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Tämän diplomityön tavoitteena oli kuvata selainpohjaisen kunnossapitojärjestelmän 

käyttöönottoprojekti energiakonsernissa sekä arvioida projektissa käytettyjä menetelmiä. 

Työn teoriaosuudessa tutustutaan eri lähteisiin perustuen teollisuuden kunnossapitoon ja 

sen tietojärjestelmiin sekä erityisesti kaukolämpöjärjestelmän kunnossapitoon. Käytännön 

osuudessa kuvataan sähköisen kunnossapitojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin 

vaiheet sekä projektissa käytetyt menetelmät Suur-Savon Sähkö -energiakonsernissa. Työn 

lopussa arvioidaan projektissa käytettyjä menetelmiä ja esitetään kehitysehdotuksia 

vastaaviin projekteihin. 

Suur-Savon Sähkö -energiakonsernissa tunnistettiin tarve hankkia sähköinen 

selainpohjainen kunnossapitojärjestelmä tuotanto-omaisuuden hallintaa varten. Konsernin 

tuotantolaitosten käyttö- ja kunnossapito on ulkoistettu palvelutarjoajalle, eikä konsernilla 

ole aikaisemmin ollut käytössä sähköistä kunnossapitojärjestelmää. Järjestelmä otettiin 

käyttöön yli viidessäkymmenessä tuotantoyksikössä yli kymmeneltä eri paikkakunnalta. 



 

 

Tuotantolaitokset ovat pääasiassa maantieteellisesti hajallaan olevia pienitehoisia 

kaukolämpöä tuottavia hake- ja kevytöljykattiloita.  

Käyttöönottoprojektiin resursoitiin yksi täysipäiväinen projektityöntekijä. 

Käyttöönottovaihe toteutettiin kahdeksassa kuukaudessa. Käyttöönoton päävaiheisiin 

sisältyivät laite- ja varaosarekisterin luominen, kunnossapito-ohjelmien yhtenäistäminen 

sekä käyttäjäkoulutukset. Käyttöönottoprojekti onnistui tavoitteiden ja aikataulun puolesta. 

Onnistumisen mahdollistivat hyvin toteutettu järjestelmähankinta, koko organisaation 

osallistuminen projektiin sekä muutosjohtamisen onnistuminen. Merkittävimmät haasteet 

liittyivät käyttäjien motivoimiseen, vaihtelevaan tuotantolaitosten ja kunnossapitorutiinien 

dokumentaation tasoon sekä muuttuneen kunnossapitoprosessin omaksumiseen. 
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The aim of this master’s thesis was to describe implementation of browser-based 

computerized maintenance management system (CMMS) in energy corporation and to 

estimate the effectiveness of used methods in the implementation-project. Thesis covers 

practices of industrial maintenance and its management and information systems. The steps 

and methods used in the implementation are represented and valued in the case-study part. 

The project took place in Suur-Savon Sähkö -energy corporation in Eastern Finland. 

The need for computerized maintenance management system to execute physical asset 

management was identified in the case company. The company has outsourced operation 

and maintenance of its heat- ja and powerplants. The company didn’t have CMMS-

software before this project. The implementation-project included adding over fifty boilers 

from over ten different localities. The boilers are mainly small in power and they utilize 

bio- or light oil to produce district heating. 

The implementation-project was resourced so, that there was one project worker, who 

concentrated fully on the project. The implementation-project were accomplished in eight 

months. The main steps in the implementation were to create register of assets and 



 

 

spareparts, gather and standardize critical maintenance routines for assets and to train 

software users. The project was successful considering its aims and schedule. The 

elements, which made the successful implementation possible were well chosen and 

bought CMMS-software, engaged organization and successful management of change. The 

most significant challenges were associated with motivating software users, lack of 

documentation and getting used to changed maintenance process.   
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1. JOHDANTO 

Energiateollisuuden tuotantolaitokset ovat tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria. 

Moderni yhteiskunta tarvitsee toimiakseen jatkuvasti sähköntuotantoa, lämmitystä ja 

jäähdytystä. Energiantuotannon on oltava tänä päivänä kustannustehokasta, luotettavaa ja 

turvallista. Energiantuotantoprosessit ovat suuria investointeja ja niiden optimaaliseen 

käyttöön ja huoltoon kannattaa käyttää resursseja.  

Kunnossapidon tärkeimpiä tehtäviä ovat maksimoida tuotanto-omaisuuden käyttöaste, 

tehokkuus sekä elinkaari. Kunnossapitoa tarvitaan olemassa olevien sekä piilevien vikojen 

havaitsemiseen ja korjaamiseen. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla kunnossapidolla on 

merkittäviä vaikutuksia tuotannon tehokkuuteen ja luotettavuuteen, liiketoiminnan 

kannattavuuteen sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen. 

Energiateollisuuden tuotantolaitokset sisältävät suuruusluokastaan riippuen kymmeniä tai 

jopa tuhansia kunnossapitoa vaativia kohteita. Yksittäinenkin laitevika voi keskeyttää 

suuren tuotantoprosessin toiminnan ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, työturvallisuus- 

tai ympäristöriskejä, sekä pahimmillaan lamaannuttaa sähkön- ja lämmöntuotannosta 

riippuvaisten asiakkaiden toiminnan. Suurten tuotantolaitoskokonaisuuksien 

kunnossapidon hallinnassa, johtamisessa, työnohjauksessa, suunnittelussa, toteutuksessa, 

dokumentoinnissa ja raportoinnissa on toimivalla ja oikein käytetyllä 

kunnossapitojärjestelmällä merkittävä rooli. 

1.1 Työn taustaa  

Suur-Savon Sähkö Oy (SSS Oy) on Päijänteen itäpuolisella alueella vaikuttava 

energiakonserni, jonka ydinliiketoimintoihin kuuluu energian tuotanto, hankinta, jakelu ja 

myynti. Konsernilla on sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia yli kymmenellä eri 

paikkakunnalla. SSS Oy:n omistajia ovat kunnat (62 %), yhteisöt ja yritykset (27 %), 

seurakunnat (5 %) ja yksityiset (6 %). (Järvi-Suomen Energia, 2018.) 

Suurin osa energiantuotannosta tapahtuu osakkuusyhtiöiden omistamilla laitoksilla. 

Energian tuotanto on pääasiassa kaukolämmön tuotantoa, jonka pääpolttoaineena käytetään 

kiinteää biomassaa teollisuuden sivutuotteina ja metsähakkeena. Sähköntuotantoa tapahtuu 

lisäksi Savonlinnan ja Ristiinan CHP-laitoksilla sekä Vaajakosken ja Kissakosken 
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vesivoimalaitoksilla. SSS Oy:n energiaa tuottavia osakkuusyhtiöitä ovat Järvi-Suomen 

Voima Oy, Kymppivoima Oy, Hartolan Kuningaslämpö Oy, Joutsan Lämpö Oy ja 

tytäryhtiö Kerienergia Oy. Kuvaan 1 on merkitty konsernin omia sekä osakkuuslaitoksia.  

 

Kuva 1. Kaikki kuvan laitokset tuottavat kaukolämpöä. (Suur-Savon Sähkö Oy, 2018) 

Energiantuotanto tapahtuu laajalla alueella Itä-Suomessa. Suurin osa laitoksista on kiinteää 

biomassaa polttavia arinakattiloita tai kevytöljykattiloita. Energiantuotanto-organisaation 

henkilöstö työskentelee Savonlinnan ja Mikkelin toimipisteillä. Konsernin avainluvut 

vuodelta 2017 esitetään taulukossa 1.  

Taulukko 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n avainluvut vuodelta 2017. (Suur-Savon Sähkö Oy, 2018) 

Avainluku Määrä Yksikkö 

Henkilöstön määrä konsernissa 106 henkilöä 

Liikevaihto 138,9 M€ 

Sähkön siirron asiakkaita 102 670 asiakasta 

Lämpöasiakkaita 1 507 asiakasta 

Sähkön siirron määrä 1 142 GWh 

Toimitetun lämmön määrä 290 GWh 

Sähköverkon pituus 27 000 km 

Kaukolämpöverkoston pituus 156 km 
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Suur-Savon Sähköllä on tunnistettu tarve hankkia energiantuotantoa varten sähköinen 

kunnossapitojärjestelmä, jonka kautta tuotanto-omaisuuden kunnossapito toteutetaan 

jatkossa. Ohjelmiston käyttöönottoprojekti ajoittuu vuodelle 2018. Järjestelmän piiriin 

otetaan noin 70 energiantuotantoyksikköä yli kymmeneltä eri tuotantopaikkakunnalta. 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tavoitteena on kuvata kunnossapitojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto 

kaukolämpöä tuottavilla tuotantolaitoksilla lukuun ottamatta Järvi-Suomen Voima Oy:n 

voimalaitoksia Savonlinnassa ja Ristiinassa. Ohjelmiston käyttöönottoon sisältyy 

lähtötietojen sekä tarpeiden määrittely ohjelmistohankintaa varten, toimittajan valinta, 

järjestelmän perustietojen määritys, järjestelmään otettavien laitteiden kartoitus, oleellisten 

ennakoivan kunnossapidon toimenpiteiden luonti järjestelmään, kunnossapitoprosessin 

päivitys, käyttäjäkunnan koulutus ja tuki sekä järjestelmän testaus ja kustomointi tilaajan 

tarpeita vastaavaksi.  

Työssä käsiteltävät kunnossapitorutiineja selvitetään lähtötietoina laitteiden 

kunnossapidosta vastaavalta henkilöstöltä ja niiden pohjalta luodaan yhtenäistetyt 

ennakoivan kunnossapidon rutiinit tuotantolaitoksille. Työssä kuvataan, kuinka 

kunnossapitojärjestelmä otetaan käyttöön energiakonsernissa, jossa ei ole aikaisempaa 

sähköistä kunnossapitojärjestelmää taustalla ja jonka ominaispiirteenä on maantieteellisesti 

hajallaan oleva energiantuotanto, joka koostuu suuresta lukumäärästä pienitehoisia 

lämmöntuotantolaitoksia. Työn loppuosassa pyritään tunnistamaan: 

1) Mitkä asiat ja toimintatavat mahdollistivat järjestelmän onnistuneen käyttöönoton? 

2) Mitkä asiat ja toimintatavat muodostivat haasteita järjestelmän käyttöönotossa?  

3) Kuinka järjestelmää ja sen käyttöä tulee kehittää käyttöönoton jälkeen? 

1.3 Työn rakenne 

Työn alussa käydään läpi kunnossapidon teoriaa, kaukolämpöjärjestelmän ominaispiirteet 

kunnossapidon toimintaympäristönä sekä kunnossapito-ohjelmistot kunnossapidon 

työkaluna. Työssä kuvaillaan kunnossapidon tämänhetkinen tila sekä käydään läpi 

projektin taustat ja kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton eri vaiheet. Lopuksi pohditaan, 

kuinka uusi kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto vastasi yrityksen tarpeita ja odotuksia 
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ja kuinka järjestelmää ja sen käyttöönottoa tulisi kehittää jatkossa vastaavanlaisissa 

projekteissa. 

1.4 Työssä käytettävät menetelmät 

Työn lähteinä käytetään alan kirjallisuutta, aiemmin aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä 

sähköisiä lähteitä. Yritysesittelyissä ja projektiin liittyvissä asioissa työssä hyödynnetään 

yrityksiltä saatuja materiaaleja, projektin dokumentointia sekä haastatteluita. 
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2. MITÄ ON KUNNOSSAPITO  

Kunnossapitotoimintaa suoritetaan kohteisiin, joilla on jokin haluttu toiminto ja 

suorituskykyvaatimus. Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa kohteen haluttu toiminta 

(Mikkonen et al. 2009, 152). Haluttu toiminta riippuu kohteesta ja sen 

toimintaympäristöstä: Laitteet ja rakenteet on oltava turvallisia käyttää, ja niiltä vaaditaan 

tyypillisesti tietyn tason toimintavarmuus ja tehokkuus. Kunnossapidettävä kohde voi olla 

esimerkiksi mekaaninen laite, putkisto tai rakenne.  

Kunnossapidolliset toimenpiteet riippuvat kunnossapidettävän kohteen ja sen 

toimintaympäristön ominaispiirteistä: Mikä on laitteen konstruktio? Mitkä osat laitteesta 

voivat rikkoontua ja millä tavoin? Mitä vaikutuksia laitteen vikaantumisella on esimerkiksi 

turvallisuuteen, ympäristöön tai tuotantoon? Millä tavoin eri vikaantumistapoja voidaan 

ehkäistä?  Mitkä näistä tavoista ovat teknistaloudellisesti mielekkäitä toteuttaa laitteeseen? 

(Laine, 2010, 126-128.) Kunnossapitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi laitteen puhdistus, 

rasvaus, tarkastus tai varaosan vaihto. Kunnossapitotoimenpiteitä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi joko aikaan, käyttömäärään tai laitteen huonontuneeseen suorituskykyyn 

perustuen. 

Kunnossapito vaatii aina resursseja, ja sen vuoksi on tärkeää arvioida jokaisen 

kunnossapitokohteen tarkoituksenmukainen kunnossapitotoimenpiteiden määrä ja laatu. 

Liian vähäinen kunnossapito voi johtaa laitteen rikkoutumiseen ja siten suuriin korjaus- ja 

seurauskustannuksiin tai jopa vaarantuneeseen ympäristö- tai henkilöturvallisuuteen. Liika 

kunnossapito on taas kallista ja voi olla väärin toteutettuna laitteen kannalta hyödytöntä tai 

jopa haitallista. Kunnossapidon suunnittelu, toteutus ja johtaminen ovat siten jatkuvaa 

optimointia. 

2.1 Vika ja vikaantuminen 

Laitteen vikaantuminen käsitetään tapahtumaksi tai tapahtumaketjuksi, jonka seurauksena 

kunnossapidettävä kohde ei enää kykene toteuttamaan sille vaadittua tehtävää. Viaksi ei 

kuitenkaan katsota tilannetta, jossa laite on pysäytetty suunnitellusti jonkin ehkäisevän 

kunnossapidon toimenpiteen vuoksi, tai jonkun muun ulkoisen laitteesta riippumattoman 

syyn vuoksi. Vikatilassa olevan laitteen palauttaminen toimintakuntoiseksi voi vaatia joko 
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vähän resursseja (uudelleenkäynnistys, puhdistus, säätö), tai enemmän resursseja (korjaava 

kunnossapito). (Järviö, Lehtiö, 2012, 66-67.)  

Laitteet voivat vikaantua monin eri tavoin riippuen laitteen konstruktiosta, käyttöajasta tai -

määrästä tai muista eri tekijöistä. Kunnossapitomenetelmien suunnittelun kannalta on 

hyvin olennaista tiedostaa, ovatko laitteen vikaantumistavat havaittavissa, voidaanko ne 

havaita jo ennen vian kehittymistä ja millä eri menetelmillä vikoja voidaan luotettavasti 

havaita (Mikkonen et al. 2009, 140). Viat ovat aina jonkin tapahtumaketjun seurauksia. 

Vika ei ole syy, vaan se on aina jonkin asian seuraus. (Järviö, Lehtiö, 2012, 72-75.) 

Laitteen vikaantumisen tunnistaminen ja havaitseminen ovat kunnossapidon tärkeimpiä 

tehtäviä (Mikkonen et al. 2009, 154). Tarkoituksena vikojen tunnistamisessa on 

mahdollistaa korjaustoimenpiteiden ajoittamisen ja valmistelun siten, että kyetään 

välttämään seurauskustannuksiltaan kalliit tuotantoseisakit ja laiterikot (Mikkonen et al. 

2009, 297). Mitä aikaisemmassa vaiheessa vikaantumisketjuihin voidaan vaikuttaa, sitä 

vähemmän tulee tapahtumaan suunnittelemattomia vikakorjauksia ja sitä vähemmän 

tarvitaan myöskin kunnossapidon resursseja. Moderni kunnossapito perustuu 

vikaantumisen estämiseen, eikä enää pelkästään vikojen tehokkaaseen korjaamiseen.  

Laitteet on suunniteltu toimimaan häiriöttömästi. Mikäli laite on asianmukaisesti 

suunniteltu, valmistettu, asennettu ja sitä käytetään ja kunnossapidetään oikein, 

vikaantumisia ei teoriassa tapahdu (Järviö, Lehtiö, 2012, 72). TPM-asiantuntija (Total 

Productive Maintenance) Peter Willmott esittää, että vioista voidaan keskimäärin poistaa 

20 % päivittäisillä tarkastuskäytännöillä sekä säännöllisellä valvonnalla, 25 % toimivalla 

ennakkohuolto-ohjelmalla ja kunnonvalvonnalla sekä 15 % korjaamalla koneen rakenteita 

ja komponenttien luotettavuutta (Järviö, Lehtiö, 2012, 92). TPM:n japanilaisten kehittäjien 

mukaan laitteen vikaantuminen voidaan selittää viiden pääsyyn avulla: 

1) Laitteita ei käytetä oikealla tavalla, alkaviin vikojen oireisiin ei reagoida 

2) Vian oireita ei tulkita oikein, kunnossapito toteutetaan väärin 

3) Laitteen toimintakyvyn heikkenemistä ei huomata tai se hyväksytään 

4) Laitteen käyttöolosuhteet eivät ole optimaaliset, lika, kosteus, lämpötila, ahtaus 

5) Laitteen suunnittelu on epäonnistunut, laitteen soveltuvuus prosessiin 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 81.) 
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Vian seuraukset riippuvat laitteen ominaispiirteistä ja toimintaympäristöstä (laitteen 

kriittisyys turvallisuuden, ympäristön tai taloudellisen tekijöiden kannalta). Yksittäisen 

laitteen komponentin vikaantuminen voi johtaa koko laitteen tai laitteiston häiriö- tai 

vikatilaan. Laitteen tai laitteiston häiriö- tai vikatila voi pahimmillaan keskeyttää koko 

tuotantoprosessin toiminnan. Kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelussa tuleekin siten 

huomioida useita tekijöitä, kuten laitteen mahdollisen vikaantumisen aiheuttamat 

seuraukset (kustannukset, ympäristövaikutukset, turvallisuus), laitteen elinkaari ja 

jälleenhankinta-arvo sekä laitteen kunnossapidettävyys. Kunnossapitotoiminnan 

tehokkuuden ja ammattitaidon yksi olennainen mittari on suunnittelemattomien 

vikakorjausten vähäinen määrä (Järviö, Lehtiö, 2018, 72). 

2.2 Kunnossapito käsitteenä 

SFS-EN 13306:2010 -standardi määrittelee kunnossapidon seuraavalla tavalla: 

”Kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa koneen toimintakyky 

sellaiseksi, että kone pystyy suorittamaan halutun toiminnon.” 

Eri standardit määrittelevät kunnossapidon hieman eri tavoin. Yhteistä standardeilla on 

kuitenkin se, että niiden määritelmät kunnossapidolle lähtevät liikkeelle korjaavan 

kunnossapidon näkökulmasta. Nykykäsityksen mukaisesti kunnossapidon tehtävä on 

ylläpitää laitteiden haluttu suorituskyky (Mikkonen et al. 2009, 25). Toimintakyvyn 

palauttamisen tai ylläpidon lisäksi on tärkeää kuitenkin painottaa myös kunnossapidon 

tehtävää varmistaa laitteen haluttu toimintakyky. (Järviö, Lehtiö, 2012, 17-20.) 

