten, vastuiden ja 
valtuuksien sekä eri vaiheiden tapahtumamäärien ja -syklin ymmärtämistä. Lisäksi on kyet-
tävä kohdentamaan kustannukset toiminnoille, tehtäville ja tapahtumille aiheutusperustei-
sesti, jotta eri kokonaisuuksia voidaan luotettavasti tarkastella taloudellisesta näkökulmasta. 
 
Mikäli kokonaisuuden tarkastelu tehdään palvelukokonaisuuksissa karkeasti tai huomioimalla 
eri tekijöiden vaikutuksia vain kapea-alaisesti, on riskinä se, että kustannustehokkaalta 
näyttävä toiminta aiheuttaakin lisäkustannuksia, jotka tulevat esiin jossain muussa toiminta-
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prosessin vaiheessa tai toimitusketjun osassa. Toisinaan tarkasteltavan toimintaprosessin 
näkökulmasta tehokas uusi toimintamalli aiheuttaakin merkittäviä kustannusvaikutuksia sa-
man yrityksen toisessa toimintaprosessissa, jolloin vaikutus on välillinen ja siten vaikeammin 
myös osoitettavissa. 
 

3.4 Kunnossapidon kustannuslaskenta 
 
Kunnossapidon kustannustarkastelu tehdään pääsääntöisesti siten, että kustannuslajeina 
ovat omat työt, materiaalit ja ostetut palvelut materiaaleineen (kuva 12). Niistä syntyvä koko-
naiskustannus puolestaan jaetaan edelleen kustannuspaikoille, kuten esim. kunnossapitola-
jeihin tai eri tuotantolinjoille. 
 
Tehdaslogistiikan kustannukset piiloutuvat kustannuslajeihin omat työt ja ostetut palvelut. 
Lisäksi merkittävä osa tehdaslogistiikan kustannuksista kohdennetaan useissa tapauksissa 
yrityksen muille toiminnoille kuin kunnossapitoon. Isossa teollisuuslaitoksessa tai - konser-
nissa mm. kunnossapitoon kohdistuvat toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitotehtävien tai 
osto- ja varastotoiminnon työtehtävien kustannuserät eivät välttämättä kohdennu sisäisessä 
laskennassa kunnossapitoon kuin osittain. On myös muistettava, että laskentatoimen, mu-
kaan lukien palkanlaskennan, kustannukset riippuvat paljon tapahtumamääristä. 
 

Oma työ (37%)
- palkkakustannukset
- tilat, koneet ja työkalut
- pääomakustannukset
- yleiskustannukset

(n. 35 000 henkilöä)

Materiaalit (26-28%)
- varaosat
- aineet ja tarvikkeet

Ostetut palvelut (35-37%)
- alihankintatyö
- urakoihin sisältyvät

materiaalit

(n. 15 000 henkilöä)

Sijoitus

koneiden

kunnossapitoon

3,25 Mrd Euroa

 
 
Kuva 12 Sijoitus koneiden kunnossapitoon Suomessa (KP-Media 2003). 
 
Tyypillisesti teollisuusyrityksen ostolaskuista on merkittävä osa, jopa 80 – 90 %, kunnossa-
pitotoiminnon tekemiin tilauksiin liittyviä. Kunnossapito on myös hyvin ihmistyövaltainen toi-
minto. Laskentatoimen ja palkanlaskennan kustannuksia ei kuitenkaan tyypillisesti jaeta 
kustannuspaikoille aiheutusperusteisesti tapahtumamäärien suhteessa. Siten kunnossapidon 
perinteinen kustannusseuranta ei anna yleensä tietoa kokonaiskustannuksesta, joka on 
syntynyt kunnossapitoliiketoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta. Materiaalikustannukset 
ovat merkittävät, mutta tehdaslogistiikan kokonaiskustannus jää perinteisessä seurantavassa 
tuntemattomaksi osa-alueeksi eikä ko. kustannusseurannan perusteella voi tehdä johtopää-
töksiä kustannustehokkuuden osalta. 
 
Viime vuosina on julkaistu enenevässä määrin toimintopohjaiseen laskentaan perustuvia 
logistiikan ja taloustieteen tutkimuksia. Ne ovat tuoneet merkittävää uutta tietoa toimintokoh-
taisesta kustannusrakenteesta ja kustannustasosta. Toimintopohjaisen laskennan kautta on 
siten päästy tarkastelemaan entistä luotettavammin myös kustannustehokkuutta. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä työraportissa käsitellään merkittävimmät nykytilatutkimuksen tulokset. Nykytilaselvi-
tyksen yksityiskohtaisempi dokumentaatio: prosessikuvaukset, ongelma-seuraus-syy – ket-
jujen kuvaukset ja analyysikuvat on toimitettu erikseen tutkimuskohteen yrityksen edustajille 
koko laajuudessaan. 
 
Toimintaprosessin ja ongelma-seuraus-syy –ketjujen tutkimuksessa oli kohteena suomalai-
sen metsäteollisuusyrityksen yksi Suomessa sijaitseva tehdas (tehdas A). Ostokäyttäyty-
mistä selvittävässä osiossa käytettiin vuoden 2003 ostolaskutilastoja. Ostokäyttäytymisen 
osalta olivat tutkimuskohteena saman metsäteollisuusyrityksen neljä eri Suomessa sijaitse-
vaa tehdasta (tehtaat A, B, C ja D). 

4.1 Toimintaprosessit ja informaatiovirta 
 
Kunnossapidon ja tehdaslogistiikan toimintaprosesseja selvitettiin sekä kenttätyönä että 
haastattelututkimuksena aikavälillä toukokuu – lokakuu vuonna 2004 tehtaassa A. Toiminta-
prosesseista laadittiin erilliset kuvaukset, jotka on esitetty yhdistelmäkuvana yleisellä tasolla 
kuvassa 13. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vikailmoitus
(käyttö / kupi)

puhelintilaus 
toimittajalle
(kupi-työnjohto)

vika määritetty: 
kiiretapaus

vika määritetty: 
ei-kiireellinen

hankintaehdotus 
järjestelmään(kupi-
työnjohto tai osto 
jälkikirjauksena 
puhelintilauksissa)

vian havaitseminen 
(käyttö / kupi)

vian ja materiaalitarpeen 
määrittely, osan 
nimiketietojen selvitys (kupi)

korjataan suunniteltujen 
huoltojen yhteydessä

päivitetään huolto-
suunnitelma (kupi-
työnjohto)

ostotilauksen kirjaus ja 
toimittaminen (osto)

operointi
(käyttö)

tilausvahvistuksen 
toimittaminen

TOIMITTAJA
tavaran vastaanotto-
tarkastus (varasto / kupi-
työnjohto)

tavaran vastaanottokirjaus
varastoon tai työtilaukselle 
(varasto)

seisokinaikaisten huoltojen 
hankintojen suunnittelu 
(kupi-työnjohto)

varastosta oton 
kirjaus (kupi / 
varasto)

hankintareitin 
määrittely (kupi 
työnjohto)

selvitetään onko 
varaosaa varastossa 
(kupi, varasto)

kyllä

ei

varaosan 
asennus

raportointi, laitteen 
historiatietojen ylläpito 
ja päivittäminen (kupi-
työnjohto)

vahvistuksen 
kirjaaminen 
järjestelmään (osto)

toimituksen 
seuranta 
(osto) ostolaskun

toimittaminen

ostolaskun 
kirjaus ja 
maksu (osto ja 
talous)

ostolaskun 
hyväksyttäminen 
työnjohdolla

ostolaskun vastaanotto ja 
skannaus järjestelmään (talous)

ostolaskun 
tarkastus

Tavaran toimittaminen 
tai noutaminen

varastointi 
(varasto) 

toimitus varaston 
kautta suoraan 
työkohteelle (varasto)

toimitus varastosta 
työkohteelle (varasto)

varaosan nouto varastosta 
työkohteelle (kupi)

resurssi- ja 
osaamistarpeen 
määrittely (kupi-
työnjohto)

oirehavainnot, 
kunnonvalvonta, 
ennakkohuolto 
(kupi)

ennakkohuolto-
suunnitelman laadinta 
ja ylläpito (kupi)

varaosavaraus 
järjestelmään (kupi-
työnjohto tai varasto 
jälkikirjauksena)

varasto-
kirjanpito varastotäydennysten 

ostojen ohjaus
inventaari 
kirjaukset
(varasto) 

 
 
 
 
Kuva 13 Tehtaan A toimintaprosessit ja informaatiovirta vuonna 2004. 

 

 27



Kuvassa 13 on kunnossapidon tehtävävaiheet esitetty vahvennetulla katkoviivalla, oston ja 
varaston tehtävävaiheet ohuella pisteviivalla ja informaatiovirtaan kohdistuvat toiminnot yhte-
näisellä viivalla. Tehtävän tekijä on kirjattu sulkuihin. Informaatiovirran kulku on kuvattu vah-
vennetuilla nuolilla. 
 
Tehtaalla A oli kunnossapitoon kohdistuvia ostolaskuja vuonna 2003 yhteensä 1399 kappa-
letta, jotka jakautuvat eri ostolajeille seuraavasti: 

 
Varastoon ostot 52 %
Varaosaostot työkohteille 40 %
Palveluostot 8 %

 
Itsellä varastoimattomien varaosien hankintalähteiden selvitystyön hoitivat kohteessa lähinnä 
kunnossapidon työnjohtajat. Myös suoraan työkohteille ostettavien varaosien ostotyö oli tut-
kimusajankohtana pääsääntöisesti kunnossapidon työnjohdon vastuulla. Työnjohdolla oli 
melko tyypillisenä toimintatapana hoitaa ostot puhelintilauksina toimittajille siten, että han-
kintaehdotus ja ostotilaus kirjattiin jälkikirjauksena yleensä ostajan toimesta joko toimittajan 
toimittamasta tilausvahvistuksesta tai vasta ostolaskulta. Tällainen menettely on eri tutkimuk-
sista ja selvityksistä saatujen tulosten perusteella vielä varsin yleistä teollisuudessa. Kes-
kisuuressa teollisuudessa on myös yleistä, ettei kaikista kunnossapidon ostoista tehdä lain-
kaan rivitasoisia ostotilauksia, vaan ostolaskut kirjataan suoraan ostoreskontraan ilman rivi-
kirjausta. 
 
Käyttöhenkilöstön tekemät vikailmoitukset vietiin kunnossapidon tietoon tutkimuksen aikana 
hyvin yleisesti manuaalisilla lapuilla, suullisesti tai puhelimitse. Osa vikailmoituksista vietiin 
toiminnanohjausjärjestelmään ohjeitten mukaisesti. Käyttöhenkilöstö käytti tuotannonohjauk-
seen erillistä järjestelmää, josta ei ollut sähköistä yhteyttä toiminnanohjausjärjestelmään. 
Kunnossapito-, osto- ja varastotoiminnot käyttivät yhteistä toiminnanohjausjärjestelmää, joka 
on käytössä kohdeyrityksen kaikilla eri tehtailla. 
 
Varastoon kohdistuvien ostojen ohjauksen (tehtaalla käytössä termi ”tarvesuunnittelu”) hoiti 
varastopäällikkö. Ostajan toimenkuvaan kuuluivat varastoon ostot tarvesuunnittelun pohjalta 
sekä työnjohdon ostojen jälkikirjaukset. Ostaja avusti työnjohtoa varaosaostoissa tarvitta-
essa. Lisäksi ostaja vastasi toimitusten valvonnasta mahdollisuuksien mukaan. Varaston 
vastuulle kuuluivat kaikkien kunnossapidon ostojen vastaanottotoiminnot sekä toimitusten 
jakelu tehtaan sisällä toimituskohteisiin. Varaosaostojen vastaanottotarkastus (vaaditun tek-
nisen laadun ja oikeellisuuden tarkastus) oli viime kädessä kunnossapidon työnjohdon vas-
tuulla. 
 
Nimikkeistön ylläpidosta vastasivat nimikevastaavat, jotka olivat kunnossapidon nimettyjä 
työnjohtajia. Nimikkeen ja laiterakennetiedon hallintaa hoidettiin oman päätoimen ohessa. 
  
Tässä tutkimuksessa esitetyn mukainen organisaatio muuttui kohteessa vuoden 2004 lo-
pussa siten, että tehdaskeskeisestä organisaatiosta siirryttiin alueellisesti keskitettyyn usean 
tehtaan yhteiseen organisaatioon (tehtaat A, B, C ja D). 
 
Toimintaprosessin operatiivisen tason tehtävistä merkittävimmin muuttui nimikkeistön ylläpi-
totyö, joka keskitettiin hoidettavaksi päätoimisille nimikevastaaville. Samalla vastuu nimik-
keistön ylläpidosta siirtyi kunnossapitotoiminnon työnjohdolta materiaalihallinnon alaisuuteen. 
Muita merkittäviä muutoksia olivat varaston täydennysostojen vastuun siirtyminen ostajalta 
suoraan varastotoiminnolle. Samalla ostajan toimenkuva muuttui rutiiniostojen tekemisestä 
enemmän teknisten tuotteiden ja alihankintapalveluiden sekä niiden toimittajien hallinnan 
asiantuntijaostajaksi. 
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Vuoden 2004 loppupuolella tehdas A investoi käyttöhenkilöstön osalta toiminnanohjausjär-
jestelmän aiempaa laajemmat käyttöoikeudet sisältäviin ohjelmistolisensseihin. Laajemman 
järjestelmän käyttöoikeuden ansiosta käyttöhenkilöstö pääsi seuraamaan suoraan toimin-
nanohjausjärjestelmästä sinne itse kirjaamiensa häiriöiden kunnossapitotyön etenemistä ja 
raportointia. Havaintojen mukaan tiedon läpinäkyvyyden lisääntyminen paransi käyttöhenki-
löstön motivaatiota ja aktiivisuutta vikailmoitusten kirjaustyötä kohtaan eli suoraan toimin-
nanohjausjärjestelmään kirjattujen vikailmoitusten määrä lisääntyi selvästi. 
 

4.2 Ostokäyttäytyminen 
 
Ostokäyttäytymistä selvitettiin tehtaiden A, B, C ja D vuoden 2003 ostolaskutilastoinnin poh-
jalta. Ostolaskujen lukumäärä ei todellisuudessa täsmää suoraan ostotilausten määrän 
kanssa, mutta ostolaskutilastointi antaa kuitenkin riittävän tarkan kuvan ostokäyttäytymisen 
tarkastelussa. Osa ostolaskuista on ns. koontilaskuja, jolloin lasku sisältää useamman osto-
tilauksen ja toimituksen. Jotkut tilaston laskuista ovat puolestaan ns. osatoimitusten laskuja, 
jolloin ostolaskuja on enemmän kuin niihin kohdistuvia ostotilauksia. Tässä tutkimuksessa ei 
verrattu ostotilausten ja niihin kohdistuvien ostolaskujen lukumääräeroa, sillä tässä yhtey-
dessä tiedon ei katsottu tuovan mitään merkittävää muutosta tuloksiin. 
 

4.2.1 Ostolaskujen jakautuminen eri ostolajeille 
 
Tehtaitten yhteinen ostolaskujen määrä oli otannassa 4556 kappaletta. Ostolajeina olivat 
 

• varastoon ostot 
• suoraan työkohteille tehdyt varaosaostot (kuvissa nimikkeellä ”muut ostot”) 
• palveluostot. 

 
Selvästi eniten ostotapahtumia esiintyi tehtaassa D eli 47 % kaikista tapahtumista (kuva 14). 
Tehdas C on pieni yksikkö, joten sen ostoista osa kiertää kolmen muun tehtaan kautta ja 
vain pieni osa ostetaan suoraan itse. Varaston vahva rooli tulee esiin erityisesti tehtaan A 
osalta. Sen osuus kaikista varastoon ostoista on 43 %. 
 
Huomio kiinnittyy erityisesti tehtaan D erittäin suureen ostotapahtumien määrään. Laitoksen 
D koko on jonkin verran suurempi kuin tehtaitten A ja B koko, mutta tuloksen poikkeaminen 
ei ole täysin laitosten välisellä kokoerolla selitettävissä. Tulos viittaa kahdesta ensimmäisestä 
tutkimuskohteesta (A ja B) poikkeavaan ostokäyttäytymiseen. 
 
Selvityksen mukaan tehtaassa D tehtiin kunnossapidon hoitamana mittavia muutos- ja pa-
rannusinvestointitöitä vuonna 2001. Vastaavia uudistuksia ei kuitenkaan ole toteutettu vuo-
den 2003 aikana. Ainoastaan vuoden 2001 investointitöihin liittyviä parannus- ja muutostöitä 
tehtiin jonkin verran, mutta ei mitenkään merkittävästi tilastoinnin tulkinnan kannalta. 
 
Tilastojen analysointiin liittyvässä workshopissa ilmeni, että tehtaassa D on muista tutkimus-
kohteista poikkeava tapa ostaa teknisiä palveluja. Muissa kohteissa palvelut ostetaan suu-
rempina kokonaisuuksina materiaaleineen, mutta tehtaan D työnjohto hoitaa itse materiaa-
liostot sekä omiin töihin että palveluna ostettaviin töihin liittyen. Tilastojen perusteella myös 
palveluna ostettavat kokonaisuudet hankitaan todennäköisesti tehtaassa D melko pieninä 
kokonaisuuksina, mikä tulee esille kohdan 4.2.2 laskujen suuruusluokkatarkastelussa. 
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Kohdeyrityksen konsernihankintojen muussa yhteydessä teettämän tilastoinnin mukaan, 
tehtaassa D on hoidettu ostotilausten kirjaaminen enemmistöä muita yrityksen tehtaita täs-
mällisemmin (tieto saatu suullisesti hankintajohtajalta 28.6.2005). Tehtaassa on tässä tutki-
muksessa tehdyn selvityksen perusteella tapana, että työnjohdon ostojen kirjaustyön toimin-
nanohjausjärjestelmään hoitavat tehtaan ostajat jälkikirjauksina. Ostojen jälkikirjaustyö hoi-
detaan hyvin, mutta todennäköisesti runsaan tapahtumamäärän jälkikirjaaminen on myös 
ostoa työllistävä tekijä. Käytännössä jälkikirjaus on tuplatyövaihe, joka jälkikäteen tehtynä 
edellyttänee myös lisäselvitystyötä, jotta vaaditut tiedot saataisiin asianmukaisesti vietyä jär-
jestelmään. 
 
Kuvassa 14 on lisäksi havaittavissa, että tehtaalla D on tehty myös varastoon ostoja merkit-
tävä osuus (37 %) koko tilasto-otannan varastoon ostoista. Kohdassa 4.2.2 kuvatun suu-
ruusluokkatarkastelun perusteella tehtaassa D on myös varastoon ostojen kohdalla tehtaisiin 
A ja B verrattuna erilainen ostokäyttäytyminen, jonka tuloksena varastoon ostot tehdään ti-
laston perusteella melko useina pieninä ostotilauksina. 
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Kuva 14 Ostolaskujen jakautuminen ostolajeittain tehtaille. 

 
Ostolaskujen jakautuminen tehtaittain eri ostolajeille on esitetty kuvassa 15. Sen mukaan 
tulee esille tehtaan A varastotoiminnan vahva rooli tehdaslogistiikan hoitamisessa. Teh-
taassa B on työnjohdolla melko aktiivinen rooli varaosaostojen hoitamisessa (48 % kaikista 
tehtaan ostolaskuista). Tehtaan D muista poikkeava ostokäyttäytyminen tulee kuvassa 15 
hyvin esille eli työnjohdon tekemiä varaosaostoja on 53 % kaikista ostolaskuista. 
 
On myös syytä huomata, että työnjohto hoitaa enemmistön palveluostoista. Sen perusteella 
työnjohdon tekemien ostojen osuus kaikista kunnossapitoon kohdistuvista ostoista on teh-
taassa B 63 % ja tehtaassa D 70 %. Tehtaalla A on työnjohdon rooli pienempi eli edellisiä 
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vastaava luku on 48 %. Tehtaan A tapahtumamäärä on kuitenkin melko suuri, joskin vain 37 
% tehtaan D vastaavasta tapahtumamäärästä. 
 
Tehdas C jää tarkastelussa vähemmälle. Kyseessä on pieni yksikkö, jonka ostot hoidetaan 
vain osittain oman tehtaan kautta. Tehtaan C työnjohdon tekemien ostojen suhdeluku näyt-
tää suurelta (82 %), mutta ostojen kokonaistapahtumamäärä on muihin tehtaisiin verrattuna 
erittäin pieni (2 %). 
 
Edellä mainitut tulokset merkitsevät kunnossapidon työnjohdon toiminnassa erittäin suurta 
työpanosta ostotoimintaan, mikä merkitsee myös sitä, että ostotoimintaan käytetty työaika on 
työnjohdolta pois kunnossapidon työnjohdollisista tehtävistä, suunnittelevasta työstä ja kun-
nossapidon kehitystyöstä. Tässä tutkimuksessa ei tehty ostolaskutilastoinnin rinnalla kun-
nossapidon ja tuotannon tunnuslukutarkastelua. Olisi mielenkiintoista selvittää, poikkeavatko 
tehtaan D kunnossapidon sekä tuotannon laatu- ja tehokkuusluvut tehtaitten A ja B vastaa-
vista luvuista? 
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Kuva 15 Ostolaskujen jakautuminen tehtaittain eri ostolajeille. 

4.2.2 Ostolaskujen tilastointi suuruusluokittain 
 
Ostolaskujen tilastointi tehtiin tässä tutkimuksessa ostolajikohtaisesti ostolaskujen arvon mu-
kaan suuruusluokkiin jaettuna. Suuruusluokkina käytettiin: 

• 1 – 10 euroa 
• 10 – 50 euroa 
• 50 – 100 euroa 
• 100 – 1000 euroa 
• 1000 – 10 000 euroa 
• > 10 000 euroa. 
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Suuruusluokkatilastointi mahdollistaa tarkemman ostokäyttäytymisen tarkastelun. Ostotoi-
minnassa on tyypillistä, että tietyt ostotyön työvaiheet vievät saman työajan, riippumatta os-
tolaskun arvosta tai rivimäärästä. Yleinen ilmiö on myös se, että rivikohtainen ostotyön kus-
tannus suurenee tilauskohtaisen rivimäärän pienentyessä. Kunnossapidon materiaalilogis-
tiikka on tyypillistä pienerälogistiikkaa, jossa sekä tilausrivin määrä että tilauksen kokonais-
arvo ovat yleensä pieniä. Aikaisempien tutkimusten mukaan kunnossapidon keskimääräinen 
ostotilauksen rivimäärä on teollisuusalasta riippumatta n. 2 – 3 riviä/ostotilaus (Anttila, 2003). 
 
