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The aim of this study was to explore and determine the issues effecting the speci-

fication of the demands of the maintenance computerized system in the case 

company and also to define its structure relevant to the company. 

The theoretical background discussed the business strategy and operational plan-

ning improving the service process in maintenance. Furthermore, such issues as 

essential theories of maintenance and how to apply them to practice were pre-

sented.  

The empirical part of the study reviewed different stages in maintenance system 

acquisition and preference as well as ensuring the usability of the chosen system 

in workshops and also suggested ideas for further actions. As a conclusion of the 

study a functional maintenance computerized system was successfully selected 

for the case company. The results of the study can be utilized in similar projects 

in other companies. 
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mitattavaksi ja siten jatkuvasti kehitettäväksi liiketoiminnan osa-alueeksi. 

Prosessiyrityksen tavoitteena oli luoda kunnossapitojärjestelmä, joka palvelee 

prosessiyrityksen henkilöstöä tehtävästä riippumatta. Järjestelmän haluttiin 

toimivan prosessiyrityksen aitona työkaluna, jossa vuoropuhelu perustuu 

mitattuihin ja todettuihin faktoihin ja niistä johdettuihin järjestelmällisiin 

parannuskeinoihin. 
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1 JOHDANTO 

Diplomityön toimeksiantajana oli suomalainen energia-alalla toimiva 

prosessiyritys, jonka päätuotteita ovat sähkön ja kaukolämmön tuotanto, sähkön 

siirto sekä lämmön ja kaasun jakelu.  Lisäksi prosessiyritys myy sähköä kaikkialle 

Suomeen. Prosessiyrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Etelä-Suomessa ja ne 

tuottavat lämpöä oman jakeluverkkonsa alueella.  

Prosessiyrityksen toimintaympäristö on muuttunut sähköisen liiketoiminnan 

tuomien mahdollisuuksien myötä.  Tiedon määrän kasvaessa ja kilpailun 

lisääntyessä on yrityksen erilaisten tietoprosessien merkitys kasvanut. Tiedosta on 

tullut yrityksessä tärkeä tuotannon tekijä ja lisäarvon tuottaja. Lisäksi prosessien, 

palveluiden ja tuotteiden tietosisällöt ovat korkeita. Liiketoiminta- ja 

kunnossapitoprosessien vaatimusten ja tietomäärän kasvaessa on henkilöstön 

osaamisella, koulutuksella ja motivaatiolla merkittävä asema asetetun tavoitetilan 

saavuttamisessa. Prosessiyrityksen kokonaisvaltaista johtamista voidaan 

tarkastella monimuotoisesti seuraavan viiden strategian päähallintaprosessin 

mukaisesti. Tärkeitä yrityksen liiketoiminnan hallintaprosesseja ovat (Kaplan & 

Norton, 2007, s. 15): 

toteuttaminen: liiketoiminnan muutoksen toteuttaminen yrityksen johdon avulla 

strategian määrittäminen: yrityksen strategiakarttojen, mittariston, tavoitteiden ja 

hankkeiden sekä investointien määrittely 

organisaation yhdensuuntaistaminen strategian kanssa: yrityksen 

liiketoimintayksikköjen, tukiyksiköiden, ulkoisten yhteistyökumppaneiden sekä 

hallituksen ja johtokuntien yhdensuuntaistaminen strategian kanssa 

työntekijöiden motivointi: yrityksen henkilökunnan kouluttaminen, tiedottaminen, 

tavoitteiden asettaminen ja motivointimenetelmistä sopiminen 

johtaminen: yrityksen strategian huomioiminen suunnittelussa, budjetoinnissa, 

raportoinnissa ja johdon katselmuksissa 
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Prosessiyrityksen konsernitason keskeisin tavoite on yhdensuuntaistaa tavoitteet 

koskemaan yrityksen kaikkia toimintoja. Prosessin keskeisin käsite on arvolupaus 

koko toiminnalle, jonka tarkoituksena on luoda yhteenkuuluvuutta sisäisten ja 

ulkoisten toimijoiden välille. Yritys ilmaisee selkeästi tärkeimmät tavoitteet ja 

niiden avulla tiedotetaan yrityksen kaikkia liiketoiminta- ja tukiyksiköitä. (Kaplan 

& Norton, 2007, s. 23) Yrityksissä tukiprosesseja on perinteisesti kohdeltu 

kustannuskeskittyminä ja esimerkiksi budjetoinnin yhteydessä on päätetty kuinka 

paljon tukiprosessit kuluttavat. Budjetointia seuraavan tilivuoden aikana seurataan 

tukiprosessien kustannuskamppailua ja toteutuneita kustannuksia verrataan 

budjetoituihin lukuihin (Kaplan & Norton, 2007, s. 26). Yrityksen kaikkia 

prosesseja pitää kohdella samoilla strategisilla tavoitteilla ja niitä on mitattava 

yhteisesti määritellyillä mittareilla.  

Yritykset pyrkivät luomaan organisaation tavoitteiden yhdensuuntaistamiseen 

synergioita. Mikäli tavoitteiden yhdensuuntaistaminen tehdään toisistaan irrallaan 

ja ilman järjestelmällisyyttä, ei kukaan ole vastuussa kokonaisuudesta. Kuvassa 1 

on esitetty strategisen suunnitteluprosessin yhdensuuntaistamisen periaate. 

Yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa ja tehokasta, joten yrityksen strategian 

on tuettava yrityksen arvontuottotavoitteita. Arvonluomisen strategiaan voidaan 

vaikuttaa budjetointiprosessissa ja se on mukana yrityksen kokonaisvaltaisen 

suunnittelun vuosikellossa. Prosessiyrityksen kunnossapito on yrityksen 

tukiprosessi, joten sen on koko ajan ponnisteltava saavuttaakseen yrityksen 

konsernitason vaatimukset ja tavoitteet. (Kaplan & Norton, 2007, s. 145) 
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Kuva 1. Yrityksen strategian suunnitteluprosessin yhdensuuntaistaminen, 

mukaillen (Kaplan & Norton, 2007, s. 25). 

Yrityksen tietoprosessien järjestelmät antavat mahdollisuuden hallita 

liiketoiminta- ja kunnossapitoprosesseja useista näkökulmista. 

Informaatiokokonaisuuden hallinta ja tiedon saatavuus oikeaan aikaan ja oikeaan 

tarpeeseen ovat tärkeitä kehitettäessä kunnossapidon prosesseja prosessiyrityksen 

eri toimintoihin. Tallennetun tiedon tulee olla helposti saatavissa yrityksen eri 

toiminnoissa. Prosessiyrityksen kunnossapidon hallintaprosessien tulee olla 

kuvattuna ja käytettävissä suunniteltaessa esimerkiksi uutta laitosinvestointia. 

Tiedon sirpaloituminen jo projektien alkuvaiheessa tulee aiheuttamaan paljon 

turhaa työtä ja myöhempiä kustannuksia, joten kunnossapitotiedonhallinta on 

oleellinen osa suunnitteluprojektia.  Kunnossapitoprosessien tieto tulee kerätä ja 

tallentaa yrityksen eri järjestelmiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

suunnitelmallisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.   

Prosessiyrityksen toimintaympäristöprojektien onnistuminen edellyttää koko 

organisaatiotasolla tapahtuvaa tiedostamista muutoksen mahdollisuuksista ja 

tavoitteista. Johdon rooli tulee korostumaan muutosprosessin läpiviennissä ja 

mahdollisten vastavoimien mukaan saamisessa.  Menestyneen projektin 
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tunnusmerkkejä ovat hyvin valmistellut ja kartoitetut vaatimusten määrittely- ja 

projektinhallintaprosessit (Haikala & Märijärvi, 2006, s. 91).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prosessiyrityksen tiedonhallintaa ja sen kehittämistä on johdettava 

systemaattisesti ja siihen on sisällyttävä seuraavat asiat: tieto, joka on asian 

säännön mukainen esitys viestittävässä tai käsittelykelpoisessa muodossa. Tieto 

voi olla myös tietämystä ja aineetonta pääomaa. Osaaminen, joka on tiedon ja 

oppimisprosessin yhteistuotos ja suoritus, joka tehdään osaamisen ja tiedon kautta 

valmiiksi suoritukseksi sekä palvelut, jotka ovat suoritekokonaisuus sisäiselle tai 

ulkoiselle asiakkaalle. Prosessiyrityksen tietojohtamisen tärkeimpänä 

edellytyksenä on toimiva tietojärjestelmä. Mitä syvällisemmin tietotekniikkaa 

hyödynnetään, sitä enemmän on panostettava henkilöstön osaamiseen, jotta 

henkilöstö on motivoitunut ja kykenee kehittämään yrityksen eri prosesseja. 

Yrityksen työprosessien kehittäminen vaikuttaa yrityksen sisäisen ja ulkoisen 

henkilöstön työnjakoon. Tätä voidaan kuvata erilaisina ulottuvuuksina. 

Ulottuvuudet käsittävät eri työprosessien tehtävät, jotka tuottavat lisäarvoa 

yritykselle. Tavoitteena on johdon ja työntekijöiden välisten suhteiden ja 

päätöksenteon tehostuminen ja niiden välinen kehittyminen. Yrityksen 

operatiivisen tason tehtävät ja päätöksenteko tulevat integroitumaan ja vastuuta 

tullaan jakamaan yrityksen eri tiimeille. Kun tieto on läpinäkyvää, tulee se 

lisäämään työprosessien tehokkuutta ja yksilöiden vastuuta koko työprosessissa. 

(Stenberg, 2006, ss. 8-14 ja 38)  

Prosessiyritysten toimintaympäristö ja organisaation henkilöstö edellyttävät 

nopeita vastauksia koskien liiketoiminnan tunnuslukuja ja tilanteeseen tarkoitettua 

informaatiota. Ennen esimerkiksi talouden henkilöt tekivät laskelmia ja antoivat 

tietoa eteenpäin. Yrityksen informaatio oli yleensä varsin rajattua ja sitoutunut 

osaston omiin järjestelmiin. Prosessiyrityksessä vaaditaan tietojenhallinnalta 

ketteryyttä ja tietovarastoja on pystyttävä tarkastelemaan erilaisista näkökulmista. 

Jos alueen asiantuntija pystyy tekemään tämän tehtävän itse, tuo se asiaan 

lisäarvoa. (Hovi;Koistinen;& Ylinen, 2001, s. 17) 
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1.1 Työn taustaa  

Prosessiyrityksen toiminta on laajentunut uusien laitosinvestointien ja toiminnan 

myötä, joten toimintajärjestelmien tulee myös vastata yrityksen prosessien 

vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Tiedon läpinäkyvyys ja saatavuus on yksi 

tärkeimpiä menestyksen kulmakiviä kehitettäessä toimintaa prosessiyrityksen 

kaikilla tasoilla. Tässä diplomityössä on tarkasteltu kunnossapitojärjestelmän 

hankinnan vaatimusten määrittelyä ja tiedon syntymistä sekä sen hyödyntämistä 

yrityksen kunnossapitoprosesseissa, kunnossapitopitosuunnittelussa, 

kunnossapitotoiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.  

Case-yrityksen kunnossapidon informaatiojärjestelmät ovat olleet olemassa 

erilaisina kokonaisuuksina, mutta järjestelmien tuottaman informaation 

muuttaminen toimintaa kehittäväksi ja ohjaavaksi tiedoksi on vaatinut paljon 

manuaalista työtä. Tämä on ollut aikaa vievää, eikä lopputulos ole ollut 

yleispätevä.  Kunnossapidon prosessit ovat toimineet epätasapainossa muiden 

prosessien kanssa, myös kunnossapitoprosessien henkilötietoriippuvuus on ollut 

korkea. Epätasapainoon vaikuttava tekijänä on ollut kunnossapitojärjestelmän 

jokapäiväinen hyödyntämättömyys ja sen integroimattomuus muihin 

prosessiyrityksen informaatiojärjestelmiin. Kunnossapitojärjestelmä on toiminut 

tekemättömien töiden tietopankkina, eikä tallennettua tietoa ole käytetty hyödyksi 

jokapäiväisessä kunnossapitotöiden ohjauksessa. Kunnossapitotoimien 

toistettavuudessa on ollut hajontaa, joten niiden vertaaminen informaation ja 

tunnuslukujen näkökulmasta ei ole ollut mahdollista. Kunnossapidon 

tunnuslukujen arviointia on suoritettu liian harvoin, koska tiedon saatavuus ja 

käsiteltävyys on vaatinut erityisosaamista ja taloushenkilöiden vahvaa panostusta.  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena oli löytää prosessiyritykselle kilpailukykyisin vaihtoehto 

kunnossapitoinformaation hallintaan ja siten kunnossapidon järjestelmälliseen 

toimintaan. Kunnossapidon vaatimusten määrittelyn laajempaa tarkastelua ei ole 

aikaisemmin tehty, joten työn avulla saadaan kuvattua kunnossapidon 
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avainprosessien vaatimukset. Prosessiyrityksen kunnossapitotoiminnan 

kehittäminen tulee mahdolliseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Työn tuloksia 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada tehokkuutta ja 

kustannussäästöjä informaation hallintaprosessiin jo hankintavaiheessa.    

Työ rajattiin käsittelemään vain yhtä prosessiyritystä. Työ rajattiin lisäksi 

koskemaan kunnossapitojärjestelmiä, vaatimusten määrittelyä ja siihen liittyviä 

järjestelmiä vain toiminnollisilta osilta. Työn keskeisenä osana on kunnossapidon 

tietoprosessi ja yritykselle hankittava kunnossapitojärjestelmä. 

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastauksia seuraavaan pääkysymykseen: 

− Miten prosessiyrityksen kunnossapidon tietoprosessien vaatimukset on 

tunnistettava ja suunniteltava, jotta ne palvelevat yrityksen 

kunnossapitotoimintaa käytännössä? 

Pääkysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin: 

- Mitkä ovat kunnossapidon tietoprosessit? 

- Miten kunnossapitoinformaatio syntyy? 

- Miten informaatiota voidaan hyödyntää kunnossapidossa? 

- Miten kunnossapitojärjestelmä on toteutettava käytännössä? 

Kolmeen ensimmäiseen alakysymykseen haetaan vastauksia 

kirjallisuustutkimuksella ja viimeiseen alakysymykseen haetaan vastausta 

kunnossapitojärjestelmän vaatimusten määrittely- ja hankintaprojektista. 

Pääkysymykseen haetaan vastausta kunnossapidon teorioiden ja 

kunnossapitojärjestelmän vaatimusten määrittelyn sekä workshopien avulla.  

1.3 Työn toteutus 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin prosessiyrityksen 

kunnossapidon toimintatapoihin ja kunnossapidon toimintaa tukeviin 

järjestelmiin. Tavoitteena oli löytää järjestelmämalli, joka kuvaa parhaiten 

prosessiyrityksen kunnossapidon toiminnallisuuden alkutilaa. Tavoitteena oli 
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kuvatun mallin jalostaminen myöhemmässä vaiheessa prosessiyrityksen 

kunnossapitojärjestelmän tavoitetilaksi.  Prosessiyrityksen kunnossapidon 

vaatimusten määrittelyn tuottamaa kuvausta hyödynnettiin 

kunnossapitojärjestelmien hankinta- ja valintaprosessissa. Tutkimuksen aikana 

tutustuttiin usean kunnossapitojärjestelmätoimittajan tarjoomaan ja käytännön 

sovelluksiin erilaisissa yritysympäristöissä. 

Tutkimustyön aikana pidettiin useita kunnossapitojärjestelmän hankintaan liittyviä 

tavoitepalavereja prosessiyrityksen eri osastojen ja asiantuntijoiden kanssa. 

Lopullisen tavoitetilan syntymiseksi hyödynnettiin mahdollisimman luovia ja 

prosessimaisia työmenetelmiä. Menetelmien avulla saatiin paljon arvokkaita 

mielipiteitä järjestelmän toiminnollisuuden määrittämiseen. 

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmän valinnassa käytettyä 

tutkimusmenetelmää on kuvattu kuvassa 2. Diplomityön empiirinen tutkimus 

käynnistettiin prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmän nykytilan kartoituksella. 

Menetelminä käytettiin avoimia haastatteluja ja keskusteluja prosessiyrityksen 

henkilöstön kanssa. Menetelmä perustui tapaustutkimukseen jossa kerätään 

yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta (Hirsjärvi;Remes;& 

Sajavaara, 2009, s. 134). Tapaustutkimus antaa mahdollisuuden keskittyä 

kohdeyrityksen ongelmaan syvällisesti hyödyntäen useita näkökulmia. Silloin kun 

tutkimus kohdistuu yhteen kohdeyritykseen, menetelmällä saadaan riittävän 

tarkka kokonaiskuva kohdeyrityksen järjestelmän hankinnan päätöksen tueksi. 

(Hirsjärvi;Remes;& Sajavaara, 2009, s. 164) Lisäksi tavoitetilan määrittelyä 

varten vierailtiin erilaisten prosessiyritysten toimintaympäristöissä. 

Prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmän tavoitetilan määrittely antoi suunnan 

kunnossapitojärjestelmän kehittämiselle. Työssä käytettyä mallia testattiin kuvan 

2 mukaisesti tavoitteena päätyä lopulliseen kunnossapitojärjestelmämalliin ja 

prosessiyritykselle sopivan toimittajan valintaan. 



8 

 

 

Kuva 2. Tutkimusmenetelmän kuvaus. 

1.5 Työn rakenne 

Työn ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerrotaan tutkimuksen kohteena 

olevan prosessiyrityksen taustasta, sen liiketoiminnallisten tavoitteiden 

asettamiseen liittyvistä keskeisistä tekijöistä ja toimintaympäristöstä.  

Johdannossa kerrotaan lisäksi työn tavoitteista, rajauksesta, toteutuksesta sekä 

tutkimusmenetelmästä.  

Työn luvut 2 ja 3 käsittelevät kunnossapidon teoriaa ja kunnossapitoa 

prosessiyrityksen kunnossapitostrategian, -hallinnan ja -toiminnan tavoitetilan 

näkökulmasta kunnossapitotietojärjestelmän vaatimusten määrittämiseksi. 

Kyseisissä luvuissa vastataan tutkimuksen alakysymyksiin 1 ja 2.  Luvut 4–7 ovat 

työn tutkimuksen empiirinen osuus, jossa kuvataan prosessiyrityksen nykytila ja 

tavoitetila sekä kunnossapitojärjestelmän hankintaprosessin menettely ja lisäksi 

vastataan tutkimuksen alakysymyksiin 3 ja 4. Luvussa 8 kerrotaan tutkimuksen 

tuloksista, johtopäätöksistä ja annetaan suosituksia myöhemmälle kunnossapidon 

kehittämiselle. 
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Kuva 3. Työn rakenne. 
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2 KUNNOSSAPITO 

Tässä luvussa esitellään kunnossapitotoiminnan monimuotoisuutta. Tarkoitus on 

johdatella lukija ymmärtämään kunnossapidon eri toimintoja ja sitä, miten tehdyt 

kunnossapitovalinnat vaikuttavat prosessin kykyyn suoriutua vaaditusta 

tehtävästä. Kunnossapidon tavoitteena on varmistaa suunnitellun ja toteutetun 

investoinnin tuottokyky teknisesti.  

2.1 Kunnossapidon taustaa 

Kunnossapidon tavoitteena on pitää laitteet jatkuvasti käyttökunnossa. 

Kunnossapitotoiminnan ilmentymänä pidetään yleensä rikkoutuneiden laitteiden 

korjaamista tai vikaantuneiden komponenttien vaihtamista ja laitteen saamista 

toimimaan halutulla tavalla. Vikojen korjaaminen ilman juurisyyn selvittämistä 

johtaa usein kierteeseen, jossa pääpaino ajautuu vian korjaamisesta taas 

uudelleenkorjaamiseen.  

Kunnossapitäjillä on usein selkeä käsitys siitä mitä kunnossapito on ja mitä se 

heidän työssään tarkoittaa. Kunnossapitäjien kokemuspohjana on oma työhistoria 

ja yritystausta, joten käsitykset kunnossapidosta vaihtelevat laajasti niin tehtävä- 

kuin yrityskohtaisesti. Kunnossapidon pitkäjänteinen kehittäminen vaatii 

systemaattisen otteen koko prosessin tunnistamiseen erilaisista näkökulmista. 

Asetettua tavoitetta on vietävä riittävän pitkälle, jotta kehittämisestä tulee 

tavoiteohjautuvaa. (Mikkonen, 2009, s. 25)  

Kunnossapito on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Kunnossapitoa ei käsitetä enää pelkkänä korjaukseen tai ennaltaehkäisevään 

kunnossapitotoimintaan liittyvänä palvelukokonaisuutena. Uusimpana käsitteenä 

on tuotanto-omaisuuden hoitaminen, joka on havainnollistettu kuvassa 4. Käsite 

tuotanto-omaisuuden hoitaminen kuvaa kunnossapidon monimuotoisuutta ja 

toiminta-aluetta paremmin kuin pelkkä kunnossapito. Näkökulma tulee tuomaan 

kunnossapitoon lisää uskottavuutta ja kuvaannollisuutta, vaikka analysoija ei 

olisikaan alansa ammattilainen. (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 3) 
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Kuva 4. Tuotanto-omaisuuden hallinnan osa-alueet (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 14). 

Järviön ja Lehtiön (2012, s.14) mukaan kunnossapidon keskeisiä tavoitteita ja 

päämääriä ovat:  

− kunnossapitoa ei ymmärretä ainoastaan korjaamisena, vaan se on 

ennakoivien toimien hallintaa ja vikojen estämistä 

− laitteiden käyttäminen ja toiminnollisuus riippuvat kunnossapitäjien lisäksi 

koneiden käyttäjistä 

− kunnossapidolla ja koneiden käytöllä on paljon päällekkäisyyksiä, joten 

tehtävien tarkkaa rajaamista ei voida tehdä 

− laitoksen toiminnallinen tehokkuus ja luotettavuus syntyvät 

hallintakokonaisuudesta 

Yrityksen liiketoiminnan tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden kannalta on 

tuotantoprosessien käytön oltava optimaalista ja hallittua. Prosessin käytön 

tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että koneilla ja laitteilla on mahdollisimman suuri 

käyttöaste. Lisäksi kunnossapidon hallittavuudella tavoitellaan laitteille 

mahdollisimman korkeaa luotettavuutta. Keskeisiksi tavoitteiksi muodostuu 
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kuvassa 5 esitetty prosessin oikea käyttötapa, vikaantumisen hallinta ja ehkäisy, 

huollettavuus, kunnossapito ja korjaaminen. Huomattavaa on, että korjaava 

kunnossapito on reagoivaa, joten sitä on mahdotonta johtaa systemaattisesti. 

Proaktiivisia eli suunniteltuja kunnossapitotehtäviä voidaan esisuunnitella ja 

aikatauluttaa, joten ne ovat johdettavissa. Korjaava kunnossapito on 

kustannuksiltaan lähes kymmenen kertaa kalliimpaa kuin suunnitelmallisuuteen 

perustuva systemaattinen kunnossapito. (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 15) 

Yrityksen kunnossapitotoiminnassa on huomioitava ympäristö- ja 

turvallisuusvaatimukset. Kun viranomaisten vaatimukset kiristyvät, on yritysten 

osoitettava kunnossapitoprosessin ja johtamisen tehokkuus. Kunnossapidon 

tehtävät on tallennettava yrityksen kunnossapitotöiden historiaan todentamista 

varten. Kunnossapidon tunnuslukujen avulla seurataan yrityksen 

kunnossapitotoiminnan tehokkuutta ja tarvittaessa muutetaan tavoitteita tai 

kunnossapidon painopistealuetta.  

 

Kuva 5. Tuotanto-omaisuuden hoitaminen (Kunnossapito) (Järviö & Lehtiö, 2012, 

s. 15). 
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2.1.1 Kunnossapidon määritelmiä 

Kunnossapito on yleisesti hyvin tunnistettu toiminto ja sitä tehdään useilla eri 

aloilla. Kunnossapidolle on useita eri määritelmiä. Standardi PSK 6201 

määrittelee kunnossapidon seuraavasti (PSK, 2011, s. 2): 

”Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen 

liittyvien toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde 

tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon 

sen koko elinjakson aikana.” 

Standardissa SFS-EN 13306 kunnossapito määritellään seuraavasti (SFS, 2010, s. 

8): 

”Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän aikaisista teknisistä, 

hallinnollisista ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 

ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy 

suorittamaan vaaditun toiminnon.” 

Mikkonen (2009, s. 26) siteeraa kunnossapitoalan asiantuntijan John Moubrayn 

määritelmää kunnossapidosta seuraavasti:  

”Kunnossapidolla varmistetaan, että laitteet jatkavat sen tekemistä, mitä käyttäjät 

haluavat sen tekevän.” 

Määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi Moubrayn määritelmässä 

pitää tietää mitä laitteen täytyy tuotannollisessa näkökulmassa tehdä ja lisäksi on 

tiedettävä laitteelta odotettu suorituskyky. Käytännössä tämä määrää sen 

minkälaisia toiminnollisuuksia ja tuloksia kunnossapidolta odotetaan. Nämä 

määräävät yrityksen kunnossapidon strategian ja käytännön toimenpiteet. 