Laitteen halutun toimintakyvyn varmistamiseen katsotaan kuuluvaksi: 

• Laitteen suorituskyvyn ylläpitäminen (laite ei saa hajota tai huonontua) 

• Työturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen 

• Laitteen hyötysuhteen ja luotettavuuden ylläpito 

• Laitteen elinkaaren määrittäminen ja tiedostaminen 

• Oikeiden käyttöolosuhteiden noudattaminen  

• Alkuperäisen suorituskyvyn palauttaminen 

• Koneen modernisointi 
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• Uudelleensuunnittelu kohteen ominaisuuksien parantamiseksi  

• Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan jatkuva parantaminen 

• Kerätyn tiedon analysointi ja sen avulla johtaminen 

(Ibid.) 

RCM:n (Reliability Centered Maintenance) kehittäjä John Moubray antaa kunnossapidolle 

määritelmäksi: 

• Varmistaa laitteen haluttu toiminta koko elinjakson yli 

• Varmistaa kaikkien ryhmien tyytyväisyys, joihin laite vaikuttaa  

• Tarkoituksenmukaisten kunnossapitomenetelmien valinta ja käyttö 

• Saada koko kunnossapito-organisaatio tukemaan valittuja toimia  

(Ibid.) 

Moubrayn määritelmä lähtee liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan käyttäjän tulee tietää, 

mitä hän laitteen suorituskyvyltä vaatii. Tämän suorituskykyvaatimuksen pohjalta 

määritellään kunnossapitostrategia ja käytännön toimenpiteet. Eri kunnossapidon 

määritelmiä yhdistää se, että niiden mukaan kunnossapidolla pyritään pitämään vaaditussa 

toimintakunnossa, ja että kunnossapitoon kuuluu käytännön teknisen tekemisen lisäksi 

kaikki kunnossapitoon liittyvät hallinnolliset ja johtamisen toimenpiteet (Mikkonen et al. 

2009, 26.) Kunnossapidon tehtävä ylläpitää haluttua laitteen suorituskykyä 

havainnollistetaan kuvassa 2: 
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Kuva 2. Kunnossapidolla varmistetaan kohteen haluttu toiminta. (Mikkonen et al. 2009, 152.) 

2.3 Kunnossapito osana tuotanto-omaisuuden hallintaa 

Tänä päivänä teollisuudessa kunnossapidon ymmärretään olevan osa laajempaa 

kokonaisuutta, joka voidaan määritellä tuotanto-omaisuuden hallinnaksi. Tuotanto-

omaisuuden hallinnan pääelementtejä ovat: 

• Tuotantokapasiteetin kehittäminen ja käytön johtaminen 

• Ympäristö- ja työturvallisuus 

• Logistiikan hallinta 

• Tuotanto-omaisuuden hoitaminen 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 14.) 

Tuotantokapasiteetin kehittäminen tarkoittaa energiateollisuudessa esimerkiksi prosessin 

optimointia joko muuttamalla prosessia termodynaamisesti tai investoimalla laite- ja 

prosessimuutoksiin. Käytön johtaminen kaukolämpöjärjestelmässä tarkoittaa esimerkiksi 

tuotantolaitteita ja verkkoa operoivien työntekijöiden johtamista ajamisen ja 

prosessiparametrien säädön suhteen. Ympäristö- ja työturvallisuus tulee ottaa tänä päivänä 

huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa. Ympäristö- ja työtapaturmat eivät ole tänä 

päivänä hyväksyttäviä edes satunnaisesti ja onnettomuudenomaisesti tapahtuvana. 

Logistiikan hallinta tarkoittaa energiateollisuuden kontekstissa esimerkiksi polttoaineiden, 

raaka-aineiden ja varaosien hallintaa sekä myös henkilöstöresurssien suunnittelua.  
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Tuotanto-omaisuuden hoitamisen kokonaisuus voidaan esittää alla olevan kuvan 3 

mukaisesti. Tuotanto-omaisuuden hoitamiseen sisältyy kaikki ne toimenpiteet, joilla 

varmistetaan tuotantolaitteiston mahdollisimman turvallinen, luotettava ja 

kustannustehokas toiminta. Tuotanto-omaisuuden hoitamiseen liittyvät tekijät esitetään 

kuvassa 3. (Järviö, Lehtiö, 2012, 15.) 

 

Kuva 3. Kuvassa esitetään tuotanto-omaisuuden hoitamisen tehtävät (Järviö, Lehtiö, 2012, 15). 

Tuotanto-omaisuuden hoitaminen voidaan jakaa toimivuuden parantamiseen ja 

toimintakunnosta huolehtimiseen. Tuotantolaitteen toimivuuden parantaminen voidaan 

toteuttaa kunnossapidettävyyden parantamisella tai luotettavuuden parantamisella. 

Tuotantolaitteen toimintakunnosta huolehtiminen voidaan jakaa korjaavaan 

kunnossapitoon, ennakoivaan ja ehkäisevään kunnossapitoon, kunnonvalvontaan sekä 

päivittäiseen käyttöön. (Järviö, Lehtiö, 2012, 15.)  

Hyvä kunnossapidettävyys tarkoittaa sitä, että laitteelle voidaan suorittaa 

kustannustehokkaasti, helposti ja turvallisesti kunnossapitotoimenpiteitä. Hyvän 

kunnossapidettävyyden ominaisuuksia ovat esimerkiksi laitteen modulaarisuus, 

standardisoidut osat, laitteen sijoittaminen helposti päästävään paikkaan, hyvä valaistus, 

hyvät käyttöolosuhteet (lämpötila, kosteus, pölyisyys) ja kyky huoltaa laitetta 

sammuttamatta sitä.  Kunnossapidettävyyteen vaikuttavat vikojen havaittavuus, 

huollettavuus ja korjattavuus. Vikojen havaittavuutta voidaan parantaa esimerkiksi 

paikallis- tai automaatioon kytkettyjen mittauksien avulla ja suunnittelemalla laite siten, 

että siihen syntyvät viat ovat havaittavissa joko aistin varaisesti tai laitetta rikkomattomien 
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kunnonvalvontamenetelmien avulla. Korjattavuuteen vaikuttavat esimerkiksi 

dokumentaation ja varaosien saatavuus, laitteen purkamisen, kokoamisen, testaamisen ja 

säätämisen helppous, sekä kunnossapitotoimenpiteiden raportoimisen määrä ja laatu. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 56.) (Mikkonen et al. 2009, 127.)  

Luotettavuuteen sisältyy laitteen kyky toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla, kyky olla 

käytettävässä tilassa, kyky toteuttaa vaadittu toiminto määrätyissä olosuhteissa vaaditun 

ajanjakson ajan sekä kyky olla pidettävissä tilassa tai palautettavissa tilaan, jossa se 

kykenee toimimaan suunnitellulla tavalla. Laitteen luotettavuutta voi kehittää 

vaikuttamalla luotettavuuden osatekijöihin, jotka esitetään taulukossa 2. (Järviö, Lehtiö, 

2012, 54-55.) (Mikkonen et al. 2009, 127.) 

Taulukko 2. Laitteen luotettavuus vaatii panostusta suunnittelu-, asennus- ja käyttövaiheeseen. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 54-55.) 

Vaikuttava tekijä Tarkennus 
 

Konstruktio Lähtötiedot, materiaalit, mitoitus, suunnittelu 
 

Luontainen toimintavarmuus Valmistuksessa määräytynyt toimintavarmuus 
 

Rakenteellinen kunnossapidettävyys Vian etsinnän ja korjauksen helppous 
 

Asennus Suoritus, luovutus, käyttöopastus, dokumentointi 
 

Käyttöomaisuudesta huolehtiminen Ehkäisevä kunnossapito, kunnonvalvonta 
 

Käyttö Osaaminen, koulutus, työturvallisuus, motivaatio 
 

 

Päivittäinen käyttäminen tarkoittaa laitteen käyttämistä sille tarkoitettuun toimintoon. 

Päivittäinen käyttäminen pitää sisällään esimerkiksi laitteen operoinnin ja aistin varaisen 

tarkkailun. Kunnonvalvonnalla tarkkaillaan kunnossapidettävän kohteen toimintaa eri 

mittausmenetelmin. Ennakoivaan ja ehkäisevään kunnossapitoon sisältyy kaikki ne 

toimenpiteet, jotka suoritetaan laitteelle ennen laitteen vikaantumista. Korjaavaan 

kunnossapitoon sisältyy toimenpiteet, jotka suoritetaan vasta vian ilmetessä.  

Kunnossapitoon sisältyy runsaasti eri osa-alueita. Tuotanto-omaisuuden hallinnan 

ajatusmallin mukaan tuotanto-omaisuutta tulisi hallita kokonaisuutena ja asioita tarkastella 

laitteiden koko elinkaaren aikajaksolla. Seuraavassa kappaleessa esitetään kunnossapidon 

eri sukupolvet ja kehitysaskeleet kohti modernia kunnossapitoa, jota toteutetaan ja 

johdetaan entistä enemmän tietojärjestelmiä hyödyntäen. 
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2.4 Kunnossapidon historia ja kehitysvaiheet  

Kunnossapidon luonne on ollut perinteisesti korjaavaa, eli tuotantolaitteistossa 

ilmenneiden vikojen huoltoa. Tyypillistä on ollut myös kriittisten laitteiden 

kaksinkertaistaminen, jolloin yhden laitteiston vikaantuminen ei pysäyttänyt toimintaa. 

1990-luvulla kuitenkin ymmärrettiin kunnossapidon olevan pelkän korjaamisen lisäksi 

vikojen ja vikaantumisen hallintaa ja estämistä. Lisäksi ymmärrettiin, että 

tuotantolaitteistojen turvallisen, tehokkaan ja luotettavan käytön mahdollistamiseksi 

laitteiden käyttöä ja kunnossapitoa ei voida erottaa toisistaan. Kunnossapito ei siis 

ainoastaan ole vikojen korjaamista, vaan myös päivittäistä käyttämistä, kunnonvalvontaa 

sekä ennakoivaa ja ehkäisevää huoltoa. (Järviö, Lehtiö, 2012, 14-15 & 21.)  

Kunnossapidon kehittymisessä korjaavasta kunnossapidosta kokonaisvaltaiseksi tuotanto-

omaisuuden hallinnaksi voidaan havaita neljä eri kunnossapidon sukupolvea. Ensimmäistä 

sukupolvea kuvaavat seuraavat piirteet: 

• Vikaantuneen laitteen huoltoa voitiin viivästyttää 

• Laitteet, ja siten myös viat, olivat yksinkertaisia 

• Laitteet olivat ylimitoitettuja, joka johtui laskennan epätarkkuuden vuoksi 

käytetyistä runsaista varmuuskertoimista 

• Vikojen määritys ja korjaus olivat yksinkertaisia toimenpiteitä 

• Kunnossapitohenkilöstön osaamistaso oli alhainen: Ennakoiva kunnossapito oli 

suurilta osin puhdistamista, säätämistä sekä voiteluhuoltoa  

(Järviö, Lehtiö, 2012, 21.) 

Kunnossapidon toinen sukupolvi alkoi toisen maailmansodan yhteydessä. Sota vaati 

runsaasti materiaaliresursseja sekä myös kokeneita laitteistojen käyttäjiä rintamalle. 

Tuotantolaitteistojen käyttäjiksi jouduttiin hankkimaan kokemattomia kotirintamalaisia. 

Jotta tuotantoa pystyttiin pitämään yllä käyttäjien taitotason vaihdellessa, lisättiin 

prosessien automaatiota ja tuotantolaitteista kehitettiin yhä pidempiä ketjuja. 

Monimutkaisempien laitteistokokonaisuuksien myötä ilmeni uusia aikariippuvaisia 

vikaantumismekanismeja. Tämä lisäsi kunnossapidon määrää ja vaikeutti hallittavuutta. 

Uusien haasteiden johdosta aloitettiin hyödyntämään ennakoivaa kunnossapitoa, joka 

alkuvaiheessa tarkoitti jaksotettua huoltoa. Kunnossapidon kustannukset kasvoivat, joka 

johti kunnossapidon suunnittelun ja johtamisen kehitykseen. Kunnossapidolla pyrittiin 
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hillitsemään kustannuksia ja parantamaan koneiden luotettavuutta. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

22.) 

Kolmannen sukupolven käynnisti 1970-luvulla amerikkalaisten avaruusprojekteista saatu 

tieto ja kokemus. Avaruusprojektit asettivat komponenttien ja laitteiden käyttövarmuudelle 

tiukat vaatimukset. Tutkimus- ja kehitystyön ansiosta kunnossapitoa varten muodostui 

uusia lähestymistapoja ja menetelmiä. Laitteiden tehokkuuden ja luotettavuuden merkitys 

korostui seuraavien tekijöiden vaikutuksesta: 

• Tuotantokoneita ja automaatiota hyödynnettiin yhä laajemmin, jolloin liiketoiminta 

oli yhä riippuvaisempi luotettavasta ja tehokkaasta koneiden toiminnasta 

• Häiriöistä aiheutuvat kokonaiskustannukset olivat suuremmat verrattuna 

vikaantumisen välttämisestä aiheutuviin kustannuksiin 

• Uusien teknologioiden hallinta oli elintärkeää yritysten menestymisen kannalta 

• Yritysten välinen kilpailu muuttui globaaliksi. Erilaiset palkkakustannukset loivat 

paineita luoda etulyöntiasemaa luotettavuudessa ja tehokkuudessa.  

• Varastoinnista pyrittiin luopumaan, jolloin koneiden luotettavuuden merkitys 

korostui  

• Tuotantolaitteet maksoivat entistä enemmän, joten mitä tehokkaammin laitteita 

hyödynnettiin, sitä vähemmän niitä tarvittiin, sekä sitä enemmän ne tuottivat 

(Ibid.) 

Kunnossapidon painopisteen kehitys ajan funktiona esitetään kuvassa 4.  
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Kuva 4. Kunnossapito on kehittynyt reagoivasta suunniteltuun ja suunnitellusta tarpeen mukaan 

toteutettavaan. (Hagberg, 1996, 214.) 

50- ja 60-luvun kunnossapito keskittyi vikojen tehokkaaseen ja nopeaan korjaamiseen. 

Laitteita käytettiin, kunnes ne vikaantuivat (”Operate to failure”) ja tuotanto pysähtyi. 

Rikkoontuvat laitteistot aiheuttivat vahinkoja ympäröiville laitteille ja seisakit olivat 

pitkäkestoisia ja kalliita. 60- ja 70-luvuilla sovellettiin vahvasti etukäteen suunniteltua 

määräaikahuoltoa. Töitä tehtiin ”sokeasti” määräaikaan perustuen riippumatta laitteen 

kunnosta. Tehtävistä toimenpiteistä koostettiin työlistoja, jotka kuitattiin tehdyiksi ajallaan. 

Menetelmä oli kallis ja tehoton: Laitteille tehtiin runsaasti turhia toimenpiteitä eikä 

odottamattomien laiterikkojen määrä vähentynyt oleellisesti. 70-, 80- ja 90-luvulla 

kunnossapitoa alettiin suunnitella ja toteuttaa kuntoon perustuen. Huoltotyöt suunniteltiin 

raportoinnin ja kentältä saatavien vikailmoitusten perusteella. Laitteita tarkastettiin 

määräajoin ja niiden suorituskykyä seurattiin jatkuvatoimisin mittauksin. Kunnossapidon 

ennakoitavuus parantui ja kustannuksia saatiin pienennettyä verrattuna aiempaan 

”sokkohuoltoon”. 80- ja 90-luvuilta lähtien kunnossapito on ollut enemmän tarvepohjaista. 

Tarvepohjaisessa kunnossapidossa toimenpiteet valitaan laitteen käyttöä ja 

suorituskykyvaatimusta vastaavaksi. Tarvepohjainen kunnossapito myös kiinnittää entistä 

enemmän huomiota laitteiden modernisointiin, jotta vältettäisiin odottamattomat 
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rikkoutumiset. NBM:ssä hyödynnetään OTF-, FTM- ja CBM-tasoja valitun strategian 

mukaisesti. (Hagberg, 1996, 214-215.) (Laine, 2010, 105-106.) 

Nykyaikana globalisoitumisen johdosta laadun, hinnan ja toimituksen luotettavuuden 

merkitys on korostunut. Myös ympäristönäkökohdat ja työturvallisuus on otettava 

yrityksissä huomioon entistä tarkemmin. Kaikkiin näihin tekijöihin vaikutetaan 

hallitsemalla koneiden käytettävyyttä, luotettavuutta ja tuotteiden laatua. Aikaisemmin 

vikaantumisen oletettiin johtuvan vain koneen käytöstä ja rasituksesta. Nykyaikana 

paremmilla raaka-ainevalinnoilla sekä suunnittelu- ja valmistusmenetelmillä valmistettujen 

koneiden vikaantumismallit eivät ole enää yhtä yksiselitteisiä.  

Neljännen kunnossapidon sukupolven piirteitä ovat: 

• Tuotantolaitteistojen hintojen nousu lisääntyneen automaation ja 

valmistusprosessien integraation myötä 

• Uudet teknologiat kasvattavat kunnossapitäjien osaamisvaatimuksia  

• Koneiden testauslaitteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Testauslaite voi 

maksaa enemmän, kuin itse testattava systeemi 

• Koneiden valvonta erilaisilla sensoreilla tuo uusia menetelmiä kunnonvalvontaan 

• Nopeat viestietäyhteydet mahdollistavat parhaan mahdollisen konsultoinnin 

vikatilanteissa 

• Kunnossapito-ohjelmistojen avulla saadaan jäsenneltyä, dokumentoitua, 

analysoitua ja raportoitua käyttö- ja kunnossapitotieto hallitusti. 

• Kunnossapidon ymmärretään olevan osa tuotanto-omaisuuden hallintaa.  

(Järviö, Lehtiö, 2012, 22-24.) 

Globalisaatiokehitys ja markkinoiden vapautuminen on tuonut markkinoille jatkuvasti 

uusia toimijoita teollisuuden aloilla. Yrityksen vahva taloudellinen suorituskyky on 

muodostunut elintärkeäksi. Yritykset entistä useammin keskittyvät omiin 

erikoisosaamisalueisiinsa, jonka tuloksena olemme nähneet runsaasti uusia 

yritysjärjestelyitä ja organisaatiomuutoksia. Tämä kehityskulku myös vaikuttaa 

kunnossapitoon siten, että kunnossapitoa ulkoistetaan entistä enemmän sen 

ydinosaamisekseen tunteville palveluntarjoajille. (Mikkonen et al. 2009, 27.) Tämä lisää 

saman tuotantolaitteen ympärillä työskentelevien toimijoiden määrää ja siten tarvetta 
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järjestelmille, jotka kokoavat laite- ja huoltotiedon kaikkien tarvittavien osapuolien 

saataville.  