Enemmistö kaikkien tehtaitten eri ostolajien ostoista asettuu arvoltaan 100 – 1000 euron 
vaihteluvälille (kuvat 16, 17, ja 18). Tarkemman selvityksen mukaan kyseisen vaihteluvälin 
ostoista 100 – 300 euron arvoisia ostoja ovat: 
 

TEHDAS VARASTO MUUT PALVELUT
A 54 % 43 % 36 %
B 55 % 43 % 49 %
C 86 % 40 % 0 %
D 57 % 59 % 58 %

 
Varastoon ostojen osalta voi kuvan 16 perusteella todeta, että ostoerät ovat arvoltaan hyvin 
pieniä. 10 – 100 euron välille sijoittuu 30 – 40 % varastojen täydennysostoista (pois lukien 
tehdas C). Tämä viittaa siihen, että varaston ostojen ohjaus ei ole kaikilta osin aktiivista ja/tai 
tehokasta. Syy voi olla myös se, että varaston kirjanpito ei pysy reaaliajassa, jolloin ostojen 
ohjaus ei myöskään onnistu luotettavasti. Todennäköisesti pienet luvut saattavat johtua mo-
lemmista tekijöistä.  
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa ja myös tässä tutkimuksessa (tämän luvun kohta 4.3) on tullut 
esille molempien tekijöitten yleinen esiintyminen kunnossapitoliiketoiminnoissa. Kunnossapi-
don varastoissa on ylipäänsä merkittävä ongelma kunnossapitohenkilöstön itse tekemät va-
rastosta noudot, joita jätetään kirjaamatta. Toinen merkittävä tekijä on se, että kunnossapi-
don varastoissa toimihenkilöitten tekemästä työstä on suunnittelevaa tai ohjaavaa työtä joko 
hyvin vähän tai ei juuri ollenkaan. (Anttila 2003; Piispa, 2004 a) 
 
Tämän tutkimuksen yhteydessä on workshop -työssä selvinnyt, että tehtaassa A tehdään 
aktiivista ostojen ohjausta (tehtaalla käytössä termi tarvesuunnittelu), mutta tehtaitten B ja D 
kohdalla ohjaustyö tehdään todennäköisesti siten, että järjestelmän antama automaattinen 
ostoehdotus kuitataan vastuuhenkilön toimesta edelleen ostoon ilman tarkempaa tarkistusta 
ja oikaisua. Kuvan 16 perusteella tehtaan A kohdalla on 10 – 100 euron varastoon ostojen 
osuus suhteessa pienempi kuin tehtailla B ja D vastaavat luvut. Tehtaan A kohdalla on myös 
1000 – 10 000 euron ostojen osuus (19 %) selvästi suurempi kuin tehtaiden B ja D vastaavat 
osuudet. Tämä kaikki viittaa siihen että ostojen ohjausta tehdään tehtaalla A aktiivisemmin ja 
tehokkaammin kuin muilla tehtailla. 
 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös erikseen, mikä on eri varastojen kohdalla inventaa-
rieron arvo ja korjattujen inventaaririvien määrä vuonna 2003. Inventaaritietojen pohjalta voi-
daan todentaa tarkemmin kirjanpidon reaaliaikaisuus ja erityisesti se, kuinka paljon noudoista 
on jäänyt vuoden aikana kirjaamatta ajallaan. Jokainen kirjaamaton nouto aiheuttaa varas-
toon puutteen, joka ei näy järjestelmässä. Pahimmillaan varaston puute aiheuttaa tuotannolle 
seisokin tai merkittävän häiriöajan venymisen, mikä tulee esille tämän luvun kohdan 4.3 tut-
kimustuloksissa. Inventaaritietojen tuloksia käsitellään erikseen kohdassa 4.4 Kustannuste-
hokkuuden ja laadun tarkastelu. 
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Työnjohdon hoitama varaosien ostotoiminta osoittaa suuruusluokkatilastoinnin pohjalta sen, 
että suurien tapahtumamäärien lisäksi myös ostoerät ovat hyvin pieniä (kuva 17). Osa työn-
johdon ostamista varaosista on todennäköisesti harvoin tarvittavia, mutta arvoltaan suurem-
pia nimikkeitä, mikä selittäisi varasto-ostoihin verrattuna selvästi suuremman yli 1000 euron 
ostotapahtumien osuuden (tehtaat A, B ja C 25 – 35 %) ja myös yli 10 000 euron ostojen 
esiintymisen. Tehtaan D kohdalla tilasto osoittaa, että pienten ostoerien osuus on muita teh-
taita huomattavasti suurempi, sillä yli 1000 euron arvoisia ostoja esiintyy ainoastaan 17 %. 
 
Palvelujen ostotyö on pääosin tutkimuskohteissa kunnossapidon työnjohdon vastuulla (kuva 
18). Tehtaan A kohdalla palveluostojen arvo painottuu selvästi yli1000 euron ja vaihteluvälin 
100 – 1000 euron alueelle. Tehtaiden A ja B palveluostojen jakauma on keskenään vertailu-
kelpoinen, sillä ostotapahtumien määrä on samaa suuruusluokkaa. Tehtaalla C oli vuonna 
2003 ainoastaan viisi ostotapahtumaa, joten palveluostojen tarkempi tarkastelu ei ole tehtaan 
C kohdalla merkittävä. Tehtaan D kohdalla luvut ovat huomionarvoisen suuria pienien pal-
veluostojen osalta, sillä palveluostoja esiintyi otannassa tehtaalla D kolminkertainen määrä 
tehtaisiin A ja B verrattuna. 
 
Kaikkien palveluostojen osalta on merkittävää, että kunnossapidon käyttämiä palveluita os-
tetaan pienissä erissä ja todennäköisesti lukuisilta eri alihankkijoilta. Ostot tehdään mahdolli-
sesti työkohtaisesti eli mitään pitkän aikavälin keskitettyjä teknisten palvelujen ostosopimuk-
sia ei käytetä. Mikäli pidemmän aikavälin yhteistyösopimuksia on, on niiden laskutuserä ti-
laston pohjalta melko pieni. Palveluostoissa merkitsee 100 – 1000 euron arvoinen osto vielä 
melko pientä työkokonaisuutta. Ja mikäli tehtaiden A ja B palveluostot sisältävät myös työ-
hön liittyvän materiaalin, on kertaoston kokonaisarvo työn osalta varsin pieni. 
 
Pienen toimittajan kohdalla pieni laskutuserä on ymmärrettävä asia, sillä pienelle alihankki-
jayritykselle voi olla 100 – 1000 euron myyntilaskutus ko. yrityksen kassavirran kannalta 
merkittävä asia. 
 
Merkittävää kuitenkin on, että vaihteluvälin 1 – 100 euroa osuus kaikista työnjohdon teke-
mistä ostoista on myös huomattava ja että 1 – 10 euron laskutettuja ostoja ylipäänsä esiintyy 
kaikilla tehtailla useampia tapahtumia. Työnjohdon tekemiä 1 – 100 euron arvoisia ostoja 
esiintyi vuoden 2003 tilastoinnissa seuraavasti: 
 

TEHDAS 1 – 100 euron 
varaosaostoja 

1 – 100 euron 
palveluostoja 

A 21 % 18 %
B 25 % 26 %
C 33 % 40 %
D 37 % 40 %

 
Palveluostojen toimintatavan ja sopimuskäytännön tarkempi tutkiminen olisikin tarpeellista, 
sillä kunnossapitopalveluita ostetaan teollisuudessa enenevässä määrin toimitusverkostolta. 
Silloin palvelujen oston osaaminen on kasvavassa määrin merkittävä tekijä sekä kunnossa-
pidon kustannustehokkuuden että investoinnin tuottokyvyn näkökulmista katsottuna. Vähäi-
nen ei ole myöskään turvallisuus- ja ympäristötekijöiden merkitys palvelujen ostoissa. Tekni-
siin palveluihin liittyy yleensä osittainen vastuun siirtyminen asiakkaan teollisuuslaitoksen 
riskin hallinnasta toimittajalle laite-, henkilö- ja/tai ympäristöturvallisuuden osalta. 
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Kuva 16 Varastoon ostojen jakautuminen suuruusluokkiin tehtaittain. 

 

MUUT OSTOT: LASKUJEN JAKAUTUMINEN SUURUUSLUOKKIIN 
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Kuva 17 Suoraan työkohteille tehtävien varaosaostojen jakautuminen suuruusluokkiin tehtaittain.
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PALVELU-OSTOT: LASKUJEN JAKAUTUMINEN SUURUUSLUOKKIIN 
TEHTAITTAIN 2003
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Kuva 18 Palveluostojen jakautuminen suuruusluokkiin tehtaittain. 

 
Ostettavan palvelukokonaisuuden sisältö kasvaa myös jatkuvasti, jolloin mm. materiaalilogis-
tiikan hallinnan vastuu siirtyy aiempaa enemmän palvelutoimittajien vastuulle. Silloin sekä 
ostojen kirjaaminen varaosahankintojen osalta että nimikkeen hallinta ja laiterakennetiedon 
ylläpito muuttuvat käyttöomaisuuden omistajalle aiempaakin haasteellisemmaksi toteuttaa 
yrityksen ydinliiketoiminnan toimintavarmuuden kannalta tarpeellisella informaation ylläpidon 
laatutasolla. 
 
Tämän tutkimusosuuden tuloksista voi todeta myös sen, että valmius tehokkaaseen sähköi-
seen ostamiseen on vielä matala, sillä työnjohdon puhelimitse tekemien ja ostajien jälkikirja-
uksena hoitamien ostojen osuus on varsin suuri. Tilastointi osoittaa myös sen, että työnjohto 
käyttää merkittävästi työaikaa ostotyöhön, jonka osaamisen taso on ko. ammattiryhmässä 
sekä tämän että aiempien tutkimusten antamien tulosten pohjalta arvioituna melko matala.  
 
Tutkimuksen pohjalta onkin syytä tarkastella, onko kunnossapidon työnjohdon nykyinen teh-
täväkokonaisuus tarkoituksenmukainen ja onko tehtävien toteuttaminen laadultaan kunnos-
sapitoliiketoiminnan perustehtävän kokonaistavoitteiden kannalta henkilötyöinvestointiin 
suhteutettuna tuloksellinen, jos merkittävä osa työajasta kuluu oman ydinosaamisalueen ul-
kopuolelle jäävien tehtäväkokonaisuuksien hoitamiseen? Tällaisia työnjohdon ydinosaamis-
alueen ohittavia tehtäväalueita ovat esim. tuotetiedon hallinta ja ostaminen, jotka ovat osal-
taan vaativia sekä teknistä että liiketoimintaprosessien hyvää osaamista vaativia tehtäväko-
konaisuuksia. 
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4.3 Kriittiset ongelma – seuraus - syy -kehät 
 
Tässä tutkimusosiossa esitetään merkittävimmät kehäilmiöt, joita Workshop 3A menettelyn 
kautta saaduista tietokartan analyysituloksista on osoitettavissa tehtaassa A. Kehät ovat ti-
lanteita, joissa yrityksen eri tekijöistä (aiemmat päätökset, henkilöiden osaamistaso, toimin-
tatavat, tekniset ratkaisut ym.) johtuen ongelmat ja niiden seuraukset alkavat kiertää päätty-
mätöntä kehää, joka ei katkea, ellei ongelmien perussyitä kyetä tunnistamaan ja mahdolli-
suuksien mukaan poistamaan. Näistä kehistä aiheutuu yritysten liiketoimintaprosesseissa 
jatkuvasti erilaisia ongelmia, kuten esim. tehottomuutta, toiminnan luotettavuuden ja laadun 
laskua sekä toimitusongelmia. Yleensä tällaisista seurauksista seuraa edelleen, suoraan tai 
välillisesti, asiakkaan palvelutason laskua. Asiakkaalle voi myös kohdistua maksettavaksi 
kustannuksia, jotka ovat seurausta toimittajayrityksen toiminnan laatuongelmista. 
 
Toisaalta yritysten välisessä toiminnassa myös asiakkaan omasta toiminnasta johtuen voi 
seurata toimitusverkostolle ongelmia, joitten seurauksena toimittajan mahdollisuus tuottaa 
vaadittua palvelutasoa asiakkaalle itselleen heikkenee. 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin yrityksen sisäiseen tehdaslogistiikkaan, mutta käytännössä 
tehdaslogistiikan ja kunnossapitotoimintojen yhdessä tuottaman palvelukokonaisuuden asi-
akkaana on tehtaan ydinliiketoimintaprosessin merkittävä osa tuotantoprosessi. Silloin teh-
daslogistiikalla vaikutetaan osaltaan suoraan tuotantoprosessin toimintavarmuuteen ja laa-
tuun. Sitä kautta tehdaslogistiikan luotettavuus vaikuttaa välillisesti tehtaan palvelukykyyn ja -
tasoon teollisuusyrityksen asiakkaita kohtaan. 
 
Kehien esiintyminen on tarpeellista tuntea tilanteessa, jossa teollisuusyritys aikoo ulkoistaa 
kokonaisia tukiprosesseja tai niiden osia tai sitten aikoo ulkoistaa oman ydinliiketoimintapro-
sessinsa osia palvelutoimittajien vastuulle. Mikäli vakavia ongelmakehiä toimintaproses-
seissa ilmenee, eivät ne poistu ulkoistamistilanteessa. Pikemminkin ongelmien seuraukset 
saattavat tulla selvemmin esille. Mikäli silloin ei selvitetä riittävän tarkasti tilanteen taustalla 
olevia perussyitä, ei ongelmien poistaminenkaan yleensä onnistu luotettavasti. Silloin voi-
daan joutua tilanteeseen, jossa toimittajalta edellytetään parannuslupauksia, joitten toteutta-
minen ei käytännössä onnistu. Asiakkaan on tarpeellista ymmärtää yhteistyön ongelmien 
perussyyt, mikäli ne saattavatkin johtua asiakkaan omista aiemmista valinnoita tai omasta 
tavasta toimia palveluprosessin alkupäässä. 
 
Tässä tutkimuksessa ilmeni tehtaassa A kehiä, joitten seuraukset ja perussyyt ovat hyvin 
samankaltaisia, kuin mitä tuloksia on saatu teollisuuden kunnossapitokohteissa samalla me-
nettelyllä myös aiemmin toteutetuissa tutkimuksissa. Siten tässä esitetyt tulokset kuvastavat 
melko hyvin todellisuutta siitä, mitä seurauksia voi syntyä mm. aiemmista päätöksistä, tehtä-
väjaosta, ihmisten perustehtävänsä käsitystavasta, koulutuksen vähäisyydestä, uuden toi-
mintamallin käyttöönoton epäonnistumisesta tai johtamistavasta johtuen. 
 
Tulokset käsitellään jaettuna aihepiireihin, joissa merkittävimmät perussyyt ilmenevät. Tässä 
tapauksessa kehät on jaettu aiheisiin: 
 

• Toimintatavat 
• Järjestelmän käyttö 
• Tuotetiedon hallinta. 

 
Todellisuudessa tässä esiintyvät kehät liittyvät suoraan tai välillisesti myös toisiinsa, jolloin ne 
muodostavat käytännössä toisiinsa liittyvän ja vaikuttavan kehäverkoston. Sellaisen kuvaa-
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minen tekisi kehien ymmärtämisestä kuitenkin huomattavasti monimutkaisemman, joten ke-
hät on tarkoituksenmukaista tarkastella tässä erillisinä kuvina. 
 
Kuvissa 19 – 28 on työryhmän yhdessä toteama ongelma esitetty soikion sisällä, seuraukset 
ovat laatikoissa ohuen katoviivan sisällä ja todetut perussyyt ovat tummemmissa laatikoissa 
vahvan katkoviivan sisällä. Kuvia luetaan yleensä nuolen vastaisesti. Tämä tapa liittyy siihen, 
että yleensä ihminen pystyy näkemään ongelman ja osoittamaan ainakin osan seurauksista. 
Varsinaisten perussyiden ja itselle tuntemattomien seurausten jäljittäminen on yleensä työ-
läämpää. Syyt ovat syntyneet ajallisesti jopa jo kauan aikaa aikaisemmin tai sitten syy on 
omasta päivittäisestä toiminnasta kauempana oleva itselle vaikeammin tunnistettava asia. 
 

4.3.1 Toimintatavat 
 
Vanhoista tai nykyisistä toimintatavoista syntyviä kehiä tunnistettiin tässä tutkimuksessa viisi 
erilaista (kuvat 19 – 23). Suoraan tuotantoon aiheutuvat seuraukset, kuten toiminnan häiriöt, 
seisokin venyminen tai tuotannon keskeytyminen on esitetty kuvissa vahvennettuna. 

4.3.1.1 Konserni- ja tehdastason välinen toiminta 
 
Puuttuvat tai puuttelliset toimitussopimukset ja sopimustoiminnan lähtötiedon puutteet voivat 
aiheuttaa ostotilauksiin virheitä, joista johtuen toimitukset toisinaan myöhästyvät ja aiheutta-
vat vakavimmillaan tuotannolle seisokin tai seisokin venymisen (kuva 19). Tällainen tilanne 
voi koskea erityisesti itsellä varastoimattomia tuotteita, jotka eivät ole toimittajallakaan va-
rastotuotteena. Harvoin kulutukseen tarvittavien tuotteiden toimitusaika on yleensä pitkä, sillä 
lisääntyvässä määrin niiden valmistus alkaa vasta tilauksesta. Mikäli tarvittavaa varaosaa ei 
ole saatu ajoissa huoltoseisokkiin, joudutaan laiteongelma korjaamaan seisokin aikana väli-
aikaisratkaisulla, jotta oikean varaosan vaihto voidaan siirtää seuraavaan seisokkiin saakka. 
Väliaikaisratkaisu mahdollistaa laitteen käytön, mutta sillä saattaa olla ongelmasta riippuen 
vaikutusta tuotannon käynnin laatuun ja nopeuteen. 
 
Hankintalähteiden kokonaisvaltaisen hallinnan ongelmat vaikuttavat ostotoiminnan laatuun ja 
ajankäyttöön (kuva 19). Ostotoiminnan puutteet aiheuttavat puolestaan sen, että toiminnan-
ohjausjärjestelmästä puuttuu toiminnassa tarvittavia sopimuksia, koska tieto kaikista vara-
osatarpeista ei etene neuvottelijoille tai tarpeenmukainen lähtötieto toimivien sopimusten 
neuvotteluun puuttuu (tietoja ei ole luotettavasti saatavissa järjestemästä kirjausten 
puutteista johtuen). 
 
Perussyitä edellisiin ongelmiin ja niiden seurauksiin on tunnistettu johtamistavasta, vallitse-
vasta toimintakulttuurista ja ohjeistuksen puutteista. 
 
Kunnossapidon toimintakulttuurissa on hyvin yleistä, että työnjohto ja kunnossapitopäälliköt 
käyttävät melko suurta ja itsenäistä valtuutta valita toimittajia ja tehdä hankintapäätöksiä. 
Hankintaorganisaation sopimukset ja ohjeistukset ohittavia päätöksiä tehdään hyvin yleisesti 
kiireen ja käyttövarmuuden nimissä. Kunnossapidon toimintakulttuurissa on myös havaitta-
vissa usko omien päätösten paremmuuteen eli luottamus päätoimisen ostohenkilöstön 
osaamiseen ei ole aina riittävä. Tämä on tullut esille myös muissa vastaavissa toimintatapa-
tutkimuksissa. Yleensä kunnossapitohenkilöstön tarkastelutavan paremmuuden kriteerit ja 
esim. kustannuslaskentatapa ovat useissa keskusteluissa osoittautuneet melko kapea-alai-
siksi. 
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Pahimmillaan tuotannon 
menetyksiä

Etsimistä, tehottomuutta 
työajan käyttöön

Epäselvät 
toimittajaluettelot 
toiminnanohjaus-
järjestelmässä

Toimitus 
myöhästyy

Tilaus väärälle 
toimittajalle

Toimittajaluetteloita ei 
ole ajantasaistettu Toimittajaa ei ole 

haluttu listalle

Konsernitason hankintojen 
ohjaus ei toimi riittävän 
tehokkaasti

Päällekkäistä toimintaa

Ei voida tehdä 
kunnossapitosopimuksia

Toimittajien täytyy 
vakuuttaa työnjohtajat

Ei ole olemassa kulttuuria 
keskitetylle ohjaukselle

Ei ole riittävän jämäkkää 
johtoa vaatimassa sovittujen 
pelisääntöjen noudattamista

Hankintaläh-
teiden hallinta Toiminnan koordinointi ja 

ohjattavuus hankaloituu

Hinnat eivät ole optimaalisia

Ohjeistus on puutteellista

Kaikkien tarpeellisten partnereiden 
kanssa ei ole sopimuksia

Vallitseva kulttuuri, työnjohtajilla 
on ollut valta valita hankintalähteet

Kuva 19 Konsernitason toiminnan ja tehtaiden nykyisen toimintakulttuurin yhteisvaikutus ostotyön 
toiminnan tasoon. 

 
Teknisen henkilöstön käsitys kustannuksista keskittyy paljon ostohintaan. Toimintaprosessin 
kustannuksia ja itse käytettyä työaikaa erilaisiin selvitystöihin ei yleensä osata laskea koko-
naiskustannukseen mukaan. Myös hankinnan jälkikustannus tai ostettavan kokonaisuuden 
arvo yritykselle ovat käsitteinä ja asioina melko tuntemattomia. 
 
Teollisuuskonserneissa toimintoja johdetaan operatiivisella tasolla yhä edelleen varsin teh-
daskeskeisesti. Tehtaalla työskentelevä henkilöstö on suoraan tehtaan johdon alaisuudessa 
eli konsernitoiminnon rooli on lähinnä koordinointi, kehittäminen ja asiantuntijuus. Lisäksi 
tehtaalla yleensä saman toimintaprosessin eri toiminnallisia osia saatetaan johtaa usean eri 
ihmisen toimesta. Tyypillistä on, että materiaalipäälliköt johtavat paikallisesti kunnossapidon 
osto- ja varastohenkilöstöä, osaa kunnossapitoa johtavat tuotannon päälliköt ja osaa kun-
nossapitopäälliköt. Lisäksi tekninen suunnittelu ja investoinnit on yleensä erotettu laitoksen 
käytön aikaisesta muusta toiminnasta. 
 
Yllä mainitusta tilanteesta voi seurata saman tai rinnakkaisen toimintaprosessin eri toimin-
noille keskenään ristiriitaiset tavoitteet ja arvokäsitykset. Lisäksi toimintaprosessin eri tehtä-
viä saatetaan hoitaa toisistaan erillään siten, ettei kokonaisuus liittymäpintoineen hahmotu 
tekijöille ymmärrettävästi. 
 
Palveluprosessien johtaminen toimintokohtaisesti voi aiheuttaa sen, että palvelukokonaisuu-
den yhteiset tavoitteet ja yhtenevä ymmärrys perustehtävästä puuttuvat. Palveluprosessiin 
erikoistuneen johtajan puuttuminen konsernitasolla voi osaltaan aiheuttaa sen, että viestintä 
palvelutuotantotason ja konsernitason toimintojen välillä ei toimi. Viestin sisältö ei välttämättä 
myöskään kulje operatiiviselta tasolta ylätasolle luotettavasti, sillä tiedon välittäjinä saattavat 
toimia viestin aihepiiriin liittyen aivan eri ydinosaamisalueen hallitsevat johtohenkilöt. Johta-
mistavasta voi seurata se, että liiketoiminnan merkittävien tekijöitten priorisointi ja laskenta-
tapa on saatettu tehdä puutteellisen lähtötiedon pohjalta. 
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Kunnossapidon asiantuntijajohtajia ei yleisesti ole konsernitasolla olemassa. Silloin kunnos-
sapidon hankintatoimintojen konsernijohdolta puuttuu konsernitason näkökulmasta kunnos-
sapidon kokonaisuutta tarkasteleva yhteistyökumppani. 
 
Konsernitason tarkastelutavan ja tavoitteiden kriteerit ovat usein erilaiset kuin tehdaskeskei-
sessä toiminnassa. Lisäksi sekä tehdastason että konsernitason hankintatoimen prioriteetit ja 
tunnuslukutarkastelu noudattavat yleensä tuotantoon kohdistuvien suuren volyymin ostojen 
painotuksia. Tuotantoon kohdistuvissa ostoissa on kyse aivan eri liiketoimintaprosessin os-
tamisesta painotuksineen kuin mistä tehdaslogistiikan kokonaisuudessa puhutaan. 
 