(Mikkonen, 2009, s. 26)  

Kokonaisvaltaisen kunnossapidon kuvan hahmottaminen koko yrityksen 

tuotannon alueella vaatii lisäksi seuraavien käsitteiden ymmärtämistä ja 

käytäntöön viemistä, johtamista sekä hallinnan että vuorovaikutuksen keinoin. 
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Käsitteiden oikein ymmärtäminen parantaa organisaatioiden ja palveluntuottajien 

vuoropuhelua ja yrityksen toiminnan tehokkuutta.  

Standardi PSK 6201 määrittelee lisäksi tärkeitä kunnossapitoon läheisesti 

rinnastettavia käsitteitä, jotka liittyvät osittain tai kokonaan kunnossapitopalvelun 

tuottamiseen eri näkökulmista. (Järviö & Lehtiö, 2012, ss. 18-19) 

Käyttö on tuotannon toteuttamisen välittömät toimenpiteet, kuten prosessinohjaus 

ja koneiden käyttö. Käyttöön voi kuulua myös tuotteen, prosessin tms. vaatimat 

kytkentöjen muutokset, vaihtoyksiköiden, komponenttien ja työkalujen vaihdot.  

Käynnissäpito, käytön lisäksi käyttöhenkilöstön tehtäviin voi sisältyä kohteen 

käyttökuntoon liittyviä tehtäviä kuten, puhdistukset, voitelu, asetukset, 

tuotantokoneiden korjaukset sekä kunnonvalvontaa ja tuotantokyvyn seurantaa. 

Logistiikka on työvoiman, varaosien ja materiaalien, kunnossapitolaitteistojen, 

tilojen, varastoinnin, telineiden ja alihankintojen yksilöintiä, valitsemista, 

hankintaa ja toimitusta.  

Parannus on toimenpide, jonka tarkoituksena on parantaa kohteen turvallisuutta, 

luotettavuutta tai kunnossapidettävyyttä muuttamatta kohteen toimintaa.  

Muutos on toimenpide, jolla muutetaan kohteen toimintaa ja 

käyttöominaisuuksia.  

Tehdaspalvelu on tuotantolaitoksen sekä sen laitteiston ja ympäristön 

kehittämiseen, kunnossapitoon ja materiaalihallintoon liittyvää toimintaa. Siihen 

luetaan yleisesti kuuluvaksi myös kiinteistöhuolto, kuten vartiointi, palosuojelu, 

puhtaanapito, LVIS-huolto, jätehuolto, lumityöt sekä ulkoalueiden ja istutusten 

hoito.  

2.1.2 Kunnossapidon rooli 

Yritysten tuotantoprosessien suorituskykyä tehostetaan keskittymällä enemmän 

omaan ydinosaamiseen. Ydintoimintoja voidaan tarkastella oman tuotannon tai 
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oman ydintuotteen näkökulmasta. Yritys voi tuottaa esimerkiksi massatuotteita, 

räätälöityjä tuotteita tai prosessituotteita. Yrityksen ydintoiminnaksi muodostuu 

helposti tuotanto, käyttö ja logistiikka. Tämä ajattelumalli toimii ihanteellisissa ja 

ongelmattomissa olosuhteissa. Tarkasteltaessa prosessien moniulotteisuutta, alkaa 

tukitoimintojen rooli hahmottua kokonaisuudessa. Kunnossapito on ollut 

perinteisesti tukitoiminto, johon tuotanto on turvautunut kun tuotantoprosessissa 

on ollut ongelmia tai kun toimintaa on haluttu kehittää. Tuotanto keskittyy 

tuotantoprosessin käyttöön ja se raportoi tarvittavista toimenpiteistä 

kunnossapidolle. Kunnossapito suorittaa tehtävät kiireysasteen mukaan. Mallissa 

on haastavana tekijänä käytön ja kunnossapidon vastakkainasettelu, joka aiheuttaa 

erilaisia ongelmia niiden keskinäiseen vuoropuheluun. (Mikkonen, 2009, s. 30) 

Tuotantoprosessit kehittyvät kasvavalla vauhdilla. Nykyisin pystytään 

mallintamaan prosessit tarkemmin, joten odotetut tuotantoluvut ovat jo etukäteen 

tiedossa. Kunnossapidettävyys ja kunnossapitosuunnittelu on varmistettava 

kaikissa toiminnoissa, jotta todellisuudessa vältytään pettymyksiltä investointien 

tuottavuuden suhteen. (Mikkonen, 2009, s. 27) 

Kunnossapidon asema on ollut viimeiset vuosikymmenet suurien haasteiden 

edessä. Kunnossapidosta tehdään usein kustannusyksikkö, joten tiukan 

taloudellisen kilpailun aikana sen asemaa voidaan tarkastella useista 

näkökulmista. Kriittisen tarkastelun ulkopuolelle jää usein näkymätön palvelu, 

jota kunnossapito suorittaa ja tarjoaa ydintoiminnalle. 

2.1.3 Kunnossapito osana tuotantoprosessia 

Kunnossapidon ja käytön henkilöresursseissa lisääntynyt moniosaaminen antaa 

mahdollisuuden siirtyä laajempaan toimintaan kunnossapidossa. Tästä on 

esimerkkinä yleisesti tunnettu TPM (Total Productive Maintenance) -filosofia, 

jossa tuotantoprosessia kuvataan laitteen käyttäjän näkökulmasta 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 111). Kunnossapidon tehtävänä on 

suorittaa korkeamman osaamisen vaativia tehtäviä. Käyttö suorittaa normaalit 
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ennakoivan huollon tehtävät sekä pienemmät häiriökorjaukset. Tavoitteena on 

lähestyä käyttäjäkunnossapitoa, jolloin tuotanto toimii prosessin omistajana. 

Kunnossapito on yksi yrityksen suurimmista palvelun tuottajista ja siten yksi 

yrityksen suurimmista kustannuksista. Kunnossapidon luonteen mukaan sitä on 

johdettava määrätietoisesti, hallitusti ja kontrolloidusti. Kun edellä mainituista 

ajatusmallista poiketaan, vaarana on, että kunnossapidosta tulee yrityksen suurin 

kontrolloimaton kustannuserä. Kunnossapitoa on mitattava toimintaa parhaiten 

kuvaavilla vakioiduilla tai tarkoitukseen räätälöidyillä tunnusluvuilla ja 

menetelmillä. Kunnossapitoa ja sen vaikutuksia voidaan tarkastella kuvan 6 

vaikutusmallilla. (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 27)  

 

 

Kuva 6. Kunnossapidon hallinnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen, mukaillen 

(Järviö & Lehtiö, 2012, s. 27) .  

2.2 Kunnossapitostrategiat 

Yritysten strateginen suunnittelu sekä sitä seuraava toiminnansuunnittelu antavat 

pohjan kunnossapidon tavoitteelliselle johtamiselle, kehittämiselle ja käytännön 

tekemiselle. Kunnossapidon suunnitteluprosessien on vastattava yrityksen 

asettamiin kehittämistavoitteisiin. Tässä työssä strategialla ja sen toteuttamisella 

on merkittävä osuus kunnossapitojärjestelmän vaatimusten ja järjestelmän 
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valintaprosessissa. Yrityksen henkilöstö tulee tulevaisuudessa käyttämään valittua 

kunnossapitojärjestelmää omissa toiminnoissaan eri muodoissa. 

Liiketoiminnassa strategiakäsite on käytetyin liikejohdollinen ja kehittämisen 

termi. Termiä käytetään usein, joten seuraavassa selvitetään strategiakäsitteen 

sisältöä. Yrityksen strategialla on merkittävä asema toimintojen pitkäjänteiselle 

loppuun saattamiselle ja jatkuvalle kehittämiselle.  

Kamensky (2010, s. 15) siteeraa Gary Hamelin strategiamääritelmää seuraavasti:  

”Näkemys tulevaisuudesta ei synny steriilissä tyhjiössä; se syntyy hedelmällisessä 

maaperässä, joka muodostuu kokemuksista, moneen suuntaan risteilevistä 

trendeistä, yllättävistä keskusteluista, satunnaisista tapahtumista, uraseikkailuista 

ja toteuttamattomista kunnianhimoisista tavoitteista.” 

Strategialle on monia erilaisia määritelmiä, jotka riippuvat liiketoiminnan tai 

organisaation tavoitetilasta. Merkittävää on myös, että strategia ei ole vain kerran 

vuodessa tai harvemmin tarkistettava asia. Strategia on käytössä jokapäiväisessä 

toiminnassa. Kamensky (2010, s. 15) on antanut strategialle kolme määritelmää, 

jotka ovat lähteen mukaan osittain päällekkäin, mutta auttavat ymmärtämään 

strategian merkityksen. 

− strategialla viestitään yrityksen keskeisiä tavoitteita ja toiminnan 

suuntaviivoja 

− strategialla pyritään hallitsemaan ympäristöä 

− strategialla yritys hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä niiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita saavuttaakseen sille asetetut kannattavuus-, 

jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet 

Strategiasana on saanut organisaatioissa erityisen aseman. Kun sanan yhteyteen 

lisätään johtaminen, saadaan aikaan kokonaisuus, jolla viedään asioita toivottuun 

ja johdettuun suuntaan. Strategialta vaaditaan nykyisin paljon, koska tilanteet 

muuttuvat nopealiikkeisessä ja pirstaleisessa ympäristössä. Johtamiselta ja 

tavoitteiden asettamiselta vaaditaan nykyisin paljon. (Juuti & Luoma, 2009, s. 13) 
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Juutin ja Luoman (2009, s. 25) mukaan strategiamääritelmät ovat seuraavat: 

− strategia on resepti yrityksen menestymiseen ja organisaation pitkän 

tähtäimen suunta 

− strategialla yritys hyödyntää resurssejaan muuttuvassa 

toimintaympäristössä 

− strategia synnyttää kilpailuetua, ylivoimaisuutta ja yksilöllisyyttä 

− strategian avulla organisaatio vastaa markkinoiden ja sidosryhmien 

odotuksiin 

2.2.1 Kunnossapitostrategian valinta 

Kunnossapidon strategisen suunnitteluun on alettu kiinnittämään huomiota vasta 

1960-luvulta lähtien. Kunnossapito oli aiemmin reaktiivista eli laite korjattiin 

vasta kun se meni epäkuntoon. Kunnossapidon tehokkuus mitattiin korjaustoimien 

ripeyden perusteella, joten kunnossapitäjille muodostui väärä kuva kunnossapidon 

todellisesta tavoitteesta. Nykyisin kunnossapitostrategiat määritellään prosessin 

tai prosessien osakokonaisuuksien tasolla. (Laine, 2010, s. 105)  

Kunnossapidon toiminnolliset strategiat voidaan jakaa seuraavasti: 

Laite ajetaan rikkoutumiseen asti eli OTF (Operate To Failure).  Korjaustehtävät 

suoritetaan palokuntaluontoisena, suunnittelemattomasti ja paljon resursseja 

käyttäen. Usein tämä strategia aiheuttaa myös muita sivukustannuksia, kuten 

esimerkiksi alkuperäisestä syystä johtuva muun laitteen samanaikainen 

rikkoutuminen. (Laine, 2010, s. 105) 

Määräaikaishuollot eli FTM (Fixed Time Maintenance). Menetelmänä on tehdä 

suunniteltuja tarkastuksia huoltolistojen mukaan ja vaihtaa määrävälein parhaan 

arvauksen mukaan komponentteja laitteisiin.  Tämän toimintamallin ongelmana 

on tiedon puute parantavien toimenpiteiden tehokkuudesta. (Laine, 2010, s. 105) 

Kuntoon perustuva kunnossapito eli CBM (Condition Based Maintenance). 

Ajattelutapa perustuu laitteiden kunnon määrittämiseen. Kunnossapitotehtävät 

esisuunnitellaan käyttäen hyväksi kunnossapitohistoriasta saatavaa informaatiota, 
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joka sisältää häiriöilmoitukset sekä suunnitellut ja suunnittelemattomat 

kunnossapitotehtävät. Lisäksi laitteille voidaan tehdä jatkuvaa mittausta 

esimerkiksi värähtely-, tärinä- ja lämpötilamittauksina. Toimenpiteisiin ryhdytään 

kun jokin mitattu signaali tai tieto laitteen tilasta niin ennustaa. Tavoitteena on 

korjata vika ennen todellista häiriötä. (Laine, 2010, s. 105) 

Kunnossapito-ongelmien vähentäminen suunnittelulla eli DOMP (Desing Out 

Maintenance Problems). Menetelmä perustuu kunnossapidollisten ongelmien 

vähentämiseen suunnittelulla ja kunnossapitoinformaation hyödyntämisellä. 

Kunnossapitojärjestelmän avulla kerätään tietoa vikatiheyksistä, vika-analyyseistä 

ja kerättyä tietoa hyväksikäytetään suunniteltaessa uusia laitteita. Saadun 

informaation avulla vaihdetaan komponentteja parempilaatuisiin ja muutetaan 

koneen käyttötapaa edullisemmaksi. Keskeisessä asemassa ovat huoltotöiden 

jälkiarviointi ja käyttäjäkoulutus. (Laine, 2010, s. 106) 

Tarvepohjainen kunnossapito eli NBM (Needed-Based Maintenance). 

Kunnossapidon moniosaaminen on laajentunut myös osaksi laitteiden käyttäjien 

toimenkuvaa. Tiivistyneen yhteistoiminnan myötä kunnossapitotehtävät 

suunnitellaan yhdessä, joten kunnossapito ei toimi vain omien tavoitteiden 

mukaan, vaan tehtäviä suunnitellaan ja tehdään yhteistyössä käyttöhenkilöstön 

kanssa. Laitteiden hankinta ja modernisointi suunnitellaan ja toteutetaan 

käytettävyyden, tulevaisuuden tarpeiden, työturvallisuuden ja 

ympäristökriteereiden avulla. (Laine, 2010, s. 106) 

2.2.2 Kunnossapidon lajit 

Kunnossapitolajit ovat tehokkaan kunnossapidon johtamisen perusedellytys. 

Kunnossapidon lajeilla on merkitystä kokonaisvaltaisen kunnossapidon 

toteuttamisessa ja sen analysoinnissa toiminnan aikana. Kustannusten ja tehtyjen 

toimintojen suhdetta sekä toteutumista voidaan tarkastella eri kunnossapitolajien 

mukaan. Kunnossapitotoiminnalle voidaan asettaa tavoitteita ja seurata niiden 

onnistumista kunnossapitolajeihin perustuvilla tunnusluvuilla. 
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Kunnossapito voidaan jaotella suunniteltuihin eli proaktiivisiin 

kunnossapitotehtäviin ja suunnittelemattomiin eli reaktiivisiin 

kunnossapitotehtäviin. (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 46)  

 

Kuva 7. Kunnossapitolajit (SFS-EN 13306:2010). 

Standardi SFS-EN 13306:2010 kuvassa 7 jakaa kunnossapitotehtävät tapahtuman 

havaitsemisen mukaan suunniteltuihin kunnossapitotehtäviin (ehkäisevä 

kunnossapito) ja suunnittelemattomiin kunnossapitotehtäviin (korjaava 

kunnossapito). Ehkäisevän kunnossapidon tavoitteena on löytää korjausta vaativat 

kohteet ennen kuin tuotantoprosessissa aiheutuu ongelmia. Ehkäisevän 

kunnossapidon keinoina käytetään laitteiden kunnon määrittelyä, joka voi olla 

jaksotettua tarkastamista tai laitteen toimintakyvyn jatkuvaa seuraamista. 

Korjaavan kunnossapidon kunnossapitotehtävät aiheuttavat välittömän 

korjaustarpeen. Laitteiden ollessa kahdennettuja voidaan toisella laitteella korvata 

vikatilaan mennyt laite ja korjata vikaantunut laite sopivana ajankohtana. (Järviö 

& Lehtiö, 2012, s. 46) 
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Kuva 8. Kunnossapitolajit (PSK 6201:2011). 

Standardi PSK 6201:2011 kuvassa 8 jakaa kunnossapitolajit suunniteltujen 

kunnossapitotapahtumien ja häiriökorjausten mukaan. Kaikki kunnossapitotoimet, 

jotka tulevat yllätyksenä ovat häiriöitä. Häiriö voi aiheuttaa välittömän 

tuotantoprosessin pysähtymisen, mutta laitteiden ollessa kahdennettuja voidaan 

käynnistää korvaava laite. Suunnitellussa kunnossapidossa 

kunnossapitotapahtumat on lajiteltu niiden luonteen mukaan. Lajien 

monimuotoisuus antaa selkeän kuvan kunnossapidon tehtävien laajuudesta ja 

auttaa luomaan kunnossapitotoiminnan suunnitelmallisen kehittämisen mallin. 

Kunnossapidon päätavoitteena on pitää prosessi tuottavana ja laitteet niissä 

tehtävissä, joihin ne on tarkoitettu. Vanhemmassa standardissa, PSK 7501:2010 

(kuva 9), on suunnitellun kunnossapidon kunnonvalvonta eritelty omaksi 

lajikseen. (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 47) 
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Kuva 9. Kunnossapitolajit (PSK 7501:2010). 

2.2.3 TPM kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 

TPM (Total Productive Maintenance) on tuotantofilosofia, joka käsittää yrityksen 

tuotantoprosessin kunnossapidolliset ja tuotannolliset toimet. Tavoitteena on 

luoda tuotantoprosessin koneille ja laitteille optimaaliset olosuhteet ja ylläpitää 

niitä koko ajan tavoitteen mukaisessa tilassa (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 143). 

Tuotanto-organisaatio on TPM-prosessin omistaja. Tuotantolaitteita käytetään 

tuotannon tavoitteiden mukaisesti ja samalla sitoudutaan ylläpitämään, 

kehittämään ja huoltamaan tuotantokapasiteettia koko organisaation toimesta. 

TPM on enemmän tuotanto- kuin kunnossapitofilosofia (Laine, 2010, s. 41).  

TPM-filosofia perustuu seuraaviin viiteen pääkohtaan; laadun ylläpito, tuottava 

kunnossapito, tuotantotekniikka, siisteys ja järjestys sekä työntekijöiden 

ammattitaito. TPM-filosofia räätälöidään jokaiselle yritykselle erikseen, mutta 

seuraavia toimenpiteitä tarvitaan jokaisessa TPM-implementoinnissa (Borris, 

2006, s. 8): 

− toimintaa mittaavien tavoitteiden asettaminen ja tehokkuuden maksimointi 

− kokonaispohjan luominen tuottavalle kunnossapidolle 

− kaikkien yrityksen osastojen mukana olo 

− koko henkilöstön sitoutumisesta huolehtiminen 

− TPM-tiimien luominen 
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− kunnossapidon hoitaminen järjestelmällisesti  

− tuotantoprosessin jatkuva kehittäminen 

TPM-filosofian tavoitteeksi muodostuu tuotantokapasiteetin tehokas käyttö ja 

tuotteiden valmistaminen mahdollisimman edullisesti (Laine, 2010, s. 48). 

Tuotantoprosesseissa on erilaisia hävikkejä, joihin pyritään vaikuttamaan koko 

tuotantolaitteiston elinkaaren ajan. Tuotantoseisokit ovat luonteeltaan 

suunniteltuja tai suunnittelemattomia. Suunnitellut seisokit ovat etukäteen 

suunniteltuja huoltotaukoja tai -revisioita. Suunnittelemattomat seisokit aiheutuvat 

laitteiden puutteellisesta huollosta tai suunnittelusta. Tavoitteena on eliminoida 

suunnittelemattomat seisokit. 

TPM-filosofiassa panostetaan tehokkaaseen tuotantokäyttöön. Tavoitteena on 

tuotannon hukka-aikojen pienentäminen hyvin organisoidulla tuotannon 

suunnittelulla ja korkealla koneiden käyttöasteella (Lewitt, 2008). Alentuneisiin 

käyntinopeuksiin haetaan juurisyyt, jotka voivat johtua esimerkiksi vikaantuneista 

komponenteista tai raaka-aineista. Tuotantokoneiston on tuotettava laadukkaita 

tuotteita. Huolimatta tuotannon korkeasta käyntiasteesta, mikäli tuotteet eivät 

vastaa asiakkaan laatuvaatimuksia, kostautuvat tuotannon laatuongelmat 

välittömästi tai myöhemmin asiakasreklamaatioina. 

Tuotannon laitteiden vikaantumiselle on esitetty alla luetellut perusteet niiden 

ilmentymiselle. Kunnossapidon suurimmaksi ongelmaksi muodostuu helposti 

hallitsemattomuus. Tämä on seurausta suunnittelemattomasta toiminnasta, jota ei 

voida johtaa. Tällöin organisaatio uppoaa korjaamaan kohteita raportoimatta ja 

käyttämättä hyväksi järjestelmällistä toimintaa. 

Vikaantumisten yleisimmät syyt (Järviö & Lehtiö, 2012, ss. 92-93): 

− 40 % vioista esiintyy puutteellisesta ympäristöstä ja olosuhteista 

− 20 % vioista syntyy puutteellisesta käytönaikaisesta tarkastuskierroksista 

ja laitteiden puutteellisesta käytöstä 

− 25 % vioista voidaan ehkäistä toimivalla ennakkohuollolla ja 

kunnonvalvonnan toiminnoilla (mittaukset, jatkuva seuranta) 
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− 15 % vioista voidaan poistaa parantamalla rakenteita ja komponentteja  

2.2.4 RCM luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

RCM (Reliability Centered Maintenance) tarkoittaa luotettavuuskeskeistä 

kunnossapitoa. RCM on kehitetty systemaattisen kunnossapidon avuksi 

analysoimaan laitteiden erilaisia vikaantumisia. Ennaltaehkäisevän kunnossapidon 

suunnitelmat perustuvat laitevalmistajien ohjeisiin, joten ennakoivan 

kunnossapidon toimet voivat olla ylimitoitettuja, eikä niiden tehokkuudesta ole 

täyttä varmuutta. Väitetään, että ennakoivan kunnossapidon tarkastuksista lähes 

40 % on turhia (Järviö & Lehtiö, 2012, s. 163). RCM-menetelmässä tutkitaan 

tuotantolaitoksen prosessit ja niiden kriittisyydet ja analyysin jälkeen arvioidaan 

niiden kunnossapitotarve. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan miten kunnossapidon 

on reagoitava mahdollisiin vikaantumismekanismeihin. Tämän suunnitteluvaiheen 

jälkeen analysoidaan vikojen syy-seuraussuhteita. Kun vikojen aiheuttajat on 

määritelty, voidaan analysoida vikaantumisen lajit ja määrittää niiden syyt. 

Tuotantoprosessi jaetaan kriittisyysluokkiin ja näin voidaan etukäteen varautua 

kohdistamaan kunnossapidon työpanokset todennäköisesti vikaantuviin kohteisiin. 

Lisäksi voidaan hankkia varaosia niille osille, jotka todennäköisimmin 

vaurioituvat. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 126)  

RCM:n päämäärät ovat (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, ss. 125-126): 

− priorisoida tuotantoprosessin laitteet ja keskittää kunnossapidolliset 

tehtävät kriittisiin laitteisiin ja komponentteihin 

− havaita laitteiden vikaantumisen mekanismit ja luoda menetelmät 

tehokkaaseen kunnossapitoon 

− saattaa kunnossapidon piiriin turvallisuuteen ja prosessiin vaikuttavat 

komponentit, kuten anturit ja rajat 

− laatia toimintaohje sellaisille tuotantoprosessin laitteille ja komponenteille, 

joille ei voida luoda ennakoivan kunnossapidon menetelmää, esimerkiksi 

laitteen tai komponentin vaihto määrävälein 
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− havainnoida kriittisten laitteiden ja komponenttien toimintaa ja tarvittaessa 

estää suuremman vaurion syntyminen vikatilanteessa  

2.2.5 SAM tuotanto-omaisuuden hallinta 

Yritysten tuotantoprosessien rakentamiseen ja kehittämiseen on sidottu paljon 

pääomaa. Yritysten on tärkeää saada kehitysinvestointinsa tuottamaan 

mahdollisimman nopeasti takaisin niihin sijoitettu investointipääoma. Tämä 

mahdollistuu esimerkiksi tehokkaalla prosessien käytöllä, kyvykkäällä prosessilla, 

tehokkaalla kunnossapidolla ja tehokkaalla palveluiden hyödyntämisellä. 

(Mikkonen, 2009, s. 86)  

Tuotanto-omaisuuden hallinnan päämääränä on hallita ja pitää tuotanto-omaisuus 

siinä kunnossa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Tämä on varsin laaja 

haaste kunnossapidolle ja koko yrityksen toiminnalle. Toiminnan suunnittelussa 

on huomioitava koko kunnossapidettävä kokonaisuus kaikista liiketaloudellisista, 

tuotannollisista ja kunnossapidollisista näkökulmista.  