Teknologian kehitys näkyy lisääntyneenä automaationa, kompleksisuutena ja 

tietotekniikkana niin prosessin kuin yksittäisen tuotantolaitteenkin kohdalla. Kehittynyt 

teknologia vaatii kunnossapitoprosessiin osallistuvalta henkilöstöltä aiempaa parempaa 

osaamista. Viimeisen päälle optimoidut ja kustomoidut tuotantolaitteet ovat yhä useammin 

mitoitettu toimimaan tehokkaasti juuri oletetuilla prosessin suunnitteluarvoilla, jolloin 

tuotantoprosessit ovat herkempiä ympäristöstä aiheutuville muutoksille. Tämä aiheuttaa 

sen, että tuotantohäiriöstä palautuminen on vaikeampaa, ja myös siten kunnossapito on 

haastavampaa. (Mikkonen et al. 2009, 27.) Toisaalta digitaalisessa muodossa saatava 

anturi-, laite- ja prosessitieto mahdollistaa kunnossapidon, modernisointien ja investointien 

tehokkaamman suunnittelun ja kehityksen. Lisäarvoa luodaan reaaliaikaisen datan 

analysoinnilla päätöksenteon tukena. (Aarikka-Stenroos et al. 2017, 203.) 

Tuotantolaitteisiin investoivien tahojen vaatimustaso tuotantolaitteiden suorituskyvylle on 

myös kasvanut. Suunnitteluvirheet ja luvatuista suorituskykyarvoista poikkeaminen 

tuotantolaitteiston osalta ei ole enää tänä päivänä hyväksyttävää. Vaatimuksien 

tiukentuminen on ohjannut siirtymään häiriöitä ennakoivaan suunnitteluun niin 

tuotantolaitteiden suunnittelijoiden kuin myös tuotantolaitteita käyttävien osalta. Laitteilta 

vaaditaan hyvää käytettävyyttä sekä nopeaa huollettavuutta. (Mikkonen et al. 2009, 27-28.) 

Sama pätee myös energian loppukäyttäjien kohdalla. Energiantuotannon katkoksiin 

suhtaudutaan vakavasti jo yksin lainsäädännönkin puolesta puhumattakaan asiakkaiden 

odotuksista energian saatavuuden suhteen.  

Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön osaamisvaatimukset ovat kasvaneet. Kunnossapidon 

suuren painoarvon vuoksi kunnossapitotyön arvostus tulee todennäköisesti kasvamaan 

(Mikkonen et. al. 2009, 28-29). Kunnossapidon uhkakuvina nähdään kuitenkin osaavan 

työvoiman puute ikääntyvän kunnossapitohenkilöstön ja kasvaneiden osaamisvaatimusten 

myötä. Uhkina nähdään myös nuorten vähäinen kiinnostus alaa kohtaan sekä 

muutosvastarinta vahvasti kehittyvällä kunnossapitoalalla. (Järviö, Lehtiö, 2012, 36.) 

Uuden teknologian ja tietojärjestelmien käyttöönotto on luonut uudenlaisia tehtäviä ja 

osaamisen tarvetta. Uusien ratkaisujen avulla pyritään tehostamaan kunnossapitotoimintaa. 

Tyypillisesti tietojärjestelmät helpottavat kunnossapidon johtamista ja organisoimista, 
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mutta lisäävät vastaavasti kunnossapitoasentajan työtaakkaa uusien raportointi- ja 

dokumentointitehtävien muodossa. Lisääntynyt teknologia ja automaatio ovat kasvattaa 

kunnossapidon vaatimuksia ja merkitystä tuotanto-omaisuuden tehokkuuden ja 

luotettavuuden ylläpitämisessä. (Järviö, Lehtiö, 2012, 214.) 

Kunnossapitoa pyritään tuotteistamaan ja standardisoimaan yritysten sisällä yhä enemmän. 

Kunnossapitoa myydään palvelukokonaisuuksia, joihin sisältyy valmiiksi suunnitellut, 

kokemuksen avulla kehitetyt systemaattiset proseduurit: tarkastukset, mittaukset, huolto-

ohjelmat, analyysit, raportointi, dokumentointi. Kuitenkin jokaisella organisaation 

jäsenellä voi olla hieman erilaisia toimintatapoja ja käsityksiä kunnossapidosta. 

Kunnossapidon tuotteistaminen ja yhtenäistäminen vaativat yksilöiltä yhä enemmän 

kommunikointikykyä ja vuorovaikutustaitoja. Uusia toimintatapoja on omaksuttava entistä 

nopeampaan tahtiin ja asiakasrajapintojen lukumäärä kasvaa. Kunnossapitotoimintaa on 

raportoitava ja analysoitava entistä tarkemmin jatkuvan kehittymisen mahdollistamiseksi. 

Kunnossapidolta vaaditaan toisaalta entistä systemaattisempaa toimintaa, mutta myös 

tilannekohtaista taitoa, joustokykyä ja kehittymiselle avointa asennetta. 

Kunnossapitoon sisältyy kuitenkin suuria odotuksia. Kunnossapidolla on merkittävä rooli 

kokonaistehokkuuden parantamisessa. Kunnossapidon ympärille kehittyy 

kumppanuusajattelua erilaisten kunnossapitopalvelusuhteiden myötä. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

36.) Onnistunut kunnossapito ratkaisee osaltaan myös ympäristökysymyksiä, koska hyvin 

huollettu ja asiallisesti käytetty laite toimii parhaimmalla mahdollisella hyötysuhteellaan ja 

sen elinikä on mahdollisimman pitkä. (Mikkonen et. al. 2009, 28-29.)  

2.5 Kunnossapitolajit 

Kunnossapidon toiminnan ymmärtämiseksi, seuraamiseksi, mittaamiseksi ja johtamiseksi 

on oltava käytössä yksiselitteiset ja yhtenäiset termit ja käsitteet. Kunnossapitoon liittyy 

useita kymmeniä käsitteitä määritteleviä standardeja. Keskeisimpiä standardeja ovat 

luoneet IEC (International Electrotechnical Commision), SFS (Suomen 

Standardisoimisliitto) sekä PSK (PSK-Standardisointi ry). On myös olemassa 

kunnossapidon kannalta olennaisia käsitteitä, joita ei ole vielä löydettävissä standardeista, 

mutta joita kuitenkin käytetään aktiivisesti ammattikirjallisuudessa. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

38-39.) 
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Käytännön kunnossapitotyö voidaan jakaa viiteen päälajiin: 

• Huollot 

• Ehkäisevä kunnossapito 

• Korjaava kunnossapito 

• Parantava kunnossapito 

• Kunnonvalvonta, vikojen ja vikaantumisen selvittäminen 

(Järviö, Lehtiö, 49.) 

Huoltojen tehtävänä on pitää laite ja laitteen toimintaympäristö mahdollisimman hyvässä 

kunnossa tehokasta, luotettavaa ja turvallista käyttöä varten. Huoltoja voidaan jaksottaa 

käyttöajan, tuotantoajan tai käytön rasittavuuden perusteella. Jaksotettuun huoltoon 

sisältyy esimerkiksi käyttöhenkilöstön suorittama rutiininomainen kunnossapitotyö, 

puhdistukset, voitelut, kalibrointi, kuluvien komponenttien korvaaminen sekä muu 

huoltosuunnitelman mukainen huolto. Huolto ja ehkäisevä kunnossapito sisältävät 

käsitteinä osittain samoja tehtäviä. (Järviö, Lehtiö, 2012, 49-50.) (Mikkonen et al. 2009, 

97.) 

Ehkäisevällä kunnossapidolla estetään tai hallitaan laitteiden vikaantumisia jo ennen 

laiterikon aiheutumista. Ehkäisevä kunnossapito voi olla aikataulutettua, jatkuvatoimista 

tai tarpeen mukaan tehtävää. Tuloksena voidaan suunnitella ja aikatauluttaa edelleen 

kunnossapidon muita tehtäviä. Ehkäisevän kunnossapidon menetelmiä ovat tarkastamiset, 

kuntoon perustuva kunnossapito, määräystenmukaisuuden toteaminen, testaaminen, 

käynninvalvonta ja vikaantumistietojen analysointi. (Järviö, Lehtiö, 2012, 49-50.) 

(Mikkonen et al. 2009, 97.) 

Korjaava kunnossapidolla reagoidaan vikoihin vasta niiden ilmetessä. Korjaavan 

kunnossapidon tavoitteena on saada vikaantunut laite taas toimintakuntoiseksi. Korjaavaksi 

kunnossapidoksi määritellään vian määritys, vian tunnistaminen, vian paikallistaminen, 

pysyvä tai väliaikainen korjaus sekä toimintakunnon palautus. (Järviö, Lehtiö, 2012, 51.) 

Korjaava kunnossapito usein jaetaan joko välittömästi toteutettavaan tai viiveellä 

toteutettavaan. Korjaava kunnossapito koostuu häiriökorjauksista, kunnostamisesta ja 

kuntoon perustuvan suunnitellun korjauksen summasta (Mikkonen et al. 2009, 97). 
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Parantavalla kunnossapidolla kehitetään koneiden käytettävyyttä, luotettavuutta tai 

suorituskykyä. Parantava kunnossapito voi tarkoittaa esimerkiksi koneen osien tai 

komponenttien päivittämistä parempiin ja uudempiin, koneen uudelleen suunnittelua, 

koneen korjausta luotettavammaksi tai suorituskyvyn parantamista esimerkiksi 

modernisoimalla konetta tai prosessia. (Järviö, Lehtiö, 2012, 51.) (Mikkonen et al. 2009, 

97 & 173.) (Mikkonen et al. 2009, 507.) Parantavan kunnossapidon edellytyksenä on 

tunnistaa laitteiden vikasyyt ja vikaantumisprosessit. Syiden selvittämisen työkaluja ovat 

esimerkiksi vika-analyysi (Fault Analysis), vikaantumisen selvittäminen (simulointi), 

perussyyn selvittäminen (RCFA, Root Cause Fault Analysis), materiaalianalyysit (Analysis 

of Material), suunnittelun analyysit (Design Analysis), vikaantumispotentiaalin 

kartoitukset (riskinhallinta), arvoanalyysi, syy-seurauskaavio ja häiriöanalyysi (Mikkonen 

et al. 2009, 508). 

Kunnonvalvonnalla ja vian etsinnällä etsitään kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

tuotantolaitteiden luotettavuuteen, käytettävyyteen, tehokkuuteen tai turvallisuuteen 

negatiivisesti. Tähän sisältyy niin toimivien kuin rikkoutuneiden laitteiden tarkkailu ja 

tutkiminen. Näillä menetelmillä etsitään vian syy ja vikamuoto. Tulosten avulla pyritään 

kehittämään prosessia siten, ettei vastaavaa vikaantumista synny. Kunnonvalvontaa 

voidaan toteuttaa sekä aistein että mittalaittein tapahtuvalla mittauksilla ja valvonnalla. 

Kunnonvalvontaan kuuluu myös mittaustulosten analysointi. Kunnonvalvonta tuottaa 

lähtötietoja sekä ennakoivan että korjaavan kunnossapidon suunnitteluun ja kehitykseen. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 52.) (Mikkonen et al. 2009, 97.) Kunnonvalvonnan tehtäväksi on 

esitetty määritelmää ”Sellaisten tietojen tuottaminen, että koneita ja laitteita voidaan 

käyttää keskeytyksettä suunnitellun käyttöjakson ja suorittaa oikea-aikaisesti korjaukset, 

huollot sekä parannukset” (Mikkonen et al. 2009, 119). Kunnonvalvonnan avulla kyetään 

arvioimaan myös laitteiden jäljellä olevaa turvallista käyttöaikaa (Mikkonen et al. 2009, 

483). 

Kunnossapitotehtäviä voidaan jaotella eri lajeihin sen mukaan, millä tavalla laitteen 

vikaantuminen on havaittu sekä sen mukaan, aiheuttiko vikaantuminen tuotantokatkoksen. 

Kuvassa 5 esitetään PSK 7501:2010 -standardin mukainen kunnossapitotöiden lajittelu 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 46-47). 
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Kuva 5. Kunnossapidossa pyritään nykyisin yhä enemmän suunniteltuun kunnossapitoon. (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 47.) 

Kuvan 5 jaottelussa kunnossapito jaetaan suunniteltuun ja suunnittelemattomaan 

kunnossapitoon. Häiriöiden alkamisajankohtaa ei tyypillisesti voida tarkasti ennustaa, joten 

sen vuoksi häiriökorjauksia ei määritellä suunniteltuun kunnossapitoon. Häiriökorjaus 

voidaan toteuttaa joko välittömästi tai myöhemmin (siirretty korjaus). Suunniteltu 

kunnossapito jaotellaan parantavaan kunnossapitoon, kunnostamiseen sekä ehkäisevään 

kunnossapitoon. Kunnostaminen tarkoittaa vaurioituneen tai kuluneen kohteen 

palauttamista toimintakuntoon. Ehkäisevä kunnossapito jaotellaan jaksotettuun 

kunnossapitoon, kunnonvalvontaan sekä kuntoon perustuvaan suunniteltuun korjaukseen. 

(Mikkonen et al. 2009, 97.) 

2.6 Kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelu ja valinta 

Häiriöttömän toiminnan viisi perusedellytystä ovat asianmukainen toimintakunnon 

ylläpitäminen (koneelle esimerkiksi puhdistus, voitelu, suuntaus, liitosten kiristys), 

oikeiden käyttöolosuhteiden (lämpötila, kosteus, likaisuus) noudattaminen, toimintojen 

palauttaminen uutta vastaavaan kuntoon (oireisiin reagointi, hyötysuhteen ylläpito), 

suunnitteluheikkouksien korjaaminen (kunnossapidettävyyden parantaminen, laitteen 

modernisointi) ja jatkuva käyttö- ja kunnossapitotaitojen kehittäminen (Järviö, Lehtiö, 

2012, 83). Näiden tärkeiden perusperiaatteiden noudattamisen lisäksi tulee määrittää myös 

laitekohtaiset ennakoivan kunnossapidon rutiinit. 
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On arvioitu, että suunniteltu kunnossapito on jopa 10-kertaisesti kustannustehokkaampaa 

kuin suunnittelematon kunnossapito (Järviö, Lehtiö, 2012, 103).  Kunnossapidon tehtävänä 

on kuitenkin vähentää kunnossapidon tarvetta. Kaiken toiminnan tulee lopulta tähdätä 

laitoksen ja tuotantoprosessin mahdollisimman häiriöttömään ja kustannustehokkaaseen 

toimintaan. Tämä pitää sisällään myös kunnossapito-ohjelmien optimoinnin: Tavoitteena 

on tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan ja laadukkaasti (Laine, 2010, 39). 

Kunnossapidon tarpeeseen vaikutetaan eniten jo tuotanto-omaisuutta suunniteltaessa ja 

hankittaessa. Prosessin ja valitun tekniikan lisäksi kunnossapitotoimenpiteiden 

suunnitteluun vaikuttavat seuraavat asiat: Laitteen mitoitus prosessia varten (ylimitoitus, 

alimitoitus), laitteen kunnossapidettävyys (asettelu, valaistus, kulkureitit, varaosien 

saatavuus, modulaarisuus, tarkastettavuus, huollettavuus), laitteen käyttöolosuhteet 

(kosteus, lämpötila, likaisuus). Optimitilanteessa laitteisto toimii turvallisesti, tehokkaasti 

ja luotettavasti häiriöittä vaatien mahdollisimman vähän kunnossapidollisia resursseja. 

Laitekohtaisen kunnossapitostrategian valinta on yksinkertaisimmillaan joko kuntoon 

perustuvaa kunnossapitoa (CBM), aikaan perustuvaa kunnossapitoa (FTM), korjaavaa 

kunnossapitoa (OTF, RTF) tai modifikaatioita (laitemuutokset) (Mikkonen et al. 2009, 

109). Asiantuntija-arvioiden mukaan 80 % vikakorjauksista on RTF-kunnossapitotavan 

(Run to failure) seurausta (Järviö, Lehtiö, 2012, 173). Oikein toteutetulla ennakoivan 

kunnossapidon suunnittelulla voidaan kunnossapidon työtehtäviä vähentää jopa 40 – 70 %. 

Jäljelle jäävät tehtävät voidaan tällöin suorittaa paremmalla laadulla vapautuneiden 

resurssien vuoksi. Lopputuloksena kunnossapitotoiminta on tehokkaampaa. (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 168.) Päätöksentekokaavio kunnossapitotoimenpiteiden alustavaan 

suunnitteluun esitetään kuvassa 6: 



31 

 

 

Kuva 6. Laitteen kunnossapidettävyys ja kriittisyys vaikuttavat kunnossapitomenetelmän valintaan. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 168.) 

Tyypillisesti kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelu perustuu aikaisempiin 

vikaantumiskokemuksiin, varaosien käyttömääriin ja koneen valmistajan suosituksiin. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 100.) (Mikkonen et al. 2009, 146.) Laitetta käyttänyt ja laitteen 

parissa työskennelleellä henkilöstöllä on usein luotettavin näkemys kyseisen laitteen 

todennäköisimmistä vikaantumistavoista (Mikkonen et al. 2009, 154). Jokainen edellä 

mainituista suunnittelun tukena olevista asioista voi kuitenkin johtaa joko oikealle tai 

väärälle polulle kunnossapidon suunnittelussa tilanteesta riippuen. 

Vika- ja varaosahistoriatieto kuvastaa niitä ongelmia, joita juuri kyseisellä laitteella 

kyseisessä toimintaympäristössä on, kun tunnetaan, kuinka laitetta on siihen saakka 

käytetty ja kunnossapidetty. Toisaalta vikaantumiskokemukset voivat olla subjektiivisia, 

huonosti raportoituja ja vikoja ollaan voitu tulkita ja analysoida väärin, jolloin 

vikahistoriatietoon tulee suhtautua kriittisesti. Vikahistoriatieto on tietyllä tavalla 

kunnossapitotoiminnan tulos: Onko tähän saakka käytetyillä toimintatavoilla päästy 

laitteen haluttuun suorituskykyyn? Vikahistoriatiedon avulla voidaan analysoida ja 

suorittaa toimenpiteitä ongelmakohtiin, sekä esimerkiksi muuttaa toimenpiteitä tai niiden 

intervallia tai toimenpiteen käynnistävää ehtoa. 
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Valmistajien ohjeissa määritetyt huolto-ohjeet ja välit voivat olla ylimitoitettuja. 

Valmistajat pyrkivät varmistamaan sen, että heidän tuotteensa toimivat moitteettomasti. 

Tämän vuoksi valmistajilla voi olla taipumus luoda huolto-ohjelmia, jotka sisältävät 

varmuuden vuoksi tehtäviä varaosan vaihtoja ja huoltotoimenpiteitä. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

100.) (Laine, 2010, 130.) Jokainen laite on tietyllä tapaa oma yksilönsä omassa 

toimintaympäristössään ja prosessissaan. Laitteet sisältävät jo valmistusvaiheessa syntyviä 

mikrotason eroja. Valmistaja tai toimittaja ei huolto-ohjeita laatiessaan voi ennustaa 

tarkalleen laitteen toimintaolosuhteita, ympäröivää prosessia tai rasitustasoa. (Laine, 2010, 

130.) Laitevalmistajalla ei välttämättä ole käytössään laitteiden käyttödataa, jolloin huolto-

ohjelma on vain insinöörin paras arvaus varaosien todennäköisesti kestosta (Laine, 2010, 

124). Varaosa- ja huoltoliiketoiminta voi muodostaa myös merkittävän osan 

laitevalmistajan tai -toimittajan liikevaihdosta, jolloin voi syntyä houkutus ylimitoittaa 

laitteen huolto-ohjelma. Toisaalta hankintavaiheessa laitteen huoltovapaus katsotaan 

eduksi, joka tekee huolto-ohjelmien laatimisesta myös valmistajalle optimointitehtävän. 