Kunnossapidon tehdastason ostamiseen vaikuttaa osaltaan myös se, että tehtaiden materi-
aalipäälliköitten ja ostajien päätoimi keskittyy suurelta osalta muuhun kuin kunnossapidon 
hankintoihin. Siitä syystä kunnossapitotoimintoihin kohdistuvien ostojen ja varastotoiminnan 
kehittämiseen tai toteuttamiseen ei paikallisella tasolla aina ehditä tai motivoiduta käyttä-
mään riittävästi työaikaa. Ostotoimen osaaminen ja kokemustausta ovat useissa tapauksissa 
peräisin enimmäkseen muusta kuin varaosa- tai kunnossapidon toiminnoista. 
 
Tässä tutkimuskohteessa on todennäköisesti kyse myös siitä, että konsernitason kunnossa-
pidon hankintojen henkilöresurssi on erittäin kevyt. Pienen, seitsemän hengen, resurssin 
toiminta-alue on kuitenkin laaja. Vastuualue on maantieteellisesti koko Euroopan alue. Teh-
taita on useita. Lisäksi konsernitoiminnan vastuulla on mm. 
 

• hankintatoimen toimintatapojen kehittäminen ja kouluttaminen 
• toiminnanohjausjärjestelmän käytön suunnittelu ja ohjaus hankinta- ja varastologistii-

kan osalta 
• sähköisen kaupan ratkaisujen kehittäminen 
• kunnossapidon materiaali- ja palvelusopimusten sopimustoiminta 
• sopimustiedon ja hinnastojen ylläpito järjestelmässä 
• hankintatoiminnan raportoinnin suunnittelu ja ohjaaminen järjestelmissä. 

 
Näin laajan toimialueen tuloksellinen toteuttaminen pienellä resurssilla on jo tapahtumamää-
rien osalta melko vaikea tehtävä. Avainhenkilöillä kulunee merkittävä osa työajasta matka- ja 
palaveritoimintaan mm. tehdaskäynteihin, toimittajatapaamisiin, kehitystyöryhmäpalavereihin 
ja organisaation muihin hallintotoiminnan palavereihin. 
 
Konsernitason kevyt henkilöinvestointi on nykyään melko tyypillinen suurissa konserneissa 
ylipäänsä. Herääkin kysymys siitä, onko ns. matala organisaatio toimintatapana kaikilta osin 
ymmärretty käytännön toteutuksen osalta tarkoituksenmukaisella tavalla? Voidaan myös ky-
syä, käytetäänkö resurssin määrittelyssä tarkoituksenmukaisia laskentatapoja? 
 
Hankintasopimusten määrä on kunnossapidossa suuri, vaikka keskittämistäkin jatkuvasti 
pyritään tekemään. Yksi perussyy toimittajien ja nimikkeiden suureen määrään on se, että 
teollisuuslaitoksissa tehdään laitekannalle sen elinjakson käytön aikaisia parannus- ja muu-
tostöitä. Kulloisenkin uuden investoinnin tai pienimuotoisen muutostyön suunnittelun tekevät 
joko omat tekniset suunnittelijat, laitevalmistajat, teknisen alan varaosatoimittajat tai kunnos-
sapidon työnjohto. Joskus suunnittelutyö ja päätösvalta on saatettu alistaa jopa suoraan 
kunnossapitohenkilöstön tehtäväksi melko itsenäisesti. Hajautetussa suunnittelutoiminnassa 
ei välttämättä osata ottaa huomioon valitun tekniikan vaikutusta erilaisten tarvittavien toimit-
tajien ja nimikkeiden määriin tai esim. nimikkeen saatavuuteen. Henkilöstä riippuen, suun-
nittelija tekee tai ei tee yhteistyötä hankintatoimen kanssa nimikevalintojen osalta. 
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Kunnossapidon hankinnoissa tulee aina olemaan toiminnan volyymiin suhteutettuna suuri 
toimittajien, tuoteryhmien ja nimikkeiden määrä. Mitä enemmän teollisuuslaitosta paranne-
taan ja varustetaan uudella tekniikalla, sitä enemmän myös työmäärät hankintasopimustoi-
minnassa kasvavat. Vanha tekniikka poistuu alta huomattavasti hitaammin ja tietty perustek-
niikka säilynee aina laitosten laitekannassa. 
 
Toinen vastakkainen perussyy suurelle toimittajamäärälle on hajautettu hankintatoiminta si-
ten, että sivutoimiset ostajat saavat päättää hyvin itsenäisesti hankintalähteen. Sivutoimisen 
ostajan ostotyön osaaminen kunnossapitoliiketoiminnoissa keskittyy melko usein ostohinnan 
kilpailuttamiseen tapauskohtaisesti ja yleensä hyvin pienienkin ostoerien kohdalla. Henkilön 
hyötyyn nähden suuren oman ajankäytön lisäksi, halvimpaan hintaan perustuva ostotapa 
johtaa yleensä kasvavaan toimittajien määrään. 
 
Hankintasopimustoiminnassa työmäärä ja osaamisvaatimukset riippuvat paljon toimittajien, 
tuoteryhmien ja nimikkeiden määristä. Lisäksi hinnoittelurakenteet ja -tavat vaihtelevat. Ene-
nevässä määrin myös erilaisten teknisten ja logistiikkapalvelujen sopimustoiminta on lisään-
tynyt. Siitä syystä haasteet ja osaamisvaatimukset ovat entisestään kasvaneet, mutta kon-
sernitason resurssi on saattanut olla jo pitkään eri yrityksissä suunnaltaan laskeva suhteessa 
yrityksen muuhun kasvuun. 
 
Tässä tutkimuksessa ei keskitytty syvemmin konsernitason ja tehdastason välisen toiminnan 
tarkasteluun, mutta aihealue on kuitenkin merkittävä lähes kaikkien tässä raportissa kuvat-
tujen kehien syntysyiden muodostumisessa. 
 

4.3.1.2 Operatiivisen ostotyön toimintatapojen vaikutukset yrityksen toiminnalle 
 
Edellisessä kohdassa sivuttiin operatiivisen ostotyön toimintatapoja sivutoimisessa ostami-
sessa. Kunnossapidon työnjohto toimii teollisuudessa hyvin yleisesti sivutoimisena ostajana 
(kuva 20). Ostotyö keskittyy tavallisesti juuri siihen tuotealueeseen, jonka tuloksellinen osta-
minen edellyttää teknisen tietämyksen lisäksi vahvaa ostotyön osaamista.  
 
Tässä tutkimuskohteessa on kunnossapidon työnjohdolla voimakas rooli sivutoimisena os-
tajana. Monen rinnakkaisen sivutoimen tekemisestä seuraa kiireen lisäksi tyypillisesti järjes-
telmän käytön ja ostamisen osaamisen puutteita. Henkilökohtaiset kapasiteettirajat ylittävät 
osaamis- ja työmäärävaatimukset heikentävät yleensä työtehtävän tekemisen tulokselli-
suutta. Kovasta työnteosta huolimatta työ voi olla tehotonta, mikä johtuu omista tai muitten 
henkilöitten aiemmista laiminlyönneistä, joista tavallisesti seuraa aikaa vieviä jälkiselvityksiä. 
Pahimmillaan ostotyön hallitsemattomuus aiheuttaa tuotannolle suoraan tai välillisesti on-
gelmia, jotka tulivat esille myös edellisessä kohdassa (4.3.1.1). 
 
Perussyiksi jatkuvaan kirjaamattomuudesta ja kirjausten puutteista seuraaviin tuotannon ja 
muun toiminnan ongelmiin sekä toiminnan tehottomuuteen tunnistettiin mm. resurssipuutteet 
ja resurssin kohdentamistapa, ylimmän johdon nykyinen käsitys osaamistarpeista, liiketoi-
mintaprosessien kokonaishallinnan puutteet sekä yleinen vähättelevä suhtautuminen kir-
jaustyötä kohtaan. 
 
Täsmälleen samoja perussyitä on ilmennyt kaikissa aiemmissa kunnossapitokohteissa to-
teutetuissa vastaavissa tutkimuksissa. Kunnossapitoliiketoiminnassa on ollut hyvin yleistä se, 
että kunnossapitohenkilöstön omaan ostotyöhön liittyvä kirjaustyö teetetään muilla, tehdään 
puutteellisesti tai jätetään kokonaan hoitamatta. Aikaisemmissa toimintatapatutkimuksissa eri 
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kohteissa on tullut selvästi ilmi myös se, että asentajat ja työnjohto eivät pidä kirjaustyötä 
itselleen kuuluvana ”oikeana työnä”. 
 
Kunnossapitotoimialan terminologiassa käytetään kirjaustyöstä, ostamisesta, työkohteen 
tarpeiden noutamisesta ja tiedon hausta yleisesti termiä ”aputyöt”. Kunnossapidon varsinai-
seksi työksi luetaan ainoastaan mittaaminen, purkaminen, huoltaminen, asentaminen ja 
säätö ym. koneeseen tai tekniikkaan suoraan kohdistuva toiminta. Toimintaprosessi ei voi 
kuitenkaan toimia ilman sen kaikkia työvaiheita, eikä ilman oikeassa paikassa olevaa oikeata 
tietoa voida toimia missään toimintaprosessin osassa luotettavasti. Siitä syystä käsite ”apu-
työt” ei sovi toimintaprosessien materiaali-, informaatio ja työsuoritevirtoja tarkastelevaan 
logistiikan ajattelutapaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaanotto-
ilmoitusten puute 
järjestelmässä

Pahimmillaan tuotannon 
keskeytyminen

Jatkaa koneiden häiriöaikaa

Turhaa varaston / oston / 
toimittajan kuormittamista 
kupin taholta

Tavaroita kateissa

Kupin resursseja kuluu 
toimituksen tilan selvittelyyn

Varasto ei ole 
tietoinen tarpeesta Vanhat 

toimintatavat

Kokonaisohjaukseen
ei ole paneuduttu Yleinen 

ostopolitiikka on oto-
ostajilla epä-selvä
(kuka tekee, mitä 
ostaa, miten?)

Hankintatoi-
minnan
ohjetta ei 
noudateta

Ei ole aikaa käydä 
ohjeen kohtia 
orjallisesti läpi

Tilausta ei aina 
kirjata toiminnan-
ohjausjärjestel-
mään

Lisätyötä oston puolella 
jos halutaan saada tilaus

Toimittajan historiatieto 
kärsii

Työnjohdon 
puhelintilaukset

Yleinen suhtautuminen kirjaus-
työtä kohtaan on vähättelevä

Lisätyötä varastolla, jos 
toimittaja ei muista 
merkitä tilaajaa

Kiire

Viitseliäisyys tehdä kirjaus

Puhelintilauksen helppous

Ei ymmärretä oman toiminnan 
vaikutuksia koko ketjulle

Toimintoja ei 
hoideta logistisesti 
optimaalisesti

Tehotto-
muutta ja 
lisäkus-
tannuksia

Logistiikka-
osaamisen
puute 
varaosa-
logistiikassa

Resursseja ei ole 
kohdennettu oikein

Entisillä työntekijöillä 
tultava toimeen, uusia ei 
saa palkata

Ylempänä ei ole 
tiedostettu osaamisen
tarvetta ja sen puutetta

Ongelmat tarvesuun-
nittelussa (varaosien 
tilaukset ja hankinta-
reittien ohjeistus)

Varaston kierto kärsii

Työstä yli jääneet osat kirjataan 
varastoon nolla saldollisina

Tilataan varaosia, vaikka olisi 
varastossa

Ei osata / ehditä käyttää 
toiminnanohjausjärjestelmää

Resurssit, ei ole varsinaista 
työnsuunnittelijaa

Koko ketjua ei ole mietitty 
ja ohjeistettu siitä, miten 
pitää toimia

 
Kuva 20 Operatiivisen ostotyön toimintatapojen seuraukset toiminnalle.  

 

4.3.1.3 Toimitusten vastaanottovaiheen toimintatavan vaikutus varastotoimintaan 
 
Tuoteosaaminen on logistiikan hallinnan ohella tärkeä asia kunnossapitoliiketoimintojen va-
rasto- ja ostotoiminnoissa (kuva 21). Kunnossapidon varastossa on erittäin laaja tuoteryhmä-
valikoima, joitten varastointivaatimukset poikkeavat toisistaan. Ostettavien tuotteiden vali-
koima on varastonimikkeistöäkin huomattavasti laajempi. 
 
Tässä tutkimuskohteessa hoitaa tuotteen vastaanottotarkastuksen kunnossapidon työnjohto. 
Tällainen tavaran vastaanottotapa ei ole välttämättä tyypillinen kaikissa kunnossapidon va-
rastoissa. Syyksi on nähty tässä tapauksessa toimintamallille se, ettei kohteen varastossa 
ole riittävästi tuoteosaamista tuotteiden luotettavan tarkastuksen hoitamiseksi varaston toi-
mesta. 
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Tuoteosaamisen matala taso ja tuotekoulutuksen vähäisyys ovat vallitsevana tilanteena hy-
vin tavallisia sekä kunnossapidon varastohenkilöstön että teollisuuden ostajien kohdalla. 
Useissa haastattelutilanteissa on käynyt ilmi, ettei tuotekoulutusta anneta tai tueta hankki-
maan käytännössä ollenkaan. Tämä ongelma on tullut esille myös teknisen kaupan ostajien 
työssä. Myyjille tuotekoulutusta annetaan, mutta useissa tapauksissa ostajat jäävät koulutuk-
sen ulkopuolelle. Teknisen ostamisen ammattitaitoinen hoitaminen edellyttää kuitenkin osto-
työn hallinnan lisäksi tuotekoulutusta. 
 
Tutkimuskohteen varaston toimintavarmuus todennäköisesti paranisi jos varastohenkilöstö 
saisi koulutuksen kautta edes perustiedot tekniikasta, sen käyttötarkoituksesta ja teknisistä 
tyyppimerkinnöistä eri tuoteryhmien osalta. Samalla työnjohdolta poistuisi oman työnjohto-
työn näkökulmasta katsottuna ylimääräisen tehtävän hoitaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varastolta 
puuttuu tekninen 
asiantuntemus

Tavaran vastaanotto-
tarkastus kunnossapidon
vastuulla

Vääriä / 
puutteellisia 
nimikkeitä 
hyllyyn

Sitoo kunnossapidon 
työnjohtajien resursseja

Tarkastus jää joskus 
kiireen vuoksi tekemättä

Varastossa ei 
ole teknistä 
tietämystä

Varastohenkilöi
den kyselyt 
kuormittavat 
kunnossapitoa

Vaihtuvuus, uudet henkilöt eivät opi asioita hetkessä

Ammattihenkilöt eivät koe työtä mielekkääksi

Perinteet varastotyöntekijöiden palkkauksessa

Ylemmillä tahoilla ei ole tiedostettu teknisen 
tietämyksen merkitystä

Ei tuotekoulutusta teknisiin tuotteisiin

 
Kuva 21 Toimitusten vastaanottovaiheen toimintatavan vaikutus varastotoimintaan. 

 

4.3.1.4 Varastokirjausten ja varaston käyttötavan puutteiden vaikutus yrityksen 
toimintaan 

 
Kunnossapidon varastojen yksi yleisimmistä ja suurimmista ongelmista on kaikilla eri teolli-
suuden toimialoilla kirjauspuutteista johtuvat varastokirjanpidon saldoheitot (kuva 22). Tämä 
ongelma on tullut esille toistuvasti eri selvityksissä ja koulutustilanteissa. Ongelma seurauk-
sineen tuli selkeästi esille myös tässä tutkimuksessa. 
 
Kunnossapidon asentajien ja työnjohdon asenne kirjaamiseen tuli esille jo kohdassa 1.1.1.2. 
Varastokirjausten merkitystä varaston palvelutasoon ei useasti ymmärretä, joten erityisesti 
asentajien ja työnjohdon itse noutamien tai palauttamien nimikkeiden kohdalla kirjauksia teh-
dään puutteellisesti. Viivakoodilaitteistot saattavat helpottaa ongelmaa, mutta silloinkaan ei 
kirjaustarkkuus parane jos laitteistoa ei haluta tai osata käyttää. Viivakoodilaitteiston käyttö-
tavassa on havaittu myös joittenkin asentajien kohdalla toimintatavan ongelmia, jotka vai-
kuttavat kirjaustarkkuuteen (Anttila, 2003). Erilaisten logistiikan apulaitteistojen käyttöön 
otossa onkin annettava henkilöstölle lisäkoulutusta sekä laitteen käyttöön että käyttötarkoi-
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tukseen liittyen. Erityisesti on merkittävää, että henkilöstö ymmärtää laitteen käyttötarkoituk-
sen ja mahdollisten käytön puutteiden vaikutukset toimintaprosessin toimintaan. 
 
Kirjaamattomuudesta seuraavat saldoheitot aiheuttavat sen, ettei varastotäydennysten oh-
jaus toimi luotettavasti. Tästä seuraa varastopuutteita, jotka tulevat esille vasta siinä vai-
heessa kun nimikettä jo tarvitaan käyttökohteessa. Jatkoseurauksena ilmenee seisokin ve-
nymistä, ylimääräistä selvitystyötä ja yleensä kustannuksia lisääviä pikatilauksia. Perussyiksi 
tällaiseen toistuvaan ongelmakehään nähtiin henkilöstön tietämättömyydestä seuraavan vä-
linpitämättömyyden sekä yleisen kirjaustyötä vähättelevän asenteen. Merkittävä syy on, ettei 
kirjaamattomuuden seurauksia käyttövarmuudelle ja oman työn sujuvuudelle tunnisteta kun-
nossapidossa riittävästi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyllyssä käytettyjä / 
puutteellisia osia

Uutta osaa tarvittaessa koneiden 
häiriöaika pitenee

Ylimääräiset kustannukset, kun tilataan uusi 
osa pikatilauksena

Haettu varastosta 
uusi osa (tai otettu 
esim. tiiviste) ja 
laitettu käytetty tilalle

Asenteet

Nimikkeet eivät tule tarvesuunnitteluun

Pahimmillaan 
ongelmia 
tuotantoon

Varaston hylly 
tyhjänä

Otetaan yöllä 
hyllystä eikä kirjata

Raportointi jää puolitiehen

Varastotäydennysten automatisointi 
hankaloituu

Nimike puuttuu vaikka järjestelmässä näkyy 
saldoa (saldoheitto)

Välinpitämättömyys

Ei ymmärretä oman toiminnan vaikutuksia koko
ketjulle (lähinnä toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttämättömyys) 

Turhaa selvittelyä, tehottomuutta

Ketjussa joku muu tekee toisenkin hommat

Tietämättömyys toisten työtehtävistä
Tietämättömyys ketjun kokonaistoiminnasta

Kuva 22 Varastokirjausten ja varaston käyttötavan puutteiden seuraukset yrityksen toimintaan. 

 
Täsmälleen edellä kuvatuista syistä johtuva vähättelevä asenne varaston hoitoa kohtaan 
aiheuttaa osaltaan kuvassa 22 esiintyvän tilanteen, jossa puutteellisia osia palautetaan hyl-
lyyn tai varastotuotteesta irrotetaan pois osia, viemättä tietoa nimikkeen puutteesta edelleen 
varastohenkilöstölle. Seuraukset tällaisesta toimintatavasta aiheuttavat käytännössä myös 
kirjanpitoon saldovirheen. Hyllyyn jätetyn puutteellisen nimikkeen osalta varastokirjanpidon 
mukaan varastossa oleva nimike on käyttökelpoinen, vaikka käytännössä näin ei tässä tapa-
uksessa ole. 
 

4.3.1.5 Varaston hoidon aikaisempien laiminlyöntien seuraukset varaston 
taloudelliseen ohjaukseen. 

 
Kunnossapidon varastonimikkeistä osalla on rajallinen säilyttämisen kestoikä. Suositusrajan 
ylittävän säilytysajan jälkeen nimikkeen rakenteellinen ja/tai tekninen laatu yleensä heikke-
nee, jolloin nimike ei ole enää uutta vastaava. Osa nimikkeistä muuttuu liian pitkän säilytys-
ajan jälkeen jopa käyttökelvottomaksi. Lisäksi yleistä on, että laitekannassa tapahtuvat ro-
mutukset ja rakennemuutokset aiheuttavat osaltaan sen, että varastonimikkeistä osa muut-
tuu tuotantolaitoksen kannalta epäkurantiksi, nimikkeen käyttökohteen poistuessa tai raken-
teen muuttuessa. 
 
Tässä tutkimuksessa ilmeni sama varastossa makaavien epäkuranttien nimikkeiden on-
gelma, joka on tullut esille myös aiemmissa muissa selvityksissä (kuva 23). Kunnossapidon 
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varastoissa on hyvin yleistä, ettei epäkurantiksi muuttuvia nimikkeitä kirjata arvon osalta hu-
kaksi, eikä useissa tapauksissa täysin kelvottomia nimikkeitä edes poisteta varastosta, 
vaikka nimikkeen käyttökelpoisuus olisi päättynyt jo kauan aikaa sitten. 
 
Kunnossapidon toimintakulttuurissa on ollut yleistä myös se, että työnjohdon tilaamat virheel-
liset toimitukset ohjataan varastoon jos tilausvaiheessa ei ole sovittu toimittajan kanssa vir-
heellisen/tarpeettoman tilauksen palautusoikeutta. Tästä syystä kunnossapidon varastoissa 
säilytetään yleisesti myös osia, jotka eivät ole koko säilytysaikanaan olleetkaan käyttökelpoi-
sia kyseisessä teollisuuslaitoksessa. Todennäköisesti tällaisia osia on olemassa myös tässä 
tutkimuskohteessa. 
 
Tilanteesta seuraa se, että epäkurantit nimikkeet rasittavat varaston hoitoa ylimääräisellä 
työllä (mm. inventaarit) sekä vievät tilaa varastosta. Taloudellisesti tilanteesta seuraa se, että 
osa varastoon sitoutuneen pääoman kirjanpitoarvosta on käytännössä ilmaa, sillä aikanaan 
poistamattomilla epäkurantiksi muuttuneilla nimikkeillä ei todellisuudessa ole yritykselle ar-
voa. Lisäksi epäkurantit nimikkeet aiheuttavat jatkuvasti varastointikustannuksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varastossa on 
epäkurantteja 
nimikkeitäVääristää varaston arvoa ja 

siten raportteja

Sitoo pääomia

Vie turhaan hyllypaikkoja

Kohdistetaan turhaa työtä 
(inventointi)

Osien arvo alenee vanhetessa, 
voitaisiin myydä eteenpäin jos 
huomattaisiin ajoissa

Ei ole panostettu nimikkeistön 
siivoamiseen

Ei haluta siivota, koska joudutaan 
kirjaamaan todellisella arvolla 
kustannuksiksi

Siivoustyö on aikoinaan 
laiminlyöty

Asian hoitoon ei ole varattu eikä 
vastuutettu henkilöresursseja

Toimintoja ei 
hoideta logistisesti 
optimaalisesti

Tehottomuutta ja 
lisäkustannuksia

Logistiikkaosaamis
en puute varaosa-
logistiikassa

Resursseja ei ole kohdennettu oikein

Entisillä työntekijöillä tultava toimeen, 
uusia ei saa palkata

Ylempänä ei ole tiedostettu osaamisen 
tarvetta ja sen puutetta

Kuva 23 Varaston hoidon aikaisempien laiminlyöntien seuraukset varaston taloudelliseen ohjaukseen. 