Tuotanto-omaisuuden hallinnan tavoitteena on tehostaa prosessiyrityksen 

tuotantokapasiteettia ja prosessin käyttöä sekä kunnossapitoon liittyvää 

päätöksentekoa. Tuotanto-omaisuuden hallinnan päätavoitteet yrityksen 

kunnossapidon näkökulmasta on seuraavat (Mikkonen, 2009, s. 86): 

− yrityksen tuottokyvyn ylläpito ja parantaminen 

− yrityksen omaisuuden arvon säilyttäminen ja markkina-arvon optimointi 

− yrityksen toimintaan liittyvien ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden 

saavuttaminen  

Tuotanto-omaisuuden hallinta käsittää kolme toisiinsa liittyvää ja toisiaan tukevaa 

ja niiden yhteistuloksena saatavaa kokonaisvaltaista tuotantolaitoksen 

kehittämisen ja hallinnan mallia (Mikkonen, 2009, s. 86). Mallissa on tärkeää 

huomata kaikkien kolmen tuotanto-omaisuuden hallinnan perusteiden 

yhteisvaikutus, jolloin todellisuudessa on mahdollisuus saavuttaa 

tuotantoprosessissa ne liiketoiminnalliset tavoitteet, jotka yritykselle on asetettu. 
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Kuvan 10 mukaisesti kaikkia kolmea vaikuttavaa tekijää on johdettava 

järjestelmällisesti ja hallittava tehokkaasti. Myös niiden välisen vuorovaikutuksen 

on oltava saumatonta.  

   

Kuva 10. Tuotanto-omaisuuden hallinnan kokonaisuus (Mikkonen, 2009, s. 87). 

Tuotanto-omaisuuden hallinnan eri tasojen vaatimusten ja järjestelmien 

esittämisessä käytetään kuvan 11 mukaista pyramidimallia. SAMI (Strategic 

Asset Management Inc.) on kehittänyt pyramidimallin, joka sisältää viisi eri tasoa. 

Tasot sisältävät kunnossapidon johtamisen, hallinnan ja toiminnallisuuden eri 

vaiheet vaatimuksineen. Tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen 

kunnossapidettävän tuotanto-omaisuuden hallinta kaikkien viiden tason 

vaatimusten toteuttamisen avulla. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 

94)   
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Kuva 11. Tuotanto-omaisuuden hallinnan SAMI-pyramidi ja kunnossapidon tasot 

(SAMI, 2012).  

Taso 1 sisältää suunnitelmallisen kunnossapidon hallinnan menetelmät ja 

tehtävät. Kunnossapitotoiminnan perusta on johtamisjärjestelmä, jonka avulla 

voidaan johtaa ja hallita kunnossapidon toimintoja. Kunnossapitotoimintojen 

järjestelmälliseen suorittamiseen vaaditaan käyttötarkoitukseen sopiva 

kunnossapitojärjestelmä ja yrityksen on sitouduttava käyttämään valittua 

järjestelmää kaikilla kunnossapitolajien alueilla korjaavasta kunnossapidosta 

suunniteltuun kunnossapitoon ja materiaalien hallintaan. 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 94) 

Taulukko 1. Taso 1 suunnitelmallisen kunnossapidon arviointi (Frånlund, 2006) 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 94). 

Heikko Tyydyttävä Korkea  

− kunnossapitoa 

ohjaavat häiriö-

työt 

− tehoton työn-

suunnittelu 

− heikko kunnos-

− osa kunnossapito-

töistä suunniteltu ja 

aikataulutettu 

− tehdään ennakoivan 

kunnossapidon teh-

täviä 

− kunnossapitotyöt 

on priorisoitu ja 

aikataulutettu 

− kunnossapitojär-

jestelmä kattavas-

ti käytössä 
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sapidon ja käy-

tön yhteistyö 

− tuotantotavoittei-

ta ei saavuteta 

− käyttäjät tekevät 

kunnossapitoilmoi-

tuksia 

− kunnossapitojärjes-

telmä on käytössä 

− kunnossapidon tun-

nusluvut ovat käy-

tössä 

− käyttäjät tilaavat 

kunnossapitotöitä 

− ennakoiva kun-

nossapito on te-

hokasta 

 

Taso 2 Kunnossapidon toiminta on muuttunut proaktiiviseen eli ennakoivaan 

suuntaan. Tämä edellyttää kunnossapitotoiminnan tason muuttumista 

järjestelmäsidonnaiseksi ja analyyttisemmaksi. Kunnossapidon 

toiminnanohjausjärjestelmä antaa kaikilla osa-alueilla informaatiota 

kunnossapitotoimista ja kunnossapitotoimien tehokkuutta arvioidaan. Käytössä 

toimintaa ohjaavat kattavat kunnossapidon mittarit. (Järviö;Piispa;Parantainen;& 

Åström, 2007, s. 94) 

Taulukko 2. Taso 2 proaktiivisen kunnossapidon arviointi (Frånlund, 2006) 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 94). 

Heikko  Tyydyttävä Korkea  

− kunnossapidon lai-

tehistoriaa ei voida 

hyödyntää 

− laitevikoja ei analy-

soida 

− ennakoivan kunnos-

sapidon tehtävät te-

hottomia 

− laitekriittisyys luo-

kittelua ei ole 

− johtamisjärjestelmä  

− kunnossapidon 

laitehistoriaa 

hyödynnetään 

työnsuunnitte-

lussa 

− ennakoivan 

kunnossapidon 

tehtävät kohdis-

tettu oikein 

− laitevikojen 

juurisyyt selvi-

tetään 

− kunnossapidettävil-

le laitteille on huol-

tosuunnitelma 

− suurin osa laitevi-

kojen juurisyistä 

selvitetään ja lait-

teiden kehittäminen 

on rutiinitoimintaa 

− ennakoivan kun-

nossapidon kulttuu-

ri 
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Taso 3 Kunnossapidon ja tuotannon käytön yhteistoiminta tulee tiivistymään. 

Kunnossapitotoimia tehdään myös käyttöhenkilöstön toimesta ja kunnossapidon 

rooli tulee korostumaan enemmän vaativimmissa kunnossapitotoimissa. Tasoa 

kuvataan organisaatioiden hallinnan ja TPM-tasoksi. (Järviö;Piispa;Parantainen;& 

Åström, 2007, s. 94) 

Taulukko 3. Taso 3 organisaation hallinnan arviointi (Frånlund, 2006) 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 94). 

Heikko  Tyydyttävä Korkea  

− kunnossapidon 

koulutus ei vas-

taa tarkoitustaan 

− puutteellinen 

tiimien välinen 

yhteistyö 

− johtamisen ja 

käytännön teke-

misen roolit epä-

selvät 

− moniosaamisen 

kulttuuria ei ole 

− prosessin käyttä-

jät eivät osallistu 

kunnossapitoon 

− henkilökohtaiset 

suoritustavoitteet 

puuttuvat 

− johtamisen ja käy-

tännön tekemisen 

roolit toimivat 

− prosessin käyttäjät 

osallistuvat kun-

nossapitotoimin-

taan 

− tiimit ja tiimien vä-

linen yhteistyö 

toimii 

− moniosaamisen 

kulttuuri on käy-

tössä 

 

− johtamiskulttuuri 

on ohjaavaa ja yk-

silöä tukevaa 

− tiimit toimivat itse 

ohjautuvasti 

− jatkuvan paranta-

misen kulttuuri 

− organisaatiolla on 

käytössä toiminnan 

kehittämisen oh-

jelmat 

− kunnossapitäjien ja 

käyttäjien osaami-

nen korkealla ta-

solla 

− kannustusjärjes-

telmät ovat käytös-

sä 
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Taso 4 Siirrytään prosessin epäluotettavuuden hallinnasta luotettavuuden 

hallintaan. Kehitetään prosesseja, laitteita ja menetelmiä tavoitellen 

mahdollisimman korkeaa prosessin luotettavuutta ja laitevikojen ennustettavuutta. 

Havainnoidaan prosessien mahdolliset pullonkaulat ja viritetään koneet 

mahdollisimman tehokkaiksi. Tavoitellaan yli 95 % luotettavuustasoa 

kunnossapitotoiminnassa. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 95) 

Taulukko 4. Taso 4 luotettavuuden hallinnan arviointi (Frånlund, 2006) 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 95). 

Heikko Tyydyttävä Korkea  

− RCM on otettu 

käyttöön tulok-

settomasti 

− suunnitelmien 

jalkauttaminen 

käytäntöön puut-

teellista 

− näköalattomuus 

kehitystoimin-

nassa, keskity-

tään pieniin asi-

oihin 

− pyramidin taso-

jen 1 ja 2 toimet 

puutteellisesti to-

teutettu 

− alihankkijoiden 

käyttö suunnitte-

lematonta 

− luotettavuusohjel-

mat ja RCM käytös-

sä avainkohteissa 

− kehityssuunnitelmat 

päivitetty ja käytös-

sä 

− tunnusluvut kattavat 

taloudelliset tavoit-

teet 

− laitteiden ja materi-

aalien laitos-

standardit  

− alihankkijat täyden-

tävät osaamista 

− kokonaiskustannuk-

sissa arvioidaan 

elinkaarikustannuk-

set, ei hankintahin-

taa 

− prosessin elinjak-

son arviointi 

− prosessien luotet-

tavuus korkealla 

tasolla ja luotetta-

vuustaso määrit-

tää tuotantotavoit-

teet 

− kunnossapitotie-

toa käytetään 

trendien analy-

soinnissa ja en-

nustamisessa 

− elinkaariajattelu 

ohjaa pitkäntäh-

täimen suunnitte-

lua 

− alihankintaver-

koston käyttö ja 

yhteistyö sauma-

tonta 
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Taso 5 Tuotanto-omaisuuden hallintamenettelyt ovat käytössä. 

Tuotantokapasiteetti, käyttö ja käytettävyys on optimoitu. Yrityksen johto ja 

kunnossapito kehittävät yhdessä toimintaa. Optimaalinen toimintateho asetetaan 

vastaamaan markkinoiden kysyntää. Yrityksen johto, tuotannon henkilöstö ja 

kunnossapito puhuvat samaa kieltä. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 

95) 

Taulukko 5. Taso 5 tuotanto-omaisuuden hallinnan arviointi (Frånlund, 2006) 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 95). 

Heikko  Tyydyttävä Korkea 

− yrityksen ja kun-

nossapidon johto 

ei pysty linjaa-

maan tavoitteita 

− tuotantotavoit-

teet lyhytjäntei-

siä 

− laitteiden kehit-

tämistä ei oteta 

huomioon tulos-

parannustavoit-

teissa 

− sisäisiä kitkoja  

− yrityksen ja kunnos-

sapidon johto linjaa 

tavoitteet 

− tuotantotavoitteissa 

huomioitu prosessin 

kyvykkyys 

− toimintojen ja proses-

sien johtaminen 

− prosessin luotetta-

vuus ja ketteryys tu-

kee markkinoiden 

vaatimuksia 

− suunnitelmallisuus 

− toiminnanohjaus-

järjestelmät ovat 

integroituneet 

− tuotantoprosessi 

on automatisoitu 

ja kunnossapitoin-

formaatiota käyte-

tään päätöksente-

ossa 

− prosessien elinjak-

soanalyysit ja pa-

rantaminen 

− tunnusluvut ovat 

korkealla tasolla 
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3 KUNNOSSAPIDON PROSESSIT, PALVELUT JA JÄRJESTELMÄT 

Kunnossapidon prosessien johtamisen keskeiset tavoitteet ovat samat kuin 

yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Yritys tavoittelee hyvää tulosta ja 

asiakastyytyväisyyttä, korkeaa tuottavuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä. 

(Laamanen & Tinnilä, 2002, s. 9) Tiedonhallintamenettelyt, joita kutsutaan 

tietojohtamiseksi tarkoittavat menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla organisaatio 

tehostaa tiedon jakamista, rikastamista ja hyödyntämistä. Tietojohtamisen 

keskeisenä tavoitteena on lisätä ihmisten osaamisen kautta organisaation 

kyvykkyyttä ja yrityksen uudistumiskykyä (Laamanen & Tinnilä, 2002, s. 17). 

Prosessien johtaminen eroaa muusta yrityksen johtamisesta siinä, että henkilöstöä 

ei pyydetä tekemään enemmän vaan suorittamaan tehtäviä eri tavalla, jotta 

saavutetaan haluttu ja mitattava lopputulos (Laamanen & Tinnilä, 2009, s. 12). 

Käytännössä kaikissa organisaatioissa tehdään toimintoja prosessimaisesti. Tulos 

on aina sarja suunniteltuja tai vaadittuja toimenpiteitä. Tehtäviä tehdään 

organisaatiossa olevan henkilöstön tuottamana ja ne voidaan erotella omiksi 

kokonaisuuksiksi yrityksen prosesseissa. Yrityksen organisaatiossa siirrytään 

tämän jälkeen prosessien johtamiseen. (Laine, 2010, s. 147) 

Kunnossapidon prosessien keskeisin tavoite on asiakastarpeiden tunnistaminen. 

Kunnossapidossa mietitään millaisilla tuotteilla ja palveluilla asiakastarpeet 

voidaan tyydyttää. Kunnossapidossa suunnitellaan prosesseja, joilla saadaan 

aikaan halutut palvelut ja tuotteet. Samalla selvitetään mitä resursseja, tietoa ja 

materiaaleja tarvitaan prosessin toteuttamiseksi. (Laamanen, 2001, s. 21) 

Prosessien tunnistamisen keskeinen tavoite on löytää asiakastavoitteiden yhteinen 

päämäärä. Prosessin asiakkaana voi olla tuotanto tai toimintoprosessin seuraava 

vaihe. Organisaatiohenkilöstö ymmärtää kokonaisuuden, oman aseman 

tapahtumaketjussa ja sen, miten tuotetaan lisäarvoa prosessin omistajalle. 

Prosessien ja toimintojen kehittäminen perustuu yrityksen kokonaistavoitteisiin ja 

asiakkaan tarpeisiin. (Laamanen, 2001, s. 22)  

Prosessit tuovat järjestyksen epämääräisten tehtävien tekemiselle. Prosessien 

tunnistaminen ja kuvaaminen auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia ja 
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mahdollistaa työmenetelmien kehittämisen. Prosessit toimivat organisaation 

kehittämisen rakenteena. Toiminnan kehittäminen ilman prosessien kuvausta on 

lähes mahdotonta, sillä silloin asioiden syy-seuraussuhteita ei tunneta.   

Kunnossapitoa voidaan tarkastella kunnossapitotehtävien tai tuotantolaitteiden 

näkökulmasta. Kunnossapidon kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii laajempaa 

tarkastelua tuotantolaitoksen koneiden, ihmisten, suoritteiden ja palveluluiden 

näkökulmasta. Kunnossapito on palveluprosessi, joka ei itsessään tuota tarvittavaa 

lisäarvoa yritykselle. Kunnossapidon palveluille on tullut ominaiseksi niiden 

ymmärtäminen prosesseina, jotka koostuvat toiminnoista ja toimintojen eri osa 

alueista. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 157) 

3.1 Kunnossapidon prosessit 

Kunnossapito on henkilöiden tekemää palvelutyötä, joka voidaan ostaa 

ulkopuoliselta toimijalta tai teettää omalla kunnossapidolla. Tavoitteena on 

palvelun laadun takaaminen asiakkaalle eli työtehtävän tilanneelle sisäiselle tai 

ulkoiselle organisaatiolle. Kunnossapidon tehtävät tulee vakioida ja ohjeistaa 

kunnossapidon palvelutason laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. (Laine, 2010, 

s. 146)  

Kunnossapidon prosessien tunnistaminen on keskeisessä asemassa kehitettäessä 

sen toimintaa. Lisäksi on tunnistettava kunnossapitoprosessien alkaminen ja 

päättyminen sekä asiakkaat, tuotteet ja syötteet. Yrityksen prosessit jaetaan ydin- 

ja tukiprosesseihin, jolloin ydinprosessi on asiakkaalle suoraan arvoa tuottava 

prosessi. (Laamanen & Tinnilä, 2002, s. 53)  

Kunnossapidon prosessien sijoittuminen prosessikarttaan hahmottaa 

kunnossapidon luonteen kokonaisuudessa. Kunnossapidon palveluiden 

tuottamiseksi tarvitaan henkilöstöä, joka voi olla yrityksen omaa tai ulkoista 

henkilöstöä. Kunnossapito voi olla kokonaan ulkoistettu, jolloin se on 

palveluntuottajan yrityksen ydintoimintaa ja palvelun ostajan tukipalvelua. 

Yksinkertainen prosessikartta selkeyttää prosessien tunnistamista. Prosessikartta 

on esitetty kuvassa 12.   
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Kuva 12. Prosessien kuvaustasot (JUHTA, 2002). 

Prosessikuvausten avulla ymmärretään, mitä toimintoja on tarkoitus tehdä ja mitä 

sidosryhmiä tarvitaan mukaan prosessien läpiviemiseksi. Ensimmäisellä tasolla 

päätetään yrityksen visio ja strategia eli mitä yritys haluaa olla ja mikä on sen 

tavoite tulevaisuudessa. Kokonaisuudesta luodaan prosessikartta, jolloin 

osaprosessit synnyttävät prosessikokonaisuuden. Prosessien vuorovaikutusten 

tarkastelu on välttämätöntä, koska yrityksen eri osastot ja toimijat tulee linkittää 

toisiinsa. Näin saadaan aikaan aito vuoropuhelu yrityksen sisällä. Kuvassa 13 on 

esimerkki työtilausprosessin kaaviosta. (Laine, 2010, s. 159) 
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Kuva 13. Työtilausprosessin kaavio, mukaillen (Laine, 2010, s. 159). 

3.2 Kunnossapitopalvelun tuottaminen 

Kunnossapitopalvelun tuottaminen on haastavaa ja monimuotoisempaa kuin 

yleisesti arvioidaan. Kunnossapitoyritykset hakevat uusia kasvun mahdollisuuksia 

lisäämällä tuotepohjaiseen toimintaan ratkaisuja ongelmiin ja siten tuottamaan 

lisäarvoa asiakkaalle. Sisäisen tai ulkoisen kunnossapitotoimittajan osaamisen ja 

palvelun arvostus nousee ja tällöin voidaan puhua arvopartnereista. (Grönroos, 

ym., 2007, s. 8) 

Kunnossapitotoiminnan tuottamisessa nojaudutaan perinteisesti yrityksen 

strategiaan ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Kun tulevaisuus nähdään 

hallittavana, voidaan siihen varautua strategiasuunnittelulla ja informaation 

hallinnalla. Keskeisenä ajatuksena on omien voimavarojen suuntautuminen ja 

niiden hallinta. Toiminnan päämäärät koskevat omaa ydintuotetta ja -osaamista ja 

niitä mitataan normaalin tuotannon mittareina, joita ovat tehokkuus, tuottavuus ja 

laatu. (Grönroos, ym., 2007, s. 19) Asiakaslähtöisessä mallissa ajatuksena on, että 

strategisella suunnittelulla on rajansa. Tulevaisuutta ei voida ennustaa, vaan monia 

erilaisia polkuja voidaan käyttää tavoitteen saavuttamiseksi. (Grönroos, ym., 

2007, s. 20) 
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Kunnossapidossa palveluita ei toimiteta yksisuuntaisesti ja vain yhden toimijan 

voimin, vaan yhdessä verkoston kanssa. On tärkeää tunnistaa oman organisaation 

kyvykkyydet sekä ulkopuoliselta palveluverkostolta saatavat kyvyt ja palvelut. 

Teollisuuden palveluiden ytimenä on ollut yritysten fyysinen prosessi laitteineen. 

Kunnossapito tuo onnistuessaan asiakkaalle arvoa ja tähän ei vaikuta se, onko 

kunnossapito ostettu palveluna vai tehty itse. Tärkeintä ovat siitä saatavat 

välittömät edut yrityksen liiketoimintaan. (Grönroos, ym., 2007, s. 89) 

Kuvassa 14 on esitetty kunnossapitotarjonnan tasoja. 

 

Kuva 14. Kunnossapidon palvelutarjooman tasoja ja prosessin elinkaari, mukail-

len (Grönroos, ym., 2007, s. 92). 

Kunnossapidon palvelutarjooman tasot sisältävät seuraavat asiakokonaisuudet 

(Grönroos, ym., 2007, ss. 92-95): 

Materiaalipalvelut Asiakkaalle tarjotaan koneita ja laitteita sekä niihin liittyviä 

varaosapalveluja. 
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Prosessin resurssipalvelut Palvelut ovat tuotteiden huolto-, koulutus ja 

neuvontapalveluita. Tätä mallia voidaan soveltaa missä organisaatiomallissa 

tahansa. 

Prosessin ylläpitopalvelut Palvelut voivat olla kiinteähintaisia ennalta määrättyjä 

tehtäviä tai niistä voidaan maksaa kulutuksen mukaan. Nykyisin suositaan 

ylläpitopalveluita, jotka sisältävät ennaltaehkäiseviä huolto-ohjelmia, 

korjauspalveluita, varaosia ja niihin kuuluvia logistisia palveluja sekä 

investointien suunnittelua ja toteutusta.  

Prosessin käytettävyyspalvelut Palvelutason keskeisenä tavoitteena on antaa 

asiakaslupaus korkeasta käytettävyydestä ja minimoida laitteiston 

käyttämättömyys. Malli edellyttää kunnossapitojärjestelyitä, jotta laitteiden 

käyttöastetta voidaan jatkuvasti mitata ja todentaa. Käytössä on käytettävä 

prosessin seurantaan liittyviä järjestelmiä, joiden antaman informaation 

perusteella voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä halutun ja määritellyn tuloksen 

saavuttamiseksi. 

Prosessin suorituskykypalvelut Palvelulla on tarkoitus antaa takuu 

suoritettavalle suoritustasolle, jolloin on tärkeää saavuttaa tuotannolliset tavoitteet. 

Laitteiden käytettävyys ei ole ainoa kriteeri vaan niiden kokonaisvaltainen 

tuottavuus. 

Prosessin elinkaaren luvatut kustannukset Palvelussa osoitetaan 

elinkaarikustannusten rakenteeseen liittyvä laskentamalli. Mallista selviää 

elinkaarikustannukset ja luvattu toiminnan taso sekä niiden pysyminen tavoitteen 

mukaisella tasolla. Malli on luonteeltaan samanlainen kuin leasing-sopimuksissa; 

tarkastelujakson kustannukset on jaettu esimerkiksi kuukausittain.  

Palveluprosessin yhteinen ansainta Palvelun tarjoaja ottaa vastuun asiakkaan 

toiminnoista, esimerkiksi kunnossapidosta, tai muusta yrityksen liiketoiminnasta, 

kuten esimerkiksi markkinoinnista. Markkinointi on voinut olla yrityksen 

ydintoimintaa. Hyödyt ovat lopputuote, joka voi olla käytettävyyttä tai tuotteiden 

myyntiä. 
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Kunnossapidon palvelukonsepti on vietävä suunnitelmallisesti käyttöön. 

Suunnitelman onnistumiselle on merkittävää se, että kaikilla kokonaisuuden 

hyväksi työtä tekevillä on tarvittavat tiedot ja oikea kuva todellisesta tavoitetilasta.  

Kunnossapidon prosessit on kuvattu kuvassa 15 kunnossapidon 

tehtäväkokonaisuutena, informaatioiden hallintana ja logistiikan tehtävinä. 

Organisaation sisällä tai organisaatioiden välillä prosessoidaan tehtävät siten, ettei 

palveluiden toimitusketjuun tule katkoksia.  Prosessin tapahtumat kirjataan ja 

niistä tehdään jatkotoimenpiteitä esimerkiksi sisäiseen kustannusseurantaan ja 

palvelun tuottaneelle yritykselle laskutuksen muodossa. (Grönroos, ym., 2007, s. 

104) 

 

Kuva 15. Palvelukokonaisuuden päätehtävät, mukaillen  (Grönroos, ym., 2007, s. 

104). 

Kunnossapidon uusi toimintorakenne ja tietovaatimukset luovat uusia tehtäviä ja 

toimia kunnossapitoprosessiin. Yritysten verkostoituminen toisiinsa edellyttää 

aivan uusia toimintatapoja ja hallitumpaa tiedonhallintaa. Tiedon määrä on 

kasvanut koko ajan, joten sen valjastaminen järkevään käyttöön on haasteellista. 

Lainsäädännön vaatimuksista johtuen tietohallintaa on pidettävä yllä erilaisten 

viranomaisten vaatimusten suhteen. Lisäksi yrityksen on hallittava tietomassaa 

siinä määrin, että liiketoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää jatkuvasti 
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vaatimusten mukaiseen suuntaan. Nykyisin ei voida hallita vain prosessien 

osakokonaisuuksia, vaan tarvitaan asiantuntemusta prosessikokonaisuuksien 

tietovirroista ja niiden keskinäisestä integroinnista (Grönroos, ym., 2007, s. 111).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.3 Kunnossapidon tietojärjestelmä 

Kunnossapidon tietojärjestelmä voi olla osana yrityksen ERP (Enterprise 

Resource Planning) -järjestelmää. Toiminnanohjausjärjestelmillä on merkittävä 

vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Järjestelmän hankinta 

vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin ja henkilöstön työtehtäviin. 

Järjestelmähankkeelle tulee asettaa liiketoimintalähtöiset tavoitteet. Hankkeen 

avulla pyritään parantamaan kilpailukykyä, resurssien käyttöä ja tehostamaan 

tietojen käsittelyyn liittyviä tehtäviä sekä niiden hyödyntämistä liiketoiminnan 

prosesseissa. (Vilpola & Kouri, 2006, s. 7)  

Yrityksen ERP-hankintaprosessin päävaiheet on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Yrityksen ERP-hankintaprosessin päävaiheet, mukaillen (Vilpola & 

Kouri, 2006, s. 13). 
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ERP-hankkeen tueksi on kehitetty asiakaskeskeisen vaatimusten määrittelyn tun-

nistamisen menetelmä, jonka kolme päävaihetta ovat (Vilpola & Kouri, 2006, s. 