Valmistajan ohjeet antavat kuitenkin hyvän pohjan ennakoivan kunnossapidon 

suunnittelulle. Ohjeiden mukaan toimimalla laitteen luotettavuus saadaan todennäköisesti 

korkealle tasolle, mikäli valmistaja on suunnitellut huolto-ohjelmat ammattitaidolla. 

Yksittäisen laitteen kunnossapitomenetelmiä suunniteltaessa kannattaa aluksi hahmottaa 

laitteen haluttu suorituskykyvaatimus. Tämän jälkeen tulee selvittää millä tavoilla ja 

kuinka todennäköisesti laite voi vikaantua. Tietoa kannattaa kerätä koneen kokeneilta 

käyttäjiltä ja kunnossapitäjiltä, laitemanuaalista sekä muiden vastaavia laitteita käyttäviltä 

ja huoltavilta henkilöiltä (muut yritykset, alihankkijat). Vika- ja varaosahistoria tulee 

analysoida ja pohtia erityisesti havaittujen vikojen juurisyitä, kuten käyttöolosuhteita, aika- 

ja käyttömäärärasitusta ennen vikaantumista sekä mahdollisia käyttö- tai asennusvirheitä.  

On tärkeää, että kunnossapidon toimenpiteet kohdistetaan vain koneen vikaantuviin ja 

huoltoa vaativiin osiin. Ei ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi vaihtaa toimivaa varaosaa, 

kirkasta hyvälaatuista voiteluöljyä, ehjiä laakereita tai koneen osia, jotka eivät käytännössä 

edes vikaannu. Kun kunnossapidettävän kohteen suorituskykyvaatimus ja vikaantumistavat 

ovat tiedossa, tulee valita tarkoituksenmukaiset kunnossapitomenetelmät kohteen halutun 

suorituskyvyn ylläpitämiseksi.  
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Päätöksenteon tueksi on tärkeää tunnistaa laitteen vikaantumisen vaikutukset. Laitteisiin, 

joiden vikaantuminen vaarantaa ympäristön tai turvallisuuden, aiheuttaa suuret 

korjauskustannukset, johtaa tuotannonmenetykseen tai jonka vikaantumista ei jostain 

muusta syystä voida sallia, tulee kohdistaa eniten kunnossapidon resursseja. Laitteen 

kriittisyyden määrittämiseksi on luotu erilaisia laskentaperiaatteita, joiden perusteella 

laitteet määritellään eri kriittisyysluokkiin. Laskentatapoja on erilaisia, ja niitä yleensä 

sovelletaan tapauskohtaisesti. Kaikista kriittisimpiin kohteisiin ja laitteisiin on mahdollista 

soveltaa tehokkaimpia keinoja kuten uudelleensuunnittelua, varmentamista 

(redundanttisuus), monitorointia (toiminta-arvojen etävalvonta) sekä säännöllistä 

käynninvalvontaa. Niiden kohteiden vikaantumiseen, joiden vikaantumista ei voida 

ennakoida tai tehokkaasti ehkäistä, tulee varautua varaosasuunnittelun ja 

toimenpideohjeiden avulla. Tällöin toiminnan tehokkuudessa korostuu nopea vasteaika 

(MTTR, mean time to repair). (Järviö, Lehtiö, 2012, 166.) 

Kuvassa 7 esitetään laitteen vikakorjausprosessin aikasisältö. 

 

Kuva 7. Kriittisen laitteen vikakorjausaika pyritään minimoimaan. (Järviö, Lehtiö, 2012, 225). 

Yllättäviin vikatilanteisiin voidaan varautua kouluttamalla henkilöstöä ja luomalla valmiita 

työohjeistuksia eri skenaarioihin. Järkevästi suunnitellut ja selkeästi määritetyt prosessit ja 

toimintaohjeet lyhentävät häiriökorjausten viiveaikoja. Odotusaika minimoidaan laitteiden 

käynnin valvonnalla, monitoroinnilla sekä selkeällä ja nopealla kommunikoinnilla. 

Vianetsintäaikaa voidaan pienentää suorittamalla laitteille ennalta vika- ja 

vaikutusanalyysejä, joissa pohditaan laitteiden todennäköisimmät vikaantumistavat, 

vikojen vaikutukset, kuinka viat ilmenevät ja kuinka niihin tulee reagoida ja varautua. 

Tällöin vikatilat tunnistetaan tarpeen tullen nopeasti ja hahmotetaan, mitä työvälineitä, 

aineita, materiaalia, varaosia, menetelmiä ja osaamista vian korjaamiseen tarvitaan. 

Logistiseen viiveaikaan vaikutetaan huolto- ja varaosasopimuksilla, varaosien ja 

työvälineiden hallinnalla sekä henkilöresurssien suunnittelulla. Toimenpideaikaan sisältyy 

käytännön toimenpiteet asentajan ja koneen välillä. Toimenpideaikaan vaikuttavat vian 

laadun lisäksi esimerkiksi asentajan taidot, kokemus ja vireystila ja käytettävissä olevat 

menetelmät ja työvälineet. Työn luovutusaika minimoidaan nopealla ja selkeällä 
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kommunikoinnilla. Häiriökorjausten tehokas toteuttaminen vaatii tehokkaat prosessit ja 

häiriöihin varautumista koulutuksella, ohjeilla ja suunnitelmilla sekä laitekannan ja 

materiaalien tietojen ylläpitämisellä (Järviö, Lehtiö, 2012, 225) (Dhillon, 2002, 74-75). 

Kuvassa 8 esitetään tarkempi vikakorjausprosessi, johon on merkitty edellä mainitut 

viiveajat oranssilla värillä: 

 

Kuva 8. Laitekohtainen seisakki voidaan esittää prosessikaaviona. (Järviö, Lehtiö, 2012, 227.) 

Yhtä oikeaa proseduuria tai menetelmää kunnossapitotoimenpiteiden valitsemiseksi ei ole. 

Jokaisen laitteen kunnossapitomenetelmien valinta ja suunnittelu ovat optimointitehtäviä 

(Laine, 2010, 39). Liian vähäinen tai väärillä menetelmillä toteutettu kunnossapito johtaa 

kalliisiin suunnittelemattomiin häiriökorjauksiin, mahdollisesti vaarantuneeseen työ- ja 

ympäristöturvallisuuteen sekä tuotantolaitteiston heikentyneeseen käytettävyyteen ja 

hyötysuhteeseen. Toisaalta liika kunnossapito on kallista ja pahimmillaan jopa haitallista 

laitteelle, hyvänä esimerkkinä ehjän laitteen toistuvan purkamisen ja kokoamisen 

vaikutukset. Kunnossapidon tavoitteet tuleekin asettaa yhtenäisiksi liiketoiminnan 

tavoitteiden kanssa (Mikkonen et al. 2009, 139).  

2.7 Kunnossapitotoimenpiteiden kehittäminen  

Moybreyn mukaan ehkäisevää kunnossapitoa suoritettaessa yleinen kehityksen kohde on 

se, että 40 – 70 % tehdystä ennakoivasta kunnossapidosta on turhaa: Toimenpiteitä tehdään 

liikaa, liian usein ja tehottomin tai jopa väärin menetelmin. (Järviö, Lehtiö, 2012, 96-97.) 
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Tyypillisiä kehityskohteita ovat koneen turha purkaminen, resurssien kohdistaminen ei-

kriittisiin laitteisiin ja ennakkohuolto-ohjelmien päivittämisen puute kokemusten 

perusteella. (Järviö, Lehtiö, 2012, 159.) On helppoa todeta kunnossapidon tavoite 

varmistaa laitteiden ja prosessien haluttu suorituskyky, mutta huomattavasti vaikeampaa 

määrittää analyyttisesti optimi suorituskyky, luotettavuus ja kunnossapidon kustannustaso 

(Mikkonen et al. 2009, 70). 

On arvioitu, että 20 % laitteista aiheuttaa 80 % vioista (Järviö, Lehtiö, 2012, 118). 

Kunnossapidon resursseja tuleekin ohjata näihin vikaantuviin (ja kriittisiin) laitteisiin. Osa 

laitteista, kuten pienet redundanttiset sähkömoottorit, kannattaa jopa tietoisesti käyttää 

häiriöön saakka, jolloin ne uusitaan. (Mikkonen et al. 2009, 70.) Tällöin saadaan 

optimoitua kunnossapidon panostuotos suhde. Kunnossapidon resurssit ohjataan niiden 

laitteiden suorituskyvyn varmistamiseen, joiden vikaantuminen aiheuttaisi suurimmat 

seurauskustannukset tai muut riskit. Toisaalta laitteisiin, joiden vikaantuminen ei ole 

todennäköistä tai joiden vikaantumisesta ei seuraa merkittäviä kustannuksia, ei ohjata 

resursseja (vähäinen hyöty). Laitteiden kunnossapito-ohjelmien määritykseen ja 

kehitykseen on luotu useita eri menetelmiä, joista tunnetuimmat työkalut ovat TPM (Total 

Productive Maintenance) ja RCM (Reliability Centered Maintenance). 

TPM:n eräs määritelmä on saada koko organisaatio sitoutumaan tuotanto-omaisuuden 

ylläpitoon ja kehitykseen (Laine, 2010, 41). TPM:ssä tunnistetaan kunnossapidollisesti 

vaikein kohde, joka käsitellään ensimmäiseksi. Laitteen kunnossapidettävyys, luotettavuus 

ja käyttäjä-kunnossapitäjien koulutus kehitetään halutulle tasolle, jolloin siirrytään 

seuraavaan ongelmakohteeseen. TPM:ssä pyritään myös toteuttamaan koko organisaatioon 

liittyviä kehitysaskelia liittyen tuotanto-omaisuuden siisteyteen, työturvallisuuteen, 

kunnossapidettävyyteen ja henkilöstön osaamiseen sekä arvoihin ja asenteisiin. (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 161.) TPM:lle on ominaista tuotantovarmuuden jatkuva kehittäminen 

(Mikkonen et al. 2009, 70). TPM rakentuu viidelle pääperiaatteelle: Laiterikkojen 

minimointi, laitteiden huippusuorituskyvyn ylläpito, koneiden rutiininomainen huolenpito, 

henkilöstön kehitys ja tuotantoprosessin sekä laitteiston kehitys turvallisemmaksi, 

helppokäyttöisemmäksi ja vähemmän kunnossapitoresursseja vaativammaksi (Mikkonen et 

al. 2009, 80).  
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RCM-menetelmä koostuu seuraavista pääaskeleista (Järviö, Lehtiö, 2012, 161.) (Mikkonen 

et al. 2009, 77.) (Mikkonen et al. 2009, 146.) (Laine, 2010, 126.) (Dhillon, 2002, 91.): 

• Määritä kunnossapidettävät kohteet ja prosessit 

• Aseta kunnossapidettävät kohteet tärkeysjärjestykseen (laitteen kriittisyys) 

• Selvitä laitteiden konstruktio, vikaantuvat osat ja eri vikaantumistavat 

• Selvitä eri vikaantumistapojen seuraukset 

• Selvitä käytettävissä olevat tehokkaat kunnossapidolliset menetelmät, jotka ovat 

taloudellisesti perusteltavissa 

• Määritä edellisten askeleiden avulla tuotanto-omaisuuden kunnossapito-ohjelma  

• Laitteille, joille ei ole tehokkaita ehkäisevän kunnossapidon menetelmiä, laaditaan 

toimintaohjeet vikaantumisskenaarioita varten 

Menetelmät täydentävät toisiaan, koska TPM sisältää henkilöstöön ja tuotanto-

omaisuuteen kokonaisuutena kohdistuvia toimenpiteitä ja tavoitteita, kun taas RCM 

rajautuu laitekohtaisen kunnossapito-ohjelman suunnitteluun. (Järviö, Lehtiö, 2012, 161.) 

RCM:ssä pyritään mahdollisimman vähäiseen määrään kunnossapitotoimenpiteitä 

kuitenkaan vaarantamatta laitteen haluttua luotettavuutta ja suorituskykyä (Mikkonen et al. 

2009, 75).  

Kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelu ja jatkuva parantaminen osana kunnossapidon 

kokonaisuutta esitetään kuvassa 9:  
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Kuva 9. Kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelu pohjautuu käytettäville resursseille ja asetetuille 

tavoitteille (Mikkonen et al. 2009, 93). 

Kuvan mukaisesti ennakoivan kunnossapidon rutiineja toteutetaan asentajatasolla ja niitä 

kehitetään kentältä saadun palautteen ja raportoinnin perusteella kunnossapidon päällikkö-, 

esimies- ja asentajatason yhteistyössä. Kunnossapidon päällikkö- ja esimiestaso 

määrittelevät kunnossapitorutiinit ja vastaavat niiden tehokkuudesta. Tavoitteet ja 

reunaehdot kunnossapidolle, kuten haluttu käytettävyys ja käytettävissä olevat resurssit 

määritetään kuitenkin aina viime kädessä ylimmältä johdolta.  

2.8 Kunnossapidon tunnusluvut ja mittarit 

Kunnossapidon johtamisen ja kehittämisen tulee perustua kerätyn tiedon kriittiseen 

analysointiin. Teollisuuden prosesseissa on lukematon määrä asioita, joita on mahdollista 
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mitata. Tämän vuoksi on strategisesti tärkeää määrittää mitä halutaan mitata. (Laine, 2010, 

231.) Kerätyn tiedon avulla on mahdollista laskea ja seurata haluttuja tunnuslukuja ja 

mittareita. ”Jos haluat parantaa jotain, mittaa sitä” (Hagberg, 1996, 128). 

Yksinkertaisimmillaan johto määrittää kunnossapidon tavoitteeksi saavuttaa toiminnallaan 

haluttu arvo ennalta asetetuille tunnusluvuille (Mikkonen et al. 2009, 142). Toiminnan 

jatkuvan parantamisen edellytys on kehitettävien asioiden mittaaminen. Järkevästi valitut 

mittarit paljastavat toiminnallisia ongelmia, laatuvirheitä, tehottomuutta ja hävikkiä. 

Mittareiden pohjalta voidaan suunnitella käytännön toimenpiteet tärkeäksi katsottujen 

asioiden kehittämiseksi (Laine, 2010, 45.)  

Mittareiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita:  

• Onko mittareiden vaatima tieto aina saatavilla?  

• Onko saatava tieto laadukasta ja luotettavaa?  

• Mihin mittarin seuraamisella pyritään?  

• Miksi jotain asiaa halutaan mitata?  

• Kenelle mittari on nähtävillä? 

• Mitkä ovat mittausten tavoitetasot?  

• Kuka määrittää ja millä perusteilla mittareiden tavoitetasot? 

• Kenen toimesta, millä tavoin ja kuinka useasti mittareita seurataan?  

• Kuinka mittausten tuloksiin reagoidaan?  

• Miten mittarit ryhmitellään eri organisaation henkilöille nähtäväksi? 

• Ketkä ja missä tilanteissa päivittävät tai määrittävät uudelleen mittareita? 

• Ketkä ovat vastuussa mittauksen onnistumisesta ja tavoitetason saavuttamisesta? 

Toiminnan mittauksella voidaan pyrkiä useisiin eri tavoitteisiin, kuten toiminnan 

nykytason arviointi, varoitus tai hälytys, positiivisen kilpailun aiheuttaminen, tulevien 

tulosten tai tilanteiden ennustaminen, henkilöstön osaamisresurssin hallinta, työntekijöiden 

ohjaaminen, konkreettisten tavoitteiden johtaminen strategiasta, tavoitteiden viestiminen 

henkilöstölle, suoritusten valvominen, tietojärjestelmien tuottaman informaation 

tiivistäminen, oppiminen, työntekijöiden motivoiminen, henkilöstön opetus, organisaation 

ulkopuolisten asioiden seuraaminen, päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen tai 

koko organisaation tavoitteiden yhdenmukaistaminen (Järviö, Lehtiö, 2012, 254). Jos 

pyritään toiminnan kehittämiseen, tulisi mittaamista päivittää ja kohdistaa 
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kehityskohteisiin. Tavoitetasot tulisi asettaa analyyttiseen optimiin siten, että ne ovat 

haastavia, mutta saavutettavissa. Mittauksen tulee olla säännöllistä ja laskentaperusteiden 

olla selvillä. Mittarin kehityksen seuraaminen on tärkeämpää kuin mittarin määritelmän 

ehdoton tarkkuus. Mittauksella on arvoa vain, jos se johtaa todellisiin muutoksiin 

kunnossapitotoiminnassa. (Hagberg, 1996, 129-130.)  

Mittaamisen tulee ohjata päätöksentekoa. Hyvä perusperiaate on, että jokainen henkilö 

seuraisin noin viittä eri mittaria, joihin hän itse omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa. 

(Laine, 2010, 231.) Tietoa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista salata henkilöstöltä. 

Mitattava tieto voi olla kaikille siitä kiinnostuneille saatavilla, mutta kyse on siitä, mitä 

mittaustuloksia esitetään systemaattisesti eri henkilöille esimerkiksi erilaisten infonäyttöjen 

tai ohjelmaraporttien kautta. (Laine, 2010, 238.) 

Energian tuotantolaitosten kannalta tärkeimpiä osaltaan kunnossapidon tehokkuutta 

kuvaavia tunnuslukuja ovat laitoksen käytönaikainen käytettävyys, tuotannon 

kokonaishyötysuhde ja kunnossapidon kustannukset tuotettua energiamäärää kohden. 

Nämä kolme tunnuslukua antavat hyvän kokonaiskuvan toiminnasta: Kuinka suuren osan 

ajasta tuotantolaitokset ovat tarvittaessa käytettävissä häiriöittä? Onko laitosten toiminta 

energiatehokasta? Onko luotettavuus ja tehokkuus saavutettu tarkoituksenmukaiseen 

hintaan?  

Käytönaikainen käytettävyys ilmaistaan prosenttilukemana ja se voi tapauskohtaisesta 

määrittelystä riippuen kuvastaa esimerkiksi sitä osuutta ajasta, jolloin tuotantolaitosta on 

kyetty käyttämään halutulla tuotantoteholla. Käytettävyyttä heikentävät tuotantokatkokset 

ja tehonrajoitukset, jotka voivat aiheutua esimerkiksi yllättävästä laiterikosta, 

suunnitellusta tuotantokatkoksesta korjausta tai tarkastusta varten, operointivirheestä tai 

esimerkiksi sähkökatkosta.  