 
Perussyyksi tilanteelle nähtiin, että asian hoitoon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Lisäksi 
asian hoitoon ei riittänyt tehtaalla osaamista eikä resurssia. Aikanaan laiminlyöty siivoustyö 
aiheuttaa myös sen, että vanhat toiminnan puutteet tulevat näkyviin silloin, kun kirjaukset 
hukaksi toteutetaan käytännössä. Vastuuhenkilöt eivät yleensä halua vastuualueilleen tap-
piokirjauksia, jotka ovat todellisuudessa syntyneet jo kauan aikaa sitten ja mahdollisesti mui-
den aiempien vastuuhenkilöiden laiminlyönneistä johtuen. Vastaava tilanne on tullut esille eri 
yhteyksissä sekä teollisuuden oman kunnossapidon yksiköissä että kunnossapitoyrityksissä. 
 

4.3.2 Järjestelmän käyttö 
 
Järjestelmän käytön hallinta oli toinen merkittävä tutkimusosiossa ilmennyt kehiä muodos-
tava osa-alue. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoite on reaaliaikainen tiedonhallinta, toimin-
taprosessin tehostaminen ja yrityksen informaatiovirtojen integrointi keskenään. Merkittävä 
tavoite on myös tiedon avoimuuden lisääminen yrityksen eri toimintojen välillä. 
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Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin se, että järjestelmien käytettävyys ei aina ole 
käyttäjän kannalta riittävän yksinkertainen. Järjestelmän käyttö vaatii erityisen paljon uuden 
oppimista, mikäli henkilön ei ole koskaan aiemmin tarvinnut käyttää tietokonetta tai edes 
täsmällistä kirjaustapaa työssään. Tiedon sähköinen integrointi myös edellyttää, että käyttäjät 
hahmottavat aikaisempaa paremmin koko toimintaprosessin eri toimintojen ja tehtävien liit-
tymisen toisiinsa. 
 
Tässä tutkimuksessa tuli esille samanlaisia ongelma-seuraus-syy –kehiä, kuin mitä on tullut 
esille myös aiemmissa vastaavissa kunnossapitotoiminnoissa toteutetuissa analyyseissä. 
Lisäksi vastaavia kehiä on ilmennyt myös muiden toimialojen yrityksissä erityisesti siinä, että 
integroidun järjestelmän käytön ongelmat tuovat esille usein yrityksen toimintaprosessien 
kokonaishallinnan ja osaamisen puutteet. 
 
Merkittävässä määrin eri yrityksissä henkilöstö hahmottaa kyllä omaa toimintoaan ja tehtä-
väänsä, mutta ei sen liittymistä läpi yrityksen etenevään toimintaprosessiin. Tällaisesta on 
seurauksena usein se, että järjestelmän käyttäjät laiminlyövät kokonaan tai tekevät puutteel-
lisesti niitä kirjauksia, joista ei koeta olevan hyötyä omalle toiminnolle ja työtehtävälle. Näin 
tapahtuu erityisesti silloin, mikäli yrityksen johto ei kiinnitä kirjaustyön täsmällisyyden tar-
peelle riittävästi huomiota. Kirjausten puutteet ja laiminlyönnit puolestaan aiheuttavat jatku-
vasti lukuisissa yrityksissä toimintaprosessin ja sen informaatiovirran toiminnan luotettavuu-
delle erilaisia viiveitä ja häiriöitä. 
 

4.3.2.1 Informaatiovirran läpinäkyvyyden puutteen ja järjestelmän matalan käyttöas-
teen vaikutukset yrityksen toimintaan 

 
Tutkittavassa yrityksessä oli käytössä tehdaslogistiikan osalta sama integroitu toiminnanoh-
jausjärjestelmä mm. ostossa, varastossa ja kunnossapidossa. Tehtaat oli integroitu saman 
järjestelmän alle myös konsernitasolla. Tutkimuskohteessa (tehdas A) oli kuitenkin edelleen 
käytössä vanha tuotannonohjausjärjestelmä, josta ei ollut liittymää toiminnanohjausjärjestel-
mään. 
 
Tutkimuskohteessa ilmeni merkittäviä ongelmia toiminnanohjausjärjestelmän käyttöasteessa 
(kuva 24). Järjestelmään vietiin häiriökorjausten vikailmoituksia vain osittain, mikä aiheutti 
jatkuvasti seurausongelmia kunnossapitotyön ja sitä kautta myös tehdaslogistiikan luotetta-
valle hoitamiselle. 
 
Kirjausten puutteista seuraa luotettavan historiatiedon puute, josta puolestaan seuraa se, 
ettei ennakoivan kunnossapidon suunnittelua voida tehdä luotettavasti. Tilanne aiheuttaa 
jatkuvasti ongelmia myös tehdaslogistiikan hoidossa, sillä historiatiedon puute vaikeuttaa 
myös materiaalitarpeen ennustamista. Lisäksi historiatiedon aukot harvoin tarvittavien vara-
osien nimike- ja toimittajatiedoissa aiheuttavat kunnossapidossa usein pitkiä viiveitä kunnos-
sapitotoimenpiteiden hoitamiselle. 
 
Kirjaamattomuudesta seuraa myös informaatiovirran katkoja, joista seuraa puolestaan se-
kaannuksia toimintaprosessien eri toimintojen välille. Esimerkiksi tässä tutkimuskohteessa 
ilmeni myynnin, tuotannon, päiväkunnossapitoryhmän ja muun kunnossapitotoiminnon kes-
ken toimintahäiriöitä aiheuttavia tietokatkoja, koska kohteessa ei ollut läpinäkyvää järjestel-
mää mm. suunnitelluista tuotannon keskeytyksistä (kuva 24). 
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Perussyiksi ongelmakehän syntymiselle tunnistettiin mm. henkilöstön ymmärtämättömyys ja 
osaamisen puutteet toimintaprosessin kokonaistoimintaa kohtaan, järjestelmän käytön 
osaamisen puutteet sekä erityisesti se, ettei kirjaustyötä vaadittu aktiivisesti myöskään esi-
miesten toimesta. Työpajatilaisuudessa ja myös myöhemmissä erillisissä keskusteluissa il-
meni se, etteivät tutkimuskohteen johto ja toimihenkilötkään osanneet tai ehtineet kaikilta 
tarvittavilta osin käyttää tai hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmää aktiivisesti omassa työs-
sään. Mahdollisesti tämä vaikutti osaltaan siihen, ettei operatiiviselta henkilöstöltä edellytetty 
järjestelmän täsmällistä käyttöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminnanohjaus-
järjestelmää ei käytetä 
tehokkaasti hyväksi

TehottomuuttaKäytössä 2 eri järjestelmää 
(valvomossa entinen järjestelmä)

Toiminnanohjaus-
järjestelmän 
käyttöä ei vaadita 
jämäkästi

Pomotkaan eivät hallitse 
toiminnan-ohjausjärjestelmää

Päiväkunnossapito ei 
raportoi toiminnanohjaus-
järjestelmään

Vuorolaisten kesken ei tiedetä 
mitä on tehty

Vaikuttaa suunniteltuihin huoltoihin

Ei vaadita raportointia
Ohjeistuksia ei noudateta

Tiedonvaihto tuotannon 
keskeytyksistä ontuu 
myynnin ja tuotannon 
välillä

Myynti buukkaa kapasiteettia seisokkiajalle

Toimituksia joudutaan siirtämään / perumaan

Lisäkustannuksia toimitusten 
perumisesta ja pikatoimituksista

Ei ole läpinäkyvää 
järjestelmää jonne 
seisokit kirjataan

Tuotantohenkilöstö ei 
kirjaa vikailmoituksia 
toiminnanohjaus-
järjestelmään

Kunnossapitokustannukset eivät 
kohdistu oikein

Kuormittaa kunnossapitoa

Laitehistoria ei päivity ja jää vajaaksi
Sama vika voi toistua Mielletään työlääksi, ei viitsitä kirjata

Ei osata kirjata

Ei ymmärretä oman toiminnan 
vaikutuksia koko ketjulle

Esimiehet eivät vaadi kirjauksia
Ei ymmärretä asian tärkeyttä
Tuotanto käyttää vanhaa järjestelmää

 
Kuva 24 Informaatiovirran läpinäkyvyyden puutteen ja järjestelmän matalan käyttöasteen vaikutukset 
yrityksen toimintaan. 

 
Tutkimusprojektin aikana kohteessa investoitiin aiempaa laajempiin käyttöhenkilöstön käyttö-
lisensseihin, jotka mahdollistivat henkilöstölle laajemmat käyttöoikeudet toiminnanohjausjär-
jestelmään. Vikailmoitusten kirjaustyön aktiivisuus nousi tämän jälkeen, sillä uudet käyttöoi-
keudet antoivat nyt myös tuotannon henkilöstölle mahdollisuuden seurata järjestelmästä re-
aaliajassa kunnossapitotöitten etenemistä ja raportointia. Tästä voi vetää mm. sen johto-
päätöksen, että tiedon avoimuus eri toimintojen välillä parantaa osaltaan motivaatiota kir-
jaustyötä kohtaan. 
 
Tässä esitetty kehä on hyvin tyypillinen myös muilla teollisuustoimialoilla eri toimintojen vä-
lillä. Toiminnanohjausjärjestelmän matala käyttöaste, käytön osaamattomuus ja kirjatun in-
formaation matala laatutaso ovat erittäin suuria ongelmia erityisesti kunnossapitoliiketoimin-
noissa. Vallitsevasta tilanteesta seuraa jatkuvasti tehdaslogistiikalle toimintaviiveitä ja vara-
osia toimittavalle toimitusverkostolle toimitusongelmia. Logistisista viiveistä ja toimitusongel-
mista seuraa puolestaan tuotantohäiriöiden ja seisokkien venymisestä johtuvaa tuotannon 
käyttövarmuuden heikkenemistä. 
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4.3.2.2 Järjestelmän käytön osaamisen ja informaation laatutason vaikutus 
toimintaan. 

 
Järjestelmän käytön osaamisen puutteista seuraa kirjaustyön laiminlyöntien lisäksi yleensä 
se, ettei tarvittavaa tietoa osata hakea järjestelmästä (kuva 25). Tästä johtuen on kunnossa-
pidossa tyypillinen seuraus se, että työnjohto tilaa töilleen ohi varaston nimikkeitä, jotka ovat 
jo omassa varastossa varastoituna. Toinen seuraus on, että tilauksia tehdään puhelimitse 
puutteellisilla lähtötiedoilla, jolloin riski virheellisiin toimituksiin kasvaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epäluotettavat 
varastoraportit

Varaston arvo vääristyy 
(investointinimikkeet)

Varastossa 0-hintaisia 
nimikkeitä

Tilataan suoraan työlle ja 
palautetaankin varastoon

Nimikkeitä ei löydetä 
järjestelmästä

Etsimistä, tehottomuutta 
työajan käyttöön

Pahimmillaan 
tuotannon menetyksiä

Kokemattomuus toiminnanohjaus-
järjestelmän käytössä

Toiminnanohjausjärjestelmän
rakenteet hieman kesken

Epäselvät nimikekuvaukset

Ongelmat tarvesuunnittelussa
(varaosien tilaukset ja 
hankintareittien ohjeistus)

Varaston kierto kärsii

Työstä ylijääneet osat kirjataan 
varastoon nolla-saldollisina Tilataan varaosia, 

vaikka olisi varastossa

Ei osata / ehditä käyttää 
toiminnanohjausjärjestelmää

Resurssit, ei ole varsinaista 
työnsuunnittelijaa

Koko ketjua ei ole mietitty ja 
ohjeistettu siitä, miten pitää 
toimia

Kuva 25 Järjestelmän käytön osaamisen ja informaation laatutason vaikutus toimintaan. 

 
Ohi varaston tehtävistä puhelintilauksista osa on sellaisia, ettei virheelliselle toimitukselle ole 
sovittu palautusoikeutta. Näin väärä tai yli jäänyt nimike palautetaan varastoon, johon liittyvät 
varastokirjaukset tehdään ainakin osittain virheellisellä tavalla. Ohi varaston tehtävien osto-
jen varastoon palautukset aiheuttavat sekä ylivarastoa että varaston ohjauksen ongelmia ja 
vääristävät varastoraportointia. 
 
Merkittävin järjestelmän käytön osaamisen ongelma on kuitenkin tässä kehässä se, ettei ni-
mikettä osata hakea järjestelmästä. Tiedon löytämisen ongelmasta seuraa aikaa vievää sel-
vitystyötä ja virheellisiä toimituksia, jotka vaikuttavat pahimmillaan suoraan tuotantoon tuo-
tantohäiriön tai – seisokin venymisenä. Tilanteen yksi perussyy on tuotetiedon hallinnan on-
gelmat, joita käsitellään enemmän seuraavassa kohdassa. Toinen perussyy on järjestelmän 
käytön osaamisen puutteet. 
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Nimikkeen löytämättömyydestä seuraavat puhelintilaukset puolestaan aiheutuvat sekä jär-
jestelmän käytön ongelmista että täsmällisten toimintaohjeitten puutteesta. Mikäli ohjeistusta 
on laadittu, ei ohjeita välttämättä tunneta ja/tai noudateta. 
 
Tämän kehän ongelma on tullut esille jo aiemmissa vastaavissa analyyseissä kunnossapito-
liiketoiminnoissa. Yksi merkittävä syy nimikerekisterin käytön ongelmiin on se, että kunnos-
sapitäjä hahmottaa ja ymmärtää paremmin laiterakennetietoa kuin nimikerekisterin tuoteryh-
mittelyä. Tästä syystä onkin tärkeätä, että nimikkeet on linkitetty tuoteryhmittelyn lisäksi laite-
rakennetietoon, jota kautta kunnossapitäjät osaavat löytää oikean tarvittavan nimikkeen var-
memmin. 
 

4.3.3 Tuotetiedon hallinta 
 
Tuotetiedon hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea nimikkeeseen ja laitteen laite-
rakenteeseen liittyvää toiminnanohjausjärjestelmässä ylläpidettävää perustietoa, jota ilman 
sekä kunnossapitoa että sen tehdaslogistiikkaa ei voi toteuttaa luotettavasti ja jota ilman jär-
jestelmässä ylläpidettävä tietodata ja sen sähköinen informaatiovirta ei voi toimia (mm. ostot 
ja varastotoiminta). 
 
Tuotetiedon hallinnassa ovat kriittisiä osa-alueita tuotetiedon sisällön hallinta (oikeat tekniset 
ja tyyppitiedot) ja tuotetiedon hallinta järjestelmissä (oikea tietorakenne ja –muoto). Lisäksi 
kriittinen osa-alue on toimintaprosessien informaatiovirran ylläpidon ja raportoinnin edellyt-
tämä ohjaus- ja luokitustieto, joita ilman järjestelmien tietodatasta ei voida tuottaa liiketoi-
mintaa hyödyttävää informaatiota. 
 
Tuotetiedon hallinta tietojärjestelmissä on suorassa yhteydessä myös edellisessä kohdassa 
käsiteltyyn järjestelmän käytön hallinnan osa-alueeseen. Tuotetiedon hallinnan puutteet joh-
tuvat paljon myös järjestelmän käytön osaamattomuudesta eli nimikkeiden ja laitekannan 
perustietoja ei osata viedä järjestelmiin tarpeen mukaisella laatutasolla ja täsmällisyydellä. 
 
Tuotetiedon hallinta on kunnossapidossa erittäin kriittinen ja hyvää asiantuntemusta vaativa 
toiminnan osa-alue. Kunnossapidon on vaikea toimia, ellei kunnossapidettävien laitteiden 
tuotetietoa ole ylläpidetty luotettavasti. 
 
Eri tutkimukset ja selvitystyöt ovat kuitenkin osoittaneet, että viimeisen 20 vuoden kuluessa 
tapahtunut voimakas henkilöstömäärän supistaminen, toisistaan eri osaamisia vaativien 
tehtävien vastuuttaminen samalle henkilölle, tietokoneiden tulo nopealla tahdilla tiedonhallin-
nan välineeksi ja samaan aikaan voimakas uuden tekniikan lisääntyminen laitekannassa 
(tietomäärän voimakas kasvu) ovat aiheuttaneet tuotetiedon hallinnan tason heikkenemistä 
ja jopa joillain teollisuusaloilla tuotetiedon hallinnan taso on romahtanut hälyttävän heikolle 
tasolle. Paikoin teknisen suunnittelun henkilöstö on kokonaan poistettu, jolloin tuotetiedon 
hallinta on hajautettu usean eri asiaa osaamattoman henkilön vastuulle sivutoimisesti hoi-
dettavaksi. 
 
Tuotetiedon heikosta hallinnasta seuraa viime vuosien tutkimusten perusteella oletettua 
enemmän tuotannon häiriöitä ja seisokkien venymistä. Lisäksi toimintaprosessin ja koko toi-
mitusverkoston toiminnan luotettavuus ja tehokkuus heikkenevät, koska toimintaprosessin ja 
sen materiaalivirran kannalta kriittinen perustieto puuttuu tai on puutteellista. 
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4.3.3.1 Aiempien päätösten vaikutus tuotetiedon ja varastokirjausten 
ylläpitokäytännössä 

 
Tutkimuskohteessa tehtiin aikanaan tuotetiedon ylläpidon ja varastonhoidon kohdalla tehtai-
den keskinäisen vastuun jaosta päätöksiä toimenpiteineen, jotka vaikuttavat edelleen kysei-
sillä tehtailla tehdaslogistiikan luotettavuutta heikentävästi. Varastonimikkeiden varastointi- ja 
perustiedon ylläpitovastuut jaettiin lähitehtaitten kesken. Tavoitteena oli todennäköisesti vä-
hentää päällekkäistä toimintaa, mutta toteutustapa ei ole osoittautunut onnistuneeksi toimin-
nan luotettavuuden osalta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella toimenpiteistä on seu-
rannut tehottomuutta ja toimintaan epävarmuutta (kuva 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimikkeiden näkyvyys 
tehtaiden kesken

Ei voida tehdä ottoja 
varastosta, jos ei ole 
luotu näkymään toiselle 
tehtaalle

Ei saateta löytää 
nimikettä, jos ei ole 
omassa kannassa

Nimikettä luotaessa ei 
muisteta laajentaa 
näkymään molemmilla 
tehtailla

Varastonimikkeet 
jaettu ”kirveellä” 
tehtaiden kesken

Ylimääräistä työtä

Räätälöityjä ratkaisuja 
varastosta ottoihin

Hallinnointiongelmia

Ongelmia tuotantoon

Nimikkeitä ei voida 
poistaa, ennen kuin on 
kysytty molempien 
tehtaiden mielipidettä

Varaosia puuttuu

Ei osata täydentää 
varastoa, jos ei itse 
käytetä

Päätettiin aikoinaan 
jakaa nimikkeet 
tehtaiden kesken 
ilman mitään logiikkaa

Kuva 26. Aiempien päätösten vaikutus tuotetiedon ja varastokirjausten ylläpitokäytännössä. 

 
Yksi perussyy tilanteen syntymiseen on se, että tuotetiedon ja varastojen käyttöprofiilien yllä-
pito tapahtuu usean eri työnjohdon tai varaston toimihenkilön toimesta sivutoimisesti. Muiden 
tehtaitten tarpeiden unohtaminen ja järjestelmän käytön osaamattomuus aiheuttavat perus-
tiedon ylläpidossa puutteita, joista seuraa edelleen tehdaslogistiikan hoidossa ongelmia. Tar-
vittavia nimikkeitä ei saada kaikkien tehtaitten käyttöprofiiliin, mistä johtuen normaalit logistii-
kan kirjaustoimenpiteet vaikeutuvat. Lisäksi varaston suunnittelu- ja ohjaustyön luotettavuus 
laskee, koska kaikkia eri varastoissa olevia varastonimikkeitä ei saada ohjauksen piiriin tar-
vittavassa laajuudessaan. 
 
Suurin ongelma varastojen käyttöprofiilien ylläpidon ongelmista aiheutuu silloin jos varasto-
täydennykset eivät toimi kaikilta osin luotettavasti ja sen seurauksena varaston palvelutaso 
laskee. Varaston puutteista seuraa pahimmillaan logistisia viiveitä, jotka vaikuttavat suoraan 
tuotannon toimintavarmuuteen. 
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4.3.3.2 Tuotetiedon hallinnan laatutason vaikutus järjestelmän käytettävyyteen 
 
Tuotetiedon hallinnan laatutaso vaikuttaa järjestelmän käytettävyyteen (kuva 27). Tämä ilmiö 
on tullut esille jo kuvan 25 kehässä seurauksineen. Vastaava kehä on tullut esille myös ai-
emmissa kunnossapitoliiketoiminnoissa toteutetuissa analyyseissä.  
 
Kunnossapitohenkilöstön koulutus ja motivaatio kohdentuvat laitetekniikkaan, sen toimintaan 
ja häiriöihin. Silloin lähestymistapa teknistä osaa kohtaan tapahtuu laitteen toiminnallisen 
kokonaisuuden kautta. Kunnossapitäjälle on nopein tapa tunnistaa tietojärjestelmästä nimike 
laitteen laiterakennekuvauksen tai -luokituksen kautta. 
 
Nimikerekisterissä tuotetieto ylläpidetään pääsääntöisesti tuoteryhmittäin, sillä hankinta- ja 
varastotoiminnassa tarvitaan nimiketason lisäksi tuoteryhmätason raportointia ja ohjaamista. 
Eri selvityksissä ja koulutustilaisuuksien keskusteluissa on useasti tullut esille se, että kun-
nossapitohenkilöstö tunnistaa nimikkeitä tuoteryhmittäin tai teknisten nimi- ja tyyppitietojen 
perusteella ainoastaan osittain ja yleisellä tasolla. Ongelmana myös on, ettei teknisille tuot-
teille ole juurikaan olemassa standardoituja nimiä, vaan samat tuotteet esiintyvät eri toimitta-
jilla hyvin erilaisilla tuotenimillä ja koodeilla. Myös teollisuusyritysten omissa nimikerekiste-
reissä esiintyy yleisesti samoja nimikkeitä useilla eri nimillä ja lyhenteillä. Moninkertainen 
saman nimikkeen toistuvuus yleensä lisääntyy jos nimikkeistön ylläpitäjiä on useita ja vas-
tuuhenkilöt vaihtuvat tiheästi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimiketiedon siirron 
vanhasta järjestelmästä 
uuteen tekivät 
epäpätevät henkilöt

Järjestelmästä 
löydetään laite, 
mutta ei yksittäistä 
nimikettä

Etsimistä, 
tehottomuutta 
työajan käyttöön
Kuormitetaan 
varastohenkilöstöä

Ei osata etsiä 
nimikerekisteristä

Laiterakennetiedon puutteiden vuoksi
nimikettä ei ole vielä olemassa

Järjestelmän laiterakennetieto on 
epätäydellinen ja kesken

Rakenne elää 
koko ajan

Perustiedon ylläpitäjä puuttuu

Vanhasta järjestelmästä siirrettiin 
puutteelliset tiedot

Pahimmillaan tuotan-
non menetyksiä

Kokemattomuus järjestelmän käytössä

Nimikkeiden 
kuvaukset ovat 
epäselvät

Etsimistä, 
tehottomuutta 
työajan 
käyttöön

Vanhan järjestelmän virheet 
siirtyneet uuteen järjestelmään

Yhteiset pelisäännöt 
varaosien nimeämiseen 
puuttuvat (tietämättömyys)

Nimike luotu naapuritehtaassa, 
ei tiedetä millä nimellä

Kuva 27 Tuotetiedon hallinnan laatutason vaikutus järjestelmän käytettävyyteen. 