21): 

1. Toimintoanalyysi: kriittisten toimintojen tunnistaminen yrityksen 

nykyisessä toimintamallissa 

2. Toimintaympäristöanalyysi: toimintojen analysointi työympäristössä 

käyttäjäkeskeisen menetelmän avulla 

3. Riskianalyysi: järjestelmän valintaan, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien 

riskien tunnistaminen ja analysointi 

 

Kuva 17. ERP-järjestelmän asiakaskeskeisen hankintamenetelmän päävaiheet 

(Vilpola & Kouri, 2006, s. 21). 

Kunnossapidon tietojärjestelmän tulee tukea yrityksen liiketoiminnan ja hallinnan 

sekä johtamisen tavoitteita. Kaikkea edellä mainittua tarvitaan, jotta järjestelmä 

palvelisi henkilöstöä ja organisaation tavoitteita niin hyvin kuin mahdollista. 

Tärkeää on, että kerätty kunnossapitotieto on koko ajan käytettävissä. 

Tavoitteeseen ei sovi henkilökohtainen menestyksen tavoittelu. Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi hankalaa tiedon saatavuutta tai epämääräisiä jakelukanavia, 

joiden kautta voidaan tehdä osa organisaatiosta tiedosta riippuvaiseksi. 

(Laamanen, 2005, ss. 25-26) 
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Tuotantolaitosten kunnossapidossa on käytössä erilaisia tietojärjestelmiä. 

Järjestelmät voivat toimia itsenäisinä ohjelmina tai kokonaisuuteen integroituina 

osina. Kansainvälisessä kirjallisuudessa kunnossapidon tietojärjestelmästä 

käytetään lyhennettä CMMS – Computerized Maintenance Management System 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 219). 

Tietojärjestelmät voidaan jaotella järjestelmän integraatioasteen mukaan 

seuraavasti: kokonaisvaltaisesti ERP-toiminnanohjaukseen integroidut 

järjestelmät ja erilliset järjestelmät, jotka toimivat omana kokonaisuutenaan. 

Integroidussa järjestelmässä kunnossapito on omana moduulinaan osa ERP-

kokonaisuutta. Erillisissä järjestelmissä jokaiselle alueelle on oma sovellus ja 

niiden välille rakennetaan tarvittaessa liittymiä. Räätälöidyissä ratkaisuissa 

kunnossapitojärjestelmä muokataan asiakkaan tarpeen mukaan. Tällöin toiminnan 

sisällön määrittely ja käyttäjävaatimukset vaativat paljon työtä. Kiinteissä, 

toimintosisällöltään aina lähes modifioimattomissa kunnossapitojärjestelmissä 

järjestelmä toimitetaan kaikille asiakkaille samanlaisena. 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 220) 

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan keskeisimpänä tavoitteena on 

tietojärjestelmien vaatimusten määrittely ja niiden hyödyntäminen käytännössä. 

Kunnossapidon tietojärjestelmää voidaan verrata mihin tahansa työkaluun eli se 

on hyödyllinen vasta sitä käytettäessä. Käyttämätön järjestelmä aiheuttaa turhaa 

päänvaivaa organisaatiossa. Kunnossapitotapahtumia on seurattava säännöllisesti 

ja toiminnalle on asetettava mittarit tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnossapidon 

mittareista tärkeimmäksi muodostuu ainakin ylemmän johdon tasolla 

kustannusten seuranta. (Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, ss. 220-221) 

3.3.1 Kunnossapidon tietojärjestelmien rakenne ja toiminnollisuus 

Laitepaikkojen ja laiteyksilöiden perustiedot muodostavat tietojärjestelmän 

perustan. Tuotantolaitoksessa on määrätty laitehierarkia, joka voi vaihdella 

tuotantolaitoksen rakenteesta riippuen. Laitepaikat ja laiteyksilöt muodostavat 

määrätyn hierarkian kunnossapitojärjestelmän rakenteeseen. Kuvassa 18 on 
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esitetty tyypillinen laitekokonaisuuden malli. Prosessiteollisuudessa on usein yksi 

pääprosessi ja sen rakenne on lähes muuttumaton koko laitoksen elinkaaren ajan. 

Laitepaikat ovat vakiintuneita yrityksen oman käytännön mukaan. 

Prosessilaitoksissa käytetään laitepaikkojen määritykseen usein laitosten omaa 

positiointijärjestelmää. Konepajateollisuudessa ei ole tarvetta luoda 

laitepaikkahierarkiaa, koska konepajan pohjapiirros voi muuttua sen elinkaaren 

aikana. Kunnossapitotoimet kohdistetaan yleensä laiteyksilölle esimerkiksi CNC-

sorvi, jyrsinkone ja hitsausyksikkö. Jokaiselle laiteyksilölle annetaan oma 

numero, jolla se voidaan identifioida.  

 

Kuva 18. Kunnossapitolaitekokonaisuuden laiterakenne. 

Laitepaikkajärjestelmä on perusedellytys seurattaessa kunnossapitohistoriaa ja 

kustannuksia. Laitepaikalle tai laiteyksilölle annetaan kustannuskohdistusta varten 

dimensiot taloushallinnan hierarkian mukaan. Myöhemmässä vaiheessa samaa 

dimensiohierarkiaa hyödynnetään kunnossapidon kustannusseurannassa ja 

budjetoinnissa.  Kuvassa 19 on esitetty laitehierarkian toimintaa käytännössä ja 

laitteen sijoitusta laitepaikalle. Kuvassa on esimerkki moottorin eri sijainneista 

laitepaikalta korjaukseen ja takaisin varastoon. (Järviö;Piispa;Parantainen;& 

Åström, 2007, s. 223)  
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Kuva 19. Kunnossapidettävän laitteen sijainnit laitepaikalta huoltoon 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 223). 

Seuraavaksi on esitelty kunnossapitojärjestelmän rakentamiseen liittyviä käsitteitä 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, ss. 224-228): 

Laitepaikka ja laiteyksilö 

Laitepaikka on laiteyksilön toimipaikka tuotantoprosessissa. Laitepaikka on 

laiteyksilön kiinteä kohde. Kuvassa 19 moottori asennetaan laitepaikkaan ja 

siirretään huoltoon ja takaisin varastoon kunnossapitotoimenpiteiden näin 

vaatiessa.  

Laitepaikka = Prosessipaikka = Positio 

Laiteyksilö on laite, joka on identifioitu omalla numerokoodilla. Laitenumero on 

sama koko sen elinkaaren ajan. Numeron perusteella kunnossapitojärjestelmästä 

nähdään laitteen sijainti, tekniset tiedot ja vikahistoria. Laiteyksilö voi liikkua eri 

laitepaikoissa, korjaamolla, huollossa, ulkoisella toimijalla tai varastossa. 
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Laite = fyysinen kone tai sen osa, esimerkiksi oikosulkumoottori, vaihde tai 

pääomaltaan arvokas venttiili 

Nimike = varaosa, laite 

Nimike on yleensä varaosa tai laite, jolla on varastonhallinnassa käytettävä 

nimikenumero. Nimikenumero sisältää kaikki varastointiin, ostoon ja pääoman 

hallintaan liittyvät tarvittavat perustiedot. 

Laitepaikkahierarkia kuvaa tuotantolaitoksen laitteiden hierarkista kokonaisuutta 

ja niiden liittymistä toisiinsa. Tuotantolaitos on laitepaikkahierarkian ylin taso 

yksittäisen laitoksen tasolla. Hierarkia voidaan rakentaa prosesseittain, 

tuotantolinjoittain, rakennuksittain tai positioittain toimivaksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi, joka vastaa myös visuaalisesti laitoksen prosessin tai konepajan 

rakennetta. Prosessimainen hierarkiarakenne on esitetty kuvassa 20. 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, s. 226) 

 

Kuva 20. Prosessinmukainen laitehierarkiarakenne (Järviö;Piispa;Parantainen;& 

Åström, 2007, s. 226). 
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Kunnossapidon tietojärjestelmä koostuu seuraavista toiminnollisuuksista 

(Järviö;Piispa;Parantainen;& Åström, 2007, ss. 229-244): 

Materiaalien hallinta on merkittävä kokonaisuus osana kunnossapidon 

tietojärjestelmää. Materiaalien hallinta voi olla kohdennettu vain kunnossapidon 

organisaatiolle tai se voi olla osa suurempaa materiaalien hallintakokonaisuutta. 

Toimiva materiaalien hallinnansuunnittelu on tärkeä toiminto laadukkaan 

kunnossapidon suorittamiseksi. Materiaalivaraston perustaminen vaatii 

kokonaisvaltaisen toimintoprosessin tietämyksen jokaisesta liiketaloudellisesta 

näkökulmasta. Kun materiaalivarastot on perustettu, ne kuuluvat tilintarkastuksen 

piiriin ja vaatimuksista johdettuihin vastuisiin koko organisaatiossa. 

Materiaalien hallinnan perusasiat: 

− varastojen perustiedot sisältäen varastojen ja varastopaikkojen koodauksen 

− nimikkeiden perustiedot ja nimikkeiden kohdennus dokumentteihin ja 

asiakirjoihin 

− mahdollisuus kohdentaa nimikkeet laitepaikoille ja laitteille sekä 

nimikkeiden osarakenteisiin 

− nimikkeiden luokittelut esimerkiksi ”varastoitavat varaosat”, ”ei- 

varastoitavat varaosat” ja ”investointivaraosat” 

− osaava henkilöstö, joka pystyy kehittämään toimintaa koko ajan 

Ostotilausjärjestelmällä hallitaan materiaalien ja palveluiden tilaamiseen liittyviä 

toimeksiantoja. Toimeksiannot voivat tulla varastonhallintajärjestelmästä suoraan 

varastontäydennysehdotuksena tai organisaation henkilöstöltä 

hankintaehdotuksena, jolloin osto tilaa materiaalit tai palvelut ostojärjestelmällä. 

Näin ostotoiminta saadaan hallituksi kokonaisuudeksi yrityksen vaatimusten 

mukaisesti. Ostojen hyväksyntä ja kustannuskohdistus on tärkeää 

ostotoiminnassa. 

Kunnossapidon myynti ja laskutus on kunnossapidon nimensä mukaisesti 

toiminto, jossa ulkopuolinen kunnossapitotoimija myy palveluitaan ja laskuttaa 

asiakkaitaan niistä. Kunnossapitotoimintoja voidaan ulkoistaa useilla erilaisilla 
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malleilla, josta merkittävin on toimintojen myynti kokonaan ulkopuoliselle 

toimijalle. Käytössä on usein osakokonaisuuden myynti kuten esimerkiksi 

rakennusten kunnossapito. Toimintojen keskeinen osa on työtilausten kohdennus 

laskutusjärjestelmään. Toiminnassa on haastavinta asiakasyrityksen laitekannan 

integrointi ulkopuolisen toimijan järjestelmiin. Toimijoiden vaihtuessa on 

asiakasyrityksen osallistuttava järjestelmän rakentamiseen. Tämä osaaminen 

kannattaa pitää itsellä omana tietona, jota tarjoillaan ulkopuoliselle toimijalle 

tarvittaessa.  

Toimittajarekisteri on osto-, myynti- ja laskutusjärjestelmän tärkeä alijärjestelmä. 

Rekisteriä voidaan hyödyntää yritysten erilaisista näkökulmista, joista 

merkittävimpiä ovat toimittajatiedot, asiakastiedot ja laskutustiedot ehtoineen. 

Rekisterin informaatio täydentyy sitä käytettäessä, jolloin sen avulla voidaan 

luoda esimerkiksi toimijoiden laadukkuutta ja kustannuksia seuraavia mittareita. 

Vika- ja häiriöilmoitusjärjestelmät ovat kunnossapitoa vaativien tapahtumien 

informaatiojärjestelmä tuotannollisesta tai kunnossapidollisesta näkökulmasta 

katsottuna.  Ne eivät ole työtilausjärjestelmiä, vaikka ne usein laukaisevat 

kunnossapidolliset tehtävät. Häiriöistä kerätään informaatiota tuotantoprosessin 

eri vastuuhenkilöille. Jokainen häiriö ei tarvitse kunnossapidollisia toimia, vaikka 

häiriö keskeyttäisikin tuotannon aiheuttaen hävikkiä tuotantoprosessissa. 

Informaatio voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti tai automaattisesti 

suoraan prosessin ohjausjärjestelmästä. Kunnossapitoa vaativista ilmoituksista 

luodaan työtilaus, jossa tehdään toimenpidesuunnitelma resursseineen, 

materiaaleineen ja aikatauluineen. Lopullisen korjauksen valmistuttua ja 

tuotannon käynnistyttyä on tärkeää analysoida ongelman juurisyy erilaisten 

menetelmien avulla. Jos ongelmat alkavat kasautua yhdelle laitteelle tai 

laitekokonaisuudelle, on tehdyistä analyyseistä apua prosessin kehittämiselle. 

Työtilausjärjestelmä on jatkoa vika- ja häiriöilmoitusjärjestelmälle. Työtilausten 

käsittely ja prosessointi on tärkeä osa kunnossapitotöiden suunnittelua. 

Työtilausjärjestelmä on samankaltainen kuin tuotannonsuunnittelujärjestelmä. 

Tavoitteena on kuormittaa kunnossapidon resursseja, jotta halututut tehtävät 
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saadaan tehtyä sekä saavuttaa kaikki tuotannolliset tavoitteet, jotka ovat 

riippuvaisia laitteiden toimivuudesta ja käytettävyydestä. Työtilausnumeroa 

käytetään koko työtehtäväprosessin ajan koskien siihen liittyviä varastosta ottoja 

ja suoraan tilattuja materiaaleja ja palveluja. Tehdyistä toimenpiteistä tehdään 

erilaisia käyttötarkoitukseen sopivia raportteja koko kunnossapitoelinkaaren ajan. 

Ennakkohuoltojärjestelmän avulla hallitaan kunnossapidollisia tehtäviä, joiden 

tarkoituksena on tehdä toimenpiteitä tuotantolaitteille ennen niiden vikaantumista. 

Ennakkohuoltotilaus on samankaltainen kuin varsinainen työtilaus, erona on 

töiden toistuvuus. Töitä voidaan ohjata usealla erilaisella ohjausmenetelmällä. 

Suosituimmat ohjausmenetelmät ovat kalenteri-, käyttötunti- ja 

tuotantomääräperustaiset ohjausintervallit.  Kehittyneissä järjestelmissä tuotannon 

laitteet ilmoittavat itse vikaantumisesta, vaikka ne eivät todellisuudessa heti 

pysähtyisikään ja siten häiritsisi sujuvaa tuotantoa. Ilmoituksen voi laukaista 

prosessin ohjaukseen liitetyt anturit, joita voivat olla esimerkiksi lämpötila, paine, 

virrankulutus jne. Mahdollisesta vikaantumisesta lähetään informaatio 

kunnossapitojärjestelmään tai mobiililaitteeseen kuten matkapuhelimeen.  

Resurssien hallinta on keskeinen toiminto kunnossapidon tehtävien, resurssien ja 

materiaalien ajoituksessa suunnitelluille kunnossapitotoimille. Resurssien hallinta 

tehostaa kunnossapidon organisaation ja ulkopuolisten alihankkijoiden tehtävien 

hyötysuhdetta, koska jokaisella resurssilla tai työryhmällä on tiedossa ohjelma 

tuleville päiville tai viikoille. Vaikka suunniteltujen työtehtävien väliin tulisi 

häiriötehtäviä niin asentajat palaavat suunniteltuihin alkuperäistehtäviin, kun ovat 

saaneet häiriötehtävän suoritettua. Resurssien suunnittelu on hyvä tehdä 

mahdollisimman joustavasti. Tämä antaa liikkumavaraa ja mahdollistaa 

vuorovaikutuksen tehtävien suunnittelussa. Isojen huoltorevisioiden suunnittelu 

vie aikaa noin puoli vuotta, joten tämä kokonaisuus on hyvä olla täysin oman 

suunnitteluryhmän hallinnassa. 

Työtuntien kirjaus tehdyille työtehtäville antaa kunnossapidon suunnittelulle ja 

tunnusluvuille todenmukaisen pohjan. Kirjauksilla voidaan seurata kunnossapidon 

kustannusten jakautumista sekä eritellä kunnossapidolliset toimet esimerkiksi 
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suunnitelluiksi, ennakoiviksi tai häiriötöiksi. Paras lopputulos saadaan kun 

kunnossapitotöiden työtunnit syötetään suoraan kunnossapitojärjestelmään vain 

yhden kerran. Tämän jälkeen toteutuneet työtunnit lähetetään niitä tarvitseville 

asianosaisille, kuten tuntien hyväksyjälle, palkanlaskijalle ja laskutukseen. 

Projektien ja seisokkien hallinta on osa resurssien ja materiaalien suunnittelua. 

Suunnittelua käytetään suuremmissa kokonaisuuksissa, joissa on tarvetta niputtaa 

tehtävät ja kohdentaa ne aikajanalle resursseineen, materiaaleineen ja 

aikatauluineen niiden keskinäisellä riippuvuussuhteella. Huoltoseisokkien 

vastuuhenkilöt käyttävät suunniteltua tietoa hyväksi koko projektin ajan ja 

päivittävät aikatauluriippuvuuksia töiden edetessä. Huoltoseisokit kestävät yleensä 

muutamasta päivästä kuukausiin. 

Dokumenttien hallinta on tärkeä osa kunnossapitojärjestelmän käytännön 

toiminnollisuutta. Hallittavia dokumentteja ovat piirustukset, käyttöohjeet, 

erilaiset raportit ja pöytäkirjat. Dokumentit hyödyntävät henkilöstöä asemasta 

riippuen. Mobiilijärjestelmien lisääntymisen kautta dokumentteja voidaan käyttää 

paikkariippumattomasti. Dokumentit voidaan tallentaa suoraan 

kunnossapitojärjestelmään tai ne voivat olla osa isompaa dokumenttien 

hallintajärjestelmää. Dokumentit linkitetään laitekorteille ja työtilauksille parhaan 

käytännön mukaisesti.   

Raportointi ja analyysit ovat kunnossapidon toiminnollisuuden ja 

kustannusseurannan mittaamisen ydintä. Kunnossapitojärjestelmän 

käyttöasteeseen sidottuja mittareita on hyvä olla olemassa, jotta voidaan varmistaa 

käytettävän tietomassan vastaavan todellista kunnossapitokäyttäytymistä ja näin 

ollen todeta järjestelmän olevan hyödyllinen. Kunnossapitojärjestelmän kautta 

tehtyjen kunnossapitotehtävien kustannusten on oltava yli 80 % kunnossapidon 

kokonaiskustannuksista. Näin voidaan luotettavasti käyttää olemassa olevaa tietoa 

toiminnan analysointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.  

Kokonaisvaltaisesti kuvattuna koko kunnossapitoprosessi on osa PDM (Product 

Data Management) tuotetiedon hallintaa, joka käsittää tuotteen 

kunnossapitotiedonhallinnan koko sen elinkaaren ajan (Sääksvuori & Immonen, 
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2002, s. 13). Tietojärjestelmät ovat operatiivisen toiminnan ydin. Ne tarkoittavat 

samaa kuin korjaamon kone, prosessin laite tai asentajan käsityökalu. Yrityksen 

ongelmia ei kuitenkaan ratkaista pelkästään tietojärjestelmien parantamisella vaan 

niiden käytöllä normaaleissa yrityksen prosesseissa. Tuloksia analysoidaan ja 

käytetään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (Laamanen, 2005, s. 219) 

3.3.2 Kunnossapidon tietoprosessin tavoitetila 

Kunnossapitojärjestelmän avulla saavutetaan kunnossapitokustannuksiin 30 % 

säästöt verrattuna häiriöreagoivaan kunnossapitoon, jossa toiminnot käynnistyvät 

vasta kun jotain on vialla tai vikaantumassa (Levitt, 2011, s. 16). Tyypillistä 

häiriöreagoivalle toiminnalle on, että sitä ei voida johtaa ja pidemmän aikavälin 

toimenpideratkaisut ovat mahdottomia suunnitella, koska kunnossapidettävä 

kohde muuttaa muotoaan koko ajan. Toimenpiteiden johtamisen perusongelmaksi 

tulee lisäksi resurssien kohdentaminen ja tarvesuunnittelu. Jokainen päivä sisältää 

erilaisia yllätyksiä. Resurssit joutuvat venymään aikariippuvaisesti tehtävissään, 

joten henkilöstön jaksamisen suhteen tulee ongelmia ja tulokset huonenevat koko 

ajan.  

Kunnossapidon ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen voi tuntua 

ulkopuolisesta toimijasta helpolta ratkaista. Ratkaisuja on mahdotonta esittää, jos 

ei tiedetä mitä korjaavan kunnossapidon toimia on tehty ja mitä on havaittu 

korjausten yhteydessä. Organisaatio voi saada ulkopuolelta neuvoja tai 

vaatimuksia, jotka pahentavat kierrettä syvemmälle ei toivottuun tilaan. 

Kunnossapidon resursseista voidaan tehdä palokunta-tyyppisiä eli henkilöstö 

kutsutaan töihin kun häiriöitä ilmenee. Tämän tyyppiset ratkaisut eivät tuota 

toivottua lopputulosta, koska kunnossapitohenkilöstön pompottaminen alkaa 

näkyä työmotivaation heikentymisenä ja pahimmillaan johdon sekä 

kunnossapidon ristiriitaisena tavoitteena.  

Organisaatioiden informaatioprosessin ja käytännön välisessä yhteydessä voidaan 

havaita eroavaisuuksia sen toimintotyypin mukaan. Kun toimitaan suunnitellusti 

ja lähes häiriöttömässä ympäristössä, työskentelyyn liittyvää tietoa haetaan ja 
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saadaan yhdessä sovituista toimintatavoista, prosesseista ja informaatiovälineistä, 

kuten esimerkiksi kunnossapitojärjestelmästä. Kun toiminnassa ilmenee häiriöitä, 

ei informaatiota saada tarpeeksi eli se joudutaan kaivamaan esiin haluttujen 

toimenpiteiden mukaisesti. Organisaatio turvautuu usein näissä tilanteissa 

suhdeverkostoihin, joita ovat esimerkiksi kollegat sekä sisäiset ja ulkoiset 

verkostot. Uusien toimintatapojen kirjaaminen järjestelmään on tärkeää. Samalla 

lisätään organisaation tietämystä tehdyistä ratkaisuista ja menettelyistä. (Stenberg, 

2012, s. 202) 

Kunnossapidon järjestelmällisen hallinnan etuja ovat (Levitt, 2011, s. 17): 

− lisää käyttäjien, kunnossapitoasentajien ja yhteisön työturvallisuutta 

− vähentää häiriöaikoja ja lisää samalla tuottavaa käyntiaikaa 

− lisää laitteiden käytettävyyttä 

− pienentää tuotantokustannuksia tuotettua yksikköä kohden 

− kunnossapitotoimet on suunniteltu ja aika-ajoitettu 

− vähentää vaurioituneiden komponenttien määrää 

− pienentää kunnossapitotoimien laajuutta ja korjaukset ovat täsmällisempiä 

− parantaa asiakasuskollisuutta 

− vähentää korjaustehtävien määrää 

− lisää laitteiden elinikää 

− vähentää laiteinvestointeja ja varalaitteiden määrää 

− parantaa laaduntuottokykyä 

− vähentää ylitöiden määrää 

− lisää kassavirtaa 

− vähentää vikapotentiaalien riskiä 

− pienentää varastojen kokoa 

− pienentää vakuutusmaksuja 

− täyttää viranomaisvaatimuksia 

− auttaa havaitsemaan ongelma-alueet ja kohdentamaan parannusehdotukset 

oikeisiin kohteisiin 

− lisää laitetuntemusta ja ohjeistusta 

− pienentää kunnossapitokustannuksia 
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Kunnossapidon tehtäville on tärkeää asetta tavoite. Vielä tärkeämpää on tietää 

mikä on tavoitetila ja mitkä ovat parhaat käytännöt kansainvälisessä vertailussa. 