Kokonaishyötysuhde voidaan määritellä esimerkiksi kaukolämpötoiminnassa asiakkailta 

laskutetun energiamäärän ja ostetun polttoaine-energiamäärän suhteena. (Energiateollisuus 

A, 2010, 15.) Kokonaishyötysuhde kuvastaa kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta ja se 

koostuu laitoshyötysuhteesta ja verkostohyötysuhteesta. Laitoshyötysuhteeseen vaikuttavat 

esimerkiksi prosessin suunnittelu, yksittäisten laitteiden ja laitekokonaisuuksien 

hyötysuhde, polttoaineen laatu sekä operointi. Kaukolämmön verkostohyötysuhteeseen 

vaikuttavat esimerkiksi verkon vuodot, ulkolämpötila, asiakkaiden lämmönvaihtimien 
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kunto ja kaukolämpöveden lämpötilatasot. Kokonaishyötysuhteeseen vaikuttavat myös 

käytetty tekniikka (savukaasun lämmöntalteenotto, polttotekniikka, omakäyttöteho) sekä 

operointi (savukaasun happipitoisuus ja loppulämpötila, kaukolämpöverkon paine- ja 

lämpötilatasot). Kunnossapito vaikuttaa kokonaishyötysuhteeseen ylläpitämällä 

yksittäisten laitteiden (lämpöpinnat, dynaamiset laitteet, eristeet) suorituskykyä sekä 

varmistamalla suuren käytettävyyden tyypillisesti paremmalla hyötysuhteella toimivalle 

peruskuormalaitoksella.  

Kunnossapidon kustannukset tuotettua energiamäärää kohden kuvastavat osaltaan 

kunnossapidon kustannustehokkuutta. Kunnossapidon kustannuksiin luetaan esimerkiksi 

kunnossapito-organisaation henkilöstökustannukset, aineet, varaosat, materiaalit ja 

työvälinekustannukset. Kunnossapitokustannuksiin ei tyypillisesti lasketa mukaan 

perusparannusluonteisia kattiloiden tai muiden laitteiden uusimisia tai perusteellisia 

muutoksia. Luku kuvastaa siten laitteitten kuntoa, toiminnan luotettavuutta ja huollon 

tarvetta. (Energiateollisuus A, 2010, 17.) Tuotettuun energiamäärään suhteutettu yksikkö 

auttaa hahmottamaan ja vertailemaan eri tuotantolaitoksien kustannustasoja absoluuttista 

kustannusta paremmin. 

Nämä kolme tunnuslukua soveltuvat hyvin energialiiketoiminnan johtoportaan 

tunnusluvuiksi, koska niistä voi nähdä toiminnan kokonaiskuvan nopeasti, johon 

kunnossapito osaltaan vaikuttaa. Näiden ylätason tunnuslukujen heikkoutena on kuitenkin 

se, että niihin vaikuttaa myös monet muut kunnossapitoprosessista riippumattomat tekijät. 

Näiden tunnuslukujen ollessa tavoitetasolla voidaan olla varmoja, että kunnossapidon on 

täytynyt tehdä asioita oikein, mutta näiden tunnuslukujen avulla on haastavaa määrittää 

kunnossapidon kehityskohteita. Lisäksi kunnossapidon heikentynyt taso ei välttämättä näy 

välittömästi, vaan kunnossapidon laiminlyönti voi näkyä vasta vuosien päästä. Tämän 

vuoksi tämänkaltaiset ylätason tunnusluvut eivät yksin riitä kunnossapitotoiminnan 

johtamiseen. 

Kunnossapidon tunnuslukujen tulee kuvastaa sitä, kuinka hyvin kunnossapito on 

saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Kunnossapidon tunnuslukuja esitetään esimerkiksi 

standardissa PSK 7501:2010 (Järviö, Lehtiö, 2012, 59). Kunnossapitoprosessin 

tavanomaisia mittareita ovat esimerkiksi: 

• Välittömien vikakorjausten osuus  
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• Resurssitarve esimerkiksi miestyötunteina 

• Työaikataulujen pitävyys 

• Suunnitellun tai ennakoivan kunnossapidon osuus   

• Keskimääräinen vikaväli (MTBF) 

• Vasteaika (Aika vikailmoituksesta korjauksen alkuun) 

 (Järviö, Lehtiö, 2012, 64.) (Laine, 2010, 101-102.) (Laine, 2010, 202.) 

Kunnossapidon suorituskykymittareita ovat esimerkiksi: 

• Kunnossapitokustannukset suhteutettuna tuotantoon  

• Ylitöiden osuus 

• Vikojen uusiutuvuus 

• Käytettävyys 

(Ibid.) 

Vikakorjausten osuus halutaan pitää pienenä niiden suurten kokonaiskustannusten vuoksi. 

Henkilöstöresurssien tarve kuvastaa kunnossapidon tehokkuutta: Mitä vähemmillä 

henkilöstöresursseilla kyetään ylläpitämään tuotanto-omaisuuden haluttu turvallisuus, 

luotettavuus ja tehokkuus, sen parempi. Kasvanut resurssitarve miestyötunteina voi kertoa 

kasvaneesta häiriökorjausten lukumäärästä tai työn tehokkuuden alenemisesta. 

Työaikataulujen pitävyys kuvastaa asentajien työn tehokkuutta, laitekannan 

kunnossapidettävyyttä, sekä kunnossapidon suunnittelun ja aikataulutuksen laatua: Hyvin 

suunniteltu ja järkevästi aikataulutettu työ on helppo toteuttaa aikataulun mukaisesti. 

Suunnitellun kunnossapidon osuus halutaan pitää korkeana. Suunnitellun kunnossapidon 

korkea osuus tehdyistä työtunneista kuvastaa sekä vikojen hyvää hallittavuutta, että nopeaa 

reagointi- ja korjauskykyä. Kunnossapitokustannukset halutaan minimoida kuitenkin 

ylläpitämällä tuotantolaitteiston haluttu luotettavuus ja suorituskyky. Kustannusten ja 

henkilöstön hyvinvoinnin sekä jaksamisen vuoksi ylitöiden osuus halutaan minimoida. 

Vikojen uusiutuvuus halutaan minimoida. Usein uusiutuvat viat voivat indikoida 

kunnossapitotoimenpiteiden suorituksen huonoa laatua tai vääriä menetelmiä. Vikojen 

uusiutuvuuteen voi vaikuttaa myös esimerkiksi laitekannan ikä, kunto sekä se, kuinka 

laitteet on aikanaan mitoitettu ja asennettu. Laitteiden käytettävyys halutaan maksimoida. 

Käytettävyys on se osuus halutusta ajasta, jolloin tuotantolaitteisto on vaaditussa 

käyttökunnossa. 
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Ympäristö-, laitos- ja henkilöturvallisuus on tänä päivänä yrityksen kaikista tärkein 

mitattava asia. Käytön ja kunnossapidon yhtenä tehtävänä on huolehtia, että ympäristö-, 

työ- tai muu yleinen turvallisuus ei vaarannu. Näitä asioita voidaan mitata esimerkiksi 

seuraamalla ja käymällä säännöllisesti läpi työntekijöiden sairaspoissaolojen määrää, 

työturvallisuushavaintoja sekä muita ympäristö- tai turvallisuuspoikkeamaraportteja. 

Kunnossapidon tärkeä elementti on tiedon laatu. Kuvassa 10 esitetään 

kunnossapitotoiminnan tiedon laatuun liittyviä mittareita. 

 

Kuva 10. Työn laadulla on suuri merkitys kunnossapidolla. (Järviö, Lehtiö, 2012, 259.) 

Kuvassa 10 kuvataan kunnossapidon vikakorjauksen aikasisältö vaakatasossa edeten. 

Vikakorjauksen läpivientiin sisältyy useita eri vaiheita ja siihen liittyviä henkilöitä ja 

toimenpiteitä. Yllä olevat laatumittarit kuvastavat niin esimies-, kuin asentajatason 

toiminnan laatua. Kunnossapitotoiminnan johtamisen ja kehittämisen kannalta esimerkiksi 

tiedon systemaattinen ja laadukas dokumentointi ja raportointi ovat välttämättömyys. 

Vikakorjausprosessin aikaan perustuva mittari on keskimääräinen 

kokonaishäiriöseisokkiaika, joka määritellään aikaväliksi vikaantumishetkestä 

kunnossapitokohteen uudelleenkäynnistyshetkeen (Järviö, Lehtiö, 2012, 259). Yllä esitetyt 

laatupoikkeamat kunnossapitoprosessissa vaikuttavat työn nopeuteen ja lopputulokseen: 

Aikaa kuluu esimerkiksi asioiden selvittelyyn ja prosessin edellisissä vaiheissa tehtyjen 
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virheliikkeiden korjaamiseen ja pahimmillaan heikko ohjeistus ja kommunikaatio voi 

johtaa ympäristö-, henkilö- tai laitteistovahinkoihin.  

Tunnusluvuista voidaan määrittää hierarkkisia kokonaisuuksia, joissa eri tunnusluvut on 

jaettu eri tasoille niiden ominaispiirteiden mukaisesti. Kuvassa 11 esitetään hierarkkinen 

esimerkkitunnuslukujärjestelmä kunnossapidolle: 

 

Kuva 11. Tunnuslukuja voidaan jakaa eri hierarkiatasoihin. (Mikkonen et al. 2009, 55.) 

Kuvan 11 esittämät tunnusluvut ovat esimerkki hierarkkisesta tunnuslukujärjestelmästä. 

Korkeimmalla tasolla on liikejohdon määrittelemä tavoite esimerkiksi sidotun pääoman 

tuotolle (ROI). Ulkoiset tavoitemuuttujat (UTM) tarkoittavat liiketoimintalähtöisiä 

tunnuslukuja, jotka määritellään toimintaympäristön mukaisesti. Kunnossapidon 

tapauksessa tärkeitä elementtejä ovat esimerkiksi työn tehokkuus, laatu ja kustannukset. 

Sisäiset tavoitemuuttujat (STM) mittaavat kunnossapidon tehokkuutta. Sisäiset 
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tavoitemuuttujat määritellään tapauskohtaisesti siten, että niiden avulla voidaan saavuttaa 

vaadittu ulkoisten tavoitemuuttujien taso. Ulkoiset selittävät muuttujat (USM) auttavat 

kunnossapitäjää tulkitsemaan ja arvioimaan oman toiminnan tunnuslukuja. Ulkoiset 

selittävät muuttujat kuvaavat toimintaympäristöä ja ovat sellaisia, joihin kunnossapitäjä ei 

tyypillisesti itse voi vaikuttaa, kuten käytettävä teknologia tai laskentakäytännöt. 

Seurantamuuttujat (SM) ovat niitä asioita, joita halutaan seurata käytännön toiminnan 

tasolla. Seurantamuuttujien avulla pyritään löytämään ja osoittamaan käytännön 

kehityskohteita, kuten pitkittynyt vikakorjausaika (MTTR). Keinomuuttujat (KM) ovat 

johtamisen apuvälineitä, joilla pyritään saamaan aikaan toimenpiteitä, joilla ylemmän tason 

tunnuslukutavoitteita on mahdollista saavuttaa. Sisäisten selittävien muuttujien (SSM) 

avulla on mahdollista saada tarkentavaa lisätietoa kunnossapidon toimintaympäristöstä, 

kuten henkilöstön ikä- ja osaamisrakenteesta ja töiden jakautumisesta osastojen kesken. 

Todellisuudessa mittareita ei voi yksiselitteisesti jakaa esimerkiksi laadun, kustannusten ja 

kokonaistehokkuuden (KNL), vaan yksittäinen mittari voi vaikuttaa kaikkiin kolmeen osa-

alueeseen. On tärkeää, että seurattavat mittarit valitaan tapauskohtaisesti siten, että 

tunnuslukukokonaisuus pysyy selkeänä. (Mikkonen et al. 2009 50-52) 

Tunnusluvuista voidaan määrittää myös järjestelmiä, jotka eivät ole hierarkkisia. 

Esimerkiksi standardi SFS-EN 15341 jakaa tunnusluvut yksinkertaisesti kolmeen ryhmään: 

taloudelliset, tekniset ja organisatoriset tunnusluvut. Tämän lisäksi standardi luettelee 

kunnossapitoon vaikuttavia ulkoisia tekijöitä kuten sijainti, yhteisö ja kulttuuri, 

työvoimakustannukset, markkinatilanne, lainsäädäntö ja asetukset ja toimiala. Yrityksen 

sisäistä toimintaympäristöä kuvaavia tekijöitä ovat yrityskulttuuri, prosessit, 

tuotantolaitoksen koko, käyttöaste, tuotantolaitteiston ikä sekä kohteen kriittisyys. Sisäiset 

ja ulkoiset toimintaympäristöä määrittävät tekijät ovat tärkeä tunnistaa mittareita ja niiden 

tavoitetasoja määritettäessä. Standardi PSK 7501 jaottelee tunnuslukuja puolestaan 

avainalueisiin perustuvalla jaolla. Avainalueita ovat esimerkiksi kunnossapidon 

taloudellinen merkitys, kunnossapidon taloudellisuus, kunnossapidon kustannusrakenne, 

henkilöstörakenne, ympäristövaikutukset, kunnossapitolajit, kunnossapidon materiaalit, 

kunnossapidon investoinnit ja toimintatapoja kuvaavat muuttujat. Taulukossa 3 esitetään 

esimerkkinä kunnossapidon tunnuslukuja PSK 7501:n avainalueisiin jaoteltuna (Mikkonen 

et al. 2009, 58.) 
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Taulukko 3. Eri tunnusluvut kuvaavat eri kunnossapidon avainalueiden toimintaa (Mikkonen et al. 

2009, 58.) 

Kunnossapidon avainalue Esimerkkitunnusluku 

Taloudellinen merkitys Tuotannon pääomavaltaisuus, käytettävyys, hyötysuhde 

Taloudellisuus Kunnossapitokustannukset / tuotanto 

Kustannusrakenne Varaosakustannukset, kunnossapidon ostoaste 

Henkilöstön rakenne 

Toimihenkilöosuus, 

Sähkö/Mekaaninen/Automaatiotyötunnit 

Ympäristövaikutukset Kierrätysaste 

Kunnossapitolajit Ennakoiva/Parantava/Korjaava kunnossapitosuhde 

Materiaalit Varaosakulutus / koneiden jälleenhankinta-arvo 

Investoinnit Kunnossapidon koneet / kunnossapidon kustannukset 

Toimintatavat Tiimityöaste, poissaolot 

Mitattu tieto on arvokasta vain silloin, jos se johtaa käytännön toimenpiteisiin. Suuresta 

tietomäärästä on kyettävä löytämään olennaiset osat selkeästi esitettynä oikeille henkilöille. 

Tietomäärä on toisin sanoen jalostettava raporteiksi. Raportoinnin onnistumiseksi tulee 

laatia yrityskohtainen raportointisuunnitelma, jossa on kuvattu eri raportoinnin tasot (ylin 

johto, päällikkötaso, esimiestaso, asentajataso), raportointikohteet, laadinta, jakelu, käyttö 

ja vastuut. Raporttien on oltava tarpeeksi yksinkertaisia ja selkeitä, jotta niitä voidaan 

hyödyntää päätöksenteon tukena. Raportoinnin taso ja tarve riippuu yrityksen koosta ja 

toimintaympäristöstä, kuten tuotantolaitoksien lukumäärästä, sijainnista, teholuokasta, 

käytettävistä polttoaineista, mahdollisista laatujärjestelmistä, palvelu- ja 

alihankintasopimuksista sekä tietojärjestelmien ominaisuuksista. (Mikkonen et al. 2009, 

503.) Jatkuvan parantamisen prosessi esitetään lopuksi kuvassa 12: 

 

Kuva 12. Mittareiden tulosten perusteella on määritettävä käytännön toimenpiteet. (Laine, 2010, 

261.) 

Jatkuvaa parantamista tulee soveltaa kaikkiin toimintoihin. Toiminta synnyttää ennemmin 

tai myöhemmin poikkeamia ja ongelmia ja toimintaympäristö muuttuu: Kuinka toimintaa 
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tai tekniikkaa tulee muuttaa, jotta ongelma voidaan välttää jatkossa? Onko toimenpide 

teknistaloudellisesti järkevä? (Laine, 2010, 263.) Toiminnan on kuitenkin oltava itsessään 

myös tuottavaa ja kustannustehokasta. Kehitysehdotusten kerääminen, läpikäynti, 

päätöksenteko ja toimeenpano on oltava tehokasta, laadukasta ja tuottavaa. (Laine, 2010, 

269.) 

2.9 Kunnossapidon taloudellinen merkitys ja vaikutukset 

Kunnossapidon tehokkuus voidaan jakaa toiminnalliseen tehokkuuteen ja 

kustannustehokkuuteen. Toiminnallinen tehokkuus kuvastaa kunnossapidon kykyä 

varmistaa laitteiden suorituskyky (korkea käytettävyys ja hyötysuhde). 

Kustannustehokkuus kuvastaa kunnossapidon tuottamaa taloudellista lisäarvoa vastineeksi 

suorille kustannuksilleen. (Mikkonen et al. 2009, 497.) Kunnossapidon kustannukset 

voivat olla tyypillisesti kolmanneksi suurimmat pääoma- ja raaka-ainekustannusten jälkeen 

(Mikkonen et al. 2009, 38). Kunnossapitokustannukset muodostavat energiateollisuuden 

liikevaihdosta tyypillisesti noin kymmenen prosenttia (Järviö, Lehtiö, 2012, 32). 

Kunnossapidon tärkein päämäärä ei kuitenkaan ole minimoida kunnossapidon 

kustannuksia, vaan optimoida tuotanto-omaisuuden elinkaari. Elinkaaren optimointiin 

kuuluu laitteen mahdollisimman turvallisen, luotettavan ja tehokkaan käytön 

mahdollistaminen kustannustehokkaasti koko elinkaaren ajalle. Kunnossapitokustannusten 

optimoinnin pääperiaate esitetään kuvassa 13: 
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Kuva 13. Kunnossapitotoimenpiteiden määritys on optimointiongelma. (Porthan, 2018, 13.) 

Kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset voidaan jaotella välillisiin (”suorat 

kustannukset”) ja välittömiin (”epäsuorat kustannukset”) kustannuksiin. Välittömiksi 

kustannuksiksi luokitellaan ne kustannukset, jotka voidaan osoittaa johtuvaksi 

kunnossapidosta, kuten palkka- ja työkustannukset, varaosat, varastointi, materiaalit, aineet 

ja tarvikkeet, alihankinta ja muut kunnossapidon yleiskustannukset. Välillisiä kustannuksia 

ovat puolestaan tuotannonmenetys, ylisuuret varastot (vaihto-omaisuus), ylimitoitettu 

tuotanto-omaisuus, hallitsematon resurssien käyttö, ylityökustannukset, 

tuotantovakuutukset ja kasvaneet elinkaarikustannukset. Välilliset kustannukset ovat 

tyypillisesti suurempia kuin välittömät. Välillisiä kustannuksia on kuitenkin vaikeampi 

määrittää ja kohdistaa. Tietoa ei synny automaattisesti, vaan se on tyypillisesti 

pirstaloitunut eri järjestelmiin ja osa tiedosta joudutaan arvioimaan (Mikkonen et al. 2009, 

497).  

Kokemus on osoittanut, että etsimällä kustannussäästöjä välillisistä kustannuksista, on 

taloudellinen lopputulos parempi, kuin keskittymällä ainoastaan välittömiin kustannuksiin. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 180.) On tyypillisesti helpompaa saavuttaa kustannussäästöjä 

pienentämällä epäsuoria kunnossapitokustannuksia (tuotantomenetykset, 
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korjauskustannukset), kuin suoria kunnossapitokustannuksia (henkilöstö, materiaalit, 

varaosat) (Hagbeg et al. 1996, 36). (Laine, 2010, 37.) 