 
Tässä tutkimuskohteessa ilmeni selkeästi, että kunnossapitohenkilöstö osaa käyttää toimin-
nanohjausjärjestelmän kunnossapitoinformaation ylläpitoon tarkoitettua osiota ja osaa etsiä 
laitteen nimiketietoja silloin jos nimike on liitetty tai linkitetty suoraan järjestelmän kunnossa-
pito-osion laiterakennetietojen yhteyteen. Perussyyksi nimikkeen löytämisen ongelmiin 
osoittautui kohteessa se, että järjestelmävaihdoksen yhteydessä ja sen jälkeisenä aikana ei 
laiterakenne- ja nimiketiedon ylläpitoon ollut varattu riittävästi henkilöresurssia ja tehtävän 
vaatimaa osaamista (kuva 27). Tästä johtuen laiterakennetiedon ylläpito ei ole reaaliajassa ja 
myös nimikkeen ylläpito toimii puutteellisesti. 
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Merkittäväksi kehän tekee se, että häiriötilanteissa ja seisokin aikana havaittujen suunnitte-
lemattomien toimenpidetarpeiden yhteydessä henkilöstö ei löydä varaosien hankintaan tar-
vittavia nimiketietoja järjestelmästä ollenkaan tai etsimiseen kuluu huomattavasti aikaa. Ti-
lanteesta seuraa selvitystyötä, joka venyttää suoraan tuotannon toimintahäiriö- ja/tai seisok-
kiaikaa. Tämä kehä on erittäin tyypillinen kunnossapitotoimialan toimintaprosessin tehok-
kuutta ja luotettavuutta heikentävä tekijä, jolla on yleensä oletettua merkittävämpi vaikutus 
suoraan tuotannon käyttövarmuuteen ja käytettävyyteen. 
 
Toinen merkittävä seuraus tuotetiedon hallinnan puutteista liiketoiminnalle on tehdaslogistii-
kan kustannustehokkuuden heikkeneminen. Hankintoja ei päästä suunnittelemaan riittävän 
lähtötiedon pohjalta, mikäli ennakkohuollon toimenpiteet tunnetaan, mutta kohteen tarkempi 
laiterakenne- ja nimiketieto selviää lopullisesti vasta laitteen avaamisen ja purkamisen yhtey-
dessä. Silloin hankinnat tehdään yleensä kiireessä ilman ohjausta ja riittävää suunnitteluvai-
hetta. 
 
Tilanteesta seuraa se, että merkittävä osa toimihenkilöstön seisokin ajan työajasta kuluu ni-
mikkeiden ja toimittajien selvitystyöhön, tilaustyöhön (pääsääntöisesti puhelimitse), toimitus-
ten valvontaan ja sekaannusten selvittämiseen. Yleisesti tästä seuraa myös se, että virheti-
lausten riski kasvaa, tuotteen hintatasoon ei juuri päästä vaikuttamaan ja toimituskustannuk-
set kasvavat runsaista pikatilauksista johtuen. Tilauksia tehdään myös tavallista enemmän 
yhden rivin tilauksina, jolloin rivikohtainen tilauskustannus on korkeimmillaan. 
 

4.3.3.3 Tuotetiedon hallinnan toteutustavan vaikutus yrityksen ja toimittajan toimin-
taan 

 
Nimiketietojen puutteet tai puuttuminen tilaavan asiakkaan järjestelmistä vaikuttaa sekä yri-
tyksen oman että koko toimitusverkoston toiminnan varmuuteen ja nopeuteen. Tehokkuus 
heikkenee, mikäli henkilöstön työajasta merkittävä osa kuluu tiedon puutteista seuraavaan 
selvitystyöhön toistuvasti samojenkin tuotteiden kohdalla (kuva 28). Sähköisten tilausjärjes-
telmien tuoma tehokkuushyöty myös menetetään, mikäli tuotteen tilausta ei päästää teke-
mään suoraan järjestelmästä ilman tuotteen ja sen koodin erillistä ja työllistävää tunnistus-
työtä. 
 
Toimittaja ei voi toimittaa tuotetta, ellei tarvetta kyetä yksilöimään täsmällisesti. Mitä har-
vemmin tuotteelle esiintyy kysyntää, sitä enemmän yleensä tuotteen tunnistaminen työllistää 
asiakasta itseään, toimittajaa ja tyypillisesti myös toimitusverkoston muita toimijoita esim. 
valmistajia. Jos tunnistustyö tehdään lähinnä vanhaa osaa kuvaamalla ja mittaamalla, vie 
yksilöinti toisinaan huomattavankin työajan. 
 
Tuotteen tunnistamisen nopeuteen vaikuttaa oleellisesti osapuolten henkilökohtainen osaa-
minen ko. tuotteita kohtaan. Kunnossapitotoimialalla ei järjestetä yleisesti oston ja varaston 
henkilöstölle säännöllistä tuotekoulutusta, eikä kunnossapitohenkilöstökään tuotekoulutuksiin 
ole merkittävästi eri yhteyksistä saadun tiedon perusteella osallistunut. Tästä syystä teknisen 
kaupan myynti- ja tekninen tukihenkilöstö on tunnistustyössä merkittävässä asemassa. 
 
Tällä hetkellä Suomessa on tapahtumassa voimakas henkilöstörakenteen muutos ns. ”suur-
ten ikäluokkien” siirtyessä nopealla tahdilla pois työelämästä. Prosessiteollisuudessa on pal-
jon käytössä laitekantaa, jonka tuotetieto on ollut monin osin nyt eläkkeelle siirtyvien henki-
löitten henkilökohtaisen tiedon varassa. Tietolähteen poistumisen merkittävänä riskinä onkin 
sekä teollisuudessa että teknisen kaupan toimittajilla tällä hetkellä se, että vanhojen tuottei-
den tunnistustyö vaikeutuu entisestään ja seurauksena ovat entistä pidemmät viiveet kun-
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nossapidon toteuttamisessa. Onkin mielenkiintoinen kysymys, kuinka paljon eläkkeelle siirty-
vän henkilön muistin varassa säilytetyn tiedon poistuminen vaikuttaa vanhan laitekannan 
käyttövarmuuteen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimikkeiden tekniset- ja 
ostotiedot vanhentuneita 
/ puutteellisia

Etsimistä, 
tehottomuutta 
työajan käyttöön

Varastossa vääriä 
nimikkeitä

Ylimääräistä työtä 
koko ketjulle

Toimittaja 
esittää 
tarkentavia 
kysymyksiä

Osto välittää 
tiedon tai ohjaa 
kyselyn 
kunnossapidolle

Kaikki tiedot eivät siirtyneet 
vanhasta järjestelmästä uuteen

Työnjohto ei viitsi / ehdi / osaa 
ylläpitää nimiketietoja

Ei korjata tietoja

Ei osata katsoa toiminnanohjaus-
järjestelmästä

Tiedot esitetty eri tavalla kuin 
vanhassa systeemissä (vanha järj.)

Nimikkeiden 
perustamisen 
puutteelliset 
resurssit

Lisätyötä 
koko 
ketjussa

Nimikkeen luomisen 
vaatimia resursseja ei ole 
tiedostettu (hoidetaan oman 
toimen ohella)

Nimikevastaava 
hoitaa työnsä 
muiden töidensä 
ohella

Nimiketietojen 
luotettavuus 
kärsii

Nimikkeiden 
ylläpito ja 
muutostoimet 
kärsivät

Aikanaan 
tehtävänhoitaja 
poistettiin muun 
organisoinnin 
yhteydessä

Kunnossapidossa ei mielletä 
toimea kokopäivätoimisena 
asiantuntijatehtävänä

Nimikevastaavien 
vaihtuvuus

Toimintatapojen 
kehittäminen kärsii

Uudella henkilöllä kuluu aikaa 
opetteluun

Ylimääräistä kanssakäymistä

Kuva 28 Tuotetiedon hallinnan toteutustavan vaikutus yrityksen toimintaan. 

 
Tuotetiedon hallinnan nykyiseen laatutasoon on tunnistettu syyksi mm. se, ettei teollisuuden 
ja sen kunnossapidon johto tunnista tuotetiedon hallinnan merkitystä liiketoiminnalleen, eikä 
miellä tehtäväaluetta vaativaksi asiantuntijatehtäväksi. Tuotetiedon ylläpidon vaatimaa re-
surssitarvetta ei myöskään tunnisteta. Nimikkeistön määrän ja erilaisten uusien seurattavien 
asioitten määrän jatkuva kasvu lisää työmäärää myös järjestelmien perustiedon ylläpito-
työssä. Siitä huolimatta teollisuudessa ei yleensä henkilöstöä lisätä tai nimetä päätoimisiksi 
juurikaan ko. tuotetiedon hallinnan tehtäviin. Kunnossapidon toimintakulttuurissa on tuotetie-
don ylläpitotyötä kohtaan melko yleisesti vähättelevä asenne, mikä osaltaan heikentää hen-
kilöstön motivaatiota tehdä kyseistä työtä. 
 
Tässä tutkimuksessa tuli esille kapasiteetin rajallisuus, joka on tullut esille myös aiemmissa 
kunnossapitotoiminnoissa tehdyissä eri tutkimuksissa. Niiden perusteella kunnossapidon 
työnjohdon toimenkuva ja tehtävämäärä on todelliseen kapasiteettiin ja osaamistasoon näh-
den liian laaja. Kunnossapito on hyvin henkilötyövaltainen toiminto, joten henkilöresurssi-
suunnittelua, työn suunnittelua ja ohjaamista, henkilöjohtamista, työmaan turvallisuuden val-
vontaa sekä toimintojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä on tehtävä tulevaisuudessakin, jotta 
kunnossapito voi toimia tehokkaasti ja laadukkaasti. Jos työnjohdon aika kuluu merkittävästi 
pienimuotoisten investointien suunnitteluun ja toteutukseen (parannus- ja muutostyöt), vara-
osien tunnistamiseen ja ostotyöhön sekä tuotetiedon hallintaan, työaika tuskin riittää kaiken 
tämän laadukkaaseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen. Lisäksi työnjohtotyön perustehtävän 
tekemiseen jäävä toteutuva työaika jäänee melko lyhyeksi, mikä ei osaltaan voi olla vaikut-
tamatta kunnossapidon ennakkosuunnittelun määrään ja laatutasoon heikentävästi. 
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4.4 Kustannustehokkuuden ja laadun tarkastelu 
 
Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tarkastella tehdaslogistiikkaa liiketoiminnallisesta 
näkökulmasta siten, että toiminnan tehokkuuden tarkastelussa huomioidaan sekä laatutaso 
että kustannustehokkuus rinnakkaisina tekijöinä. Tämän raportin aiemmat tutkimustulokset 
osoittavat selkeästi, että toiminnan laadulla on joko suora tai välillinen vaikutus sekä toimin-
nan tehokkuuteen (mm. toimitusnopeus ja – varmuus) että kustannustehokkuuteen (logistiik-
kaprosessin kustannukset suhteessa tapahtumamääriin). 
 
Tässä tutkimusosiossa käytetään tutkimuskohteiden (tehtaat A, B ja D) vuoden 2003 tilasto-
tietoja. Prosessikustannusten jakautumista tarkastellaan varastoon ostojen (päätoimisen os-
tajan tekemät ostot) ja teknisten toimihenkilöitten tekemien ostojen kesken. Prosessikustan-
nuksena käytetään yrityksen itse vuonna 2003 käyttämää keskimääräistä prosessikustan-
nusten arvoa 110 euroa/ostotilaus. Kyseisen arvon todellista vastaavuutta toteutuneeseen ei 
tässä yhteydessä voitu tarkastella, mutta suuruusluokka noudattaa muissa tutkimuksissa 
saatujen teollisuuden varaosaostojen keskimääräistä prosessikustannusten tasoa. 
 
Todellisuudessa mm. teknisten toimihenkilöitten (kunnossapidon työnjohto, suunnittelijat ym.) 
tekemien ostojen (varaosat ja tekniset alihankintapalvelut) prosessikustannukset ovat 
yleensä ammattiostajan vastaavia syntyviä kustannuksia huomattavasti suuremmat. Eroon 
vaikuttaa erityisesti tehtävään käytetty ostorivikohtainen työaika. Syyksi eroavaisuuteen on 
mm. se, että tekninen henkilöstö ostaa yleensä pieniä 1 – 3 rivin ostoja, lähtötiedot ostolle 
ovat usein puutteelliset sekä ostaminen tehdään pääsääntöisesti puhelimitse ja dokumentoi-
daan muiden henkilöiden toimesta vasta laskutuksen yhteydessä. Lisäksi ammattiosaaminen 
ostamiseen ja tehokkaaseen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämiseen on yleensä ma-
tala. Tässä tutkimuskohteessa oli lisäksi tyypillistä, että tekninen henkilöstö kävi erikseen 
varastolla hoitamassa toimituksen vastaanottotarkastuksen, sillä varastohenkilöstö ei ollut 
saanut tarkastustyöhön riittävää tuotekoulutusta. 
 
Teknisellä ammattiostajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on sekä päätoimi-
nen koulutettu ostaja että hänellä on hyvä tuoteosaaminen ostamiaan tuotteita tai palveluja 
kohtaan. Tässä tutkimuskohteessa kunnossapidon päätoimisen ostajan toimenkuvaan kuu-
luivat tutkimusajanjakson aikana pääsääntöisesti rutiiniostaminen ja kotiinkutsut varastoon 
sekä teknisten toimihenkilöitten ostojen jälkikirjaukset. Tässä tutkimuksessa tarkastelukoh-
teena olevien tehtaitten ostajien tehtäväkuva ei siten vastaa laskelmien vertailutietona käy-
tettyä teknisen ammattiostajan työtä. 
 
Vertailutietoina työaikalaskelmissa on käytetty tässä yhteydessä vuonna 2001 VTT:n toteut-
tamasta Hankintatoiminnan bencmarking – tutkimuksesta saatuja tuloksia (Aminoff et al, 
2001). Vertailuarvot on saatu tähän tutkimukseen erikseen teollisuuden ostajien (varaosa-
ostot) seurantatutkimuksesta. Siinä seurattiin hankintatoiminnan työtehtäviin kuluvaa aikaa 
menettelyllä, jossa ostajien työasemalla pyöri seurannassa käytetty erillinen havainnointitut-
kimus – ohjelmisto. Se kysyi käyttäjiltä satunnaisin välein, mitä tehtävää tutkittava oli juuri 
sillä hetkellä tekemässä. Jos henkilö ei ollut kysymyksen ajanhetkellä työpisteessään, ohjel-
misto kysyi myös poissaolon syyn. Nämä erilaiset tilanteet myös käsiteltiin tutkimuksessa 
erikseen. 
 
Tämän tutkimuksen tarkastelutarkkuuden osalta ym. tutkimukset tulokset soveltuvat hyvin 
vertailuarvoksi ja edustavat melko tyypillistä teollisuuden ammattiostajien työajan tehtäväja-
kaumaa. Tutkimuksesta saatujen arvojen osalta on kuitenkin huomioitava, että kohdeyrityk-
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sessä on ollut ostajan tuotevastuualueen nimikkeistö ja toimittajat dokumentoitu ja hallin-
nassa kohtuullisen hyvin. 
 
Tässä tutkimuksessa käytetyt vertailuarvot sisältävät tilaukseen kuluvan työajan siten, että 
lukuun on huomioitu tilausvaihe alkuselvityksineen (ei sopimustoimintaa), kotiinkutsu ja toi-
mituksen valvonta. Eli arvo sisältää samat työvaiheet kuin tämän tutkimuksen kohdeyrityksen 
teknisten toimihenkilöitten ostotyöhön on huomioitu. Tilausvaiheeseen katsotaan tässä kuu-
luvaksi myös tuotteen ja toimittajan tunnistamiseen liittyvä ajan käyttö. 
 
Teollisuuden ostajien ostotyön ajankäyttö sijoittui Hankintatoiminnan benchmarking – tutki-
muksessa keskimäärin vaihtelurajojen loppupäähän (20 – 30 min/ostorivi). Kaupalliset yrityk-
set (esim. tukkukauppa) puolestaan sijoittuivat keskimäärin vaihteluvälin alapäähän, kun 
koko vaihteluväli oli tutkimuksessa 7 – 30 min/ostorivi. Teollisuuden ostotoiminnan kohdalla 
voidaankin todeta, että tehokkuudessa on vielä paljon parannettavaa, jotta päästään edes 
lähelle mm. teknisen kaupan tunnuslukujen tasoa. 
 
Teknisten toimihenkiöitten kohdalla tämän tutkimuksen laskelmissa käytetyt ajankäyttöarvot 
2 – 4 h/ostotilaus perustuvat aiemmista tutkimuksista saatuun sekä kokemusperäiseen arvi-
oon. Luvut kertovat karkean suuruusluokan, mutta eivät yrityskohteessa todellista toteutu-
nutta tulosta. Teknisten alihankintapalveluitten kohdalla ostotyöhön käytetty aika voi olla jopa 
suurempi kuin 4 h/tilaus, mutta osa varaosaostoihin käytetystä työajasta on voinut viedä vä-
hemmän kuin 2 h/tilaus. Tässä arvioinnin pohjana käytetty vaihteluväli kuvannee kuitenkin 
melko hyvin todellisuutta tilanteessa, jossa ostotyön toimintatavat tunnetaan. 
 
Tässä kohdeyrityksessä hoidetaan merkittävä osuus ostamisesta sivutoimena, jolloin tehtä-
vän hoitamisen laatu yleensä kärsii. Tekniset toimihenkilöt eivät ole saaneet juurikaan kou-
lutusta ostotyöhön, joka osaltaan vaikuttaa ostamisen toimintatapaan. Tarvittavat nimik-
keistö, laiterakennetiedot ja toimittajaluettelot eivät ole kaikilta osin ajan tasalla toiminnanoh-
jausjärjestelmässä, joten järjestelmän tehokas tuki ostamiseen puuttuu. Lisäksi teknisten 
toimihenkilöitten järjestelmän käytön osaaminen on paikoin puutteellinen, mikä osaltaan vai-
kuttaa ostotoiminnan laatuun.  
 
Enemmistö suorista ostoista tehdään puhelimitse, jolloin ostotilauksen jälkikirjaus hoidetaan 
ostolaskulta tuplatyönä ja usein myös siinä vaiheessa joudutaan kirjaavan ostajan ja teknisen 
toimihenkilön kesken tarkistamaan kirjattavien tietojen sisältöä. Toimituksen valvontaa ei 
voida tehdä luotettavasti, koska reaaliaikaiset tilaustiedot puuttuvat järjestelmästä. Tästä 
johtuen ylimääräinen toimituksen valvontaan liittyvä selvitystyö kasvaa ja kuormittaa teknisen 
henkilöstön lisäksi ostajia ja varastohenkilöstöä. 
 

4.4.1 Ostotoiminnan prosessikustannusten jakautuminen varastoon ja työ-
kohteelle ostojen kesken 

 
Ostotoiminnan prosessikustannustarkastelun mukaan tehtaiden C ja D teknisten toimihenki-
löitten ostot muodostavat merkittävän osan tehtaan kaikista kunnossapitoon kohdistuvista 
ostotoiminnan prosessikustannuksista (kuva 29). Tehtaan A kohdalla korostuu varaston 
vahva rooli tehdaslogistiikassa eli ostot ohjataan muita tehtaita aktiivisemmin (yli 50 %) va-
raston kautta. 
 
Kaikkien tehtaitten yhteisiä lukuja tarkasteltaessa tulee selkeästi esille teknisen henkilöstön 
vahva rooli tehtaiden ostotoiminnassa. Teknisen henkilöstön ostot muodostivat yli 60 % os-
totoiminnan kustannuksista, jotka olivat 110 e tilauskustannuksen mukaan kaikki tehtaat yh-
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teenlaskettuna n. 489 000 euroa. Arvioituun kustannukseen eivät kuulu mukaan kaikki kun-
nossapitoon kohdistuvat logistiikkakustannukset, sillä varastologistiikan kustannukset ja in-
formaatiovirran ylläpidon kustannusten kaikki osat eivät todennäköisesti ole mukana tässä 
tapauksessa käytetyssä keskimääräisen prosessikustannuksen arvossa. Kustannustarkas-
telussa ei myöskään huomioida tehdaslogistiikan viiveistä aiheutuvia tuotantomenetyksiä, 
tuotannon toimitusvarmuuden heikkenemistä tai tuotantohäiriöstä johtuvaa tuotteen laadun 
heikkenemistä. 
 

Prosessikustannusten (110 e/tilaus) 
jakautuminen varaston ja suorien ostojen kesken

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tehdas A

Tehdas B

Tehdas D

Kaikki yht.

varastoon ostojen prosessikustannusten osuus kaikista %

teknisten toimihenkilöiden ostojen prosessikustannuksen osuus kaikista %
 

Kuva 29 Ostamisen prosessikustannusten jakautuminen varastoon ostojen ja teknisten toimihenkilöit-
ten tekemien ostojen (varaosat ja palvelut) kesken. Laskennassa on käytetty tutkimuskohteen vuonna 
2003 itse käyttämää arvoa 110 euroa/ostotilaus. 

 

4.4.2 Varaston toiminnan laatu ja tehokkuus 
 
Varastojen toimintaa tarkasteltiin varaston perustietojen, kirjaamattomien varastotapahtu-
mien (inventaaritiedot) ja varastoon palautusten kautta. 
 
Saatujen tilastotietojen perusteella varastojen keskimääräinen kierto on 0,03 – 0,18 (taulukko 
3). Tehtaan D varaston vaihtuvuus on selvästi kahta muuta varastoa parempi. Keskimääräi-
set kiertoluvut edustavat teollisuudessa tyypillistä kunnossapidon varastojen ko. arvojen ta-
soa. Kunnossapidon varastojen vaihto-omaisuudelle olisi tavoiteltava varaston kiertoa ku-
vaava luku 1, mutta yleensä lukuun vaikuttavat varastossa pitkään säilytettävät sekä epäku-
rantit varaosat että kurantit tehtaan toimintavarmuuden kannalta strategiset varaosat (ns. 
säilytysosat). Keskimääräinen varaston kierron arvo kuvaisi paremmin todellisuutta, mikäli 
epäkurantit osat poistettaisiin varastosta hukkana ja säilytysosat ylläpidettäisiin varastokir-
janpidossa erillisellä varastotunnuksellaan. 
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Varaston keskimääräisen kierron sijaan kuvaavampi seurantatapa olisi esim. keskimääräinen 
varaston kierto ABC-luokittain tai vastaavalla tarkoituksenmukaisella luokitusmenettelyllä 
tehtynä. Silloin kulutuksen ja kriittisyyden osalta erityyppisten nimikeryhmien tunnuslukujen 
erot saataisiin paremmin esille. 
 
Tehtaan D varasto on muita kohteita jonkin verran suurempi sekä arvon että aktiivisen nimi-
kemäärän osalta. Kyseinen tehdas on hieman kahta muuta seurantakohdetta isompi yksikkö, 
mutta muita suuremmat tapahtumaluvut eivät kuitenkaan ole selitettävissä täysin tehtaan 
suuremmalla koolla. Kyseisessä tehtaassa on myös muista poikkeava ostotoiminnan kulttuuri 
kuin tehtaissa A ja B. Tehtaassa D on työnjohto hyvin vahvassa ostajan roolissa ja alihankin-
nat ostetaan siten, että työnjohto hoitaa itse niihin liittyvät materiaaliostot. Tilanne tuli esille jo 
tämän tutkimuksen ostotapahtumien tarkastelussa aiemmin. 
 
Taulukko 3 Tarkastelukohteena olevien kunnossapidon varastojen perustietoja. 