Kunnossapitoa on tutkittu laajasti ja kunnossapidon tehtävien kohdennukselle on 

asetettu optimaalisia vaatimuksia. Vaatimukset muuttuvat jonkin verran 

kohdeyrityksen prosessin mukaan. Joel Levit (2011, s. 60) on esittänyt seuraavan 

optimaalisen tavoitetilan kunnossapidon töiden jakaumalle tehtävätyyppien 

mukaan. Kunnossapidon tehtävälajien jakauman optimaalinen tavoitetila työajan 

perusteella on kuvattu seuraavasti:  

− 15–25 % ennakkohuoltotehtävät ja ennustavan kunnossapidon tehtävät 

− 55–60 % huoltolistojen informaation mukaiset korjaukset ja lyhyet 

korjaustehtävät 

− 5–15 % suunnitellut kunnossapidon tehtävät 

− 15–30 % häiriökorjaukset ja muut osoitetut tehtävät 

Tuotantolaitoksen kunnossapidon suunnitteluprosessi tarvitsee kaiken 

informaation tuotantoprosessista laitteineen ja resursseineen. Aikataulutus tehdään 

yhteistyössä käytön tai tuotannon henkilöiden kanssa. Tarkoituksena on saavuttaa 

ennakkohuoltosuunnitelma, joka on täsmällinen ja siinä on huomioitu 

menestyvään kunnossapitotehtävään tarvittavat tiedot: työresurssit, työkalut, 

materiaalit, varaosat, toimittajat, informaatiot, suunnittelutiedot ja piirustukset, 

työluvat ja lakisääteiset luvat. (Levitt, 2011, s. 208)  
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4 CASE: PROSESSIYRITYKSEN KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN 

HANKINTAPROSESSI 

Prosessiyrityksen kunnossapitotiedon hallinnan merkitys on kasvanut viimeisten 

vuosien aikana. Prosessiyrityksen toiminnan tasoa kehitetään jatkuvasti, joten 

uuden modernin kunnossapitojärjestelmän hankinta koettiin ajankohtaiseksi. 

Järjestelmähankkeen tarkoituksena oli hankkia uusi kunnossapitojärjestelmä 

ensisijaisesti prosessiyrityksen tuotannon käyttöön.  Myöhemmässä vaiheessa 

vaatimuksena oli laajentaa kunnossapitojärjestelmän käyttöä prosessiyrityksen 

muihin toimintoihin. 

 

Kunnossapitojärjestelmähankkeeseen liittyy useita eri osapuolia. Kuvassa 21 on 

esitetty hankkeen osapuolet; yrityksen tuotannon edustajat, tietohallinnon 

edustajat ja järjestelmätoimittaja. Yrityksen tavoitteena on saada toimiva 

tiedonhallintaprosessi, johon ei haluta ylimääräistä työtä tietojärjestelmäkirjausten 

vuoksi. Tietohallinnon päätavoitteet ovat tietojärjestelmien yhteensovittamisessa 

ja järjestelmähankkeessa. Järjestelmätoimittajan tavoite on tehdä kannattava 

järjestelmätoimitus ja saada asiakastarpeet tyydytettyä sekä projektin aikana että 

tulevaisuudessa. (Vilpola & Terho, 2008, s. 9) 

 

Kuva 21. Järjestelmähankkeen pääosapuolet (Vilpola & Terho, 2008, s. 9). 



53 

 

Yrityksen tietojärjestelmiä käytetään tuotantotietojen tallentamiseen, tiedon 

välittämiseen ja seurantaan. Nykyisin tietoa käytetään hyväksi yrityksen kaikissa 

prosesseissa, joten tiedon kirjaaminen yhden kerran on tärkeää sen loppukäyttöä ja 

jalostamista varten eri käyttötarkoituksiin. Tuotantoympäristössä tavoitteeksi ei 

riitä järjestelmän toimivuus vaan sen on myös tehostettava työtä. Tuotannon 

tietojärjestelmät lisääntyvät kun liiketoiminnan päätöksentekoon halutaan 

ajantasaista tietoa. (Vilpola & Terho, 2008, s. 10) 

Tuotannon tietojärjestelmien yhdistäminen yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi 

on haastava tehtävä. Tavoitteena on seurata tuotantoa, kehittää prosesseja ja saada 

informaatiota yrityksen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tietoja voidaan 

myöhemmin analysoida käyttötarkoitukseen sopivilla työkaluilla tavoitteista 

riippuen. Järjestelmä sisältää yleensä seuraavat toiminnot: 

− prosessitiedonkeruu prosessin automaatiojärjestelmistä 

− informaation hakuoperaatiot toiminnanohjausjärjestelmistä 

− tuotannon raportointi 

− tuotannon online-seuranta 

− prosessin kehittäminen 

− prosessin häiriöseuranta 

Järjestelmien väliset integraatiot voidaan toteuttaa tietokantojen väliohjelmistoilla 

tai integraatiopalvelimilla. Ratkaisuja löytyy MES (Manufacturing Execution 

System) ja ERP (Enterprice Resource Planning) -järjestelmien integroimiseksi 

keskenään. Oleellista on vaatimusten riittävän tarkka määrittely ja tulevaisuuden 

tarpeiden huomioiminen. (Vilpola & Terho, 2008, s. 11) Integraatioiden etuina on 

tiedon käyttäminen useammassa järjestelmässä ja useammilla käyttöpaikoilla. 

Tämä mahdollistaa automaatiojärjestelmien informaation liittämisen suoraan 

hyötykäyttöön. Lisäksi on mahdollista tehdä toimenpiteitä ilman käyttäjää. 

Prosessin automaatiojärjestelmä voi mitata laitteiden käyttöaikoja ja laukaista 

kunnossapidolle ennakkohuoltotyön. Eri käyttäjäryhmät voivat olla yhteydessä 

valittuun kunnossapitojärjestelmään eri sovellusten kautta ja siten henkilöstön ei 

tarvitse opetella järjestelmän käyttöä kokonaisuudessaan. 
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Vaatimusten määrittelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita yritys 

tekee ennen yhteydenottoa järjestelmän toimittajiin. Vaatimusten määrittely 

koskee ohjelmiston vaatimuksia ja toiminnollisuuksia, suunnittelua, ohjelmointia, 

integrointia ja testausta. Virheiden korjaaminen projektin edetessä on vaikeaa, 

lisäksi virheet viivästyttävät aikataulua ja aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. 

(Vilpola & Terho, 2008, s. 14) Vaatimusten määrittelyn tavoitteena on 

tavoitteiden yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla projektin osapuolilla on sama 

käsitys tavoitteista ja toiminnasta. Tavoitteen tulee olla selkeä ja mitattava. 

Hanketta kannattaa tarkastella laajemmin, sillä vain yhden käyttäjäryhmän 

vaatimukset eivät anna riittävää kuvaa kokonaisuudesta. 

Prosessin päävaiheet ovat: 

− nykyisten haasteiden selvittäminen 

− tulevan järjestelmän käyttäjien tunnistaminen 

− tulevan järjestelmän käyttötapausten tunnistaminen 

− tulevan järjestelmän tietosisältöjen määrittely 

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan tärkein tehtävä ennen järjestelmätoimituksen 

sopimuksen tekoa on vaatimusten määrittely ja hallinta (Haikala & Märijärvi, 

2006, s. 91). Vaatimusten hallinta on kunnossapitojärjestelmän hankintaprosessin 

tärkein vaihe ja sitä on syytä tarkastella useasta eri näkökulmasta ja siihen on 

varattava riittävästi aikaa. Vaatimusten hallinnassa on onnistuttu jos projektin 

jälkeen on saatu vaatimukset täytettyä ja erityisesti silloin, jos organisaation 

prosesseihin on tuotettu jotain ylimääräistä lisäarvoa. Lisäarvo voi olla 

esimerkiksi käytön helppous, helppo integroitavuus sekä selkeät ja toimivat 

tunnusluvut, jotka informoivat kunnossapitojärjestelmän käyttöastetta ja ohjaavat 

aidosti toimintaa. 
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4.1 Kunnossapitojärjestelmän hankintaprosessin taustaa 

Kunnossapidon prosessien hallinnan päätavoite on yrityksen kunnossapitoon 

liittyvän asiantuntijatiedon ja osaamisen yhdistäminen. Lisäksi järjestelmien 

jatkuva päivittäinen käyttö lisää yrityksen tietopääomaa. Asiaa on 

havainnollistettu kuvassa 22. Tietojohtaminen alkaa muodostua kunnossapidon 

avainosaamiseksi ammatillisen käytännön kunnossapidon rinnalle. Tavoitteena on 

saada tietopääoma hyötykäyttöön ja hyödyntää paremmin prosessi- ja 

kunnossapitoinformaatiota. Tiedolla johtamisen tavoitteena on lisätä yrityksen 

prosesseihin suunnitelmallisuutta ja kustannustietoutta sekä asettaa uudet 

toimintaa ohjaavat mittarit tavoitteineen. 

 

Kuva 22. Kunnossapidon asiantuntijatiedon ja osaamisen yhdistäminen.  

Prosessiyrityksen käytössä olleet järjestelmäintegraatiot eivät ole mahdollistaneet 

kunnossapidon tunnuslukujen luomista parhaalla mahdollisella tavalla; 

kustannustehokkaasti ja säännöllisesti. Eri toimintaprosessien välille ei ole 

pystytty luomaan toimivaa keskusteluyhteyttä. Lähtötilanteen toiminnollisuutta on 

kuvattu kuvassa 23. Esimerkiksi osto- ja myyntireskontra, materiaalihallinta, 

arkistointi, tuotantoprosessin hallinta ja kunnossapito sekä ostolaskujen käsittely 

eivät integroituneet keskenään. Lähtötilanteessa kunnossapito oli omana 

saarekkeenaan ja sen toiminnollisuus oli kohdennettu työkuorman hallintaan 

ilman materiaali- ja hankintaketjuja. Järjestelmän päivittäinen käyttöaste oli 

lähinnä tuotantoprosessin satunnaisten työtilausten ja häiriötöiden kirjaukset 

Kunnossapito-
osaaminen

Päätöksenteko
Kunnossapito-

tieto
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järjestelmään. Kunnossapidon vastuuhenkilöt käyttivät järjestelmää, mutta 

kiireelliset kunnossapitotyöt hoidettiin suoraan ilman järjestelmää ja 

historiakirjausta. Kunnossapitotöistä johtuvia kustannuksia ei kirjattu työlle vaan 

yrityksen toiminto- ja tilinumeroille. Kustannuskohdistukseen käytettiin 

tilikarttoja, joiden tulkinta oli käyttäjäriippuvaista. Kunnossapidon töiden ja 

kustannusten määrämittareita ei ollut asetettu. Ohjaavana järjestelmänä oli budjetti 

ja sen toteuma selvisi vasta tilikauden päätyttyä. Samalla kunnossapito- ja 

tuotantokustannusten oikeasta kohdistuksesta ei ollut selvyyttä. Todellisia 

kustannusmittareita ei ollut saatavilla. Kunnossapitoa ei johdettu vaan sitä tehtiin 

lähinnä häiriö- ja kiireohjauksessa. 

 

 

Kuva 23. Prosessiyrityksen toiminnanohjausympäristön lähtötilanne. 

Tavoitetilan määrittelyyn hyödynnettiin lähtötilanteen kaaviota. Johtavaksi 

tekijäksi määriteltiin tiedon integraatio siten, että samaa tietoa ei tarvitse syöttää 

järjestelmään useita kertoja. Järjestelmän on palveltava yrityksen eri 

liiketoimintoja ja siihen on oltava mahdollista liittää erilaisia tietojärjestelmiä 

myöhemmässä vaiheessa. Järjestelmän käytettävyys jokaisessa tilanteessa 

käyttäjäystävällisesti on tärkeää, joten prosessinohjausjärjestelmästä on päästävä 
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tekemään työtilauksia ja informatiivisia havaintoja kunnossapitojärjestelmään. 

Työtilaukset on pystyttävä kohdentamaan kunnossapitoon siten, että ne 

saavuttavat oikeat henkilöt ja että ne voidaan resursoida oikein. Lisäksi 

kunnossapitojärjestelmän on keskusteltava kaikkien liiketoimintaprosessin 

merkittävien ohjelmien kanssa. Laskujen hyväksynnässä on hyödynnettävä 

kunnossapitotyönumerolta saatavaa informaatiota kustannuskohdistuksesta ja 

tämä informaatio on oltava käytettävissä kustannuksiin liittyvien tunnuslukujen 

määrittämisessä ja seurannassa. 

Järjestelmän käyttöä mittaavien tunnuslukujen määrittäminen on tärkeää, koska 

järjestelmän toiminnallinen taso koskien kunnossapitoon liittyviä toimia on 

määritelty oltavan vähintään 80 %. Kunnossapidon tasoa ja sen vaikutuksia on 

pystyttävä yksiselitteisesti todentamaan ja arvioimaan. Kunnossapidon 

perustehtäville, kuten esimerkiksi kunnossapitotöiden työlajeille ja 

vuosihuoltoseisokit sisältäville kunnossapitoprojekteille on asetettava toimiva 

tunnuslukumittaristo. Lisäksi on voitava seurata tilanteesta riippuvia erillisiä 

asioita. Raportoinnin minimipäivitysväli on kuukausi ja tämän lisäksi on 

asetettava kumulatiiviset mittarit toiminnan ennustamiseksi työmäärällisesti ja -

kustannuksittain. Kunnossapitojärjestelmän on toimittava johtamisen välineenä ja 

tukena yrityksen erilaisissa tilanteissa. 

Kunnossapitotyöhön liittyy oleellisesti dokumentointi. Kunnossapitojärjestelmästä 

on tarvittaessa päästävä käsittelemään käyttöohjeita ja piirustuksia. 

Työturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmän havainnoista tehtävät työmääräimet 

kohdentuvat usein kunnossapidon tehtäväksi, joten niiden kirjaaminen ja 

valmiiksi saattaminen on välttämätöntä prosessiyrityksen toiminnan 

kehittämiseksi. 

Kunnossapitojärjestelmän toimintavaatimukset ovat laajat. Toiminnollisuuksiin 

kuuluvat kunnossapitotöiden, kunnossapidon hierarkioiden, resurssien ja 

kuormitusten, materiaalivarastojen ja ostotoiminnan sekä kunnossapidon sisäisten 

ja ulkopuolisten kumppanien sekä verkoston hallinta. Yksi keskeisimmistä 

tavoitteista on työtilausprosessin kuntoon saattaminen. Häiriöohjautuvassa 
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organisaatiossa töiden johtaminen jää vähemmälle huomiolle, joten henkilöstö 

käyttää usein epävirallisia töidentilausmenetelmiä. Näitä on esimerkiksi niin 

sanotut käytävässä tilatut työt kunnossapidon edustajilta. Tällöin tehtävän 

kirjaaminen ja oireiden selvitys jää kunnossapidon henkilön muistin varaan. 

Kunnossapitotehtävät on luotava selkeästi ja niiden on vastattava vähintään 

kysymyssanoihin mitä, missä ja miksi. Kunnossapitotöistä on jäätävä 

historiatietoa. Ongelmien toistuttua voidaan tehtävät tehdä tehokkaammin tai jopa 

päättää laitteen uusimisesta. Kunnossapidon ammattitaitoa on tehdä työt hyvin ja 

järjestelmällisesti. 

Vaatimusten määrittelyssä on otettava huomioon yrityksen prosessimainen 

rakenne ja automaatiojärjestelmät. Yrityksen tuotantoprosessit toimivat laajalla 

alueella, joten niiden automaatiojärjestelmien informaatiota on hyödynnettävä 

kunnossapitojärjestelmän rakentamisessa. Tuotantoprosessin 

positiointijärjestelmän on oltava perusta kunnossapitojärjestelmän 

laitepaikkahierarkialle. Prosessin automaation informaatio antaa valmiin pohjan 

kunnossapidon järjestelmien nimittämiselle ja rakenteelle, jolloin sekä 

kunnossapidon että tuotannon henkilöstön välinen vuorovaikutus helpottuu. 

Lisäksi tuotantoprosessiin liittyvät mittausjärjestelmät antavat informaatiota 

tehtäville toimille. Näitä toimia ovat esimerkiksi moottoreiden käyntiaikatiedot ja 

niiden laukaisemat ennakkohuoltotehtävät. Staattiset hallintajärjestelmät eivät itse 

luo tietoa vaan ne on liitettävä osaksi yrityksen dynaamista 

informaatiojärjestelmää, joka on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Prosessiyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän kehitysprojektin tavoite-

tila. 

4.2 Prosessiyrityksen kunnossapidon nykytilanteen kuvaus 

Prosessiyrityksessä on tehty työtä vuosikymmeniä kunnossapitotiedon 

hallitsemiseksi. Toimintaa ohjaavien tunnuslukujen luominen on ollut lähes 

mahdotonta johtuen liian sirpaloituneesta informaatiosta. Lisäksi järjestelmien 

hajanaisuus on aiheuttanut päällekkäistä työtä. Prosessiyrityksessä on panostettu 

tuotantoprosessien kehittämiseen ja samalla investoitu uuteen 

tuotantotekniikkaan. Yrityksen prosessimaista ajattelutapaa on kehitetty yrityksen 

toimintojen tehostamiseksi suunniteltaessa uutta toiminnanohjausjärjestelmää. 

Prosessiyrityksen tuotannolla oli ollut käytössä perinteinen teollisuudessa laajasti 

käytetty kunnossapito-ohjelmisto. Kunnossapito-ohjelmisto oli ollut käytössä noin 

kymmenen vuotta ja sitä hyödynnettiin lähinnä kunnossapidon häiriötöiden 

hallinnassa. Ohjelmiston ennakkohuoltomoduulin hyödyntäminen oli ollut 

vähäistä ja ennakoivan kunnossapidon toimet oli hallinnoitu pitkälti 

henkilöriippuvaisesti ja monilla erillisillä järjestelmillä tai menetelmillä. 

Prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmää ei ollut integroitu kuvan 25 mukaisesti 

toiminnanohjausjärjestelmän muihin ohjelmistoihin, vaan järjestelmä toimi 
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itsenäisesti omalla saarekkeellaan. Integroimattomuus on aiheuttanut toimintaan 

kunnossapidon näkökulmasta erilaisia haasteita johtuen järjestelmäkokonaisuuden 

hajanaisuudesta. Materiaalien hallintatoiminnot on otettu käyttöön osassa 

prosessiyrityksen materiaalilogistiikkaa. Prosessiyrityksen tuotannon osalta ei 

ollut tehty määrittelyjä ja menettelyjä materiaalitoimintojen siirtämiseksi 

järjestelmään.  

 

Kuva 25. Prosessiyrityksen tietojärjestelmien tietovirtojen alkutila.  

 

4.3 Prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmän tavoitteen kuvaus 

Kunnossapidon järjestelmäprojektin tavoitteena oli hankkia moderni ja joustava 

kunnossapitojärjestelmä, joka saadaan liitettyä saumattomasti prosessiyrityksen 

toiminnanohjausympäristöön. Kunnossapitojärjestelmän tuli olla jatkuvasti 

kehittyvä järjestelmä, jolla tuli olla pitkä elinkaari (moderni teknologia, 

järjestelmän käyttäjämäärät kasvussa). Toimivan ja toimintaa tukevan 

kunnossapitojärjestelmän tavoitteena oli tehostaa kunnossapitotöiden hallintaan 

liittyviä prosesseja. Tavoitteena oli lisäksi kyetä seuraamaan paremmin 

kunnossapitotoimintaa ja sitä kautta kehittämään sekä ohjaamaan kunnossapitoa 

määriteltyyn suuntaan. Kuvassa 26 on esitetty prosessiyrityksen eri 

toiminnanohjausjärjestelmän tietojärjestelmien tietovirtojen tavoitetila.  
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Kuva 26. Prosessiyrityksen tietojärjestelmien tietovirtojen tavoitetila. 

 

 

Kunnossapitojärjestelmän tavoitetilan saavuttamiseksi projekti suunniteltiin 

aloitettavaksi vaiheittain. Kuvassa 27 on esitetty ensimmäisessä vaiheessa 

toteutettava toiminnallisuus ja rajapinnat. Vaihe 1 sisälsi kunnossapitojärjestelmän 

käyttöönoton sekä sen liittämisen prosessiyrityksen automaatiojärjestelmään ja -

päiväkirjaan. Rajapinnan kautta automaatiojärjestelmästä siirrettiin 

kunnossapitojärjestelmän ennakkohuoltosovellukseen eri laitteiden 

käyntiaikatietoja ja laitteiden käynnistyskertoja. Tavoitteena oli tehdä 

automaattisesti päiväkirjaliittymän kautta työtilauksia päiväkirjasovelluksen 

merkinnöistä kunnossapitojärjestelmään. Kunnossapitotöiden valmistuttua tiedot 

tuli siirtyä myös kunnossapitojärjestelmästä takaisin päiväkirjasovellukseen 

sisältäen kunnossapitotyön eri vaiheet, kuten esimerkiksi ”vastaanotettu”, 

”kesken” ja ”valmis” sekä kommentit työn valmistumisesta.  
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Kuva 27. Kunnossapitojärjestelmäprojektin vaiheen 1 tavoitetila. 

 

Prosessiyrityksen kunnossapitoprojektin toisessa vaiheessa oli tarkoitus liittää 

yrityksen muut tietojärjestelmät kunnossapitojärjestelmään. Vaiheen 2 liittymät on 

kuvattu kuvassa 28.  

Liittymäsuunnitelma sisälsi seuraavat toiminnollisuudet järjestelmien välillä: 

- ostolaskujen kohdistaminen kunnossapidon työnumerolle ja 

kunnossapitokustannusten periyttäminen kustannusseurantaan 

automaattisesti 

- prosessiyrityksen laitteisiin liittyvien dokumenttien, työohjeiden ja 

asiakirjojen käytettävyys kunnossapitojärjestelmän kautta 

- henkilöstöhallinnon työtuntijärjestelmän liittäminen kunnossapitotöiden 

työtuntien seurantaan ja hallintaan. 

- avoimet rajapinnat raportointijärjestelmään ja raportointiliittymän 

integroitavuus muihin raportointiliittymiin tai muihin toiminnallisiin 

järjestelmiin 

- materiaalienhallinnan (varasto) linkitys kunnossapitojärjestelmään 

- ostotoimintojen linkitys kunnossapitojärjestelmään 
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- investointiprojektien kulujen siirtäminen käyttöomaisuuskirjanpitoon 

investointiprojektin päätyttyä 

 

 

Kuva 28. Kunnossapitojärjestelmäprojektin vaiheen 2 tavoitetila. 

 

Prosessiyrityksen kunnossapitoprojektin kolmannessa vaiheessa oli tarkoitus 

liittää kunnossapitojärjestelmä etäkäyttösovellukseen tai muuhun vastaavaan 

järjestelmään, joka sallii paikkariippumattoman kunnossapitojärjestelmän käytön. 

Vaiheen 3 liittymät on kuvattu kuvassa 29.  

  

Kuva 29. Kunnossapitojärjestelmäprojektin vaiheen 3 tavoitetila. 
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5 CASE: PROSESSIYRITYKSEN VAATIMUKSET KUNNOSSAPIDON 

TIETOJÄRJESTELMÄLLE JA TOIMITUKSELLE 

Kunnossapitojärjestelmäratkaisun päätavoitteena oli tarjota kunnossapidon ja 

materiaalihallinnan eri osa-alueille luotettava, monipuolinen ja käyttäjien kannalta 

joustava järjestelmä. Prosessiyritys asetti hankittavalle tietojärjestelmälle korkeat 

toiminnallisuus- ja käytettävyysvaatimukset. Ohjelmiston oli tehostettava 

kunnossapidon töidenhallintaprosesseja sekä mahdollistettava laajat 

raportointimahdollisuudet. Tietojärjestelmältä vaadittiin monipuolisia 

kunnossapitojärjestelmän perustoimintoja, joita käytetään käyttäjäystävällisillä ja 

selkeillä käyttöliittymillä. 

 

Hankittavan tietojärjestelmän elinkaaren tuli olla yli kymmenen vuotta. Tästä 

syystä tietojärjestelmän kehityshistorian tuli olla riittävän tuore, asiakaskunnan 

laaja ja tuotteen myynnin kasvussa. Kunnossapitojärjestelmän tarjouksessa oli 

esitettävä tiedot tietojärjestelmän kehityshistoriasta sekä viimeisen neljän vuoden 

vuositasoiset asiakkuuksien kasvuluvut. 

 

Lisäksi prosessiyrityksen vaatimukset järjestelmän avoimuudelle olivat suuret. 

Prosessiyrityksen tavoitteena oli kehittää aktiivisesti liiketoimintoja, joten 

liiketoimintoja tukevilta tietojärjestelmiltä edellytettiin ohjelmistollista 

avoimuutta sekä liittymien integraatiota tukevaa toiminnallisuutta. 

Kunnossapitojärjestelmätoimittajien oli esitettävä tarjouksissaan liityntärajapinnat 

sekä mahdolliset muut tiedonsiirtotavat sekä kuvaus siitä, mitä tietosisältöä oli 

saatavilla. Kunnossapitojärjestelmän tuli sulautua muuhun järjestelmäympäristöön 

vaivattomasti siten, ettei muun ympäristön tarvitse sulautua 

kunnossapitojärjestelmän mukaiseksi aiheuttaen ylimääräisiä kustannuksia. 

Lisäksi tarjouksessa oli esitettävä tekniset ja oikeudelliset mahdollisuudet 

prosessiyrityksen omaehtoiseen tietojärjestelmän kehittämiseen esimerkiksi 

raportoinnin osalta.  
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5.1 Kunnossapitojärjestelmän hankinnan projektointi 

Kunnossapitojärjestelmän hankinnan projektoinnissa edellytettiin kokemusta 

omaavaa projektiorganisaatiota sekä testattuja ja toimivia käyttöönoton 

projektointimalleja. Lisäksi toimittajalla oli oltava vahva implementointikokemus 

tuotteesta. Toimittajaa pyydettiin esittämään toteuttamiskelpoinen suunnitelma 

projektoinnista ottaen huomioon prosessiyrityksen asettaman 

käyttöönottoaikataulutavoitteen. Tähän aikatauluun oli esitettävä 

projektiorganisaation resurssisuunnitelma. Tarjouksen liitteenä oli esitettävä malli 

dokumentaatiosta, joka syntyy projektityön aikana.  