Osaa tuotoista on kuitenkin vaikea mitata rahassa, kuten parantunut työturvallisuus tai 

henkilöstön kasvanut motivaatio (Mikkonen et al. 2009, 497). Vastaavasti huonosti 

toteutettu kunnossapito voi johtaa yrityskulttuurin heikkenemiseen. Henkilöstön 

työturvallisuus ja motivaatio voivat laskea, jolloin työn laatu ja tehokkuus heikkenevät. 

Tämä voi johtaa päättyviin asiakassuhteisiin ja avainhenkilöstön menettämiseen. 

Heikkolaatuinen toiminta syö tehokkuutta, koska aika ja energia kuluvat tällöin ongelmien 

ja konfliktien selvittelyyn ja ratkaisemiseen. Tämä voidaan nähdä myös huomattavana 

taloudellisena vaikutuksena. (Järviö, Lehtiö, 2012, 181.) 

Kunnossapidon vaikutus tulokseen on pääasiassa epäsuora eli välillinen. Kunnossapidon 

moniulotteinen vaikutus yritykseen esitetään kuvassa 14.  

 

Kuva 14. Onnistunut kunnossapito maksimoi voittoa usealla eri tavalla. (Järviö, Lehtiö, 

2012, 27.) 

Yllä esitettyä vaikutusketjua voi olla vaikea havaita käytännössä. Parantunut tulos voidaan 

virheellisesti ymmärtää johtuvaksi muista kuin kunnossapitoon liittyvistä tekijöistä. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että kunnossapitoa varten luodaan järjestelmä, joka sisältää 

toimintasuunnitelmat, ja jossa systemaattisesti seurataan kunnossapidon kustannuksia ja 

tunnuslukuja. (Ibid.) (Mikkonen et al. 2009, 38.) Kaikkia kunnossapidon vaikutuksia ei 

voida suorasti mitata. Taulukossa 4 luetellaan kunnossapidon vaikutuksia hieman eri 

tavalla jaoteltuna.  
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Taulukko 4. Kunnossapidolla on sekä yritystaloudellisia, että yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 28.) (Ali-Marttila et al. 2015, 14.) 

Kunnossapidon vaikutus Seuraus Suunta 

Käytettävyys Lisääntynyt myynti ↑ 

Toimitusvarmuus Asiakastyytyväisyys, laatu ↑ 

Eliniän jatkaminen Sijoitetun pääoman tuotto ↑ 

Tuotantolaitoksen imago Työvoiman saanti, osakearvo, goodwill ↑ 

Raaka-aineiden tehokas käyttö Luonnonvarojen säästö ↑ 

Parantunut turvallisuus Tapaturma-alttius ja omaisuusvahingot ↓ 

Ympäristöarvot Ympäristövaikutukset, päästöt ↓ 

Ammattitaidon kehittyminen Työllisyys, parempi työvoima ↑ 

Kasvu Tulot, markkina-arvo ↑ 

Hyväkuntoinen infrastruktuuri Toimintaedellytykset ↑ 

2.10 Modernin ja tehokkaan kunnossapidon edellytykset 

Moderni ja tehokas kunnossapito optimoi tuotanto-omaisuuden elinkaarta. Yksittäisen 

laitteen elinkaaren vaihe ja kriittisyys tunnistetaan, vikaantumistavat tunnetaan, ja 

kunnossapitoa toteutetaan ja kehitetään kerättyyn tietoon perustuen. Tehokkaan 

kunnossapidon edellytyksenä noudatetaan yleisesti seuraavia perusperiaatteita (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 89.): 

• Koneiden systemaattinen puhdistus, voitelu ja säätö 

• Koneen kunnon aktiivinen valvonta ja asianmukainen käyttö 

• Päivittäisten toimenpiteiden kurinalainen toteuttaminen 

• Normaalista poikkeavien asioiden havaitseminen käytettäessä konetta 

• Henkilökohtainen kehittyminen käytössä, säädössä ja tarkastamisessa 

• Informoiminen koneen käyntiin ja kuntoon liittyvissä asioissa 

• Historiatietojen ylläpito, toimenpiteiden ja havaintojen dokumentointi 

• Laitteiden tarkastukset ja vikojen dokumentointi 

• Toimenpiteiden suunnittelu ja kehittäminen kerätyn tiedon perusteella 

• Laitteen ympäristön siisteyden ylläpito 

• Koneen halutun toimintatason määritys (teho, hyötysuhde, muut suureet) 

• Reagointi toimintatason muutoksiin (merkki vikaantumisesta) 

• Laitteiden kokonaistehokkuuden ja luotettavuuden kehittäminen 

• Tehdään oikeat toimenpiteet helpoiksi ja väärät vaikeiksi (suunnittelu) 

• Valmistajien ja tuotteiden vertailu, Laitteiden benchmarking 

• Analysoidaan tarkasti vikaantumiset ja mahdolliset skenaariot 
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• Parannetaan prosessin luotettavuutta vika-analyyseihin perustuen 

• Kunnossapidon tietomäärän hallinta kunnossapitojärjestelmän avulla 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 89.) 

Kustannustehokkaan kunnossapidon kulmakivi on laitteen ja sen toimintaympäristön 

systemaattinen puhdistus ja yleisen siisteyden ja järjestyksen vaaliminen. Puhtaudella on 

merkitystä laitteen vikaantuvuuteen, energiankulutukseen ja elinikään, mutta myös 

psykologisia vaikutuksia: Puhdas laite ja työympäristö motivoi työskentelemään laitteen 

parissa ja laite mielletään parempikuntoiseksi, jolloin se myös halutaan pitää hyvässä 

kunnossa ja sen toimintakyvyn ylläpitäminen koetaan tärkeämmäksi. Terry Wireman 

arvioi, että pitämällä koneen ympäristö puhtaana voidaan vikaantumisia vähentää 

teollisuudessa jopa 40 %, energiankulutusta vähentää 6-11 % ja pidentää koneiden elinikää 

30-40 % (Järviö, Lehtiö, 2012, 94). Työterveyslaitoksen kokemusten mukaan siisteyden ja 

järjestyksen ylläpito vähentää työtapaturmia, lisää työviihtyvyyttä, parantaa työn 

tuottavuutta ja laatua, nostaa koneiden käytettävyyttä, vähentää materiaalihukkaa ja 

jätemääriä ja parantaa yrityskuvaa (Hagberg, 1996, 112). Kokemusten mukaan siisteys voi 

nopeuttaa tiettyjä kunnossapidon työvaiheita jopa 10-20 % (Laine, 2010, 46). 

Asianmukaisesti mitoitetut, asennetut, puhdistetut, voidellut, säädetyt ja linjatut laitteet 

toimivat luotettavasti, jolloin kunnossapidon resurssit voidaan kohdistaa vikakorjausten 

sijaan ennakoivaan kunnossapitoon. Ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet ovat tarkasti 

määritettyjä, suunniteltuja ja ohjeistettuja, joita toteutetaan ja kehitetään tietoon ja 

kokemukseen perustuen. Koneiden toiminta-arvot tunnetaan ja normaalista poikkeavaan 

laitteen käyttäytymiseen liittyvät havainnot raportoidaan ja niihin reagoidaan. Yleinen 

virhe on hyväksyä laitteiden alkavat viat laitteiden ominaisuuksina ja normaalina 

toiminnan tasona. Tällöin vikojen merkitystä väheksytään ja niitä ei pidetä olennaisina 

muiden työkiireiden ohella.  

Ennakoiva kunnossapito vähentää kunnossapidon resurssitarvetta, jolloin resurssia voidaan 

uudelleen ohjata kehittämään prosessien ja laitteiden tehokkuutta, luotettavuutta ja 

kunnossapidettävyyttä. Toiminnan ja laitteiden tasoa mitataan ja henkilöstöä johdetaan 

tietoon perustuen. Kunnossapitoprosessin tuottama tietomäärä hallitaan kootusti sähköisten 

kunnossapitojärjestelmän avulla. Tieto kunnossapidon laitteista, töistä ja raporteista on 

kaikkien kunnossapitoon liittyvien henkilöiden saatavilla. Kaikki kehitystoiminta perustuu 
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analyyseihin kootusta tiedosta: Mitä kunnossapitoprosessi on tuottanut tulokseksi 

vaatimastaan resurssista? Onko tulos hyväksyttävällä ja vaaditulla tasolla? Mitä voidaan 

parantaa?  

Hyvin rakennettu ja selkeästi määritelty organisaatio on perusedellytys laadukkaalle ja 

tehokkaalle kunnossapitotoiminnalle. Organisaatio tarkoittaa sosiaalista joukkoa ihmisiä, 

joilla on jokin yhteinen tarkoitus ja päämäärä (Järviö, Lehtiö, 2012, 208). Kunnossapito-

organisaatiossa on muodollisia rakenteita, kuten esimiessuhteet, mutta myös 

epämuodollisia ja sosiaalisia organisaatiorakenteita, jotka voivat muodostua ihmisten 

luonteenpiirteiden, asenteiden ja henkilökohtaisten toimintatapojen mukaisesti. Tällöin 

organisaatioon on voinut muodostua kirjoittamattomia sääntöjä ja epämuodollisia 

käytäntöjä. Sosiaalisten ja epämuodollisten organisaatioiden toimintatavat voivat olla 

ristiriidassa muodollisten rakenteiden kanssa, joka voi johtaa esimerkiksi 

ristiriitatilanteisiin, arvovaltakiistoihin ja tulehtuneisiin suhteisiin, joka näkyy 

kunnossapidon heikentyneenä tehokkuutena ja laatuna. (Järviö, Lehtiö, 2012, 211.) Jos 

muodollisen organisaation vastuiden ja valtuuksien rajauksessa on epäselvyyksiä tai ne 

ovat ristiriidassa toimintaan nähden, on riskinä syntyä prosessiviiveitä, joustamattomuutta 

ja ristiriitatilanteita, jotka heikentävät toiminnan laatua (Järviö, Lehtiö, 2012, 265). 

Organisaatiorakenteiden on oltava järkevästi suunniteltuja ja kunkin työntekijän 

tehtävänkuvan tulee vastata hänen todellista osaamistaan ja suorituskykyään. 

Kunnossapidon prosessit on määriteltävä ja niitä on johdettava siten, että kunnossapidolle 

määritellyn muodollisen organisaation toiminta voi toteutua suunnitellulla tavalla ilman 

ristiriitatilanteita. Optimitilanteessa organisaatio on sitoutunut yhteisesti muokattuun 

visioon, haluaa ottaa riskejä sekä kykenee kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan ja 

kehittämään niitä jatkuvasti (Kettunen, Simons, 2001, 76). 

Tehokas kunnossapito vaatii toimiakseen selkeät prosessit ja toimintaohjeet (Laine, 2010, 

39). Prosessi koostuu eri toimintoja yhteen liittävänä työketjujen kokonaisuutena (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 220). Kunnossapidon prosesseja voivat olla esimerkiksi vikakorjaus, 

huoltojen jatkuvan kehittäminen, varaosanhallinta, kunnonvalvonta ja seisokkien 

suunnittelu (Laine, 2010, 132). Prosesseilla määritetään systemaattinen toimintatapa eri 

toiminnan tilanteille: Mitä toimenpiteitä tehdään, ketkä toimenpiteet tekevät, miten 

toimenpiteet tehdään, milloin ja missä järjestyksessä toimenpiteet tehdään ja mitä tietoa 

missäkin vaiheessa tarvitaan ja tuotetaan (Laine, 2010, 151). ”Vain kolme asiaa sujuu 
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organisaatiossa luonnostaan: konflikti, sekaannus ja alisuoritus. Kaikki muu vaatii 

johtamista. –Peter Ducker” Tehokkaan toiminnan kolme estettä ovat työtapojen 

vaihtelevuus, ylikuormitus ja hukka. Selkeät prosessit yhdenmukaistavat toimintaa, 

tasoittavat työkuormaa ja siten tehostavat myös ajankäyttöä. (Torkkola, 2016, 22-23). Kun 

toimintaprosessit ovat selkeitä ja hyvin määriteltyjä, kunnossapitotoiminta tehostuu: 

Toimintatavat ovat yhtenäisiä ja ennustettavia, työt tehdään suunnitellusti, aikataulut 

pitävät ja häiriötilanteet ratkaistaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Toiminnan 

tehokkuus syntyy siitä, että sovelletaan sovittua toimintatapaa yhtenäisesti. On kuitenkin 

tärkeää viestiä organisaatiolle, että prosesseja voidaan muuttaa aina, kun keksitään parempi 

toimintatapa. (Laine, 2010, 262.)  

Prosessikokonaisuuden toteutumiseen vaikuttavat esimiestyön vastuut, valtuudet ja 

onnistuminen, henkilöstön toimenkuvat, osaaminen, kokemuspohja, vakiintuneet 

toimintatavat ja käsitykset sekä kommunikaation taso ja laatu. Toteutukseen vaikuttaa 

myös toimintaympäristö, tilat ja työvälineet ja -menetelmät (Järviö, Lehtiö, 2012, 223.) 

Prosessin tehokkuutta voi heikentää heikko kommunikaatio, osaamisen puute, virheet tai 

epäonnistunut prosessin suunnittelu ja toteutus. Heikko kommunikaatio voi pysäyttää 

prosessin kokonaan. Tiedon kulku voi katketa, tietoa voi puuttua tai kadota prosessin eri 

vaiheissa ja aikaa voi kulua tiedon toistuvaan uudelleen etsimiseen. Osaamisen puute, 

huolimattomuus, välinpitämättömyys tai väärinkäsitykset voivat johtaa huonosti 

suoritettuihin prosessinvaiheisiin, jotka vaikeuttavat, hidastavat tai jopa estävät prosessin 

seuraavien vaiheiden toteutumisen. Prosessin keskellä tapahtunut virhe voi johtaa jopa 

alkuperäistä ongelmaa suurempiin seurannaisvaikutuksiin, kuten kalliin väärän varaosan 

ostoon, ehjän laiteosan turhaan kunnostukseen tai työturvallisuuden vaarantumiseen. Jokin 

työvaihe voi vaatia kohtuuttomasti aikaa, koska jokin prosessin edeltävä vaihe on jätetty 

toteuttamatta tai toteutettu huonosti joko osaamisen puutteen, huolimattomuuden, 

väärinkäsityksen, välinpitämättömyyden tai ajan puutteen vuoksi. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

227.) Lean-ajattelun mukaisesti työntekijän työ on tehokasta, jos hän kykenee vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

1) Mistä tiedän, mitä teen seuraavaksi? 

2) Mistä saan työtehtäväni? 

3) Kuinka kauan tähän työtehtävän tekemiseen pitäisi mennä aikaa? 

4) Minne toimitan työni, kun olen sen tehnyt? (Dokumentointi, raportointi) 
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5) Milloin toimitan työni, kun olen sen tehnyt?  

(Muokattu lähteestä Torkkola, 2016, 60.) 

Kunnossapitoprosessin toimenpiteiden hallinta, toteutus ja seuranta ovat tehokasta 

toteuttaa sähköisen kunnossapitojärjestelmän kautta. Kunnossapitoasentajien tehokas 

työaika (aika, jolloin he työskentelevät laitteiden äärellä) saadaan maksimoitua 

järjestelmän avulla, koska asentajat voivat keskittyä suorittamaan ennalta ohjeistettuja ja 

aikataulutettuja työkortteja, joille on kirjattu kaikki kunnossapitotyön turvallisen, 

laadukkaan ja tehokkaan suorittamisen mahdollistava tieto. Tämä on tärkeää, koska 

tutkimusten mukaan eri työtehtävien välillä ”kimpoilu” lisää työn läpimenoaikaa jopa 40 

% ja vaativan tehtävän uudelleen aloitukseen (”kiinnipääseminen”) voi mennä jopa 10 – 15 

minuuttia (Torkkola, 2016, 61). 

Tehokkaat toimintatavat, prosessit ja työmenetelmät eivät yksin riitä hyvään 

lopputulokseen, vaan avainasemassa ovat osaava henkilöstö. Hyvän henkilöstön 

ominaispiirteitä ovat: aito sitoutuminen työhön ja laitteiston kunnossapitoon, työvirran 

tehokas hallinta, toiminnan jatkuva suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen. 

Henkilöstön tehokkaan toiminnan kulmakiviä ovat esimerkiksi tavoitteiden 

yhdenmukaisuus, henkilökohtaiset mittarit, järkevä organisaatiorakenne, laadukas 

johtajuus ja esimiestoiminta, osaamisen kehittäminen, avoin ja selkeä viestintä ja 

kommunikaatio, hyvät palaverikäytännöt sekä päätöksentekokyky. Henkilöstön hyvä 

kompetenssi näkyy lopulta laitoksen käytettävyydessä ja hyötysuhteessa. 

Tuotantolaitteistoa käytetään ja kunnossapidetään optimaalisesti. Henkilöstö tulee myös 

huomioida erityisesti kehitettäessä toimintaa (muutostilanteet, muutosjohtaminen): Mitä 

asioita tehdään ja miksi? (Mikkonen et al. 2009, 107.) (Laine, 2010, 39.) Investoinnit 

yritykselle räätälöityyn henkilöstön koulutukseen maksaa itsensä usein nopeasti takaisin ja 

on tärkeä osa yrityksen strategista suunnittelua (Laine, 2010, 46). 

Kommunikaation on oltava avointa ja ymmärrettävää, jotta toiminta pysyy tehokkaana 

ilman väärinkäsityksiä, viiveitä ja virheitä. Kunnossapitoa tehdään entistä enemmän monen 

eri yrityksen toimesta samoissa kohteissa, joka on johtanut kommunikaatiotarpeen 

lisääntymiseen (Järviö, Lehtiö, 2012, 266). Heikko kommunikaatio voi johtaa 

ärtyneisyyteen, laskeneeseen työmotivaatioon, heikentyneeseen ilmapiiriin ja 

pahimmillaan turvallisuusriskeihin. Sosiaalisen toiminnan ongelmat heijastuvat ennen 
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pitkää myös työn suorittamisen tehokkuuteen ja laatuun. Heikentynyt tehokkuus ja laatu 

kunnossapidossa näkyvät lopulta tuotantolaitteiston luotettavuudessa, käytettävyydessä ja 

hyötysuhteessa. (Järviö, Lehtiö, 2012, 228.) Sähköinen kunnossapitojärjestelmä parantaa 

kommunikaatiota läpi prosessin, koska tuotantolaitteisiin ja kunnossapitotöihin ja tilauksiin 

liittyvä tieto on mahdollista olla kaikkien osapuolten saatavilla reaaliajassa. Kuvassa 15 

esitetään kommunikaation merkitystä kunnossapidon laadulle ja tehokkuudelle. 

 

Kuva 15. Kommunikaatio on avainasemassa kunnossapidon onnistumisessa. (Järviö, Lehtiö, 2012, 

245.) 