 
Varastojen aktiiviset nimikkeet ja keskimääräinen varaston kierto 

Tunnusluku 
 

Tehdas A
 

Tehdas B
 

Tehdas D 
Kaikki 

yht. 
Varaston keskimääräinen kierto 0,07 0,03 0,18 0,11
Varastotapahtumia (kpl) / aktiivinen varastonimike 0,55 0,46 0,78  
Osuus (%) kaikista varastonimikkeistä 32 21 48  
Osuus (%) varastojen keskim. kokonaisarvosta 36 23 41  
Aktiiviset nimikkeet (kpl) 8666 5597 12928 27191

 
Varaston toimintaa ja käyttöä voidaan tarkastella kuvien 30 ja 31 perusteella. Tehtaan A va-
rastoa on arvon osalta täydennetty hieman vähemmän kuin mitä sitä on käytetty. Tehtaitten 
B ja D varaston täydennykset noudattavat arvon osalta samaa suuruusluokkaa kuin samalla 
seurantajaksolla varastoa on käytetty. Tämä viittaisi siihen, että tehtaalla A on varaston ko-
konaisarvoa pyritty aktiivisesti vähentämään. Seurantajakson aikana on tehtaassa D tehty 
varaston siivousta siten, että 5 % varastosta otoista (kpl) on ollut kirjauksia hukaksi. 
 
Varastoon palautuksia tehdään tapahtumamäärän osalta selvästi muita tehtaita enemmän 
tehtaassa B (26 % tehtaan varastotapahtumista). Palautusten arvo on puolestaan muitten 
tehtaitten palautusten arvoja selvästi pienempi. Erilainen luku voi viitata toimintatapaan, 
jossa varastosta noudetaan työlle varmuuden vuoksi enemmän halvempia standardiosia kuin 
todellisuudessa tarvitaan. Ylimääräiset osat palautetaan työn valmistuttua varastoon. Toinen 
todennäköisempi tekijä voi olla se, että työnjohto ostaa todellista tarvetta enemmän osia suo-
raan työkohteille ja palauttaa työltä yli jäävät ostot myöhemmin varastoon. Mikäli varastoon 
palautusten kirjaukset tehdään vain saldokirjauksina ilman arvoa, näkyvät palautuskirjaukset 
tilastossa suurena tapahtumamääränä suhteessa palautusten arvoon. 
 
Varastoon palautuksista on todennäköisesti kaikissa tehtaissa merkittävä osuus teknisen 
henkilöstön suoria ostoja, jotka on ostettu yli todellisen tarpeen tai joista osa on virhetilauk-
sia, joista ei ole sovittu palautusoikeutta. Varastoon palautuksista on erityisesti tehtailla B ja 
D merkittävä osa palautettu ilman, että tietoa palautuksesta olisi viety ajallaan kirjanpitoon. 
Tämä viittaa siihen, että palautuksia tekevät kunnossapidon henkilöt, jotka eivät jätä ilmoi-
tusta tekemistään palautuksista varastolle. Tehtaan A varastohenkilöstö todennäköisesti seu-
raa muita tarkemmin kunnossapidon henkilöstön tekemiä noutoja ja palautuksia, koska sen 
kirjaamattomien tapahtumien osuus on selvästi muita pienempi (kuva 31). Tehtaiden B ja D 
kirjaamattomien käyttötapahtumien osuus kaikista on melko suuri (20 % ja 30 %), mikä ei voi 
olla vaikuttamatta varaston ohjaukseen ja palvelutasoon sekä sitä kautta pahimmillaan suo-
raan tuotannon seisokkien tai toimintahäiriöiden kestoon. 
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Varastotapahtumien jakautuminen (%) eri lajeihin 
(vuoden 2003 varastotapahtumat)
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Varastoon palautukset (eur)

Tehdas A Tehdas B Tehdas D

 
Kuva 30 Varastotapahtumien jakautuminen eri tapahtumalajeihin (varastoon vastaanotto, varastosta 
otto, varastoon palautus) vuonna 2003. 

 

Varaston kirjaamaton käyttö ja palautusten osuus 
käyttötapahtumista (%) (vuoden 2003 tapahtumat)
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Kirjaamattomat varastosta otot kaikista ostoista (eur)

Kirjaamattomat palautukset kaikista palautuksista (kpl)

Kirjaamattomat palautukset kaikista palautuksista (eur)
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Kuva 31 Varaston käytön ja kirjanpidon laatutaso vuonna 2003. Käyttötapahtumilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä varastosta ottoja ja palautuksia. 

 57



Kustannustehokkuuden näkökulmasta katsottuna varastotoimintaan kohdistuen on tutkitta-
vissa kohteissa tehostettavaa erityisesti varaston ohjauksessa, suoraan työkohteille ostojen 
ja niiden varastoon palautusten toimintatavoissa sekä varastojen epäkuranttien varaosien ja 
strategisten säilytysosien hallinnassa. 
 

4.4.3 Teknisten toimihenkilöitten ostotyön laatu ja tehokkuus 
 
Tehtailla A, B ja D on yhteensä 45 teknistä toimihenkilöä (taulukko 4), jotka tekevät oman 
työn ohessa myös ostotyötä. Eri henkilöitten ostotyön määrä vaihtelee, mutta tässä tarkas-
telussa ei huomioida yksilökohtaisia eroja. Lähinnä tarkastelun tavoitteena on todeta vuosit-
tainen ostotyöhön käytettävän arvioidun työajan kapasiteettiero ammattimaisen ja sivutoimi-
sen ostamisen kesken. Sivutoimista ostotoimintaa tehdään eniten tehtaalla D. Tehtailla A ja 
B on ostotapahtumien määrä ostajaa kohden keskenään samaa tasoa, mutta tehtaalla D 
luku on 28 % muitten arvoa suurempi. Tämä selittyy sillä, että tehtaassa D työnjohto ostaa 
itse materiaalit ostamilleen alihankinnoille kun muissa tehtaissa alihankinnat ostetaan suu-
rempana kokonaisuutena materiaaleineen. 
 
Taulukko 4 Ostotyötä sivutoimenaan tekevien teknisten toimihenkilöitten lukumäärät. 

 
Teknisen henkilöstön tekemät suorat 
varaosaostot 

Tehdas A Tehdas B Tehdas D Kaikki 
yht. 

ostoa tekeviä teknisiä toimihenkilöitä (kpl) 13 11 21 45
 
Varaosaostoihin käytettyä työaikaa tarkastellaan kuvissa 32 ja 33. Vaihteluvälillä 2 – 4 tun-
tia/ostotilaus, käytetään tehtailla ostotyöhön aikaa keskimäärin 6 – 12 % ko. henkilöitten ko-
konaistyöajasta (kuva 32). Henkilötyövuosina tarkasteltuna, kaikkien tehtaitten teknisten toi-
mihenkilöitten yhteensä varaosien ostotyöhön käyttämä aika on ko. vaihteluvälillä 2,6 – 5,2 
henkilötyövuotta (kuva 33). Jos oletetaan, että ihmisen tehollinen työaika on n. 60 % vuosit-
taisesta teoreettisesta kokonaistyöajastaan, sitoo varaosien ostaminen teknisen toimihenki-
löstön kokonaisvahvuudesta vuosittain n. 6 henkilöä. Luku on vaihteluvälin arvojen kes-
kiarvo. 
 
Ammattiostajan käyttämän työajan vertailuarvoilla, vastaavat ostotapahtumat sitoisivat 1,1 -
1,6 henkilötyövuotta (kuva 33). Vastaavan tapahtumamäärän hoitamiseen n. 60 % teholli-
sella työajalla, tarvittaisiin teknisiä ammattiostajia vuosittain keskimäärin 2 henkilöä. Tehok-
kaan ostotoiminnan onnistuminen edellyttää ammattiostajien lisäksi investointia tuotetiedon 
hallinnan päätoimisiin osaajiin (nimikkeistö ja laiterakennetieto toiminnanohjausjärjestel-
mässä). 
 
Tämän laskelman perusteella voidaan kysyä, kuinka paljon ostamisen ja kunnossapidon työn 
tulos paranisi laadultaan, jos ostotyön hoitaisivat ammattiostajat ja teknisen toimihenkilöstön 
vapautuva kapasiteetti kohdistuisi aiempaa enemmän kunnossapidon suunnitteluun sekä 
kunnossapitotyön kehittämiseen ja ohjaamiseen? Kuinka paljon sitä kautta voidaan vaikuttaa 
suoraan ja välillisesti toimintaprosessien kustannustehokkuuteen ja ennen kaikkea tuotanto-
prosessin käyttövarmuuteen? 
 
Tehtailla A, B ja D hoitavat tekniset toimihenkilöt sivutoimenaan myös teknisten alihankinta-
palveluitten ostot. Näin ollen yhteen laskettu varaosien ja palveluitten ostotyö vie merkittävän 
osan ko. henkilöitten työajasta (kuvat 34 ja 35). Tarkastelun mukaisella vaihteluvälillä osto-
työn viemä aika on 7 - 15 % teknisen toimihenkilöstön kokonaistyöajasta. Työaikaa kuluu 
ostotyöhön kaikilla tehtailla yhteensä 3,3 – 6,6 tehollista henkilötyövuotta. Jos kokonaistyö-
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ajasta on n. 60 % tehollista, tekee tämän arvion mukaan 45 toimihenkilön vahvuudesta os-
totyötä kokopäivätoimisesti keskimäärin 8 henkilöä. Vastaava ostotapahtumamäärä voitaisiin 
hoitaa ammattiostajan vertailulukujen perusteella 3 – 4 päätoimisen ammattiostajan resurs-
silla (60 % työajasta tehollista). 
 
Teollisuudessa on ollut melko tyypillistä, että kunnossapitoon kohdistuvia ostoja päätoimi-
sesti tekevät ostajat ovat hoitaneet lähinnä rutiiniostoja (mm. varastotäydennykset). Heillä ei 
ole läheskään aina pohjanaan teknistä koulutusta tai vastaavasti riittävää tuotetiedon hallin-
taa muuten hankittuna. Kunnossapidon ostajien saama oston- ja logistiikan koulutus on ollut 
myös melko vähäistä, joten teknisen ammattiostajan tehtävän hoitaminen edellyttääkin ta-
voitteellista koulutusohjelmaa ostajien osaamistason nostamiseksi tarvittavalle tasolle. 
 
Varaosien ja teknisten palveluitten ostaminen on koko kunnossapitoliiketoiminnan kustan-
nustehokkuuden ja toimitusvarmuuden kannalta merkittävää toimintaa. Lisäksi molemmat 
osa-alueet edellyttävät osaamista myös turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön ja – määrä-
ysten tuntemisessa. Tekniset alihankintapalvelut ovat vaativa ostamisen alue. Siitä huoli-
matta teknisten palveluitten ostamista ei tehdä kovinkaan suunnitelmallisesti ja hallitusti tut-
kituissa kohteissa, eikä ylipäänsä koko toimialalla. Kunnossapidon ostotoiminnassa on tutki-
tuissa kohteissa erittäin paljon haasteita ja mahdollisuuksia kustannustehokkuuden paranta-
miseksi. Ostotyön arvostuksen nostaminen ja ostotyön päätoimisuuden lisääminen ovat toi-
minnan laadun noston ja tehostamisen merkittäviä perusedellytyksiä. 

4.4.3.1 Toiminnan kehittyminen tutkimuskohteessa organisaatiomuutosten jälkeen 
 
Kohdassa 4.1 Toimintaprosessit ja informaatiovirta käsiteltiin tutkittavina olevien tehtaitten 
kohdalla toteutettua organisaatiomuutosta. Tehdaslogistiikan ja kunnossapidon tehtävävas-
tuita keskitettiin. Samaan aikaan tuotetiedon hallinta siirtyi tehtäväksi päätoimisena työnä ja 
ostajan tehtäväkuva muutettiin rutiiniostojen tekijästä enemmän teknisen ammattiostajan 
rooliin. Lisäksi varasto otti vastuulle varastotäydennysten ohjauksen ja kotiinkutsut. Muutok-
set tehtiin vuoden 2004 lopussa. 
 
Vuoden 2005 kesäkuussa tehtaitten varastopäälliköltä saadun tiedon mukaan tehtaitten re-
aaliaikaisten hankintaehdotusten vieminen järjestelmään oli lisääntynyt huomattavasti. Va-
rastoon ostoja oli keskitetty sopimustoimittajille enemmän kuin aiemmin sekä varaston ohja-
usta tehostettu. Siten tehdaslogistiikan organisaatio- ja tehtäväkuvien muutoksista oli seu-
rannut toimintaan hyötyjä jo puolessa vuodessa. 

4.4.3.2 Uuden toimintatavan mahdollisuudet ja riskit 
 
Vakiintuneen organisaation henkilöstön toimenkuvien ja toimintaprosessin toimintamallin 
radikaali muuttaminen on yritykselle haasteellinen tehtävä. Se on haaste sekä johdolle että 
uutta tehtäväkokonaisuutta hoitavalle henkilölle. Johdon on toisaalta opittava uusi tapa suh-
tautua aiemmasta tilanteesta muuttuneiden tehtävien uuteen sisältöön ja merkitykseen. Uutta 
tehtävää tekevien henkilöitten ja muun organisaation on puolestaan opittava uuden tehtävä-
kokonaisuuden sisältö, merkitys ja muuttuneet vaatimukset. 
 
Erityisesti rutiiniostajien toimenkuvan muutos on haasteellinen. Pitkään rutiiniostoja ja osto-
kirjauksia tehneillä henkilöillä on yleensä vahva osaaminen toiminnanohjausjärjestelmän 
käytössä sekä taito hahmottaa informaatiovirran kulkua yrityksessä. Sellaisesta osaamisesta 
on hyötyä mm. järjestelmän käytön tuen, suunnittelun ja kehityksen tehtäviin. Tuotetiedon 
hallinta järjestelmässä ja järjestelmän raportoinnin suunnittelu ja ohjaaminen voivat olla 
osalla ostajista myös hyvin hallinnassa. Siten kyvyt voivat soveltua myös uusiin tehtäviin.
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Varaosien ostotyöhön käytetty arvioitu työajan osuus (%) 
kokonaistyöajasta (vuoden 2003 ostotapahtumat)
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Kuva 32 Teknisten toimihenkilöitten tekemiin varaosaostoihin käyttämä arvioitu työajan osuus 
kokonaistyöajasta vaihteluvälillä 2 – 4 tuntia/ostotilaus vuonna 2003. Vertailutietona teollisuuden am-
mattiostajan varaosaostoihin käyttämä työaika vaihteluvälillä 20 – 30 min/tilausrivi. 

Varaosien ostotyöhön käytetty arvioitu työaika 
henkilötyövuosina (vuoden 2003 ostotapahtumat)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

ammattiostajan ostotyö
(20 min/rivi)

henkilötyövuosina

ammattiostajan ostotyö
(30 min/rivi)

henkilötyövuosina

teknisten toimihenkilöiden
ostotyö (2 h/tilaus)
henkilötyövuosina

teknisten toimihenkilöiden
ostotyö (4 h/tilaus)
henkilötyövuosina

Tehdas A Tehdas B Tehdas D Kaikki yht.

 
Kuva 33 Teknisten toimihenkilöitten tekemiin varaosaostoihin käyttämä arvioitu työaika henkilötyövuo-
sina vaihteluvälillä 2 – 4 tuntia/ostotilaus vuonna 2003. Vertailutietona teollisuuden ammattiostajan 
varaosaostoihin käyttämä työaika vaihteluvälillä 20 – 30 min/tilausrivi. 
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Ostotyöhön käytetty arvioitu työajan osuus (%) 
kokonaistyöajasta (vuoden 2003 ostotapahtumat)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ammattiostajan ostotyön
(75 min/tilaus) osuus

kokonaistyöajasta (%)

teknisten th:n ostotyön  
(2 h/tilaus) osuus

kokonaistyöajasta (%)

teknisten th:n ostotyön  
(4 h/tilaus) osuus

kokonaistyöajasta (%)

Tehdas A Tehdas B Tehdas D Kaikki yht.

 
Kuva 34 Teknisten toimihenkilöitten tekemiin kaikkiin ostoihin käyttämä arvioitu työajan osuus 
kokonaistyöajasta vaihteluvälillä 2 – 4 tuntia/ostotilaus vuonna 2003. Vertailutietona teollisuuden am-
mattiostajan ostoihin käyttämä keskimääräinen työaika 75 min/ostotilaus. 

Ostotyöhön käytetty arvioitu työaika henkilötyövuosina 
(vuoden 2003 ostotapahtumat)

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

ammattiostajan ostotyö
( 75 min/tilaus)

henkilötyövuosina

teknisten
toimihenkilöiden

ostotyö (2 h/tilaus)
henkilötyövuosina

teknisten
toimihenkilöiden

ostotyö (4 h/tilaus)
henkilötyövuosina

Tehdas A Tehdas B Tehdas D Kaikki yht.

 
Kuva 35 Teknisten toimihenkilöitten tekemiin kaikkiin ostoihin käyttämä arvioitu työaika henkilötyövuo-
sina vaihteluvälillä 2 – 4 tuntia/ostotilaus vuonna 2003. Vertailutietona teollisuuden ammattiostajan 
ostoihin käyttämä keskimääräinen työaika 75 min/ostotilaus. 
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Ostajan roolista siirtyminen tekniseksi ostajaksi edellyttää todennäköisesti sekä kunnossapi-
don perusteitten että tuotetiedon koulutuksen järjestämistä ostajille. Lisäksi ostajille on tar-
peellista antaa oston ja logistiikan koulutusta, jossa mahdolliset vanhentunut tietopohja täy-
dennetään nykytasolle. Kunnossapidon teknisenä toimihenkilönä ollut henkilö voi olla myös 
sopiva henkilö teknisen ostajan tehtävään, mikäli hän saa työnsä tueksi oston, logistiikan ja 
järjestelmän käytön koulutuksen. 
 
Varaston toimihenkilöitten tehtäväkuvan muutos edellyttänee myös oston koulutusta. Lisäksi 
varaston toimihenkilöitten on tarpeellista saada koulutusta varaston ja sen talouden suunnit-
telussa ja ohjauksessa. Tuotetiedon perusteet on myös tarkoituksenmukaista sisällyttää 
koulutusohjelmaan. 
 
Riski muutosten onnistumiselle voi olla se, että henkilöstö ei saa riittävästi johdolta tukea 
uudessa tilanteessa tai aktiivinen tuki jää liian lyhytaikaiseksi. Vanhasta toimenkuvasta tai 
toimivaltuuksista luopuminen voi olla myös haastava tehtävä osalle kunnossapidon ja teh-
daslogistiikan toimihenkilöistä. Merkittävän riskitekijät muodostavat käytössä olevat tavoitteet 
ja tulosmittarit. Mikäli tavoitteita ja tunnuslukuja ei tarkisteta ja muuteta uuteen tilanteeseen 
soveltuvaksi, voi todellinen muutos ja siitä saatu hyöty jäädä toteutumatta tai toteutua vain 
osittain. 
 
Merkittävä tekijä suurissa muutoksissa on aina sekä henkilökohtaisen että organisaation yh-
teisen ymmärryksen syntyminen. Tiedon saaminen ja avoimuus parantavat yleensä mahdol-
lisuuksia paremman ymmärryksen syntymiseen. Motivaatio toimia uudella tavalla kasvaa, 
mikäli ymmärrys muutoksen tarpeesta saadaan aikaan. Tehtaitten operatiivisen johdon ym-
märrys ja sitoutuminen uudistusten toimeenpanoon on siten tehdaslogistiikalle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisessa tärkeä avaintekijä. 
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5 PALVELUKOKONAISUUDEN TOIMINTAMALLI 
 
Tämän tutkimusprojektin tavoitteena oli tarkastella vaihtoehtoja siitä, kuinka kiinteitä kustan-
nuksia voidaan muuttaa muuttuviksi. Tehdaslogistiikan osalta painotus oli kuitenkin nykytilan 
syvällisemmän selvityksen kautta löytää toimintamalli kokonaisuuden kustannustehokkaam-
man toimintatavan löytämiseksi siten, että valmius mm. sähköiseen liiketoimintaan paranisi ja 
että valmius erilaisten palvelukokonaisuuksien onnistuneeseen ulkoistamiseen tai aiempaa 
tuottavampaan tapaan ostaa jo ulkoa ostettavia palveluita kasvaisi. 
 
Tämän tutkimusprojektin ja kunnossapitoliiketoiminnoissa aiemmin toteutetuissa nykytilasel-
vityksissä on ilmennyt se, että saman palvelukokonaisuuden hajanainen, tehdaskeskeinen ja 
toimintokohtainen johtaminen aiheuttaa usein saman kokonaisuuden eri osa-alueiden ta-
voitteiden keskinäisiä ristiriitoja ja kokonaisuuden hallinnan ontumista. Muutoksen hallinta on 
myös selkeästi haastavampaa. Ongelmat ovat tulleet esille erityisesti integroitujen toimin-
nanohjausjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen. Teollisuuden ydinliiketoi-
mintaprosessin tukiprosesseissa on järjestelmien käyttö yhä monin paikoin puutteellista ja 
järjestelmien käyttöaste matala. Konsernitason koordinointi ei myöskään etene luotettavasti, 
koska palveluprosessissa operatiivisen toiminnan tehtäviin kohdistuvat päätösvaltuudet ovat 
muilla kuin toimintaprosessin kokonaishallinnan osaavilla asiantuntijajohtajilla. Teollisuuden 
tukiprosesseihin ei sovelleta juurikaan prosessijohtamista, vaikka se olisi palvelutuotannon 
toimintavarmuuden ja laadun kannalta merkittävä johtamistapa. 
 
Nykytilaselvitysten kautta ilmeni selkeästi se, että kunnossapitoon kohdistuvien tehtäväkoko-
naisuuksien osalta ostotoimintojen ja tuotetiedon hallinnan osa-alueet ovat tutkitussa teh-
taassa kriittisin muutoksen kohde. Tehtäviä hoidetaan hyvin yleisesti teollisuudessa hajanai-
sesti (tehdaskeskeisesti, sivutoimisesti ja/tai kunnossapitotoiminnosta erillään toimivassa 
yksikössä). Toinen tehtäväkokonaisuus on varastotoimintojen jäsentäminen ja varastotoi-
minnan vastuullisten toimihenkilöitten tehtäväkuvan laajentaminen. 
 
Tässä raportissa esitetään vaihtoehtoinen toimintamalli kokonaisuuden hoitamiseksi (kuva 
36). Teollisuuslaitosten erilaiset ylläpitotoiminnot ovat hyvin yleisesti olleet tehdaskohtaisen 
tehdaspalveluyksikön alla. Perinteisesti ostotoiminnot (ostajat ja varastohenkilöstö) ovat 
kuuluneet puolestaan osto-osaston alaisuuteen, joskin eri yrityksissä tässä esiintyy vaihtelua. 
Tuotetiedon hallintaa ei ole useissa tapauksissa selkeästi nimetty yhdenkään toiminnon 
vastuulle siten, että tehtävää hoidettaisiin päätoimisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
 
Tehtaan eri toiminnot on pääsäätöisesti alistettu tehdaspäällikön alaisuuteen, joten konser-
nijohdon asiantuntijajohtajan rooli on lähinnä kehitys- ja koordinointivastuu. Silloin uudistus-
ten ja päätösten toimeenpano yleensä vaikeutuu, koska asiantuntijajohtajalla ei ole valtuuk-
sia vastuualueensa operatiiviseen johtamiseen. Tehtaan operatiivisen johdon motivaatio, 
kokonaisosaaminen ja ymmärrys tukiprosessia kohtaan eivät aina ole sen tasoisia, että kon-
sernin koordinoivan johdon ja tehtaiden operatiivisen johdon kesken syntyisi yhteinen ym-
märrys ja tavoite kokonaisuuden toimintatavasta. 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin lähinnä tuotantolaitteiden kunnossapitoon kohdistuvan teh-
daslogistiikan tutkimiseen. On kuitenkin loogista, että erilaiset laitospalvelut (rakennukset, 
kiinteistötekniikka, tontti) kuuluvat samaan kokonaisuuteen, sillä ne ovat osaltaan teknisiä 
palveluita ja logistiikan osalta niihin pätevät monin osin samat lainalaisuudet ja toimintamallit, 
mitä tuotantolaitteiden kunnossapidossa on olemassa. Kiinteistötekniikan ja rakennusten 
kunnossapito on kuitenkin osa-alue, joka vaatinee mm. ostotoiminnan sekä investointien ja 
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teknisen suunnittelun osalta ainakin osittain tuotantolaitteiden kunnossapidosta poikkeavaa 
asiantuntemusta. 
 