 

Tarjouksessa tai sen liitteenä oli mainittava tarjottavan ohjelmiston kotimaiset 

referenssit, joissa toimittaja oli ollut implementoinnin osalta päävastuussa. Lisäksi 

projektiorganisaation osalta oli kuvattava eri henkilöiden roolit 

projektiorganisaatiossa sekä heidän kokemuksensa (CV-tasoinen kuvaus). 

Projektin päävastuuhenkilöä ei saanut vaihtaa kesken projektia. Tarjouksessa oli 

esitettävä suunnitelma, mikäli päävastuuhenkilö jostain syystä vaihtuu.  Mikäli 

toimittaja käytti alihankkijoita tai muita kuin omia ohjelmistoja, vastuu 

alihankkijoista oli toimittajalla, joka vastasi alihankkijoidensa tekemisistä, 

vastuista ja työn tuloksista samoin kuin omista töistään.  

 

5.2 Kunnossapitojärjestelmän koulutuksen vaatimukset 

Kunnossapitojärjestelmän tarjoukseen tuli sisällyttää riittävä koulutus 

prosessiyrityksen käyttäjäryhmille. Koulutusvaatimus oli kolmivaiheinen. 

 

- vaihe 1: xx/xxxx (viikko/vuosi) 

- vaihe 2: xx/xxxx (viikko/vuosi) 

- vaihe 3: xx/xxxx (viikko/vuosi) 

 

Lisäksi kunnossapitojärjestelmän tarjouksessa oli kuvattava millaisia 

koulutuspaketteja on tarjolla eri käyttäjäryhmille, joita olivat: 

- pääkäyttäjät 
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- aktiivikäyttäjät 

- muut käyttäjät 

 

Koulutusmateriaalit oli toimitettava kirjallisena ja suomenkielisenä. 

Koulutusmateriaalien tuli olla selkeitä ja käyttökelpoisia.  

 

5.3 Kunnossapitojärjestelmän etäkäyttösovellus 

 

Prosessiyrityksellä on useita tuotantolaitoksia toiminta-alueellaan. Henkilöstöllä 

ei ole mahdollisuutta olla tietokonepäätteen ääressä toimistolla kuittaamassa töitä 

valmiiksi, joten järjestelmän etäkäyttösovelluksesta oltiin kiinnostuneita. 

Sovelluksen avulla töiden raportointi onnistui myös etäkohteissa. Toimittajan tuli 

esittää kunnossapitojärjestelmän etäkäyttömahdollisuuksia sekä lisäksi millaisia 

mahdollisuuksia oli hyödyntää paikkatietojärjestelmää, jonka avulla 

kunnossapitotöiden suunnittelua ja suorittamista voitaisiin tehostaa.  

 

5.4 Kunnossapitojärjestelmän liittymät 

 

Kunnossapitojärjestelmän rajapintojen oli oltava avoimia liittymien ja integraation 

rakentamisen sekä järjestelmän kehittämisen suhteen. Osa tarjouspyyntöjen 

liittymäkuvauksista oli laadittu vain suuntaa antavalla tasolla, joten niiden 

toiminnallisuuden ja tietosisällön tarkentaminen vaati lisämäärittelyjä. 

Tarjoukseen tuli kuitenkin tehdä suuntaa antava hinta-arvio rakennettavista 

liittymistä ja siinä oli mainittava mitä liittymän tarjoushintaan oli sisällytetty. 

Toimittajan oli myös esitettävä tarjouksessa kaikki liityntäteknologiat sekä 

liittymiä ja integraatioita rajoittavat ehdot, jotka olisivat estäneet integraation 

toteutumisen. Aikaisemmat referenssikohteet kyseisten tietojärjestelmien 

liittymärajapinnoista tuli mainita tarjouksessa. 
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5.5 Toimittajalle asetetut vaatimukset 

 

Prosessiyritys etsi toimittajaksi pitkäaikaista kumppania, joka olisi yrityksenä ja 

tuotteidensa osalta kasvava ja menestyvä kunnossapitoratkaisujen toimittaja ja 

jonka toiminta olisi edistyksellistä, dynaamista, asiakassuuntautunutta ja 

innovatiivista. Toimittajan edustamien ratkaisujen piti olla käytettävyydeltään 

korkeatasoisia, luotettavia ja prosessiyrityksen liiketoimintaa tehostavia.  

 

Prosessiyrityksen vaatimukset järjestelmätoimittajalle olivat seuraavat: 

toimittajalla tuli olla hyvä tuotetuntemus sekä vankka implementointikokemus 

tuotteesta. Toimittajalta edellytettiin aikaisempia referenssejä vastaavanlaiseen 

käyttöympäristöön tehdyistä käyttöönottoprojekteista. Referenssien määrä ja laatu 

oli kuvattava tarjouksessa. Lisäksi järjestelmän toimittajalla oli oltava kokemusta 

useiden kunnossapito-ohjelmistojen toimittamisesta. 

 

Toimittajalta edellytettiin vahvoja tuotekehitysresursseja ja näyttöjä jatkuvasta 

ohjelmiston kehitystyöstä. Toimittajan oli lisäksi esitettävä tuotekehityksen 

avaintulokset viimeisen kahden vuoden ajalta sekä sen painopistealueet. Myös 

järjestelmän tulevaisuuden strateginen toimintasuunnitelma oli kuvattava 

tarjouksessa. Toimittajalla tuli olla hyvät taloudelliset resurssit.  
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6 CASE: PROSESSIYRITYKSEN KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN VA-

LINTAKRITEERIT 

 

Kunnossapitojärjestelmän toimittajan ja ohjelmiston valinnassa käytettiin 

pisteytysjärjestelmää, joka sisälsi taulukon 6 mukaiset valintakriteerit ja niiden 

painoarvot. Toimittajien valintakriteerien painoarvo oli 35 %, ohjelmiston 

valintakriteerien painoarvo 45 % ja kokonaiskustannusten painoarvo 20 %.  

Toimittajia pyydettiin kuvaamaan jokaiseen valintakriteerin osa-alueeseen omat 

vahvuutensa sekä toimittajana että toimittamansa tuotteen ominaisuuksien osalta. 

Nämä kuvaukset tuli liittää kunnossapitojärjestelmätarjoukseen. 

Kunnossapitojärjestelmän toiminnollisuudet on lueteltu liitteessä 1. 

 

Taulukko 6. Kunnossapitojärjestelmän valintakriteerit. 

 Kunnossapitojärjestelmän valintakriteerit Osa-alueen 
painoarvo [%] 

1 Toimittajan valintakriteerit 35 

1.1 Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus 20 

1.2 Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus 15 

1.3 Tuotekehitys ja kehitysresurssit 15 

1.4 Vakavaraisuus ja luotettavuus 20 

1.5 Järjestelmätuki (organisaatio esitettävä) 15 

1.6 Projektiorganisaation käyttöönottokokemukset 15 

2 Ohjelmiston valintakriteerit 45 

2.1 Hyvä integroitavuus ERP-ympäristöön, rajapinnat muihin tie-
tojärjestelmiin 

25 

2.2 Käytettävyys ja selkeys 15 

2.3 Hyvät ja monipuoliset raportointiominaisuudet (esim. tunnus-
luvut, mittarit) 

10 

2.4 Tuotteella laaja ja kasvava asiakaskunta ja pitkä elinkaariodote 10 
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2.5 Kattavat perustoiminnot 15 

2.6 Master Datan eli perustietojen hallinta (datansiirtolomakkeet 
jne.) 

5 

2.7 Asiakkaan mahdollisuudet kehittää järjestelmää ja raportoin-
tia 

20 

3 Kokonaishinta 20 

6.1 Kunnossapitojärjestelmien valintaprosessi 

Kunnossapitojärjestelmän toimittajaehdokkaiksi valittiin valintakriteereiden 

mukaisesti potentiaaliset järjestelmätoimittajat. Kunnossapitojärjestelmän 

hankintaa koskevat tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle 

kunnossapitojärjestelmätoimittajalle, jotka on tässä diplomityössä muutettu 

anonyymeiksi. Kunnossapitojärjestelmät on luokiteltu kirjaimittain A, B, C, D, E 

ja F. 

Kunnossapitojärjestelmän toimittajaehdokkaat ovat:  

- Kunnossapitojärjestelmä A on toimittajayrityksen yksi kunnossapidon ja 

huoltopalveluiden hallinnan ohjelmisto. Muita yrityksen 

kunnossapitojärjestelmiä ovat A1, A2 ja A3. Yritys on toimittanut 

kunnossapitojärjestelmiä muun muassa prosessi- ja tuotantolaitoksiin, 

konepajateollisuuteen sekä kunnossapito- ja huoltopalveluyrityksin. 

- Kunnossapitojärjestelmä B on toimittajayrityksen 

kunnossapitojärjestelmä. Yritys on tehnyt 

toiminnanohjausjärjestelmätoimituksen case yrityksenä olevalle 

prosessiyritykselle.  

- Kunnossapitojärjestelmä C on toimittajayrityksen 

kunnossapitojärjestelmä.  Yritys on tehnyt kunnossapito- ja tuotanto-

ohjelmistotoimituksia laajasti eri teollisuuden toimialoille. 

- Kunnossapitojärjestelmä D on toimittajayrityksen 

kunnossapitojärjestelmäratkaisu, joka perustuu D1-tuotteeseen. Järjestelmä 

täyttää kunnossapitotoiminnan vaatimukset kattavasti.  
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- Kunnossapitojärjestelmä E on toimittajayrityksen 

kunnossapitojärjestelmäratkaisu, joka perustuu E1-tuotteeseen. Yritys on 

tehnyt toimituksia teollisuudelle, kaupalle, prosessi- ja tuotantolaitoksille 

ja kunnossapidon palveluyrityksille. 

- Kunnossapitojärjestelmä F on toimittajayrityksen tuoteperheen 

kunnossapitojärjestelmä. Yrityksen ohjelmistotuoteperheen avulla voidaan 

hallita yritysten elinkaarenaikaista tiedonhallintaa ja dokumentaatiota. 

Ohjelmistorakenne on modulaarinen ja asiakas voi räätälöidä itselle 

sopivan ratkaisun sekä laajentaa ohjelmistokokonaisuutta tarvittaessa. 

6.2 Kunnossapitojärjestelmätoimittajien vertaaminen 

Kunnossapitojärjestelmien tarjousten vertailu suoritettiin useasta eri 

näkökulmasta. Kunnossapitojärjestelmän valintakriteerit jaettiin kolmeen 

pääryhmään, jotka olivat toimittaja-, ohjelmisto- ja kustannuskriteerit.  

Toimittajien valintaprosessi suoritettiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen 

valintakriteereiden mukaisesti. Vaatimusten mukaisuuteen perustuva 

valintaprosessin pisteytys on esitetty taulukossa 7. Pisteytys on tehty asteikolla 1–

5, jossa 1 on alin pistemäärä ja 5 vastaavasti korkein mahdollinen pistemäärä.  

Taulukko 7. Tarjousten vertailu vaatimustenmukaisuuskriteereillä.

 

Valintakriteerit

Arvosanat 1 - 5, painotettu keskiarvo PA [%] (A) (B) (C)  (D) (E) (F) 

1 Toimittajan valintakriteerit 35 4,05 2,9 3,7 4,7 4,4 2,5

1.1 Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus 20 3 2 4 5 5 3

1.2 Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus 15 5 1 3 5 5 2

1.3 Tuotekehitys ja kehitysresurssit 15 4 2 3 4 4 3

1.4 Vakavaraisuus ja luotettavuus 20 3 5 4 5 5 2

1.5 Järjestelmätuki 15 5 5 4 4 3 3

1.6 Projektiorganisaation käyttöönottokokemus 15 5 2 4 5 4 2

2 Ohjelmiston valintakriteerit 45 4,45 3,5 3,65 3,75 3,75 3,35

2.1 Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät 25 5 4 2 2 2 3

2.2 Käytettävyys ja selkeys 15 4 2 5 4 4 3

2.3 Raportointiominaisuudet 10 4 3 4 4 4 4

2.4 Tuotteen asiakaskunta ja  tuote-elinkaari 10 4 3 3 5 5 3

2.5 Kattavat perustoiminnot 15 5 4 5 5 5 3

2.6 Master Datan hallinta ja siirto 5 5 4 3 4 4 4

2.7 Asiakkaan mahdollisuudet kehittää järjestelmää 20 4 4 4 4 4 4

3 Kokonaishinta 20 4 4 5 1 2 3

Kokonaisarvosana 4,22 3,39 3,94 3,53 3,63 2,98

Vaatimustenmukaisuuteen perustuva järjestys 1 5 2 4 3 6
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6.2.1 Toimittajan valintakriteereiden arviointi 

Toimittaja A:lla on usean vuosikymmenen kokemus kunnossapitojärjestelmistä 

ja yritys kehittää järjestelmiään koko ajan. Toimittajan haasteena on 

kunnossapitotuotteen uutuus heidän ohjelmistotarjoomassaan, joten ohjelmiston 

käyttöönottoja ei vielä ole useita. Toimittajalla on useiden vuosien kokemus 

prosessiyrityksen edustaman alan yrityksistä. Kunnossapitojärjestelmätoimitukset 

ovat toimittajayrityksen ydinliiketoimintaa. Uusi kunnossapitotuote on tärkein 

kunnossapito-ohjelmakehityshanke ja heidän toimintastrategian 

pääpainopistealue. Toimittajalla on useita käyttöönottokokemuksia 

prosessiyrityksen toimialaympäristöstä.  Helpdesk-palvelut kuuluvat toimittajan 

palvelutarjoomaan ja heidän tukihenkilönsä ovat alan asiantuntijoita. 

Negatiivisena tekijänä on yrityksen omavaraisuusaste, joka vaikuttaa hieman 

heikentävänä tekijänä toimittajien arvioinnissa. 

Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 3 

+ toimittajan kehittämä ja ylläpitämä järjestelmä 

+ hyvä tuotetuntemus 

− uusi tuote, joten vielä kehitysasteella 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 5 

+ useita prosessi- ja energiateollisuuden asiakkaita, suurin asiakaskunta 

+ toimittajalla hyvä tuntemus prosessi- ja energiateollisuudesta 

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 4 

+ järjestelmä on yrityksen avaintuotekehitysprojekti 

+ toimittajan organisaatiota on vahvistettu toiminnan laajentuessa 

Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 3 

+ toimittajalla on vahva kasvustrategia ja toiminnan laajentumisen tavoite 

− tuotekehityskustannukset eivät ole vielä parantaneet tuloksentekokykyä 

Järjestelmätuki, pisteet 5 

+ järjestelmätuki on kehitetty usealle eri käyttäjätasolle 
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+ helpdesk koostuu useasta eri asiantuntijasta 

+ asiakaspalveluun on panostettu 

− asiakaspalvelun käytännön tehokkuudesta ei näyttöjä 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 5 

+ useita järjestelmätoimituksia  

+ asiantuntijoiden toimialaosaaminen 

 

Toimittaja B:llä ei ole paljon kunnossapitojärjestelmän käyttöönottokokemuksia. 

Kunnossapitomoduuli on toimittajan uusi tuote. Kotimaisia referenssikohteita ei 

ole.  Tuotekehitys on vasta aluillaan, joten kehitystoiminta ei ole vielä 

järjestelmällistä. Toimittajayrityksen vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Helpdesk-

palvelut ovat saatavilla. Toimittajan projektiorganisaatiolla ei ole kokemusta 

kunnossapito-ohjelmiston käyttöönotosta. Toimittajan 

vaatimustenmukaisuuspisteet jäivät alhaisiksi uudesta tuotteesta ja referenssien 

puutteesta johtuen. Tuotealusta on sama kuin toimittaja A:lla. 

Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 2 

+ toimittajalla on kokemusta ERP-järjestelmistä 

− kunnossapitomoduulin toimituksen määrästä ei ole näyttöjä 

− kunnossapitomoduulin käyttökokemukset 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 1 

− ei kunnossapitomoduulin käyttöönottokokemuksia  

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 2 

+ ERP-järjestelmän tuotekehitykseen on panostettu 

− kunnossapitomoduulilla ei ole käyttäjiä 

Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 5 

+ suuri ja vakavarainen toimittaja 

Järjestelmätuki, pisteet 5 
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+ ERP-järjestelmään on laaja tukiverkosto 

− kunnossapitomoduulin tukipalvelut 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 2 

+ käyttöönotto-osaaminen muista sovelluksista 

− kunnossapitomoduulin käyttöönottokokemus 

 

Toimittaja C:llä on kahdenkymmenen vuoden kokemus 

kunnossapitojärjestelmien kehittämisestä ja ohjelmistotoimituksista. Toimittajalta 

löytyy useita referenssikohteita. Yritys on panostanut viime vuosina 

prosessiyrityksen edustamalle alalle ja toimittanut useita kunnossapitojärjestelmiä. 

Toimittajan ohjelmistotoimitusten pääpaino ei ole kuitenkaan vielä 

prosessiyrityksen toimialalla. Toimittajan vakavaraisuusaste on hyvällä tasolla. 

Toimittajalta löytyy toimivat helpdesk-palvelut ja saatavilla on aina alan 

ammattilainen ratkomaan asiakkaan ongelmia tai kehitystarpeita. 

Projektiorganisaatiolla on kokemusta ohjelmistoprojektien läpiviennistä. 

Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 4 

+ hyvä tuotetuntemus  

+ käyttöönottokokemus ja jatkokehitys kaikilla teollisuuden aloilla 

+ tuotteella on ollut pitkä elinkaari ja sitä kehitetään edelleen 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 3 

+ prosessi- ja energiateollisuudesta on kokemusta 

+ päätoimiala on materiaalinkäsittelyteollisuus 

− vähäinen prosessiyrityksen toimialatuntemus 

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 3 

+ tuotekehitys on aktiivista ja asiakasohjautuvaa 

+ tuotekehityksen resursseja vahvistetaan tulevaisuudessa 

Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 4 
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+ toimittajan talous on vakaa 

Järjestelmätuki, pisteet 4 

+ ohjelmiston tukipalvelu koostuu useasta eri asiantuntijasta 

+ asiakaspalveluun on panostettu ja siitä on näyttöjä 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 4 

+ useita järjestelmätoimituksia  

 

Toimittaja D:llä on kokemusta kunnossapito-ohjelmistojen 

käyttöönottoprojekteista. Toimittajalta löytyy useita toimitusreferenssejä 

prosessiyrityksen toimialalta. Toimittaja käyttää kunnossapitojärjestelmäänsä 

myös omissa laitoksissaan, joten ohjelmiston kehittäminen on vahvalla tasolla. 

Toimittajan taloudelliset resurssit ja vakavaraisuus ovat hyvät ja toimittajan tuki 

on saatavissa pitkällä aikavälillä. Toimittajalla on laaja kokemus 

ohjelmistotoimituksista ja siihen liittyvästä asiantuntijatiedosta. Yritykseltä löytyy 

helpdesk-palvelut. 

 Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 5 

+ paljon kunnossapitojärjestelmätoimituksia ja käyttäjiä 

+ käyttöönotto- ja koulutuskokemus 

+ tuotteella on ollut pitkä elinkaari ja sitä kehitetään edelleen 

− kalliit palvelukustannukset 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 5 

+ energiateollisuuden kokemusta 

+ energia-alan ympäristön tuntemus 

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 4 

+ tuotetoimittajan tuotekehitys 

+ toimittaja kehittänyt uusia ominaisuuksia 

+ tuotekehityksessä paljon resursseja ja alihankkijoita 
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Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 5 

+ toimittaja on vakavarainen 

Järjestelmätuki, pisteet 4 

+ ohjelmiston tukipalvelu koostuu useasta eri asiantuntijasta 

+ asiakaspalveluun on panostettu ja siitä on näyttöjä 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 5 

+ useita järjestelmätoimituksia  

+ projekti- ja käyttöönotto-organisaatio 

 

Toimittaja E:llä on paljon kokemusta kunnossapitojärjestelmien 

käyttöönottoprojekteista. Toimittaja on tehnyt ohjelmistotoimituksia 

prosessiyrityksen toimialalle. Toimittajan projektiorganisaatiosta löytyy 

kokemusta kunnossapito-ohjelmistotoimituksista ja taloudelliset resurssit ovat 

hyvällä tasolla. Toimittajalta löytyy helpdesk-palvelut. 

Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 5 

+ paljon kunnossapitojärjestelmätoimituksia ja käyttäjiä 

+ energia-alalla paljon käyttäjiä 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 5 

+ energiateollisuuden kokemusta 

+ energia-alan ympäristön tuntemus 

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 4 

+ tuotetoimittajan tuotekehitys 

+ toimittaja kehittänyt uusia ominaisuuksia 

+ tuotekehityksessä paljon resursseja ja alihankkijoita 

Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 5 

+ toimittaja on vakavarainen 
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Järjestelmätuki, pisteet 3 

+ monipuoliset tukipalvelut  

− kustannukset 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 4 

+ useita järjestelmätoimituksia  

 

Toimittaja F:llä ei ole vielä paljoa kunnossapito-ohjelmiston 

käyttöönottokokemuksia. Referenssikohteita löytyy, mutta ne eivät ole 

prosessiyrityksen toimialalta. Toimittajan muista moduuleista löytyy useita 

käyttöönottoprojekteja. Tuotekehitystä tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti, 

kunnossapitojärjestelmä on hyvin muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

Negatiivisena tekijänä on yrityksen omavaraisuusaste, joka vaikuttaa 

heikentävänä tekijänä toimittaja-arvioinnissa. Helpdesk-palvelut ovat saatavilla. 

Toimittajan projektiorganisaatiolla ei ole kokemusta prosessiyrityksen alalta 

kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta. 

Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus, pisteet 3 

+ kolmen vuosikymmenen vankka kokemus ICT -teknologiasta ja toimialasta 

− kunnossapitosovelluksen järjestelmäkokemus 

Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus, pisteet 2 

+ useita prosessi- ja energiateollisuuden asiakkaita 

− kunnossapitosovelluksen käyttö vähäistä 

Tuotekehitys ja kehitysresurssit, pisteet 3 

+ olemassa olevan ohjelman kehittäminen ja ohjelman parametroitavuus 

+ ohjelman kehittäminen ja uudelleenohjelmointi 

− tuotekehitys keskittynyt asiakaspalautteeseen 

Vakavaraisuus ja luotettavuus, pisteet 2 

+ yksityisten sijoittajien omistama ja vakavarainen yritys 
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− pieni liikevaihto 

Järjestelmätuki, pisteet 3 

+ optiona pääkäyttäjäpalvelut, maksullinen 160h 

+ helpdesk 

Projektiorganisaation käyttöönottokokemus, pisteet 2 

− energiateollisuuden kokemus, joitakin käyttöönottoja löytyy 

  

Toimittajan valintakriteereiden mukaan korkeimmalle tasolle pääsivät toimittaja D 

ja toimittaja E. Toimittajan valintakriteereiden mukaan keskitasoon pääsivät 

toimittajat A ja C. Toimittajat B ja F ovat vertailussa alemmassa keskitasossa 

valintakriteereiden mukaan. 

6.2.2 Ohjelmiston valintakriteereiden arviointi 

Toimittaja A:n kunnossapitojärjestelmäratkaisu perustuu Microsoft Dynamics 

AX -järjestelmään. Kunnossapitojärjestelmä on järjestelmän 

kunnossapitopalveluiden moduuli, josta toimittaja on kehittänyt oman 

kunnossapitosovelluksensa. Toimittajalla on kokemusta liittää kunnossapito-

ohjelmisto prosessiyrityksen automaatiojärjestelmään. Toimittajan kunnossapito-

ohjelmistossa on avoimet rajapinnat ja ohjelmiston käyttäjäkohtaiset liittymät. 

Näkymät ovat muokattavissa vastaamaan käyttäjän tarpeita. Kunnossapito-

ohjelmisto on helppokäyttöinen ja kunnossapidon tunnuslukujen raportointiin on 

saatavilla useita eri vaihtoehtoja. Kunnossapito-ohjelmiston sisäiset tunnuslukujen 

raportointiratkaisut vaativat kehittämistä. Kunnossapito-ohjelmisto on tuotteena 

uusi ja elinkaarensa alussa, joten huomioitavaa on riittävän asiakaskunnan 

saaminen tulevaisuudessa ja siten ohjelmiston riittävä kehittäminen toimittajan 

toimesta. Ohjelmiston valintakriteereiden mukaiset toiminnot löytyvät 

kunnossapito-ohjelmistosta. Master Datan siirto voidaan tehdä Excel-tiedostojen 

avulla ja perustoiminnot voidaan suorittaa prosessiyrityksen toimesta. 
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Ohjelmiston käyttöliittymät on muokattavissa ja lisäksi raportointia voidaan 

käyttää esimerkiksi Olap -liittymien kautta.  