Kunnossapidon laadun ja kehittämisen mahdollistamiseksi kunnossapitotoimenpiteiden 

suorittaminen on oltava yhtenäistä kautta asentajalinjan. Toimenpiteitä kuitenkin usein 

tehdään omien kokemusten, taitojen ja asenteiden pohjalta. Suunnittelun, ohjeistuksen ja 

valvonnan puuttuessa kunnossapitotyön laadusta ei voida olla varmoja. Kunnossapitoon 

erikoistuneet yritykset ovatkin suunnitelleet ja ohjeistaneet tehtävät toimenpiteet valmiiksi 

palvelutuotteiksi. Tällä tavalla toimittuna toiminta on yhtenäistä, systemaattista ja perustuu 

kokemusperäiseen tietoon. Toimenpiteitä on myös helppo kehittää kootusti kokemusten 

perusteella, kun prosessi on saatu yhtenäiseksi kautta asentajalinjan ja tietoa raportoidaan 

yhdenmukaisesti. (Järviö, Lehtiö, 2012, 105.) Kuvassa 16 esitetään ilmeneviä haasteita, jos 

kunnossapitotoimintaa ei suunnitella, määritellä eikä kehitetä. 
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Kuva 16. Muuttuva toimintaympäristö vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ohjeistamista. (Järviö, Lehtiö, 

2012, 243.) 

Tehokkaan kunnossapitotoiminnan perusperiaatteena on se, että tulevan kolmen viikon 

työkuormasta 80 % on valmiiksi suunniteltua ja aikataulutettua (Järviö, Lehtiö, 2012, 97) 

(Dhillon, 2002, 42). Töiden suunnittelu ja aikataulutus minimoivat töiden välissä ja työn 

suorituksessa esiintyviä viiveitä (Mikkonen et al. 2009, 143). Merkki resurssien 

tehokkaasta käyttämisestä on se, että tilattavilla kunnossapidollisilla toimenpiteillä on 

enintään 2-3 viikon toimitusaika ilman, että koneet vikaantuvat kunnossapidon puutteen 

vaikutuksesta. (Järviö, Lehtiö, 2012, 99.) Tehokkaassa kunnossapito-organisaatiossa 

suunnittelu on eriytetty kunnossapitäjistä. Suunnittelijat keskittyvät tulevien 

toimenpiteiden suunnitteluun. Suunnittelijat tuottavat työlistoja, joita kunnossapitäjät 

toteuttavat käytännössä. Työlistat koostuvat yksilöidyistä työkorteista, joissa tulisi 

mahdollisuuksien mukaan kuvata: 

• Kohde, johon kunnossapito kohdistuu 

• Aikaikkuna ja / tai tarkennettu aikataulu työn suorittamiselle 

• Työhön liittyvät henkilöt ja tarvittavat yhteystiedot 

• Työn prioriteetti, joka perustuu sovittuihin asteikoihin 

• Toimenpiteiden määrittely, järjestys ja ohjeistus 

• Työssä tarvittava dokumentaatio ja työturvallisuusohjeistus 

• Vaadittavat menetelmät, työkalut, pätevyydet, luvat ja ilmoitukset 

• Rajapinnat eri ryhmien välillä ja kontaktihenkilöt 

• Työssä tarvittava välineistö, materiaali, varaosat 

• Kustannusarvio 

• Ohjeet työn raportoimiseen (toiminnanohjausjärjestelmä) 
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(Järviö, Lehtiö, 2012, 107.) 

Yksittäiset työt pyritään suunnittelemaan siten, että ne yhdessä muodostavat 

mahdollisimman järkevän logistisen ja aikataulullisen jatkumon, jolla työn tehokkuus 

saadaan maksimoitua töiden prioriteettien mahdollistamissa rajoissa. Esimerkkinä 

henkilöstön ja materiaalin siirtymiseen kuluva aika voidaan minimoida. Juuri tämä luo 

etulyöntiaseman työn tehokkuudessa verrattuna suunnittelemattomaan kunnossapitoon. 

Suunnittelemattomassa kunnossapidossa ei voida ennakoida vian luonnetta ja yllä esitetyn 

työkortin tietoja. Täten töihin ei voida varautua ja aikaa kuluu esimerkiksi vian etsimiseen, 

diagnosointiin, resurssien etsimiseen, prosessin operointiin muuttuneessa tilanteessa ja 

logistisiin viiveisiin.  

Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota töihin, jotka toteutettaessa keskeyttävät 

tuotannon. Tuotantokatkokset halutaan lähtökohtaisesti minimoida, koska niistä 

tyypillisesti aiheutuu suuret taloudelliset tappiot tuotannonmenetyksinä. Tällöin kriittisiä 

tuotantokoneita pysäyttävät kunnossapitotoimenpiteet kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

suunnitella tehtäväksi samanaikaiseksi (”seisakki”). Suunniteltu seisakki koostuu 

yksittäisistä töistä, joita voidaan tapauskohtaisesti toteuttaa joko samanaikaisesti tai 

tietyssä suunnitellussa järjestyksessä. Seisakin kokonaispituus pyritään minimoimaan, 

jonka vuoksi se on suunniteltava 100 % suunnitteluasteella. Suunnittelun tulee kattaa 

yksittäisten työkorttien mahdollisimman tarkka määrittely, vastuurajapintojen ja 

aikataulujen tarkka läpikäynti sekä seisokin mallintaminen. Tehokkaaseen suunniteltuun 

seisakkitoimintaan sisältyy lisäksi kaikkien osallistuvien ryhmien tiedottaminen ja 

tiedonkulun varmistaminen, suunnittelukokoukset, johtaminen, seuranta, raportointi, 

dokumentointi ja jatkuva kehittyminen: Mitkä asiat onnistuivat ja mitkä asiat pyritään 

tekemään seuraavalla kerralla paremmin? (Järviö, Lehtiö, 2012, 107-108.) Perinpohjaista 

toimenpiteiden suunnittelua ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista soveltaa töihin joilla ei 

ole suurta strategista merkitystä ja jotka eivät vaadi suurta määrää resursseja (aika, 

materiaali, henkilöstö). (Järviö, Lehtiö, 2012, 105). 

Tehokkaan kunnossapidon tärkeä ominaisuus on mahdollisimman tarkka aikataulutus ja 

sen toteutus (Dhillon, 2002, 42). Aikataulutuksen avulla töille voidaan asettaa parhaimman 

näkemyksen mukaiset tavoiteajat, joiden avulla tehokkuutta voidaan myös mitata. 

Aikataulutuksella hallitaan suunnitellun kunnossapidon resurssien käyttöä. Aikataulutus on 
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toteutettava huolellisesti, jotta työlle varataan sille tarvittava aika, muttei kuitenkaan liikaa 

aikaa. Aikataulutuksessa tulee huomioida seuraavia asioita: 

• Työntekijän osaamistaso vaikuttaa työn kestoaikaan 

• Toimenpiteet lähtökohtaisesti ajoitetaan vapaasti käytettävissä olevalle 

työajalle (priorisointi huomioiden), jolloin vältytään aikataulujen 

muuttamiselta 

• Toimenpiteille varataan aikaa järkevästi (ammattitaidon mukainen 

tehokkuus ilman odotteluaikoja) 

• Työkuormasta aikataulutetaan 100 %. Korkean prioriteetin äkilliset 

tehtävät suoritetaan kuitenkin välittömästi. 

• Aikatauluttamisen tehokkuutta mitataan tehokkaalla kunnossapitoajalla 

sekä aikataulujen pitävyydellä 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 109.) 

Hyvin suunniteltu kunnossapito johtaa laitteiston käytettävyyden kasvuun, ylitöiden 

vähenemiseen, henkilöstön tasaisempaan työkuormitukseen, kasvaneeseen tuotantoon, 

toiminnan parempaan ja tasaisempaan laatuun, varakapasiteetin ja varaosien tarpeen 

vähenemiseen, parantuneeseen turvallisuuteen, yhtenäisempään toimintaan ja näiden 

tekijöiden seurauksena ajan, rahan ja muiden resurssien säästöön! (Dhillon, 2002, 70.)  

Taulukossa 5 esitetään kunnossapidon tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä: 

Taulukko 5. Kunnossapitotoiminta rakentuu useiden eri tekijöiden pohjalta. (Hagberg et al. 1996, 

18.) (Järviö, Lehtiö, 2012, 56.) 

Vaikuttava tekijä Tarkennus 

Hallinto Organisaation toimivuus ja tehokkuus 

 

Avainhenkilöt: Pätevyydet, vastuut, valtuudet 

 

Ohjausjärjestelmä ja -mittaristo 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Toimittajien arviointi ja valinta 

 

Laadun tekninen ohjaus ja taloudellinen tiedotus 

 

Seurantarutiinit 

 

Suunnittelu 

 

Varaosaohjaus 

 

Investointien arviointi 

 

Kunnossapitojärjestelmä 

Rutiinit, systeemit "Maintenance master plan" 

 

Yhteistyö käytön ja kunnossapitäjän välillä 
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  Toimittajayhteistyö ja -politiikka 

Dokumentaatiot Piirustukset 

 

Ohjeet 

 

Vikahistoriat 

 

Saatavuus 

  Ylläpito 

Korjausvarusteet Vakiotyökalut, erikoiskoneet 

 

Koneet 

  Sijainti 

Varaosat, materiaalit Sijainti 

 

Saatavuus 

 

Logistiikka 

  Laatu 

Kunnossapitäjät Määrä 

 

Sijainti 

 

Tavoitettavuus 

 

Ammattitaito 

 

Ylläpito ja kehittäminen 

 

Moniosaaminen 

 

Motivaatio 

 

Työmenetelmät 

Koko kunnossapito-organisaation toiminnan tulee tähdätä kunnossapitoasentajien 

laadukkaan ja tehokkaan työn mahdollistamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

Modernin ja tehokkaan kunnossapidon kokonaisuuden rakentuminen tasoittain esitetään 

kuvassa 17.   
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Kuva 17. Tehokas kunnossapito rakentuu alhaalta ylöspäin. (Järviö, Lehtiö, 2012, 122.) 

Kuvassa esitettyjä osa-alueita hallitsemalla kunnossapito-organisaatio voi saavuttaa 

huippukompetenssin. Kunnossapitotoiminnan tehokas pohja rakentuu tasolla 1 hyvin 

suunnitellulle, priorisoidulle ja aikataulutetulle kunnossapidolle, jota toteutetaan 

tehokkaasti toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tasolla 2 kunnossapitotoimintaa 

kehitetään ja jalostetaan tietoon ja kokemukseen pohjautuen. Seisakit suunnitellaan ja 

toteutetaan kustannustehokkaasti, ja laitekohtaisten kunnossapitotoimenpiteiden määrää ja 

laatua kehitetään toiminnanohjaus- ja johtamisjärjestelmän kautta saadun raportoinnin ja 

dokumentaation pohjalta. Tasolla 3 organisaatiota kannustetaan ja johdetaan pitämään yllä 

ja kehittämään kunnossapidettävää tuotanto-omaisuutta ja sen kunnossapidettävyyttä. 

Valituille kunnossapitotoimenpiteille ja toimintakulttuurille pyritään saamaan kaikkien 

tuotanto-omaisuuteen liittyvien ryhmien varaukseton tuki ja hyväksyntä. Organisaatiota 

pyritään myös kehittämään itseohjautuvaksi, jolloin tehokas suorittaminen ei perustu 

ainoastaan valvontaan ja palkitsemiseen, vaan työntekijöitä ohjaa vahva sisäinen 

motivaatio ja ammatillinen ylpeys käyttää ja kunnossapitää laitteita mahdollisimman 

tehokkaasti. Tasolla 4 prosessin ja laitekannan tehokkuutta ja luotettavuutta kehitetään 

edelleen eri menetelmin, kuten laitekannan standardisointi laadittavien hankintastandardien 

ja investointien kautta, verkottuminen ja kumppanuus eri alihankkijoiden ja toimijoiden 

kanssa, kriittisyysanalyysit, vika- ja vaikutusanalyysit, vikojen juurisyyanalyysit sekä 

elinkaarianalyysit. Tasolla 5 luodaan ja ylläpidetään huippusuorituskulttuurin henkeä, joka 
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vahvistaa koko organisaation tahtotilaa toteuttaa ja kehittää kunnossapitoa parhaimmalla 

mahdollisella tavalla.  

Taulukossa 6 esitetään lopuksi yhteenvetona kunnossapidon tehokkaan huippuosaajan ja 

kunnossapidon aloittelijan tunnusmerkit.  

Taulukko 6. Kunnossapidon huippuosaajan toiminta on suunniteltua, systemaattista ja tehokasta. 

(Järviö, Lehtiö, 2012, 123).  

Kunnossapidon aloittelija Kunnossapidon huippuosaaja 

- Häiriöt ohjaavat toimintaa + Kaikki tehtävät on priorisoitu 

- Korjaukset useimmiten yllättävät 

+ 70-80% toiminnasta suunniteltua ja 

aikataulutettua 

- Kunnossapito on korjaamista 

+ CMMS täydessä käytössä, integroitu hankinnan 

ja varastojen kanssa 

- Työtilausjärjestelmä on heikko + EH reitit suunniteltu, EH toimii 

- Palveluvaste on heikko + Kunnonvalvonta perustuu riskianalyyseihin 

- Yhteistyötä käytön kanssa ei ole 

+ Ennustavilla menetelmillä minimoidaan 

korjaukset, seisokkiajat sekä kustannukset 

- Asiakaspalvelu on heikkoa 

+ EH-data talletettu 

toiminnanohjausjärjestelmään 

- Laatuohjelmat eivät paranna toiminnan laatua + Tiimit joustavia ja itseohjautuvia 

- Tiimit eivät toimi + Parannusehdotusten määrä on suuri 

- Toiminta ei ole systemaattista ja yhtenäistä 

+ Käytöllä ja kunnossapidolla yhteiset yhteistyö- 

ja kehitysohjelmat 

- RCM otettu käyttöön, muttei toimi + Kannustusjärjestelmät toimivat 

- Analysoitaessa "metsää ei nähdä puilta" 

(suhteellisuuden taju, pikkutarkkuus) + Laite/prosessikohtainen osaaminen 

- Alihankkijoiden määrää pienennetään 

+ Alihankkijat osallistuvat luotettavuuden 

kehittämiseen 

- Yrityksen ja kunnossapidon johdot eivät 

pysty linjaamaan toiminnan tavoitteita 

+ Seuranta-, ohjaus- ja informaatiosysteemit 

integroituneet 

- Markkinatilanne pakottaa lyhytjänteiseen 

toimintaan + Elinjaksoanalyysit, elinjakson pidentäminen 

- Huipputehoja ei saavuteta (kitkaa esim. 

henkilöiden välillä) + Vikadataa käytetään ennustamisessa 
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3. KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄN KUNNOSSAPITO 

Kaukolämmityksen tehtävänä on tuottaa keskitetysti, luotettavasti ja edullisesti 

lämpöenergiaa yhteiskunnan tarpeisiin. Kaukolämmitys tarkoittaa lämmöntuotantoa, jossa 

lämpö tuotetaan keskitetysti ja jaellaan asiakkaille siirtoputkistoa pitkin kiinteistöjen ja 

lämpimän käyttöveden lämmitystä varten (Koskelainen et al. 2006, 25). Katkeamaton 

lämmöntuotanto on välttämättömyys kotitalouksien, yhteiskuntapalveluiden ja teollisuuden 

toiminnalle. Kaukolämpöä tuotetaan Suomessa hyödyntäen eri energianlähteitä kuten 

biopolttoaineita, fossiilisia polttoaineita sekä lämpöpumppujen avulla muita 

lämmönlähteitä. Kunnossapidolla pyritään pitämään tuotantolaitokset jatkuvasti 

optimaalisessa käyttökunnossa. Kaukolämpöjärjestelmän kunnossapidossa korostuu 

häiriöttömän energiantuotannon mahdollistaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti 

ja turvallisesti.  

3.1 Kaukolämpöjärjestelmän toimintaperiaate 

Suomessa kaukolämmitys perustuu pääasiassa suljettuun kaksiputkijärjestelmään, jossa 

kaukolämpöä tuottavat laitokset lämmittävät lähtevän kaukolämpöveden ulkolämpötilasta 

riippuen 70-120 asteiseksi ja kierrättävät kaukolämpövettä verkostossa kiertopumppujen 

avulla. Kuumennettu kiertovesi siirretään kaukolämpöverkostoa pitkin asiakaskohteisiin, 

joissa kaukolämpövesi luovuttaa lämpöenergiaa asiakkaille asiakaslämmönsiirtimien 

välityksellä. Jäähtynyt kaukolämmön paluuvesi ohjataan paluuputkessa takaisin 

lämmöntuotantolaitoksille. Virtauksen ylläpitoon tarvittava paine-ero asiakaslaitteiden yli 

tuotetaan tuotantolaitoksilla olevilla kiertopumpuilla, tai lisäksi verkon rakenteesta 

riippuen erillisillä välipumppaamoilla. Jottei kaukolämpövesi höyrystyisi putkistossa 

kaukolämpöveden lämpötilan, putkistonousujen tai painehäviöiden seurauksesta, ja jotta 

verkko olisi joka hetkellä täynnä vettä, ylläpidetään verkoston painetta erillisten 

paineenpitopumppujen avulla. Kaukolämpöasiakaslaitteet tarvitsevat nykymitoituksella 

meno- ja paluupuolen paine-eroksi vähintään 0,5 bar. Paine-eroa ylläpidetään 

tuotantolaitosten sekä mahdollisten välipumppaamoiden kiertovesipumpuilla. (Huhtinen et 

al. 2016, 14.) (Koskelainen et al. 2006, 43-44.) 
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3.2 Tuotantolaitokset 

Kaukolämpötuotantolaitokset ovat tällä hetkellä Suomessa tyypillisesti mitoitettu 

kaukolämpöjärjestelmässä siten, että 50-90% kaukolämmön tehontarpeesta kyetään 

tuottamaan kiinteää polttoainetta polttavilla laitoksilla, joille tyypillistä ovat korkeat 

kiinteät kustannukset, mutta matalammat muuttuvat kustannukset. Näitä kutsutaan perus- 

tai pohjakuormalaitoksiksi. Loput tehontarpeesta toteutetaan keski- ja 

huippukuormalaitoksilla, jotka ovat tyypillisesti esimerkiksi pelletti-, öljy- tai 

maakaasukäyttöisiä. Keski- ja huippukuormalaitosten ominaispiirteenä ovat se, että niitä 

käytetään vain, kun peruskuormalaitoksen tuotantoteho ei riitä kattamaan kaukolämmön 

tarvetta (syksystä kevääseen), tai kun peruskuormalaitosta ei voida jostain syystä käyttää. 

(Koskelainen et al. 2006, 322-323.) 

Peruskuormalaitoksen ollessa pysähdyksissä, joudutaan tyypillisesti turvautumaan 

kalliimpaa polttoainetta käyttäviin tuotantolaitoksiin. Tämän vuoksi peruskuormalaitosten 

vika- ja korjausaika pyritään minimoimaan ja lisäksi kriittiset (mutta suhteessa edulliset) 

pääkomponentit ovat usein kahdennettuja, kuten esimerkiksi kaukolämpöpumput. Huollot 

ja revisiot ovat elintärkeitä tuotantolaitoksen elinkaaren optimoinnin kannalta: 

Tuotantolaitoksia on huollettava ja tarkastettava, jotta niiden luotettavuus ja hyötysuhde 

pysyisivät vaaditulla tasolla. Tuotannon keskeyttävät huollot ja revisiot kuitenkin toisaalta 

heikentävät laitoksen käytettävyyttä, joten niiden suunnitteleminen on optimointitehtävä. 