 

 

ALUEELLINEN TEHDASPALVELUYKSIKKÖ

LOGISTIIKKA
MRO

LAITE-
KUNNOSSAPITO

TEKNISET
INVESTOINNIT
SUUNNITTELU

LAITOS-
PALVELUT

YHTEISET TAVOITTEET
•Asiakastarpeen täyttäminen

•Investoinnin tuottokyvyn 
varmistaminen

KONSERNIN TEHDASPALVELULIIKETOIMINTO

LOGISTIIKKA
MRO

LAITE-
KUNNOSSAPITO

TEKNISET
INVESTOINNIT
SUUNNITTELU

LAITOS-
PALVELUT

YHTEISET TAVOITTEET
•Asiakastarpeen täyttäminen

•Investoinnin tuottokyvyn varmistaminen
•Konsernin asettamien tavoitteiden täyttäminen

MUUT
LIIKETOIMINNOT

MUUT
LIIKETOIMINNOT

 
 
Kuva 36 Konserniyrityksen sisällä erilliseksi liiketoiminnaksi tai liiketoimintayksiköksi ulkoistetun 
tehdaspalveluliiketoiminnan toimintamalli ja sen perustehtävän tavoitteet. 

 
Esitetty toimintamalli ei varsinaisesti ole uusi, sillä vastaavia ratkaisuja on käytössä yleisesti 
eri alojen yrityksissä. Tässä tapauksessa on kyse lähinnä teollisuuden kunnossapitoliiketoi-
mintaan ja teknisiin palveluihin muokatusta sovelluksesta. Oleellista mallissa on, että palve-
lukokonaisuuden merkittävät osa-alueet yhdistetään toimintaprosesseittain samaan palvelu-
kokonaisuuteen, jolla on yhteinen perustehtävä ja tavoite: asiakastarpeen täyttäminen ja in-
vestoinnin tuottokyvyn varmistaminen. 
 
Tutkimusprojektin toimintamallin tuottamisen alkuperäinen tavoite oli: ”luoda palvelukokonai-
suuden toimintamalli siten, että sen yhteisenä perustehtävänä on tuottaa tuotannolle käyttö-
varmuutta kustannustehokkaasti”. Tämä tavoite on edelleen olemassa, sillä se on osa in-
vestoinnin tuottokyvyn varmistamista.  
 

 64



Asiakastarpeen täyttämisen varmistamiseksi ja tukiprosessien palvelutuotannon onnistumi-
seksi on merkittävää, että yhteistyö tukiprosessin ja ydinliiketoimintaprosessin rajapinnalla 
toimii ja tavoitteet kohtaavat. Siitä syystä osapuolilla on oltava kaikkia sitova yhteinen ja yh-
teisesti ymmärretty perustehtävä tavoitteineen. Tukiprosessilla on käytännössä kaksi eri 
asiakastyyppiä: valmistavan toiminnan ydinliiketoimintaprosessi ja teollisuusyrityksen asiak-
kaat. Tuotantolaitteiden kunnossapidon toimintaprosessien ja teollisen tuotantoprosessin 
keskinäinen rajapinta on tuotantokalusto (ml. yleensä tuotantoprosessiin kohdistuvan materi-
aalien ja raaka-aineiden varastotoiminnan, käsittelyn ja siirtämisen koneet ja laitteet). 
 
Vastuu tuotantokoneista ja -laitteista kuuluu yhdessä molemmille prosesseille, joten yhteista-
voitteena investoinnin tuottokyky on looginen. Investoinnin tuottokykyä voidaan kuvata seu-
raavasti (Järviö et al, 2004): 
 

• Investoinnin tuottokyky: 
o koneen tehokkuus (tehokas kunnossapito, tehokas käyttö) 
o prosessin tehokkuus (koneen suorituskyky, elinjaksosuunnitelma) 

 
Tehokkuudesta puhuttaessa on muistettava myös toinen, koko yrityksen olemassa olon kan-
nalta merkittävä tavoite, eli ”asiakastarpeen täyttäminen”. Siinä oleellisia ovat mm. 
 

• valmistettavan tuotteen laatu 
• ydinliiketoimintaprosessin toiminnan laatu 
• valmistettavan tuotteen toimitusvarmuus ja –nopeus. 

 
Toimintamallissa palvelukokonaisuuden nimenä on tässä tapauksessa tehdaspalveluliiketoi-
minto (kuva 36), johon kuuluvat: 

• logistiikka (MRO = Maintenance, Repair, Operations) 
o ostotoiminta (materiaalit ja tekniset palvelut) 
o varastotoiminta 
o informaatiovirran ja tuotetiedon hallinta 

• tuotantolaitteiden kunnossapito 
• investoinnit ja tekninen suunnittelu 
• laitospalvelut. 

 
Toimintoja esitetyssä mallissa johdetaan prosesseittain eli edellä mainitut osa-alueet kuulu-
vat jokainen oman asiantuntija-alueen johtovastuun alle konsernitasolta operatiiviselle tasolle 
saakka. Paikallisella tasolla palvelu hoidetaan useammalle lähialueen tehtaalle alueellisten 
tehdaspalveluyksikköjen kautta siten, että osa toiminnoista ja tehtävistä toimii keskitetymmin 
ja osa hajautetummin. Esim. tuotetiedon hallinta, varaosien varastotoiminnot, osto, ehkäi-
sevä kunnossapito, kunnossapidon erikoisosaamiset sekä investoinnit ja suunnittelu voidaan 
keskittää alueyksiköittäin, kun taas päivittäisen kunnossapidon tehtävät ja mm. logistiikassa 
tarvikevarastointi toteutetaan hajautetummin ja tehdaskeskeisemmin (ohjaus alueyksiköstä). 
 
Alueellisilla yksiköillä on asiakastehtaitten kanssa paikallisen tason yhteinen tavoite, joka on 
sama kuin koko konsernitason eri liiketoiminta-alueiden yhteinen tavoite. Konsernin johto- ja 
ohjaustason sekä operatiivisen aluetason kesken on sama tavoite, mutta lisätavoitteena on 
konsernin asettamien sisäisten tavoitteiden täyttäminen. Alueyksiköitten eri osa-alueet toimi-
vat konsernitason saman asiantuntija-alueen suorassa alaisuudessa. Mikäli tehdaspalvelu-
yksiköllä on yhteinen yksikön päällikkö, on hänen roolina lähinnä palvelukokonaisuuden eri 
toimintaprosessien ja asiakasrajapinnan keskinäistä integrointia parantava yhteydenpito, 
koordinointi ja konsultointi paikallisella tasolla. 
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Palvelukokonaisuuden eri osa-alueita johdetaan prosesseittain. Esimerkiksi paikallisella ta-
solla ovat kaikki logistiikan toiminnot saman vastuuhenkilön alaisuudessa, joka on suoraan 
konsernitason tehdaspalveluliiketoiminnan logistiikkajohtajan alaisuudessa. Tällä tavalla voi-
daan jakaa konsernitason kehittämisvastuuta ja esim. konsernin toimitussopimusten tuote- 
ja/tai toimittajavastuita myös aluetasolle, joka osaltaan voi edistää konserni- ja aluetason 
keskinäistä luottamusta, yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä. 
 
Tehdaspalveluliiketoiminnan logistiikan eri osa-alueet ovat (kuva 37): 

• materiaalivirta (toimitusverkoston hallinta, ostot, varastot) 
• informaatiovirta (tuotetiedon ylläpito; logistiikan tapahtumatieto, järjestelmän käytön 

suunnittelu, logistiikan ohjaus- ja perustiedon ylläpito; raportoinnin kehittäminen ja yl-
läpito) 

• tekniset palvelut (toimitusverkoston hallinta, ostot ja ulkoistaminen). 
 
Tässä toimintamallissa on oleellista, että ostotyötä hoitavat päätoimiset asiantuntijat. Tekni-
sen ostajan rooliin kuuluu hallita vastuualueensa tuotteet/palvelut ja tuntea käytössä olevat 
toimittajasopimukset. Lisäksi ostajan tulee hallita ammattimainen ostaminen tarjouspyyntö-
vaiheesta toimituksen valvontaan (kuvat 38 ja 39). 
 
Toimintamallissa on jäsennetty varastonhoidon vastuuta siten, että varastotoiminnan tehtä-
vänä on hallita itse varastotäydennysten ohjaus, varaston taloudellinen ohjaus sekä varas-
tonimikkeiden toimitussopimusten mukaiset kotiinkutsut ja muut ostotoiminnan rutiinit. Lisäksi 
toimintamallissa oletetaan, että varastonhoidolla on olemassa perustiedot varastoimistaan 
tuotteista ja niiden tuotetiedoista (tuoteryhmät, nimet, tyyppimerkinnät ja mitat). 
 
Informaatiovirran hallinnan tehtävät ovat päätoimisia, mutta tehtäväkokonaisuudet riippuvat 
paljon yksikön koosta ja tapahtumamääristä. Tuotetiedon hallinta (nimikerekisteri ja laitera-
kennetiedon ylläpito ja/tai linkitys) on tarpeellista jakaa tuotevastuualueisiin, mikäli puhutaan 
isoista tapahtumamääristä, monimutkaisesta teknologiasta ja monen eri tekniikan alueen 
tuotteista. Tuotetiedon hallinta voidaan hoitaa myös tarpeen mukaan osittain konsernitasolle 
keskitetysti (mm. nimikerekisteri) ja osittain alueyksiköihin hajautetusti (mm. laiterakenne-
tieto). Sama koskee myös muita ohjaus- ja perustiedon ylläpitotehtäviä ja raportointia. 
 
Tässä toimintamallissa on pyritty siihen, että logistiikan tehtävät (kuva 38 ja 39) ammatti-
maistuvat aiempaa enemmän siten, että eri tehtävissä hallitaan tarpeen mukaisessa laajuu-
dessaan sekä tuotteet ja tuotetieto, palvelukokonaisuuden perustehtävä ja tavoitteet, perus-
tiedot muista kokonaisuuden osista että hyvät tiedot omasta toimintaprosessista. Merkittävä 
osaaminen on myös yhteistoiminnan hallinta eri osa-alueiden kesken. 
 
Johtamisessa on oleellista ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja prosesseja sekä hallita oma 
liiketoiminta ja sen toimintaprosessit (kuva 38). Nykyään on merkittävässä asemassa myös 
verkostonhallinta sekä konsernitasolla että yritysten välillä (asiakasverkostot, yhteistyö- ja 
kumppanuusverkostot, toimitusverkostot). Muita palveluliiketoiminnoille tärkeitä osaamisalu-
eita ovat henkilöjohtamistaidot, osaamisen johtaminen ja tietämyksen hallinta. 
 
Vanhoissa ja vakiintuneissa tehdasorganisaatioissa muutos radikaalisti uuteen toimintamal-
liin ei onnistu ilman huolellista suunnittelua ja vahvaa johdon sitoutumista. Muutos tehdas- ja 
toimintokeskeisestä toimintamallista konsernitasolla ulkoistettuun ja toimintaprosesseittain 
johdettuun malliin on vaativa toteutettava. Onnistuminen edellyttää mm. uusien tehtäväkoko-
naisuuksien ammattitaidon nostamiseksi ja vahvistamiseksi huolellisesti tehtyä ja aktiivisesti 
toteutettua koulutussuunnitelmaa sekä vanhan henkilöstön yksilötason kyvykkyyksien ja ny-
kyhetken eri osaamisten tunnistamista uutta tehtäväjakoa suunniteltaessa. Merkittävä toi-
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mintamallin muutos on strategian muutos, joka vaatii myös johtamistavan muutoksen. Sellai-
nen edellyttää ammatillista lisäkoulutusta yrityksen kaikille tasoille, johtotason henkilöstö mu-
kaan lukien. 
 

TEHDASPALVELULIIKETOIMINTO

LOGISTIIKKA MRO LAITEKUNNOSSAPITO INVESTOINNIT
TEKNINEN SUUNNITTELU LAITOSPALVELUT

YHTEINEN PERUSTEHTÄVÄ:
ASIAKASTARPEEN TÄYTTÄMINEN, INVESTOINNIN TUOTTOKYVYN VARMISTAMINEN

TEHTÄVÄT:

Materiaalivirran hallinta:
•toimitusverkoston hallinta
•materiaali- ja varaosaostot
•varastojen hallinta

Informaatiovirran hallinta:
•tuotetiedon hallinta
•varastokirjanpito ja ostohistoria
•tarve-ennusteet ja 
oston/varaston ohjaus
•järjestelmän perustiedot 
(nimikkeistöt, laiterakenteet, 
toimittajat, sopimukset, 
luokitukset)
•raportoinnin ohjaus, tuki ja 
kehittäminen
•järjestelmän käytön kehitys ja 
tuki
•sähköinen kaupankäynti

Palveluostot:
•toimitusverkoston hallinta
•projektit, tekniset palvelut
•ulkoistetut palvelut

TEHTÄVÄT:

Ehkäisevä kunnossapito:
•määräaikaiset toimenpiteet
•kunnonvalvonta
•kuntoon perustuvat ennakoivat 
korjaukset
Häiriökorjaukset:
•Vauriot ja viat
•suunnittelemattomat korjaukset
Parantava kunnossapito:
•luotettavuuden parantaminen
•kunnossapidettävyyden 
parantaminen
Muu suunniteltu 
kunnossapito:
•kunnostaminen

Informaatiovirran hallinta:
•tarve-ennusteet ja suunnitelmat
•kunnossapitohistoria
•työ- ja kustannusseurannan 
perustiedot (lajit ja luokat)
•hankintaehdotukset,varaukset
•laitteiden, laitetekniikan sekä 
asennus- ja huolto-ohjeitten 
tiedonhallinta

TEHTÄVÄT:

Teknisten investointien 
hallinta:
•suunnittelu- ja kehitystyöt
•projektilaskenta
•kannattavuuslaskenta
•projektin ohjaus ja valvonta

Investointien informaation ja 
dokumenttien hallinta:
•suunnitelmat
•piirrustukset
•dokumentit ja asiakirjat

Parantava kunnossapito ja 
muu suunniteltu 
kunnossapito:
•suunnittelu- ja kehitystyöt

Informaatiovirran hallinta:
•suunnitelmien, piirrustusten, 
dokumenttien ja asiakirjojen 
sisällön hallinta
•suunnitelmien, piirrustusten, 
dokumenttien ja asiakirjojen 
säilytys ja sähköinen hallinta

TEHTÄVÄT:

Rakennuskunnossapito

Kiinteistötekniikan 
kunnossapito

Ulkoalueiden kunnossapito

Puhtaanapito ja jätehuolto

Energia, lämmitys, vesi

Ympäristö ja turvallisuus

 
 
Kuva 37 Tehdaspalveluliiketoiminnan yhteinen perustehtävä ja sen eri toiminnallisten kokonaisuuk-
sien osaamisalueet. Laitospalveluosiota ei käsitellä tässä tarkemmin. 

 
Konsernin sisällä tehdasyksikön alaisuudesta ulkoistettu toimintamalli mahdollistaa sen, että 
teollisuudelle strategisen palvelukokonaisuuden näkyvyys konsernin ylimmälle johtotasolle 
saakka paranee, jolloin kokonaisuuteen liittyvän jaettavan tiedon luotettavuus yleensä li-
sääntyy. Samassa yhteydessä on aiheellista kehittää ja uudistaa palvelukokonaisuuden si-
säistä laskentaa siten, että kustannuslaskenta tehdään palveluliiketoiminnalle sopivammin 
toimintolaskentana sekä kannattavuuslaskennassa ja hyötyjen tarkastelussa huomioidaan 
koko kokonaisuus ja sen eri toimintojen keskinäiset vaikutukset aiempaa luotettavammin. 
Näin saadaan palvelukokonaisuuden arvo ja vaikutus yrityksen liiketoiminnalle osoitettua 
aiempaa täsmällisemmin, mikä osaltaan vaikuttaa tehtävien päätösten laatuun. 
 
Tässä tutkimusprojektissa ei tutkittu varsinaisesti johtamista, konsernirakennetta, kunnossa-
pidon tehtäviä tai sisäistä laskentaa, mutta niihin liittyvät eri tekijät ja ongelmat tulivat melko 
hyvin esille tutkimuksen analyysituloksena saatujen ongelma-seuraus-syy – kehien kautta. 
Siitä syystä toimintamalliin on pyritty huomioimaan myös ko. osa-alueista sekä tässä että 
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aiemmissa vastaavissa nykytilatutkimuksissa saadut tulokset ja niistä syntyneet johtopäätök-
set. 
 
 

 
 

TEHDASPALVELULIIKETOIMINTO

LOGISTIIKKA MRO LAITEKUNNOSSAPITO
INVESTOINNIT

TEKNINEN SUUNNITTELU LAITOSPALVELUT

LOGISTIIKAN ERILLISET TOIMINNALLISEN (TAKTISEN) TASON TEHTÄVÄT:
Materiaalivirta ja teknisten palvelujen ostaminen
•Tarjonnan hallinta (fyysiset tuotteet, palvelut, verkostot, toimittajat, yhteistyökumppanit)
•Tarjouspyyntöjen teko
•Tarjousten ja toimittajien vertailu
•Sopimustoiminta
•Toimittajayhteistyö
Informaatiovirta
•Informaatiovirran ja tuotetiedon sisällönhallinta (suunnittelu, valvonta, ohjaus)
•Sähköisen informaatiovirran ylläpidon ja järjestelmän käytön hallinta (suunnittelu, valvonta, ohjaus, tuki)
•Sähköisen informaatiovirran perustiedon, ohjaustiedon ja raporttien ylläpitosuunnitelmien; tietovarastojen sekä 
järjestelmän käyttötapasuunnitelmien riskinhallinta ja varautuminen

STRATEGISEN TASON TEHTÄVÄT:
•Tarpeen ennustaminen (asiakkaat), tarjonnan ennustaminen (toimitusverkosto), mahdollisuuksien ja riskien hallinta
•Vision, arvojen ja tavoitteiden asettaminen, arvoverkon hallinta
•Palvelukokonaisuuden kokonaissuunnittelu, valvonta ja ohjaus (toimintaprosessien integroiminen)
•Henkilöjohtaminen
•Raportointi
•Yrityksen johtamiseen osallistuminen ja muut johtamiseen liittyvät työt
•Palvelukokonaisuuden kehitys: liiketoiminta, osaaminen, innovaatiot ja palvelutuotanto
•Verkostotason kehitysyhteistyö konsernin sisällä ja eri yritysten välillä

TOIMINNALLISEN (TAKTISEN) TASON TEHTÄVÄT:
•Asiakastarpeen hallinta
•Toimintaprosessin kokonaishallinta ja prosessijohtaminen
•Osaamisen johtaminen ja tietämyksen hallinta (osaamisen ylläpito ja lisääminen ja koulutus)
•Toimintaprosessin kokonaishallinta: seuranta, suunnittelu ja ohjaus
•Toimintaprosessin tehtävien hallinta: suunnittelu, valvonta ja ohjaus
•Yhteistyö palvelukokonaisuuden sisällä ja yrityksen muiden toimintojen kesken
•Yritysten välinen yhteistyö
•Operatiivisen toiminnan johtaminen, suunnittelu, valvonta ja ohjaus
•Erikoisasiantuntemusta vaativa suunnittelutyö ja konsultointi

STRATEGISEN JA TOIMINNALLISEN (TAKTISEN) TASON TEHTÄVÄT

Kuva 38 Tehdaspalveluliiketoiminnan strategisen ja toiminnallisen (taktisen) tason tehtäväalueet. 

 
Tuotantolaitteiden kunnossapidon kriittisin muutos kohdistuu työnjohdon työnkuvaan. Nyky-
tilaselvitys osoitti, että nykyinen tehtäväkuva on työnjohdon kapasiteettirajat ylittävä. Sivutoi-
minen tuotetiedon hallinta ja ostaminen eivät toteudu tarpeen ja tavoitteen mukaan. Lisäksi 
työnjohdon käyttämä työaika ostamiseen ja tuotetiedon hallintaan rajaa huomattavasti aikaa 
päätehtävän suunnittelulta ja ohjaamiselta. 
 
Toimintamallissa myös esitetään, että pienimuotoisetkin parannus- ja muutostyösuunnitelmat 
hoidetaan teknisen suunnittelun toimesta. Silloin todennäköisesti nimike- ja toimittajavalin-
noissa tehtäisiin aktiivisemmin yhteistyötä logistiikkatoimen kanssa. Nykyään on melko tyy-
pillistä, että pienimuotoisempaa parannus- ja muutostyösuunnittelua materiaaliostoineen 
hoitaa kunnossapidon työnjohto oman toimen ohessa. 
 
Nykytilaselvityksissä on selkeästi tullut esille, että työnjohtajien työnteon tuloksellisuus, toi-
minnan laatu ja tehokkuus heikkenevät, koska heillä on päätehtävän ohessa hoidettavia lu-
kuisia sivutoimia. Siitä seuraa, että koko palvelukokonaisuuden tuloksellisuus, toiminnan 
laatu ja tehokkuus heikkenevät. Tästä syystä oleellista toimintamallissa on, että työnjohdon 

 68



tehtävävastuita karsitaan (kunnossapitotyön toimintaprosessin ulkopuoliset tehtävät), jolloin 
he voivat keskittyä paremmin oman päätehtävänsä hoitamiseen. 
 
Ostajien ja varastopäälliköiden toimenkuvat ovat usein hyvin vaihtelevat ja tehdaskohtaiset. 
Osassa tehtaita ostaja saattaa hoitaa sivutoimisesti kunnossapidon ostoja ja päätoimi koh-
distuu tehtaan tuotantoprosessiin liittyviin ostoihin tai muihin logistisiin toimintoihin. Varasto-
päällikölle on myös saatettu kohdentaa tehtäviä, jotka kuuluvat aivan muuhun kokonaisuu-
teen esim. laitospalveluitten piiriin. Silloin tullaan työnteon tuloksellisuuden, toiminnan laadun 
ja tehokkuuden osalta samaan tilanteeseen, mitä kunnossapidon työjohdon kohdalla on il-
mennyt. Omaa työtehtävää tai muun henkilöstön kanssa yhteistyössä tehtävää toimintapro-
sessin kokonaishallintaa ei ehditä kehittää tai hoitaa todellisen tarpeen ja tavoitteen mukaan. 
 