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 5 

+ kunnossapitojärjestelmä on osa ERP:n modulaarisuutta  

+ olemassa olevat rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin 

+ toimittajalla on näyttöjä järjestelmän integroinnista prosessin automaatiojärjes-

telmään 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 4 

+ käyttäjäystävällinen ja roolien mukaiset näytöt 

+ web-käyttöliittymät 

Raportointiominaisuudet, pisteet 4 

+ Olap -raportointi 

+ voidaan integroida yrityksen BI-raportointiin 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 4 

+ uusi tuote, jolla on paljon käyttäjiä 

+ asiakaskunta on vahvassa nousussa 

Kattavat perustoiminnot, pisteet 5 

+ kaikki kunnossapidon perustoiminnot 

+ asiakkaan kunnossapidon kehittyessä useita optioita otettavissa käyttöön 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 5 

+ monipuoliset datan muokkaus ja -siirtotyökalut 

+ käyttäjäystävällisyys 

+ toimittajalta löytyy kokemusta Master Datan muokkaamisesta ja prosessoinnista 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 

+ mahdollisuus kehittää käyttöliittymiä 

+ tuote on osa asiakkaan ERP-järjestelmää  
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Toimittaja B:n kunnossapitojärjestelmäratkaisu perustuu myös Microsoft 

Dynamics AX -järjestelmään. Toimittajayrityksellä ei ole käytännön kokemusta 

järjestelmän kunnossapitomoduulista ja sen rajapinnoista, koska aiempia 

toimituksia ei ole ollut. Kunnossapitomoduulin toiminnollisuudet ovat 

alkuperäisen ohjelman mukaiset. Raportointi on vielä puutteellinen ja vaatii 

kehittämistä. Toimittajan kunnossapitomoduulilla on vielä varsin suppea 

asiakaskunta, joten sillä ei ole näyttöä kehitystoiminnasta. Ohjelmiston 

valintakriteereiden mukaiset perustoiminnot löytyvät ohjelmistosta. Master Datan 

siirto suoritetaan Excel-tiedostojen avulla. Ohjelmiston käyttöliittymät on 

muokattavissa ja lisäksi raportointia voidaan käyttää Olap -liittymien kautta.  

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 4 

+ ohjelmisto on suoraan integroitu ERP-järjestelmään  

− toimittajalla ei ole kokemusta integroinnista automaatiojärjestelmään 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 2 

− käyttäjän on mukauduttava järjestelmään 

− käyttökokemuksista ei ole näyttöä 

Raportointiominaisuudet, pisteet 3 

+ sisältää monipuoliset ERP:n raportointimahdollisuudet 

− kunnossapidon perusraportteja ei ole valmiina 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 3 

+ tuotteelle versiotakuu kymmeneksi vuodeksi 

− suppea asiakaskunta 

Kattavat perustoiminnot, pisteet 4 

+ ERP sisältää laajat perustoiminnot 

− ohjelmademossa ei löytynyt kaikkia toiminnollisuuksia 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 4 
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+ ERP-perustoiminnollisuus 

+ voidaan hyödyntää import/export -ominaisuuksia Excel-ohjelmistoa käyttäen 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 

+ mahdollisuus kehittää raportointia useilla eri työkaluilla 

+ järjestelmäarkkitehtuuri tukee omaehtoista raportointia  

 

Toimittaja C:n kunnossapitojärjestelmässä ei ole valmiita rajapintoja, joiden 

avulla ohjelmisto voidaan integroida prosessiyrityksen ERP-järjestelmään. 

Rajapinnat on määriteltävä ja integraatiot vaativat suunnittelua sekä 

ohjelmointityötä. Toimittajalla ei ole referenssejä kunnossapitojärjestelmän 

integraatiosta ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. Toimittajan tuotekehitystä 

ohjaavat asiakasvaatimukset. Ohjelmisto on helppokäyttöinen ja selkeä ja sitä 

voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimittajalta löytyy raportointiin 

omat raportointityökalut. Ohjelmiston käyttöaste on laaja ja asiakasmäärä on 

kasvussa. Ohjelmiston valintakriteereiden mukaiset perustoiminnot löytyvät 

ohjelmistosta. Master Datan muokkaus ja siirto suoritetaan Excel-tiedostojen 

avulla. Tilaajan on mahdollista muokata käyttöliittymiä ja luoda erilaisia 

raportteja tarpeen mukaan. 

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 2 

+ integraatioista on kokemusta 

− ei valmiita rajapintoja 

− integraatioiden toteutus ei ole ydintoimintaa 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 5 

+ käyttäjäystävällinen  

+ käyttöliittymäkehityksen kohderyhmänä ovat esimiehet ja työntekijät 

Raportointiominaisuudet, pisteet 4 

+ järjestelmään on integroitu raportointityökalu 

+ asiakas voi luoda tarpeen mukaisia raportteja 



81 

 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 3 

+ pitkään markkinoilla ollut tuote 

+ paljon käyttäjiä 

− elinkaariodote suhteessa integraatiovaatimuksiin 

Kattavat perustoiminnot, pisteet 5 

+ kaikki kunnossapidon perustoiminnot 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 3 

+ monipuoliset siirtolomakkeet 

+ käyttäjäystävällisyys 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 

+ mahdollisuus kehittää käyttöliittymiä 

− integraatioiden toteutuksen näytöt 

 

Toimittaja D:n kunnossapitojärjestelmässä ei ole valmiita rajapintoja 

prosessiyrityksen ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. Kunnossapitojärjestelmän 

rajapinnat ovat avoimet ja integraatiototeutuksista muihin järjestelmiin löytyy 

referenssejä. Toimittajalla on paljon kokemusta kunnossapitojärjestelmistä, joten 

ohjelmiston käytettävyys eri käyttöryhmille on kehitetty hyvälle tasolle. 

Raportointiin löytyy omat raportointityökalut. Kunnossapito-ohjelmistolla on 

paljon käyttäjiä, joten tuotteella on pitkä elinkaari. Master Datan muokkaus ja 

siirto suoritetaan Excel-tiedostojen avulla. Järjestelmän kehittäminen perustuu 

toimittaja-asiakasyhteistyöhön, jossa tehdään vuosittain järjestelmäkatselmus ja 

suunnitellaan parantavia toimenpiteitä. 

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 2 

+ integrointiin on useita tapoja 

− integroinnin kustannukset 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 4 
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+ käyttäjäystävällinen ja selkeä 

+ käytettävyys on korkea 

Raportointiominaisuudet, pisteet 4 

+ järjestelmään on integroitu omat KPI (Key Performance Indicator) -

tunnuslukutyökalut 

+ järjestelmä tuottaa prosessiyrityksen toimialalle raportteja 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 5 

+ kansainvälisesti paljon käytetty kunnossapito-ohjelmisto 

+ paljon käyttäjiä 

+ elinkaariodote  

Kattavat perustoiminnot, pisteet 5 

+ kaikki kunnossapidon ja materiaalihallinnon perustoiminnot 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 4 

+ monipuoliset siirtolomakkeet ja menetelmät 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 

+ mahdollisuus kehittää käyttöliittymiä 

+ muokkaustyökalut 

 

Toimittaja E:n kunnossapitojärjestelmässä ei ole valmiita rajapintoja 

prosessiyrityksen ERP-toiminnanohjausjärjestelmään. Kunnossapitojärjestelmän 

rajapinnat ovat avoimet, joten ne voidaan määritellä tarpeen mukaan. Toimittajalla 

löytyy referenssejä vastaavista integroinneista muihin 

toiminnanohjausjärjestelmiin. Järjestelmän käyttö on laajaa, joten valmiita 

kehitysratkaisuja on saatavissa asiakasvaatimusten mukaisesti. Järjestelmän 

raportointityökalulla voidaan luoda erilaisia raportteja vaatimusten mukaan. 

Järjestelmällä on paljon käyttäjiä. Kunnossapidon kaikki perustoiminnot on 

saatavissa vaatimusten mukaisesti. Master Datan muokkaus ja siirto suoritetaan 
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Excel-tiedostojen avulla. Tilaajalla on mahdollisuus muokata käyttöliittymiä 

tarpeidensa mukaan. 

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 2 

+ integrointiin on useita tapoja 

+ kokemus integroinnista useisiin järjestelmiin 

− automaatiojärjestelmän integroinnista ei kokemusta 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 4 

+ käyttäjäystävällinen ja selkeä 

+ käytettävyys korkea 

Raportointiominaisuudet, pisteet 4 

+ järjestelmään on integroitu omat KPI -tunnuslukutyökalut 

+ useita vaihtoehtoja 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 5 

+ kansainvälisesti paljon käytetty kunnossapito-ohjelmisto 

+ paljon käyttäjiä 

+ elinkaariodote  

Kattavat perustoiminnot, pisteet 5 

+ kaikki kunnossapidon ja materiaalihallinnan perustoiminnot 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 4 

+ monipuoliset siirtolomakkeet ja menetelmät 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 

+ mahdollisuus kehittää käyttöliittymiä 

+ muokkaustyökalut 
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Toimittaja F:n kunnossapitojärjestelmän liittymät ovat valmiina 

prosessiyrityksen automaatiojärjestelmään. ERP-toiminnanohjausjärjestelmän 

suuntaan on avoimet rajapinnat, mutta integraatiot on erikseen suunniteltava ja 

toteutettava. Kunnossapitomoduulin käyttökokemuksia on vähän, joten ohjelmaa 

ei ole vielä testattu laajasti asiakasyrityksissä. Toimittajan ohjelma on alun perin 

tehty tiedostojen dokumentointia varten, tästä löytyy paljon referenssejä. 

Ohjelmistosta löytyy oma raportointityökalu, jolla voidaan tehdä vaatimusten 

mukaisia raportteja. Master Datan muokkaus ja siirto suoritetaan Excel-

tiedostojen avulla. 

Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät, pisteet 3 

+ valitun automaatiojärjestelmän rajapinta valmiina 

+ avoimet rajapinnat ja useita rajapintavaihtoehtoja olemassa 

− integrointimäärittelyt ja ohjelmointityö 

Käytettävyys ja selkeys, pisteet 3 

− kunnossapitomoduulin käyttökokemuksia vähän ja käyttökokemukset rajalliset 

− käyttäjän näyttökuva on epäselvä ja siinä on liikaa valikkoja 

Raportointiominaisuudet, pisteet 4 

+ ohjelmassa on avoin raportointigeneraattori ja siinä voi luoda omia raportteja 

+ raportoinnin joustavuus, käyttäjä voi luoda Excel-raportteja 

Tuotteen asiakaskunta ja tuotteen elinkaari, pisteet 3 

+ dokumentointituotteen asiakaskunta laaja 

− kunnossapitosovellus hakee paikkaansa, asiakkaita on vähän 

Kattavat perustoiminnot, pisteet 3 

− varastotoiminnot ovat kehitysasteella 

Master Datan hallinta ja siirto, pisteet 4 

+ monipuoliset datanmuokkaus ja -siirtotyökalut 

Asiakkaan mahdollisuus kehittää järjestelmää, pisteet 4 
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+ mahdollisuus kehittää toimintoja toimittajan tuotekehityksen kanssa 

+ mahdollisuus luoda erilaisia raportteja 

 

6.2.3 Valintakriteereiden yhteenveto 

Kunnossapitojärjestelmän valintakriteerit oli jaettu kolmeen pääryhmään taulukon 

7 mukaisesti. Kriteerit olivat toimittaja-, ohjelmisto- ja kustannuskriteerit. 

Kustannuskriteereinä arvioitiin ohjelmistojen vuotuiset ylläpitokustannukset ja 

investointikustannukset, jotka on esitetty taulukoissa 8 ja 9. 

Taulukko 7. Tarjousten vertailu vaatimustenmukaisuuskriteereillä. 

 

 

 

 

 

 

Valintakriteerit

Arvosanat 1 - 5, painotettu keskiarvo PA [%] (A) (B) (C)  (D) (E) (F) 

1 Toimittajan valintakriteerit 35 4,05 2,9 3,7 4,7 4,4 2,5

1.1 Tuotetuntemus ja käyttöönottokokemus 20 3 2 4 5 5 3

1.2 Prosessi- ja energiateollisuuden tuntemus 15 5 1 3 5 5 2

1.3 Tuotekehitys ja kehitysresurssit 15 4 2 3 4 4 3

1.4 Vakavaraisuus ja luotettavuus 20 3 5 4 5 5 2

1.5 Järjestelmätuki 15 5 5 4 4 3 3

1.6 Projektiorganisaation käyttöönottokokemus 15 5 2 4 5 4 2

2 Ohjelmiston valintakriteerit 45 4,45 3,5 3,65 3,75 3,75 3,35

2.1 Integroitavuus ERP-ympäristöön ja liittymät 25 5 4 2 2 2 3

2.2 Käytettävyys ja selkeys 15 4 2 5 4 4 3

2.3 Raportointiominaisuudet 10 4 3 4 4 4 4

2.4 Tuotteen asiakaskunta ja  tuote-elinkaari 10 4 3 3 5 5 3

2.5 Kattavat perustoiminnot 15 5 4 5 5 5 3

2.6 Master Datan hallinta ja siirto 5 5 4 3 4 4 4

2.7 Asiakkaan mahdollisuudet kehittää järjestelmää 20 4 4 4 4 4 4

3 Kokonaishinta 20 4 4 5 1 2 3

Kokonaisarvosana 4,22 3,39 3,94 3,53 3,63 2,98

Vaatimustenmukaisuuteen perustuva järjestys 1 5 2 4 3 6
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Taulukko 8. Kunnossapito-ohjelmiston vuotuiset ylläpitokustannukset. 

 

Taulukko 9. Kunnossapito-ohjelmiston investointikustannukset. 

 

Toimittaja A:n kunnossapitojärjestelmäratkaisun hinta-laatusuhde on hyvä. 

Järjestelmän hankintahinta ja sen vuotuiset ylläpitokustannukset tekevät 

kunnossapitotuotteesta varteenotettavan vaihtoehdon.  

Toimittaja B:n kunnossapitojärjestelmäratkaisun hinta-laatusuhde on tyydyttävä. 

Ylläpitokustannukset ovat korkeat verrattuna toimittaja A:n kustannuksiin, vaikka 

järjestelmän yleinen käytettävyys kunnossapitosovelluksena on pieni. 
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Toimittaja C:n kunnossapitojärjestelmäratkaisu on hankinta- ja 

ylläpitohinnaltaan kaikkien toimittajaehdokkaiden kunnossapitojärjestelmistä 

edullisin. Järjestelmän integraatiot ERP-toiminnanohjausjärjestelmään vaikuttavat 

kustannustasoon. 

Toimittaja D:n kunnossapitojärjestelmäratkaisu oli hankintahinnaltaan kallein 

kaikista ehdolla olleista kunnossapitojärjestelmistä. Vuosittaiset 

ylläpitokustannukset olivat korkeat. 

Toimittaja E:n kunnossapitojärjestelmäratkaisun vuosittaiset 

ylläpitokustannukset olivat kalleimmat ja hankintahinta oli toiseksi korkein 

kaikista ehdolla olleista järjestelmistä. 

Toimittaja F:n kunnossapitojärjestelmäratkaisun hankintahinta oli samalla tasolla 

kuin toimittaja A:n ja vuosittaiset ylläpitokustannukset olivat keskitasoa muihin 

ehdolla olleisiin järjestelmiin verrattuna. 

Tarjouskilpailun perusteella valituksi tuli toimittaja A:n kunnossapitojärjestelmä.   

Esivalittu kunnossapitojärjestelmä testattiin prosessiyrityksen kunnossapito- ja 

tuotantoprosessien workshopeissa ennen lopullisen hankintasopimuksen 

tekemistä.  
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7 CASE: PROSESSIYRITYKSEN ESIVALITUN KUNNOSSAPITOJÄRJES-

TELMÄN WORKSHOPIEN TULOKSET 

Prosessiyrityksen tavoitteena oli hankkia moderni ja joustava 

kunnossapitojärjestelmä sekä saada järjestelmä liitettyä saumattomasti 

prosessiyrityksen ERP-toiminnanohjausympäristöön. Prosessiyrityksen 

toimintoprosesseja tukevan kunnossapitojärjestelmän avulla pystytään 

tehostamaan kunnossapitotöiden hallintaa ja suunnittelua.  

Tämän määrittelyvaiheen tarkoitus oli todentaa tarjouskilpailun voittaneen 

kunnossapitojärjestelmän kyvykkyys ja vaatimusten mukaisuus ennen varsinaista 

hankintasopimusta. Määrittelyvaiheen käytännön workshopien jälkeen 

prosessiyrityksellä tuli olla selvillä ehdotus tulevaksi kunnossapidon 

toimintamalliksi, järjestelmäarkkitehtuuriksi, tekniseksi ympäristöksi, 

toimitusprojektin aikatauluksi sekä investointiprojektin kustannuksiksi. 

Määrittelyvaiheen workshopien lopputuloksena oli prosessiyrityksen 

tulevaisuuden kunnossapitotoiminnan tarpeista kertova raportti. Raportissa 

kerrottiin miten tarpeisiin voidaan vastata esivalitulla kunnossapitojärjestelmällä. 

Määrittelyraportin oli tarkoitus vahvistaa prosessiyrityksen päätöstä 

kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisesta ja lopullisesta 

toimitusprojektista.  Kunnossapitoprojektin jatkokäsittely edellytti onnistunutta 

määrittelyvaiheen toteutusta. 

7.1 Kunnossapitojärjestelmän vaatimustenmukaisuuden todentaminen 

workshopeissa 

Kunnossapitojärjestelmän vaatimusten mukaisuuden todentamisvaiheen 

tavoitteena oli selvittää prosessiyrityksen toimintatavat ja tavoitetila. Tavoitteena 

oli lisäksi selvittää, kuinka valittu kunnossapitojärjestelmä pystyy vastaamaan 

prosessiyrityksen asettamiin tavoitteisiin ja kunnossapitojärjestelmältä 

vaadittaviin toiminnallisiin vaatimuksiin. Workshopeihin osallistuivat 

prosessiyrityksen eri liiketoimintayksiköiden avainhenkilöt; kehitysjohtaja, 

talousjohtaja, kunnossapitopäällikkö, kunnossapitoinsinööri, sähkö- ja 
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automaatioinsinööri, kunnossapidon kehitysinsinööri, projekti-insinöörejä sekä 

IT-päällikkö. Lisäksi workshopeissa oli useita henkilöitä prosessiyrityksen eri 

tehtävistä.  

7.1.1 Workshop 1 kunnossapitojärjestelmäprojektin tausta ja tavoitteet 

- projektin tausta ja tavoitteet 

- nykytilanteen ja projektin kuvaus 

- projektin aikataulu 

- määrittelyvaiheen projektisuunnitelman läpikäynti 

Talous-, materiaali- ja projektien perusperiaatteet sekä käyttötavat: 

- nykytilanne /  tavoitteet 

- yritys / konserni / laitosrakenteet 

- dimensiot 

- kunnossapidon kustannusseuranta eri kriteerien mukaan  

- varastokirjanpito 

- tilausehdotukset ja niiden hyväksyntä 

- ostotoiminnot 

- laskunkäsittely (integraatio ostojärjestelmän laskujen IP-numeroon) 

- investointi- ja muiden projektien hallinta 

- budjetointi, seuranta, raportoinnit 

- projektien päätös, aktivoinnit 

- käyttöomaisuuskirjanpito 

Järjestelmäarkkitehtuuri ja integroinnit: 

- Microsoft Dynamics AX:n moduulit, käyttäjämäärät 

- Microsoft Dynamics AX ja kunnossapitojärjestelmän sisäinen integraatio 

- Microsoft Dynamics AX:n tekninen ajoympäristö ja arkkitehtuuri 

- roolikeskukset, EP  

- järjestelmien tehtävät (kunnossapito-, automaatio-, palkanlaskenta-, osto-

lasku- ja raportointijärjestelmät) 
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- tietovirrat 

- raportointi 

Tekninen ympäristö: 

- nykyisen palvelinlaitteiston ja ohjelmistoympäristön läpikäynti 

- laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset, käyttäjämäärät 

- etäkäyttövaatimukset 

Prosessiyrityksen keskeinen tavoite oli saada kunnossapidon tehtävien hallinta 

kunnossapitojärjestelmään. Kunnossapitotöiden työtunnit tallennetaan 

keskihinnalla kunnossapitojärjestelmään. Kunnossapidon ulkoisten materiaalien ja 

töiden kustannukset kohdennetaan laskunhyväksyntäjärjestelmän kautta 

kunnossapitojärjestelmään. Edellä mainittujen kustannusten yhdistäminen antaa 

mahdollisuuden hallita kunnossapidon kustannuksia ja luoda tavoitteet 

tulevaisuutta varten. Tavoitteena on parantaa kunnossapidon kustannustietoutta ja 

selvittää missä kunnossapidollisissa toiminnoissa kustannukset syntyvät.  

Kunnossapitojärjestelmän työtuntien hyödyntäminen palkanlaskennassa vaatii 

vielä määrittelytyötä. Määrittelyt tehdään tarvittaessa vaiheessa 2. Periaatteena on, 

että työtunnit syötetään yhden kerran ja integroinnin avulla tieto siirretään sitä 

tarvitseville järjestelmille. 

Master Data harmonisoidaan ennen siirtoa uuteen järjestelmään. 

Materiaalihallinnon nimikkeistä tehdään ohjeistus ja varaosat luokitellaan. 

Kunnossapitojärjestelmä on osa olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän 

modulaarista rakennetta ja kunnossapidon työtilausprosessi käyttää 

toiminnanohjausjärjestelmän projektinhallintamoduulia. 

Workshopeihin varattiin aikaa kuusi viikkoa. Tavoitteena oli siirtyä käyttämään 

uutta kunnossapitojärjestelmää 20 viikon kuluttua. Prosessin 

automaatiojärjestelmän päiväkirjasovelluksen integraatio tuli olla käytössä 

samaan aikaan kuin kunnossapitojärjestelmä otetaan käyttöön. Kunnossapito- ja 

automaatiojärjestelmän väliseen tiedon siirtoon on useita tapoja esimerkiksi 
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XML-rajapinta automaatiojärjestelmässä ja tiedon siirto web-service -

palvelimella. Kunnossapidon raportointiin käytetään Olap -raportointia. 

7.1.2 Workshop 2 ja 3 kunnossapidon prosessit 

- laitetietojen tehdashierarkkinen hallinta 

- töiden ja seisokkien hallinta 

- ennakkohuoltotöiden hallinta 

- resurssien hallinta ja tunti- ja kulukirjaukset 

- liikkuvan työn hallinta 

- ulkopuolisten urakoitsijoiden hallinta 

- dokumenttien hallinta 

- raportointi 

Prosessiyritys laatii mallit käytettävistä prosessi- ja laitehierarkioista. 

Kunnossapitojärjestelmän avulla voidaan luoda erilaisia hierarkioita. Tavoitteena 

on käyttää hierarkioiden luomiseen samaa järjestelmää, jota käytetään prosessien 

automaatiojärjestelmässä. 

Kunnossapitojärjestelmän laitekortit voidaan muokata laitekohderyhmän mukaan 

ja määritellä kenttätiedot korttipohjille. Prosessiyritys määrittää korttipohjissa 

tarvittavan informaation laiteluokittain. Laitekorttiryhmät ovat seuraavat 

- automaatio-/instrumenttilaite I 

- mekaaninen laite L 

- sähkölaite S 

- prosessipaikka P  

Kunnossapitotöiden luokittelu tehdään työn luonteen mukaan. 

Kunnossapitotöiden luokittelu tehdään seuraavasti: revisiotyö, laitosseisokkityö, 

suunniteltu kunnossapitotyö, häiriötyö ja ennakkohuoltotyö. Kunnossapitotyöt 

voidaan kohdistaa sisäisen ja ulkopuolisen kunnossapidon roolien mukaan 

henkilötasolle asti. Kunnossapitoryhmän valinnalla kohdistetaan työt 

kunnossapitoroolin vetäjille automaattisesti. Kuormitusryhmien vastuuhenkilöt 
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jakavat tehtävät kunnossapidon sisäisille tai ulkoisille resursseille. Kunnossapidon 

dokumenttien hallintamenettelyt suoritetaan dokumenttienhallintajärjestelmässä. 

Kunnossapitojärjestelmästä tehdään linkitys dokumenttienhallintajärjestelmään.  

7.1.3 Workshop 4 hankinta- ja materiaalitoiminnot 

- nimikkeet ja niiden hallinta 

- toimittajarekisteri 

- hankintaehdotukset (palvelut ja materiaalit) 

- hyväksyntäprosessi 

- ostotilausten teko ja hallinta 

- varastotapahtumat 

- dokumenttien hallinta 

- raportointi 

Prosessiyrityksen tuotannon varaosien määrä on noin 10 000 kpl ja ne sijaitsevat 

neljässä eri varastossa. Arvioidut materiaalien otto- ja saapumistapahtumat ovat 

kuukausitasolla noin 1200 kappaletta. Materiaalien menekki kohdentuu 

kunnossapidollisesti aktiivisempaan ajankohtaan kuten esimerkiksi 

huoltorevisioihin ja suunniteltuihin huoltoseisokkeihin. Lisäksi varastohenkilöt 

huolehtivat erillisille investointiprojekteille tulevien materiaalien saapumisen ja 

käsittelyn. Investointiprojektien materiaalien määrä on noin 30 % muusta 

materiaalitoiminnosta. 