 
 

TEHDASPALVELULIIKETOIMINTO

LOGISTIIKKA MRO LAITEKUNNOSSAPITO INVESTOINNIT
TEKNINEN SUUNNITTELU LAITOSPALVELUT

Materiaalivirran hallinta:
•tuotteen ja toimittajan 
selvitystyö
•ostotyö: tilaukset ja kotiinkutsu
•toimitusten valvonta, palautteet
•varaston ylläpitotyö ja 
inventaarit
•varaston tehtävät: vastaanotto, 
hyllytys, keräily, pakkaus, 
lähetys
•noudot, jakelu ja kuljetus-
järjestelyt
Informaatiovirran hallinta:
•tapahtumakirjaukset: osto ja 
varasto
•nimikererkisterin ylläpitotyö
•nimikkeen linkitys/liittäminen 
laiterakennetietoon
•toimittajarekisterin ylläpitotyö
•sopimustiedon ylläpitotyö
•järjestelmän ohjaustiedon 
ylläpitotyö
•järjestelmän raportoinnin 
luokitus- ja ohjaustiedon ylläpito
•sähköisen kaupan ohjaustieto
•käyttö- ja toimintaohjeitten 
ylläpitotyö
•tiedonhaun rutiinit
Palveluostot:
•kokonaisuuden määrittely ja 
toimittajaselvitykset
•ostotyö ja kotiinkutsut
•toimituksen valvonta, palautteet

Ehkäisevä kunnossapitotyö:
•määräaikaiset toimenpiteet
•kunnonvalvontatoimenpiteet
•kuntoon perustuvat ennakoivat 
korjaukset

Häiriökorjaukset:
•Vauriot ja viat korjaustyö
•suunnittelemattomat korjaukset

Parantava kunnossapito:
•parannus- ja muutostyöt

Muu suunniteltu 
kunnossapito:
•kunnostustyö

Informaatiovirran hallinta:
•kunnossapitotöiden 
tapahtumakirjaukset
•työ- ja seurantalajien ylläpitotyö
•järjestelmän kunnossapitotoi-
minnon ohjaustiedon ylläpitotyö
•materiaali- ja varaosavarausten 
tapahtumakirjaukset
•huolto- ja asennusohjeitten ja 
dokumenttien ylläpitotyö
•kunnonvalvontatiedon ylläpito
•käyttö- ja toimintaohjeitten 
ylläpito
•laiterekisterin ylläpito
•tiedonhaun rutiinit

Teknisten investointien sekä 
parannus- ja muutostöiden 
hallinta:
•päivittäinen yhteydenpito
•rutiinitiedottaminen
•palaverirutiinit
•selvitystyöt
Investointien sekä parannus-
ja muutostöiden informaation 
ja dokumenttien hallinta:
•teknisten piirrustusten ylläpito 
ja päivittäminen
•dokumentti- ja asiakirjarutiinit: 
hankkiminen, laatiminen, 
toimittaminen, muutokset ja 
sähköinen ylläpito
•suunnittelujärjestelmien 
rekisterien ja ohjaustiedon 
ylläpito
•projektilaskentajärjestelmän 
perus- ja ohjaustiedon ylläpito
•suunnitelmien laatiminen ja 
ylläpito järjestelmässä
•projektin raportointikirjaukset
•tiedonhaun rutiinit
Tekniset kehitysprojektit:
•selvitystyöt
•dokumentoinnin ja 
tiedonkäsittelyn rutiinit
•kehitystoiminnan toteutuksen 
rutiinityöt

Ei määritellä tarkemmin tässä 
yhteydessä

OPERATIIVISEN TASON TEHTÄVÄT

Kuva 39 Tehdaspalveluliiketoiminnan operatiivisen tason tehtäväalueet. ”Laitekunnossapito” sekä 
”Investoinnit ja tekninen suunnittelu” on kuvattu tässä yleisemmin lähinnä kokonaisuuden hahmottami-
sen vuoksi. Tarkempaa selvitystä ko. kokonaisuuksien eri tehtävistä ei tässä yhteydessä tehty. Laitos-
palveluita ei käsitellä tässä yhteydessä. 

 
Eri toimintaprosessien ja kokonaisuuksien tehtävien ristiin yhdistely samalle henkilölle on 
perusteltua silloin, kun puhutaan yksittäisestä pienemmästä tehtaasta tai pienestä ja kes-
kisuuresta yrityksestä (pienemmät tapahtuma- ja henkilömäärät). Riskinä on silloinkin se, 
että liiallinen yhdistely hajottaa voimavaroja ja heikentää eri tehtävien tuottavuutta, toteutuk-
sen laatua ja tehokkuutta. 
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5.1 Toimintamallin mahdollisuudet ja riskit 
 
Teollisuuskonsernin palveluprosessien siirtäminen tehdaskeskeisistä erillisistä yksiköistä 
konsernin yhteiseksi sisäistä palvelua tarjoavaksi liiketoimintayksiköksi on iso muutos. Pal-
veluliiketoiminnan johtaminen ja palvelutuotanto edellyttävät prosessijohtamista, jotta niiden 
kokonaistoimintaa voidaan hallita tehokkaasti ja luotettavasti. Teollisuudessa on kuitenkin 
johdettu tukiprosesseja hyvin yleisesti tehdaskeskeisesti ja toimintokohtaisesti. Sama yksik-
kökohtaisuus on edelleen yleistä myös kunnossapitopalveluyrityksissä, mikä osaltaan on 
toiminut yhtenä jarruttavana tekijänä alan kehityksessä mm. materiaalilogistiikan kohdalla. 
 
Radikaalit organisaatiomuutokset aiheuttavat yleensä ensi vaiheessa vastustusta. Tässä 
esitetty palveluprosessin uusi johtamismalli voi saada vastustusta tehtaiden operatiiviselta 
johdolta, sillä mallissa muuttuvat tehtaan johdon toimi- ja päätösvaltuudet. Siten erilaisen 
johtamistavan käyttöön otto edellyttääkin konsernijohdolta vahvaa sitoutumista ja osallistu-
mista muutostyöhön. Riskinä on, että ensi vaiheessa näkyvien muutosten jälkeen sitoutumi-
nen vähenee ja sitä kautta todellinen muutos jää vain osittaiseksi tavoitteeseen nähden. 
 
Merkittävä riski johtamistavan muutokselle syntyy siitä, ettei vallitsevia tavoite- ja tunnusluku-
käytäntöjä muuteta uutta tilannetta vastaaviksi. Lisäksi riskinä on, että henkilökohtaiset ta-
voitemittarit jäävät nykyisiksi, jotka saattavat olla ristiriidassa uusien tavoitteiden kanssa. 
 
Uuden mallin mukainen palvelutuotanto edellyttää onnistuakseen kaikilta osapuolilta hyvin 
hallittua toimintaa tuotanto- ja palveluprosessin rajapinnoilla. Mikäli tuotantoprosessin ja pal-
veluprosessin henkilöstöä eivät sido samat ja yhteisesti ymmärretyt tulosmittarit, ei rajapin-
nalla välttämättä voida saavuttaa tavoitteeksi asetettua palvelutasoa. 
 
Uusi johtamismalli edellyttää palvelukokonaisuutta ja sen eri prosesseja johtavilta henkilöiltä 
liiketoiminnan ja sen toimintaprosessien hyvää osaamista. Tehdastasolla tukitoiminnoissa 
toimineiden päälliköiden liiketoimintaosaaminen voi olla tasoltaan hyvinkin vaihteleva, joten 
aktiivista koulutusta uuden mallin sisällöstä ja tavoitteista tarvitsevat todennäköisesti sekä 
esimies- että operatiivinen taso. Riskinä on se, että koulutuksen kautta voidaan lisätä tietoa, 
mutta yhteisen ymmärryksen aikaan saaminen vaatii yleensä oletettua enemmän aktiivista 
yhteistyötä ja aikaa onnistuakseen. Uudistusten etenemistapa ja -nopeus on suunniteltava 
huolella ja siihen on sitouduttava, jotta uuden johtamismallin käyttöön otto ja tavoitteet voi-
daan saavuttaa. Asiantuntijatehtävien resurssi on teollisuusyrityksissä paikoin mitoitettu työ-
määrään nähden niin pieneksi, että muutosvaiheen koulutuksen ja kehitystyön toteuttaminen 
edellyttänee lisäresurssia itselle tai ostopalvelujen käyttöä. 
 
Onnistuneen käyttöön oton riski voi muodostua myös siitä, että radikaalin muutoksen jälkeen 
ylin johto odottaa muutoksista tulosnäyttöä heti. Toimintarakennetta ja tehtäviä voidaan 
muuttaa johdon päätöksellä nopeastikin, mutta ihmisten ajattelutavan ja osaamistason muu-
tokset eivät etene pikavauhdilla. Mikäli muutokset eivät tuota heti ja siitä syystä valittua linjaa 
vaihdetaan vain lyhyen seurantajakson jälkeen, voi seurauksena olla henkilöstön turhautu-
mista ja motivaation lasku ylipäänsä uuden kehittämiseen. 
 
Uuden toimintamallin käyttöön otto voi onnistuessaan motivoida henkilöstöä tekemään työ-
tään koko toimintaprosessin tavoitteen eteen. Silloin yksikkö- ja toimintokohtaisesti johde-
tussa ympäristössä toistuvasti ilmenneet toimintaprosessin ongelmat seurauksineen voivat 
poistua tai vähentyä. Prosessijohtaminen voi lisätä eri toimintojen ja toimintaprosessien vä-
listä yhteistyötä. Lisäksi konsernin kehittämistavoitteet ja palvelutuotantotason näkemykset 
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voivat kohdata aiempaa paremmin. Yhteistyön lisääntyminen ja avoimuus parantavat usein 
keskinäistä luottamusta, jolloin henkilöstön keskinäisen toiminnan laatu yleensä kasvaa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUS 
 
Tämän tutkimusprojektin alkuperäisenä tavoitteena oli tarkastella uusia toimintamalleja siitä, 
kuinka kiinteitä kustannuksia muutetaan muuttuviksi. Ulkoistamiseen ei kuitenkaan pidä 
suhtautua automaattisesti ainoana tarkoituksenmukaisena tai ensisijaisena vaihtoehtona. 
Tukiprosessi tai sen kokonaishallinta voidaan hoitaa myös itse, mikäli yritys pitää tukiproses-
siaan ja sen ydinosaamista liiketoiminnalleen strategisena osa-alueena tai mikäli kokonai-
suuden siirtämisestä palveluyrityksen vastuulle saavutettava hyöty itselle ei ole luotettavasti 
osoitettavissa. Palveluprosessin toteutustapa valmistavan teollisuusyrityksen sisällä on kui-
tenkin kriittinen tarkastelukohde, sillä palveluprosessin palvelutaso ja tuottavuus riippuvat 
erittäin paljon kokonaisuuden toimintarakenteesta, sen eri toimintaprosesseissa vallitsevista 
toimintatavoista ja johtamistavasta. 
 
Tämän tutkimuksen nykytilaselvityksen tulokset vahvistivat osaltaan yllä mainittujen väittei-
den ja oletusten luotettavuutta. Nykyinen prosessiteollisuudessa ja myös pääsääntöisesti 
valmistavassa teollisuudessa yleisesti vallitseva teollisuusyrityksen käyttöinvestointia ylläpi-
tävän palveluprosessin toimintarakenne, johtamistapa ja prosessin operatiivisten tehtävien 
toimenkuvat eivät tue ko. palvelukokonaisuuden tehokasta ja tuloksellista toteuttamista. Ny-
kymuotoinen toimintamalli pikemminkin rajoittaa toimintaprosessin kokonaishallintaa ja sen 
tehostamiseksi investoitujen uusien teknisten ratkaisujen ja teknologian käyttöönottoa. Li-
säksi yleisesti vallitseva toimintakulttuuri (mm. arvokäsitykset, uskomukset sekä toiminnan ja 
tavoitteiden taustalla olevat motiivit) sekä vaikeuttaa nykyisen ja tulevan kilpailutilanteen 
edellyttämien tehokkuus- ja tuottavuustavoitteiden toteutumista että hidastaa uudistusten 
onnistumista edellyttävän muutoksen etenemistä yrityksen sisällä. 
 
Tutkimuksen tulokset vahvistivat osaltaan sen, että tehdas- ja toimintokeskeinen johtaminen 
aiheuttavat palveluprosessin eri tehtäville asetettujen tavoitteiden ja perustehtäväkäsityksen 
välille ristiriitoja, joista seuraa sekä suoria että välillisiä vaikutuksia teollisuusyrityksen tuo-
tantoprosessin toiminnan laatuun ja tuotantolaitteiden käyttövarmuuteen. Palvelukokonai-
suuteen kuuluvien eri toimintaprosessien tehtävät on jaettu ristiriitaisesti toiminnoille siten, 
että erityisesti kunnossapidon teknisten toimihenkilöitten hoidettavana on sekä ihmisen hen-
kilökohtaisen kapasiteettirajan ylittävä että toisistaan liian suuri erilaisia osaamisia ja ymmär-
rystä edellyttävä tehtävämäärä. 
 
Ostajan toimenkuva on samaan aikaan ollut paljolti kotiinkutsujen ja muiden henkilöiden te-
kemiin ostoihin liittyvien rutiinitöiden ja jälkiselvitysten hoitamista. Erityisesti kunnossapidon 
päälliköillä ja työnjohdolla on olemassa varaosien ja teknisten palveluiden hankintapäätöksiin 
ja ostotapaan melko itsenäinen päätösvalta, joka vaikuttaa osaltaan ostotoiminnan tehotto-
muuteen, luotettavuuteen ja konsernitason tavoitteiden toteutusmahdollisuuksiin. 
 
Kunnossapitoon kohdistuvaa varastonhoitotyötä ei ole perinteisesti arvostettu tai pidetty 
merkittävänä tekijänä tuotannon käyttövarmuuteen vaikuttavana palvelukokonaisuuden 
osana. Siitä syystä varastonimikkeiden varastotasojen ohjaukseen, pääoman hallintaan, va-
raston käyttötapaan ja varastokirjanpidon täsmällisyyteen ei ole kiinnitetty riittävästi huo-
miota. Tehtävien hoitamiseen ei ole kaikissa tapauksissa nimetty tarpeen mukaista osaavaa 
resurssia tai järjestetty osaamista parantavaa koulutusta. Tehtaiden johdon ja kunnossapi-
don henkilöstön tietotaso ja ymmärrys kunnossapidon varastotoimintaa kohtaan on yleisesti 
melko matala. Lisäksi kunnossapitäjien oman toiminnan vaikutusta varaston hyvään palve-
lutasoon ei kaikelta osin tunneta tai ymmärretä. 
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Nykytilan palvelutuotannossa esiintyvien ongelmien seuraukset ja perussyyt osoittavat, että 
merkittävästi pääomia sitovan valmistavan teollisuuden (mm. prosessiteollisuus) käyttöomai-
suutta ylläpitävän palveluprosessin hallinta on ulkoistettava tehdastasolta itsenäisesti hoi-
dettavaksi liiketoimintakokonaisuudeksi, jonka operatiivinen johtaminen tapahtuu toiminta-
prosesseittain konsernin ylätasolta käsin. Johtamismallissa painottuu prosessijohtaminen ja 
oman vastuualueen toimintaprosessin asiantuntemus. Lisäksi ihmisen osaamiseen, ymmär-
rykseen ja toimintatapaan perustuva palvelu edellyttää johtamiselta henkilöjohtamistaitoa ja 
osaamisen johtamista. 
 
Liiketoiminnan uudenlainen keskittyminen, verkostoituminen ja globalisoituminen edellyttävät 
johdolta erilaisten toimintaverkostojen ja sidosryhmien toiminnan ja tarpeen ymmärtämistä. 
Olemassa olevat käsitykset ja arvot tai osaamisen taso eivät välttämättä toimi odotetulla ta-
valla uudessa ympäristössä, jossa teknologian määrä, toimintaan kohdistuvan erilaisen tie-
don määrä sekä ympäristön ja asiakasvaatimusten muutosnopeus lisääntyvät jatkuvasti. 
 
Tutkimustulosten perusteella myös palveluprosesseissa toimivien toimihenkilöitten tehtävä-
kuvia on muutettava radikaalisti ja osa uusista toimenkuvista edellyttää lisäksi henkilöitten 
osaamistason aktiivista parantamista. Esimerkiksi tehdaslogistiikan tuotetiedon hallintaa ja 
vaativaa varaosien ja teknisten palveluitten ostamista on hoidettu perinteisesti sivutoimisesti, 
kunnossapidon teknisten toimihenkilöitten toimesta. 
 
Palvelukokonaisuuden eri tehtävien työn laadun, tuloksellisen toteuttamisen ja tehokkuuden 
kannalta merkittäviä osa-alueita on tulevaisuudessa hoidettava päätoimisesti ja nykyistä asi-
antuntevammin. Asiantuntijuus edellyttää sekä toimintaprosessin kokonaistoiminnan ym-
märtämistä, asiakastarpeen ymmärtämistä, oman toiminnan eri tehtävätasojen laajempaa 
hallintaa että oman toimintaprosessin toiminnan kohteen tuoteosaamista. 
 
Palveluprosessin informaatiovirran katkeamattomuus, jäljitettävyys ja kokonaishallinta sekä 
palvelutuotannossa tarvittavan informaation sisällön hallinta ovat osa-alueita, joitten arvo ja 
merkitys on tunnistettava ja ymmärrettävä nykyistä paremmin. Tiedonhallintaan mielletään 
yrityksissä yhä edelleen merkittävänä osa-alueena lähinnä informaatioteknologia ohjelmistoi-
neen, vaikka ne tiedonhallinnan työkaluina eivät välttämättä takaa sitä, että yrityksen toimin-
nassaan tarvitsema tieto olisi toimintaprosessien tarpeen kannalta hallinnassa. 
 
Tietojärjestelmissä tietovirta saadaan kyllä teknisesti kulkemaan. Toimintaprosessien toimin-
nan ja ihmisen työn tekemisen näkökulmasta katsottuna on kuitenkin merkityksellisempää, 
että tietotyökaluihin tallennettava ja sieltä haettava data on sellaista, että datasta syntyvä 
informaatiovirta ja sen sisältö ovat toiminnan tarpeen ja tavoitteen mukaiset. Lisäksi tietotyö-
kalujen ja ohjelmistojen käytettävyys ja käyttövarmuus ovat paljon erilaisia tietovaatimuksia 
sisältävän palvelukokonaisuuden palvelutuotannossa kriittisiä toiminnan tehokkuuteen ja 
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on rinnakkain tapahtuva toimintatapojen ja eri työ-
vaiheisiin kuluvan työajan tutkiminen tarpeellista erityisesti niissä teollisuuden tukiproses-
seissa, joita on tutkittu ja kehitetty teollisuudessa aiemmin hyvin vähän. Tuottavuuden ja te-
hokkuuden kehitystä ei saada aikaan ainoastaan teknisillä ratkaisuilla. Uuden ratkaisun 
tuoma oletettu hyöty voi jäädä toteutumatta jos ei tunneta eikä huomioida riittävästi ihmisten 
toimintatapojen ja henkilökohtaisten oletusten vaikutusta tai ihmisten ymmärryksen, motiivien 
ja eri osaamisten merkitystä siinä kokonaisuudessa, jonka osaksi ratkaisu on tarkoitettu. 
 
Johtamisen tutkimista ja kehittämistä ei myöskään pidä erottaa operatiivisen tason toiminta-
tapojen tutkimuksesta. Jos johdon asettamia tavoitteita ja vaatimuksia luotaessa ei huomi-
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oida ihmisen rajallisuutta, epärationaalisuutta ja toimintaprosessin toiminnan lainalaisuuksia, 
eivät tavoitteet myöskään pääsääntöisesti toteudu toivotulla tavalla. 
 
Liike-elämän ja ihmisen työelämän tutkimuksessa on myös oleellista kiinnittää huomio siihen, 
että yksittäisen ihmisen tai useamman yrityksen edustajan vallitseva käsitys ja/tai ymmärrys 
perustehtävän sisällöstä ja toiminnan tavoitteesta saattaa olla melko kapea-alainen. Kaikkia 
tekijöitä ei osata tunnistaa, olivat ne sitten mahdollisuuksia, ydinosaamisia tai riskejä. Siitä 
syystä tarvitaan toimintaprosessien tehtävävaiheiden sekä työtehtävän tekemisessä tarvitta-
vien eri elementtien (ihminen, fyysinen tuote, infrastruktuuri, informaatio) vaatimusten tutki-
mista ja tunnistamista. 
 
Eri tehtävätasojen tehtävävaiheiden ja niissä tarvittavien osaamisvaatimusten nimeäminen 
edellyttää nykyistä enemmän tutkimista ja tunnistamista siten, että tunnistustyössä huomioi-
daan myös toiminnan kohteen asettamat erityisvaatimukset sekä merkittävien sidosryhmien 
ja toimintaympäristön vaikutus. Organisaatioiden ja osaamisen tutkijaresurssiin tarvitaan si-
ten myös tietyille toimialoille erikoistuneita tutkijoita, jotka hallitsevat toimialaosaamisen li-
säksi liiketoimintaa laajasti. Sosiaalinen pääoma ja ihminen ovat oleelliset osat palveluliike-
toimintaa.  
 
Palvelutuotannossa vaadittujen eri tekijöitten ja niiden keskinäisten liittymäpintojen tunnista-
minen on edellytys sille, että ko. tekijöitten keskinäisiä vaikutuksia voidaan tutkia luotetta-
vasti. Yritysten ja yritysverkostojen toimintarakenteen muutosten aiheuttamia riskejä ja mah-
dollisuuksia tuskin voidaan tutkia luotettavasti, jos tutkittava kohde on rajauksiltaan kapea tai 
suuremman tutkimuskokonaisuuden osalta valittu tekijämäärä on vain pieni osa todellista 
kokonaisuutta, josta palveluliiketoiminta ja sitä ympäröivä verkosto eri sidosryhmineen muo-
dostuu. 
 
Verkostotutkimuksessa on tarpeellista, että tutkittavaan kokonaisuuteen liittyvää toiminnan 
tarkoitusta ja tavoitetta, ihmisen toimintaa, tekemisessä käytettävää tekniikkaa, apuvälineitä 
ja materiaaleja sekä vallitsevaa toimintaympäristöä ei eroteta tutkimuksen toteutuksessa toi-
sistaan erilleen. Osa-alueitten keskinäiset vaikutukset ovat merkittäviä, joten erottaminen voi 
johtaa tutkimustuloksiin, joitten pohjalta tehdyt johtopäätökset menevät osittain harhaan ja 
kehitetyt uudet ratkaisut eivät siitä syystä osoittaudu käytännössä odotusten mukaisiksi. Li-
säksi palveluliiketoiminnan eri toimintaprosessien ja niiden osien keskinäisten vaikutusten 
tunnistamisen merkitys ja syvemmän tutkimisen tarve ovat tulleet selkeästi esille myös tämän 
tutkimusprojektin aikana. 
 
Tämän tutkimusprojektin kenttätutkimuskohteena oleva yritys osoitti ennakkoluulottomuutta 
tiedon avoimuutta kohtaan. Useissa tutkimuksissa tulee ongelmaksi se, etteivät yritykset ha-
lua antaa julkisuuteen palvelutuotantotasosta tehtyjä tarkempia tutkimustuloksia. Siitä syystä 
tutkimuslaitokset eivät ole voineet tuoda sekä yritystoiminnalle että tieteelle merkittäviä kaik-
kia tuloksia julkiseen käyttöön. Toimintatapojen tutkimus tuo myös tarpeellista uutta tietoa 
koulutustoiminnan materiaaleihin. 
 
Avoimuus ja halu toimia tutkimuskohteena tässä tutkimusosiossa tehdyssä nykytilatutkimuk-
sessa ovat osoittaneet sen, että tutkittavalla yrityksellä on myös muutoshalukkuutta löytää 
uusia tapoja hoitaa liiketoimintaansa. Samalla tulokset hyödyntävät koko kunnossapitotoi-
mialaa, sillä vastaavat haasteet ovat olemassa kaikilla teollisuusaloilla ja myös kunnossapi-
toliiketoimintaa harjoittavissa palveluyrityksissä.
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