Prosessiyrityksen varastomateriaalien hallinta on järjestelmän mukaista vain 

muutaman prosessiyrityksen toiminnon osalta. Materiaalien hallintaa ei tehdä 

järjestelmän kautta tilauspisteiden mukaan. Tilauksia tekevät useat organisaation 

vastuuhenkilöt. Prosessiyrityksessä ei ole varsinaista osto-organisaatiota. 

Prosessiyrityksen taloushallinto vastaa toimittajarekisterin ylläpidosta. 

Tavoitteena on luoda kulutustavaroille kaupintavarastot prosessiyrityksen kulu-

tuspisteisiin. Kaupintavarastojen hallinnointi kuuluu prosessiyrityksen vastuuhen-

kilöille ja toimittajan vastuuna on suorittaa hyllytys. Kaupintavaraston kulujen 

kohdennus suoritetaan viivakoodin avulla suoraan kunnossapidon työtilaukselle. 
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Avoimissa kohteissa kustannukset vyörytetään taloushallinnon kustannuskalkyy-

lien mukaan kustannusosastoille. Kaupintavarastoihin tehdään kulunvalvonta. 

Prosessiyrityksen varastomateriaalien varastonimikkeiden perustaminen tehdään 

seuraavasti. Materiaalien luokittelu tehdään kriittisyyteen perustuen ja varastoidun 

nimikkeettömän materiaalin ikään perustuen. Kriittisyydessä käytetään luokkia A, 

B ja C. A-luokan materiaalit ovat kriittisiä ja niille luodaan varastonimike. B-

luokan materiaaleille luodaan nimike, mutta niitä ei varastoida vaan tilataan tarvit-

taessa. C-luokan materiaalit ovat nimikkeettömiä ja niitä ei tilata lisää kun varasto 

on kulutettu loppuun. Tarvittaessa osa C-luokan materiaaleista romutetaan. 

Varaston hallinta suoritetaan prosessiyrityksen ERP-järjestelmässä materiaalien-

hallintamoduulissa ja materiaalien nimikekohdistukset tehdään kunnossapitojär-

jestelmän laitekorteille. Tämä helpottaa kunnossapidon työnsuunnittelua ja antaa 

mahdollisuuden kohdentaa suunnitellun huollon vaatimat materiaalit suoraan työ-

tilaukselle kunnossapitotöiden esivalmisteluvaiheessa. Nimikkeellinen varasto 

tulee säästämään aikaa materiaalien hallinnassa. Materiaalien reaaliaikaiset tiedot 

ovat olemassa ja tilauspisteet sekä varastomäärät on määritelty. Varaston hallin-

nassa apuvälineenä voidaan käyttää viivakoodijärjestelmää. Varastonimikkeiden 

perustaminen on esitetty kuvassa 30. 

 

Kuva 30. Varastonimikkeiden perustaminen ja kuluttaminen. 
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7.1.4 Workshop 5 konversiosuunnitelma ja automaatiojärjestelmä 

- konversiosuunnitelma 

- tulevien prosessiprojektien tietojen keräys  

- nimeämisohjeistus ja hallinta 

- Master Data 

- järjestelmään siirrettävien tietojen laajuus 

- järjestelmään siirrettävien tietojen laatu 

- konversion vaiheet 

- yksilöidään sovelluksen muutostarpeet 

- yksilöiden mahdolliset lisätarpeet tulevaisuudessa (esim. laajempi datan 

hallinta, käyttövarmuus) 

- liittymärajapinnat kunnossapitojärjestelmästä automaatiojärjestelmiin 

- automaatiojärjestelmän päiväkirja 

o työtilausten tekeminen päiväkirjan kautta 

- automaatiojärjestelmä 

o käyntiaikatietojen ja käynnistyskertojen siirto 

Prosessiyrityksen automaatiojärjestelmästä siirretään datansiirtolomakkeille 

laitepositioiden tunnusnumerot ja kohdenimet. Automaatiojärjestelmän kulutus- ja 

mittapisteluetteloista saadaan kohteiden pitkät nimet ja paikkatietokoordinaatit. 

Kulutuspisteitä ovat esimerkiksi sähkömoottorit, moottoriventtiilit, mittalaitteet ja 

säätimet. Automaation kulutuspisteluettelot sisältävät yhteensä noin 17 000 

mittapistettä.  

Prosessiyrityksen vanhan kunnossapitojärjestelmän Master Data siirretään 

laitesiirtolomakkeille. Siirrossa käytetään hyödyksi esimerkiksi seuraavaa 

informaatiota: laitetunnus, laitekorttityyppi, korttiryhmät, kenttätiedot ja 

kunnossapidon työhistoria. Kunnossapidon työnumero ja laskutusprosessi 

yhdistetään ostolaskujen laskujenhyväksyntäjärjestelmään. Laskujen 

hyväksyntäjärjestelmässä hyödynnetään kunnossapitotyönumeroa 

kohdennettaessa työ- ja materiaalikustannuksia. Kuvassa 31 on esitetty 

kunnossapidon työtilauskaavio. 
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Kuva 31. Kunnossapidon työtilauskaavio. 

Kunnossapidon työnumero ja laskutusprosessi yhdistetään ostolaskujen 

hyväksyntäjärjestelmään. Laskujen hyväksyntäjärjestelmässä hyödynnetään 

kunnossapitotyönumeroa kirjattaessa työ- ja materiaalikustannuksia.  

7.1.5 Workshop 6 kunnossapitojärjestelmän hankinta 

Prosessiyrityksen määrittelemien vaatimusten pohjalta esivalittu 

kunnossapitojärjestelmä asennetaan ja testataan prosessiyrityksen ERP-

toiminnanohjausjärjestelmässä, jotta esivalitun kunnossapito-ohjelmiston 

toiminnallisuus varmistuu.  Testitulosten perusteella jatketaan ohjelmiston 

testausta muiden workshopien vaatimustenmukaisuuden testaamisella. Testausten 

ja hyväksynnän jälkeen kunnossapito-ohjelmisto siirretään prosessiyrityksen 

varsinaiseen tuotantoympäristöön. 

Kunnossapito-ohjelmiston testiympäristöön perustetaan kunnossapitotyötilauksille 

pakolliset numerosarjat, keskeiset parametrit, työntilat, kohteen tyypit, 

laitehierarkioiden rakenteet, kunnossapitokortisto, kortistojen ominaistiedot, 

kunnossapitotöiden tyypit ja kunnossapidon lajit.  
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Prosessiyrityksen workshopien valmistuttua hyväksytysti järjestetään koulutus 

kunnossapitoprojektin avainhenkilöille. Avainhenkilöiden koulutuksen yhteydessä 

täydennetään kunnossapito-ohjelmiston parametreja, laiterekisteriä ja hierarkioita. 

Kunnossapitojärjestelmän hankinnassa on otettava huomioon toimittajien ja 

prosessiyrityksen väliset toimintatavat. Järjestelmätason asennukset ja viestintä on 

suoritettava prosessi- ja toimittajayritysten kesken kolmikantaperiaatteella.  

Kunnossapidon tunnuslukujen raporttien ja mittareiden toteutus tehdään Olap -

rajapinnan kautta. Kunnossapitojärjestelmätoimittajan on huolehdittava, että 

tarvittavat tiedot ja mekanismit tietojen syöttämiseen ja käyttämiseen ovat 

olemassa. 

7.2 Kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton riskien hallinta 

Kunnossapitojärjestelmän hankintaan ja käyttöön liittyvien riskien tunnistamiseen 

ja niihin varautumiseen kiinnitettiin prosessiyrityksessä erityistä huomiota. 

Prosessiyrityksen toimintamallit ovat olleet järjestelmällisiä, mutta niiden välillä 

ei ole ollut tiedollista ja järjestelmällistä keskusteluyhteyttä. Tieto on ollut 

käytettävissä erilaisissa muodoissa henkilöriippuvaisesti.  Riskien arvioinnissa 

tunnistettiin kunnossapitojärjestelmän hankinnan kannalta kymmenen merkittävää 

riskiä. Riskit arvioitiin todennäköisyyden ja vaikuttavuuden mukaan. Lisäksi 

määriteltiin miten riskiin valmistaudutaan, miten riski vaikuttaa projektin 

toteutuksen ja käyttöönoton jälkeen sekä miten määritellyillä toimenpiteillä 

voidaan minimoida riskit siedettävälle tasolle. Riskityypeille määriteltiin 

vastuuhenkilöt projektin sidosryhmistä. Kunnossapitoprojektiin liittyvät riskit on 

arvioitu taulukossa 10.  
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Taulukko 10. Kunnossapitojärjestelmäprojektin riskit. 

 

Riskitekijä Tod. Vaik Riskiin valmistautuminen Riskin vaikutus Toimenpiteet Vastuuhenkilö

Lyhyt käyttöönottoaikataulu 3 5 Pyritään mahdollisimman 

tehokkaaseen työskentelyyn 

hyvään lopputulokseen 

pääsemiseksi. Priorisoidaan 

tehtävät.

Ohjelmiston asennus 

myöhästyy    -> käyttöönotto 

siirtyy eteenpäin

Tehdään montaa asiaa 

samaan aikaan. Vaiheistus 

ja priorisointi. Resurssien 

kiinnittäminen riittävästi 

etukäteen. Vähäinen 

räätälöintitarve   

kunnossapitojärjestelmän ja 

liittymien osalta. 

Toimittajan ERP-

ympäristötuntemus.

Projektipäälliköt

Master Datan (Laitepositiot, 

laitetiedot, 

varaosanimiketiedot, 

dokumentit) kerääminen ja 

harmonisointi. 

3 3 Riittävät resurssit Master 

Datan keräämiseen ja 

harmonisointiin. Aktiivinen 

MasterDatan 

keräämisprosessi 

laitetoimittajilta.

Ohjelmiston käyttöönotto 

viivästyy--> 

kunnossapitotöiden ohjausta 

ei pystytä suorittamaan 

kunnossapitojärjestelmällä 

aikataulun mukaisesti

Aktiivisesti selvitetty 

tiedonlähteet ja 

tietorakenteet. 

Tietorakenteet kuntoon 

workshop vaiheessa. 

Tiedonkeruu taulukoiden 

laadinta.  Riittävät resurssit 

hankittu.

Projektipäällikkö 

Henkilöstön sitoumus projektiin 

osallistumiseen ja järjestelmän 

käyttöön

4 4 Henkilöstön koulutus, 

motivointi ja sitouttaminen 

uusiin toimintatapoihin sekä 

projekteihin osallistumisen 

tärkeyden korostaminen

Ei riittävää osallistumista 

projektin palavereihin, mikä 

heikentää sitoutumista 

projektiin ja tulevaisuuden 

toimintatapoihin. 

Resurssointi. Tiedostetaan 

ajoissa tarve resursseille. 

Projektista tiedottaminen. 

Tehdään sitouttamiseen 

liittyviä toimenpiteitä; 

vastuutus. 

Kunnossapitomestareiden 

(avainkäyttäjien) 

osallistuminen projektiin.

Kunnossapidon johto, 

projektipäällikkö 

Koulutuksen toteuttaminen 4 4 Koulutusten tarkka 

aikatauluttaminen. Tehokas 

koulutus ja selkeä 

koulutusmateriaali. Muiden 

projektien vaikutusten 

huomioiminen aikatauluihin.

Kattavaa koulutusta ei ehditä 

järjestämäänkaikille 

käyttäjille ennen 

kunnossapitojärjestelmän 

käyttöönottoa. Työtilausten 

teko ei onnistu kaikilta 

käyttäjiltä ohjelmiston 

käyttöönoton jälkeen.

Henkilöstön varaaminen 

etukäteen koulutukseen. 

Koulutusmateriaalien 

laadinta tarkkaan 

huomioiden, että kaikki 

eivät ehdi koulutukseen. 

Apukouluttajaringin 

rakentaminen 

peruskäyttäjien tueksi.

Projektipäällikkö + 

projektiryhmä

Toimintatapojen muutos 

(määrämuotoisten 

kunnossapitoprosessien 

käyttöönotto ja varastot)

4 4 Tiedottaminen uusista 

toimintatavoista sekä 

riittävä perustelu asioista, 

miksi asioita tehdään eri 

tavalla kuin ennen. 

Koulutusta riittävästi.

Uudesta 

kunnossapitojärjestelmästä 

saatava hyöty heikkenee 

"muutosvastarinnan" takia

Johdon tuki. Kirjataanko 

asioita järjestelmään vai 

tehdäänkö "oikeita töitä"?

Kunnossapidon johto

Toimittajan resurssit 3 4 Asiaan on varaudututtu ja 

tehty etukäteisvalmisteluja 

niiltä osin kuin on pystytty. 

Asennuksiin ja teknisiin 

seikkoihin liittyvät ongelmien 

myötä järjestelmän asennus 

viivästyy. 

Asiaan on varaudututtu ja 

tehty etukäteisvalmisteluja 

niiltä osin kuin on pystytty. 

Toimittajan 

projektipäällikkö

Ohjelmisto toimittajien 

toimitusyhteistyömalli

3 4 Asiaan on varaudututtu ja 

tehty etukäteisvalmisteluja 

niiltä osin kuin on pystytty. 

Asennuksiin ja teknisiin 

seikkoihin liittyvät ongelmien 

myötä järjestelmän asennus 

viivästyy. 

Asiaan on varaudututtu ja 

tehty etukäteisvalmisteluja 

niiltä osin kuin on pystytty. 

Yhteistyösopimus 

toimittajien välillä.

Toimittajan 

projektipäällikkö ja 

ERP-järjestelmän 

projektipäällikkö

ERP-järjestelmän ympäristöön 

integroiminen 

(parametrit,dimensiot)

3 5 Teknisen ympäristön 

yhteensovittaminen yhdessä 

kunnossapitojärjestelmän ja 

ERP-järjestelmän 

toimittajan kanssa 

Prosessit eivät toimi kunnolla 

tai aiheutuu ylimääräistä 

sovitustyötä. Aikataulu venyy 

ja kustannukset kasvavat. 

Yhteinen selvittelytyö ERP-

järjestelmän toimittajan 

kanssa mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa 

projektia.

Kunnossapitojärjeste

lmän toimittajan  

projektipäällikkö ja 

ERP-järjestelmän 

projektipäällikkö.

Omien liiketoimintaprosessien 

määrittäminen (kunnossapito 

ja materiaalinhallinta)

4 3 Toimintatapojen 

yhtenäistäminen 

järjestelmän käytössä 

prosessiyrityksen 

liiketoimintaprosessien 

kanssa

Tavoitetilojen ollessa 

epäselviä eri prosesseissa, 

prosessien toteuttaminen ei 

vastaa tavoitteita. 

Asioiden tunnistaminen  ja 

päättäminen projektin 

aikana miten toteutetaan. 

Vaiheittain eteneminen.

Kunnossapidon johto 

ja projektipäällikkö

Materiaalihallinnon 

käyttöönotto 

(Nimikeohjeistuksen laadinta, 

olemassaolevan ERP-

ympäristön ja vanhan 

nimikehallinan selvitys. 

Kirjanpidon tiliohjaussäännöt. 

Vanhojen varaosien 

inventointi)

4 3 Riittävät resurssit 

varastonimikkeiden 

perustamiseen

Materiaalinimikkeitä ja 

hankintaprosesseja ei saada 

käyttöön.

Nimikeohjeistuksen 

laadinta. Muitten osa-

alueiden käyttöönotto 

vaiheessa 3. 

Projektipäälliköt

1) Riskin todennäköisyys 1 - 5: 1= harvinainen, 5=melko varma

2) Riskin vaikutus 1 - 5: 1= vähäinen, 5=erittäin merkittävä (voi tuhota projektin)
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8 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää case-yrityksenä olleelle 

prosessiyritykselle kilpailukykyisin vaihtoehto kunnossapitoinformaation 

hallintaan ja kunnossapidon järjestelmälliseen toimintaan. Työn tavoitteena oli 

lisäksi kuvata kunnossapidon avainprosessien vaatimuksia. Tavoitteena on saada 

tehokkuutta ja kustannussäästöjä informaation hallintaprosessiin jo 

hankintavaiheessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia seuraavaan pääkysymykseen: 

Miten prosessiyrityksen kunnossapidon tietoprosessien vaatimukset on 

tunnistettava ja suunniteltava, jotta ne palvelevat yrityksen kunnossapitotoimintaa 

käytännössä? 

Yritysten strateginen suunnittelu sekä sitä seuraava toiminnansuunnittelu antavat 

pohjan kunnossapidon tavoitteelliselle johtamiselle, kehittämiselle ja käytännön 

tekemiselle. Kunnossapidon suunnitteluprosessien on vastattava yrityksen 

asettamiin kehittämistavoitteisiin. Tässä työssä strategialla ja sen toteuttamisella 

oli merkittävä osuus kunnossapitojärjestelmän vaatimuksissa ja järjestelmän 

valintaprosessissa. Yrityksen henkilöstö tulee omissa toiminnoissaan käyttämään 

valittua kunnossapitojärjestelmää eri muodoissa tulevaisuudessa. 

Kunnossapidon tietovirtakaavioiden informaatio oli keskeisessä asemassa 

kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää suunniteltaessa. Kunnossapitoa ei 

käsitetä enää pelkkänä korjaukseen tai ennaltaehkäisevään 

kunnossapitotoimintaan liittyvänä palvelukokonaisuutena. Kunnossapito 

käsitetään nykyisin prosessiyrityksen tuotanto-omaisuuden hoitamisen 

hallintakokonaisuutena. Kunnossapidon kehittämisratkaisuja on mahdotonta 

esittää, jos ei tiedetä mitä korjaavan kunnossapidon toimia on tehty ja mitä 

ongelmia on havaittu aiempien korjausten yhteydessä. Kaikilla 

kunnossapitokokonaisuuteen työtä tekevillä on oltava tarvittavat tiedot ja oikea 

kuva todellisesta kunnossapidon tavoitteesta.  
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Prosessiyrityksen kunnossapidon tietoprosessien vaatimusten tunnistamiseksi 

hyödynnettiin kunnossapitojärjestelmän lähtötilanteen kaaviota. Johtavaksi 

tekijäksi määriteltiin tietojärjestelmien tiedon yhdistäminen, joka mahdollistaa 

sen, ettei samaa tietoa tarvitse syöttää järjestelmään useita kertoja. 

Prosessiyrityksen kunnossapitojärjestelmän integraation etuina nähdään saman 

tiedon käyttäminen useammassa järjestelmässä ja useammilla käyttöpaikoilla 

samaan aikaan. 

Kunnossapidon staattiset hallintajärjestelmät eivät itse luo tietoa, vaan ne on 

liitettävä osaksi yrityksen dynaamisia järjestelmiä. Prosessi-informaation 

saaminen heti hyötykäyttöön oli yksi vaatimusten määrittelyn kulmakivistä. 

Esivalittua kunnossapitojärjestelmän toiminnallisuutta on testattava ennen 

lopullista hankintasopimusta kunnossapito-ohjelmistojen workshopeissa, jotta 

varmistutaan valitun järjestelmän käytettävyydestä prosessiyrityksessä.  

Tutkimuksen pääkysymys jakautui seuraaviin alakysymyksiin: 

Mitkä ovat kunnossapidon tietoprosessit? 

Kunnossapidon tietoprosesseja ovat materiaalien hallinta, ostotilausjärjestelmä, 

kunnossapidon myynti ja laskutus, toimittajarekisteri, vika- ja 

häiriöilmoitusjärjestelmät, työtilausjärjestelmät, ennakkohuoltojärjestelmä, 

resurssienhallinta, työtuntien kirjaus, projektien ja seisokkien hallinta, raportointi 

ja analyysit sekä dokumenttien hallinta. Kunnossapitotyöhön liittyy oleellisesti 

dokumentointi. Kunnossapitojärjestelmästä on tarvittaessa päästävä käsittelemään 

käyttöohjeita, piirustuksia ja historiatietoja. Kunnossapidon tietoprosessien on 

oltava osa yrityksen liiketoimintaprosesseja ja niiden on integroiduttava 

keskenään.  

Miten kunnossapitoinformaatio syntyy? 

Kunnossapitoinformaatio syntyy tekemisen tuloksena. Informaatiota voidaan 

tarkastella eri kunnossapitolajien mukaan. Kunnossapito voidaan jakaa kahteen 

päälajiin; suunniteltuun eli proaktiiviseen kunnossapitoon ja ei suunniteltuun eli 

reaktiiviseen kunnossapitoon. Päälajit jakautuvat omiin alalajeihin. 
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Kunnossapitolajit ovat tehokkaan kunnossapidon johtamisen perusedellytys. 

Kunnossapitolajeilla on merkitystä kokonaisvaltaisen kunnossapidon 

toteuttamiseen ja sen analysointiin toiminnan aikana. Kunnossapitotoiminnalle 

voidaan asettaa tavoitteita ja seurata niiden onnistumista kunnossapitolajeihin 

perustuvilla tunnusluvuilla. 

Miten informaatiota voidaan hyödyntää kunnossapidossa? 

Tiedon integraatio hyödyttää ja tehostaa kunnossapitotoimintaa. 

Kunnossapitojärjestelmän integraation etuina nähdään saman tiedon käyttäminen 

useammassa järjestelmässä ja useammilla käyttöpaikoilla samaan aikaan. Näin 

saadaan mahdollisuus liittää automaatiojärjestelmien informaatio suoraan 

hyötykäyttöön ja toimenpiteitä voidaan tehdä myös ilman käyttäjää. Eri 

käyttäjäryhmät voivat olla yhteydessä järjestelmään eri sovellusten kautta, joten 

henkilöstön ei tarvitse opetella käyttämään kaikkia järjestelmiä. Prosessin 

automaation informaatio antaa valmiin pohjan kunnossapidon järjestelmien 

nimittämiselle ja rakenteelle. 

Toimivan kunnossapitojärjestelmän antaman informaation avulla voidaan yhdistää 

yrityksen kunnossapidolliset tavoitteet käytännön toimiksi. Tavoitteena on luoda 

tuotantoprosessin koneille ja laitteille optimaaliset olosuhteet ja ylläpitää ne koko 

ajan tavoitteen mukaisessa tilassa. Suunnittelematon toiminta, jota ei voida johtaa 

aiheuttaa kunnossapitoon hallitsemattomuutta, sillä kunnossapitoinformaatio jää 

hyödyntämättä. Organisaatio uppoaa korjaamaan kohteita toimintoalueellaan 

raportoimatta ja käyttämättä järjestelmällistä toimintaa hyväksi.  

Miten kunnossapitojärjestelmä on toteutettava käytännössä? 

Kunnossapitojärjestelmän vaatimusten määrittelyssä on otettava huomioon 

yrityksen prosessimainen rakenne ja automaatiojärjestelmät. Kunnossapitoon 

liittyvien tietojärjestelmien integroiminen hallittavaksi kokonaisuudeksi on 

haastava tehtävä. Tavoitteena on seurata kunnossapitoa ja kehittää tuotannon 

prosesseja ja saada informaatiota yrityksen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. 
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Tietoja voidaan myöhemmin analysoida käyttötarkoitukseen sopivilla työkaluilla 

näkökulmasta riippuen.  

Kunnossapidon tavoitetilan määrittelyyn hyödynnettiin kunnossapitojärjestelmän 

lähtötilanteen kaaviota, jonka keskeisenä tekijänä oli tiedon integrointi nyt ja 

tulevaisuudessa. Tiedon integroinnin lisäksi tärkeitä tekijöitä käytännössä ovat 

järjestelmän käyttäjäystävällisyys, työtilausten kohdentaminen oikeille henkilöille 

sekä töiden resursointi. Prosessinojausjärjestelmää on hyödynnettävä 

kunnossapitotyötilausten tekemisessä. Kunnossapitokustannusten hallinnassa on 

huomioitava kustannusten kohdentaminen. Laskujen hyväksynnässä 

hyödynnetään kunnossapitotyönumeroa. Saatua informaatiota hyödynnetään 

tunnuslukujen määrittämisessä ja seurannassa. 

Työturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmän havainnot on liitettävä osaksi 

kunnossapitojärjestelmää. Kunnossapitotehtävät on luotava selkeästi ja niiden on 

vastattava vähintään kysymyssanoihin mitä, missä ja miksi. Tehdyistä 

kunnossapitotöistä on tehtävä kirjauksia järjestelmään. Ongelmien toistuessa 

tehtävät voidaan tehdä tehokkaammin tai jopa päättää laitteen uusimisesta.  

Prosessiyrityksen automaatiojärjestelmää on hyödynnettävä 

kunnossapitojärjestelmän rakentamisessa käytännössä. Etuna on yhteisen kielen 

löytyminen kunnossapidon ja tuotannon henkilöstön välille. Lisäksi 

tuotantoprosessiin liittyvät mittausjärjestelmät antavat informaatiota tehtäville 

toimille kuten esimerkiksi käyntiaikatiedoille ja niistä laukaistaville tehtäville.  

Tämän diplomityön jatkotutkimusten aiheita voisivat olla prosessiyrityksen 

kunnossapidon tunnuslukujen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen yrityksen 

päätöksenteossa, kunnossapidon tehokkuuden mittaaminen sisäisen ja ulkoisen 

kunnossapidon näkökulmasta sekä materiaalihallinnan kehittäminen.  
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