Tuotantolaitoksen käytettävyyden määritelmä esitetään kuvassa 18: 

 

Kuva 18. Laitoksen käytettävyyteen vaikuttavat sekä suunniteltu että suunnittelematon 

kunnossapito (Koskelainen et al. 2006, 328.) 

Ennakoivan kunnossapidon avulla pyritään optimoimaan (minimoimaan järkevin 

kustannuksin) vika- ja korjausaika. On kuitenkin tärkeä huomata, että kesällä tapahtuva 

lämpölaitoksen huoltokatko ei ole kustannuksiltaan yhtä merkittävä kuin talvella tapahtuva 

johtuen alhaisemmasta kaukolämpötehon tarpeesta. Tämän vuoksi tarvittavat huoltokatkot 

pyritään ajoittamaan kesälle, jotta talven (”ajokausi”) yli päästäisiin ilman 
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tuotantokatkoksia. Tuotantolaitosten käytettävyyttä voidaan parantaa kehittämällä 

käytettävyyden osatekijöitä: 

 
Kuva 19. Käytettävyyttä voidaan kehittää keskittymällä sen osatekijöihin (Laine, 2010, 109.) 

Tuotantolaitokset sisältävät kokoluokastaan riippuen tyypillisesti satoja tai jopa tuhansia 

kunnossapitoa vaativia kohteita, kuten moottoreita, pumppuja, puhaltimia, kompressoreita 

ja koneikkoja. Tuotantolaitokset sisältävät tyypillisesti: 

• Polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteet (kiinteän polttoaineen kattilat) 

• Polttolaitteet (esim. öljy- tai maakaasupoltin, arinalaitteistot) 

• Kattila (muuraukset, lämpöpinnat, kanavistot, luukut, teräsrakenteet) 

• Pumput, putkistot, kanavat sekä muut apulaitteet 

• Säiliöt ja siilot (vesi-, ilma-, öljy-, polttoaine-) 

• Sähkö- ja automaatiolaitteet 

• Savupiippu 

• Vedenkäsittelylaitteisto (Kemikaalinsyöttö, veden pehmennys) 

• Paineenpito- ja paisuntajärjestelmä 

• Öljynkäsittelylaitteistot (Säiliö, putkistot, öljykoneikko, venttiilit) 

• Savukaasujen puhdistuslaitteet (kiinteän polttoaineen kattilat) 

• Kiinteistötekniikka (LVIS, rakennukset, piha-alueet, portit, viemäröinnit)  

(Koskelainen et al. 2006, 47.) (Huhtinen et al. 2016, 14.) 

(Energiateollisuus B, 2010, 20-55.) 

Tuotantolaitoksen järjestelmät voidaan karkeasti jakaa sähkö- ja automaatiojärjestelmiin, 

polttoaineen käsittelyyn ja syöttöön, kattila- ja polttojärjestelmiin, lämmönsiirtimiin, ilma- 

ja savukaasujärjestelmiin, kaukolämpövesijärjestelmään, apulaitteisiin ja 

kiinteistötekniikkaan. Kaikki järjestelmät sisältävät tuotannon tai turvallisuuden kannalta 

kriittisiä komponentteja, joiden kunnossapitoon on syytä keskittää resursseja. 
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Kunnossapitotoimenpiteiden valintaan vaikuttavat esimerkiksi laitoksen ikä ja kriittisyys 

kaukolämpöjärjestelmässä (Koskelainen et al. 2006, 347). Kaukolämpöä tuottavan 

laitoksen kriittisiä laitteita ovat: 

• Polttimet ja polttolaitteet alilaitteineen  

• Kattilarakenteet, luukut ja tiivisteet 

• Puhaltimet 

• Polttoaine- ja tuhkakuljettimet (kola- ja ruuvikuljettimet, sulkusyöttimet) 

• Hydrauliikka 

• Operoinnin kannalta kriittiset toimilaite- ja käsiventtiilit 

• Operoinnin kannalta kriittiset mittaukset ja suojataskut 

• Säätöjärjestelmät (anturit, lähettimet) 

• Automaatio- ja sähköjärjestelmä 

• Kriittisten laitteiden sähkö- ja vaihdemoottorit 

• Savukaasun puhdistuslaitteet 

• Putket ja putkenosat 

• Turvalaitteet 

• Prosessitietokoneiden ja ohjelmoitavien logiikoiden prosessori-, tulo-, ja 

lähtökortit 

• Yksikkösäätimet 

• Tulipesän paineensäätöjärjestelmä 

• Kontaktorit, Lämpöreleet, Aikareleet, 

• Aksiaalikytkimet 

• Kattilan lämpöpinnat 

(Koskelainen et al. 2006, 352-353.) (Energiateollisuus C, 2005, 21-22.) 

Laitostoimittajat jakavat yleensä käyttö- ja kunnossapitomanuaaleja toimittamilleen 

laitoskokonaisuuksille ja osakomponenteille, joita tilaaja ja käyttäjä hyödyntävät omien 

tarpeidensa mukaisesti. Valmistajat ja toimittajat tarjoavat myös varaosa-, optimointi-, 

konsultointi-, koulutus-, huolto- ja kunnossapitopalveluita toimittamilleen laitteille. 

Tuotantolaitoksen oma käyttö- ja kunnossapito-organisaatio kuitenkin huolehtii 

tyypillisesti päivittäisestä kunnonvalvonnasta, voiteluista ja rasvauksista sekä 

yksinkertaisista huolloista ja korjauksista. Vaativammat huollot, tarkastukset ja analyysit 
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suoritetaan yleensä ulkopuolisella erikoistuneella ammattilaisella.  (Honkanen, 2018, 111.) 

(Koskelainen et al. 2006, 351-355.)  

Tuotantolaitosten käytön aikainen kunnossapito keskittyy käytännössä dynaamisten 

laitteiden kunnossapitoon sekä kiinteistöhuoltoon. Nykyaikaiset tuotantolaitokset ovat 

tyypillisesti täysin automatisoituja, jolloin tuotantolaitosten käyttöön liittyviä tehtäviä ei 

optimitilanteessa ole juuri ollenkaan (DECC, 2008, 3). Tärkeimpiä 

kunnossapitotoimenpiteitä ovat puhdistus- ja voiteluhuollot, eli tarvittavien kohteiden 

puhdistus, rasvaus ja öljynvaihto. Voiteluhuoltoja suoritetaan esimerkiksi laakereille, 

ketjuille, vivuille, nivelille, vaihteistoille, moottoreille sekä hydrauliikkalaitteille. 

Puhdistushuoltoa tarvitsevat erityisesti puhallinpyörät, moottoreiden jäähdytysrivat, 

pölyiset tilat, lianerottimet, öljypolttimien osat, öljy- ja ilmasuodattimet, ilmanvaihtokoneet 

sekä kattilan sisäpinnat (muuraukset, lämpöpinnat, arinat). Kunnossapitoon kuuluu myös 

olennaisena osana viranomaistarkastukset, kuten paineastia-, palosuojelu-, säteilylähde-, 

hissi-, nostolaite-, työsuojelu-, punnituslaite-, energiamittaus-, öljysäiliö- ja 

sähkötarkastukset. Kriittisimpien laitteiden osalle toteutetaan harkitusti 

varaosasuunnittelua, ellei laitetta ole kahdennettu. (Koskelainen et al. 2006, 352-353.)  

Peruskuormalaitosten tuotantokatkosta vaativat huollot pyritään mahdollisuuksien mukaan 

toteuttamaan kesän aikana 2-3 viikon seisakin aikana. Tällöin halpaa polttoainetta 

käyttävien peruskuormalaitosten käytettävyys saadaan mahdollisimman suurelle tasolle. 

Kesällä kaukolämmön tarve on pienimmillään, jolloin käytettävän kalliimman polttoaineen 

seisakin aikainen käyttö saadaan minimoitua. Kesällä on myös sääolosuhteiden puolesta 

helpompi työskennellä ja varastoida materiaaleja ulkona. Seisokit suunnitellaan ja 

toteutetaan projektiluontoisesti. Seisokkien suunnittelu, aikataulutus ja toteutus kuitenkin 

toteutetaan osana muuta kunnossapitotoimintaa. (Energiateollisuus C, 2005, 17.) Seisokin 

toimenpidesisältö muodostuu tyypillisesti tietyistä aina toteutettavista toimenpiteistä, kuten 

kriittisten laitteiden ja rakenteiden puhdistuksesta ja tarkastuksesta. Lisäksi talven aikana 

havaittuja tuotantokatkosta vaativia vikoja pyritään mahdollisuuksien mukaan 

aikatauluttamaan suoritettavaksi kesäseisakissa. Seisakissa on tyypillisesti monia eri 

toimijoita samalla tuotantolaitoksessa eri työtehtävissä. Seisakin hallinta kannattaa 

toteuttaa selkeästi aikataulutettuna työlistana, johon on myös merkitty työn tekijät 

(janakaavio). Selainpohjainen kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa seisakin suunnittelun, 
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aikataulutuksen ja toteutuksen siten, että tilannekuva ja työohjeet ovat kaikkien toimijoiden 

saatavilla reaaliajassa.  

3.3 Kaukolämpöverkosto 

Kaukolämpöverkosto koostuu kaukolämpömeno- ja paluuputkistoista, asiakaslaitteista, 

välipumppaamoista ja kaukolämpökaivoista. Kaukolämpövesi siirretään putkiston avulla 

asiakaslaitteille. Asiakaslaitteet koostuvat mittauskeskuksesta sekä lämmönsiirrinpaketista, 

joiden avulla lämpö siirretään asiakkaan kiinteistökohtaiseen lämmityskiertoon ja siirretty 

energiamäärä mitataan lämpötila- ja virtausmittauksen perusteella. Mittauskeskuksen 

mittaama energiamäärä toimii kaukolämmön laskutuksen perusteena. Välipumppaamoiden 

avulla ylläpidetään tarvittaessa verkoston paine-eroa ja ne sisältävät tyypillisesti 

kiertopumput, venttiilit, mittaukset, etäyhteysjärjestelmän sekä muun tarvittavan 

kiinteistötekniikan. Kaukolämpökaivot ovat maan alla ja sisältävät tyypillisesti sulku- ja 

ohitusventtiilejä (joko toimilaitteellisia tai käsikäyttöisiä), tyhjennyksiä, ilmanpoistoja, 

palkeita, kiintopisteitä sekä valaistuksen ja viemäröinnin.  

Kaukolämpöverkoston kunnossapitoon sisältyy putkiston, kaivojen, välipumppaamoiden ja 

mittauskeskusten kunnossapito. Kaukolämpöputkistojen kunnossapito keskittyy joko 

rikkoutuneiden, vanhojen tai muilla perusteilla valittujen linjojen uusintaan ja verkon 

kunnonvalvontaan esimerkiksi lämpökamerakuvauksin ja lisäveden menekkiä 

tarkkailemalla. Kaukolämpökaivoja huolletaan tyypillisesti tekemällä aikaan ja kaivon 

kriittisyyteen perustuvia kaivohuoltoja, jolloin kaivon järjestelmät tarkastetaan, kaivo 

puhdistetaan ja tarvittavat laitteet voidellaan, korjataan tai uusitaan. Mittauskeskusten 

laitekantaa uusitaan tarpeen mukaisesti joko vikaantumiseen, ikään tai muun perusteen 

vuoksi, kuten lakien ja asetusten määräykset laskutuksen perusteena oleville mittareille. 

(Koskelainen et al. 2006, 347-348.) (Energiateollisuus D, 2018, 6-8.) 

Kaukolämpöverkoston kunnossapitotarvetta voidaan arvioida seuraamalla taulukossa 7 

esitettyjä tunnuslukuja: 

Taulukko 7. Taulukon tunnusluvut kuvastavat kaukolämpöverkon kunnossapidon tarvetta ja 

tehokkuutta. (Energiateollisuus D, 2018, 2-3.) 

Tunnusluku Yksikkö Mitä kuvastaa 

Lisäveden vuosikulutus m3 / vuosi Verkon vuotojen määrä 

Vaurioiden lukumäärä kpl / km / vuosi Käytetty tekniikka, työn laatu 

Vuosittain uusittu johtopituus % Valittu kunnossapito- ja perusparannusstrategia 

Korjauskustannukset / kokonaisjohtopituus € / m Kustannustaso 
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Keskimääräinen keskeytysaika / asiakas tuntia / asiakas / vuosi Toteutunut lämmön toimitusvarmuus 

Lämpöä myyvät yritykset saattavat myös tulevaisuudessa ostaa asiakaslaitteita itselleen ja 

tarjota niihin liittyen huolto-, käyttö- ja tarkastuspalveluita. Kuitenkin tällä hetkellä on 

yleisintä, että asiakaslaitteet ovat kiinteistön omistajan omaisuutta, jolloin lämpöä myyvä 

yritys ei vastaa kuin mittauskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista pääsulkuventtiileistä, 

ilmaus- ja tyhjennysventtiileistä sekä lianerotin (”mutatasku”). (Koskelainen et al. 2006, 

347-348.)  

Kaukolämpöverkoston kunnossapidossa suositellaan käytettäväksi sähköistä 

kunnossapitojärjestelmä, jonka avulla toteutetaan työn ohjaus, raportointi ja 

dokumentointi. Lisäksi järjestelmässä olisi hyvä olla karttatoiminto, joka helpottaa halutun 

verkon osan löytämistä. Järjestelmän avulla voidaan ylläpitää ja muokata huolto-ohjelmia 

saadun palautteen perusteella ja järjestelmään syötettyä tietoa voidaan hyödyntää 

päätöksenteon tukena verkon perusparannuksia suunniteltaessa. (Energiateollisuus D, 

2018, 20.) 

3.4 Kaukolämpöjärjestelmän kunnossapidon tavoitteet 

Kunnossapidolla maksimoidaan lämpölaitosten käytön tehokkuus, luotettavuus ja 

turvallisuus sekä varmistetaan häiriötön ja luotettava lämmönjakelu verkon 

kunnonvalvonnalla ja kaivohuolloilla. Energiantuotantolaitoksille on olennaista saada 

mahdollisimman suuri käytettävyys hyvällä hyötysuhteella kohtuullisin kustannuksin.  

Kaukolämmön käsikirja listaa kaukolämpöjärjestelmän kunnossapidon tavoitteiksi: 

• Vikaantuvuuden estäminen 

• Käytettävyyden parantuminen 

• Häviöiden pienentäminen 

• Käyttökustannusten alentaminen 

• Laatujärjestelmän vaatimusten täyttäminen 

• Ympäristöohjelman vaatimusten täyttäminen 

• Laitteiston iän pidentäminen 

• Ongelmakohtien kartoittaminen 

• Perusparannettavien kunnossapitokohteiden selvittäminen 
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• Vikojen ja vaurioiden korjaaminen 

(Koskelainen et al. 2006, 347.) 

Listan luettelemat tavoitteet liittyvät osittain toisiinsa. Kaukolämpöjärjestelmän 

tärkeimpänä tehtävänä on taata asiakkaille sopimusten mukainen lämmönjakelu. 

Kaukolämmitys on tietoliikenne-, sähkö-, käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmien ohella osa 

yhteiskunnan tärkeintä infrastruktuuria ja tämä ominaispiirre jo luo tarpeen pyrkiä 

häiriöttömään lämmön tuotantoon ja jakeluun. Erityisesti talviaikaan häiriötön 

lämmönjakelu on yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävä asia.  

Peruskuormalaitosten käytettävyys halutaan maksimoida järkevin kustannuksin muun 

muassa seuraavista syistä: Peruskuormalaitosten muuttuvat kustannukset ovat kaikista 

pienimmät, peruskuormalaitosten hyötysuhde on tyypillisesti parempi kuin 

varatuotantoyksiköiden ja peruskuormalaitoksille pyritään saamaan mahdollisimman 

paljon ajotunteja, jotta energian tuotannon yksikkökustannus saadaan korkeiden kiinteiden 

kustannusten takia peruskuormalaitoksilla halvemmaksi kuin esimerkiksi öljykattiloilla. 

Myös ympäristönäkökulmasta katsoen peruskuormalaitosten päästöjen hallintaan on 

tyypillisesti panostettu enemmän kuin vara- tai huippuvoimalaitosten tapauksessa. 

Kunnossapidolla pyritään hallitsemaan lämpöhäviöitä ja omakäyttötehon kasvua 

esimerkiksi suorittamalla puhdistus- ja voiteluhuollot ajallaan, jolloin lämpöpintojen 

lämmönsiirto-ominaisuudet pysyvät suunnitellulla tasolla, sekä dynaamisten laitteiden 

käyttölaitteiden sähkönkulutus pysyy optimaalisena (moottoreiden tehokas jäähdytys ja 

kitkahäviöiden minimointi). Tämä ylläpitää hyvää kokonaishyötysuhdetta ja johtaa 

tehokkaampaan resurssien käyttöön (polttoaineen ja sähkön kulutus). 

Kuten muillakin prosessiteollisuuden aloilla, ennakoivalla ja suunnitelmallisella 

kunnossapidolla kyetään alentamaan käyttökustannuksia verrattuna korjaavaan 

kunnossapitoon. Yrityksestä riippuen käytössä voi olla erilaisia laatu- tai 

ympäristöjärjestelmiä, joiden vaatimukset tulee täyttää myös kunnossapidon osalta. 

Vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi päästöihin, kehitystyöhön tai henkilöstön 

hyvinvointiin. Energiantuotantolaitokset ovat tyypillisesti suuria investointeja, jolloin 

kunnossapidolla osaltaan pyritään optimoimaan näiden investointien 

elinkaarikustannukset: Laitteistojen kriittisyys ja elinkaaren vaihe tunnistetaan ja 

kunnossapitoa toteutetaan linjassa näiden asioiden sekä muiden vaatimusten mukaisesti. 
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4. KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄT 

Kunnossapidon kehitys vaatii hyvän järjestelmän, data-analytiikkaa ja systemaattisen 

prosessin. Kunnossapitotoiminta synnyttää valtavan määrän tietoa liittyen laitteisiin, 

varaosiin ja tehtäviin töihin. Tietoa syntyy esimerkiksi aikatauluista, tehdyistä 

toimenpiteistä, häiriöistä, vioista, seisakeista ja käytetyistä varaosista. Käytännössä suurien 

tietomäärien tehokas hallinta on mahdollista ainoastaan sähköisen 

kunnossapitojärjestelmän kautta (CMMS, Computerized Maintenance Management 

System). Kunnossapitojärjestelmän käytön avulla luotettava ja laadukas tieto pystytään 

keräämään yhtenäisesti yhteen paikkaan sovitussa muodossa. Systemaattisesti käytettynä 

kunnossapito-ohjelmisto mahdollistaa kustannustehokkuuden kasvun: Järjestelmä tallentaa 

tiedon käytetyistä kunnossapitoresursseista ja vioista, jolloin tämän tiedon avulla voidaan 

toteuttaa rikkoutumisia ehkäiseviä toimenpiteitä, jolloin on mahdollista säästää 

merkittävästi korjaus- ja seisakkikustannuksissa (Laine, 2010, 39). Tietomäärän hallinta 

sähköisen järjestelmän avulla on välttämättömyys kuvan 20 mukaiselle lisäarvon 

tuottamiselle: 

 

Kuva 20. Koottu tieto mahdollistaa järkevän päätöksenteon. (Aarikka-Stenroos et al. 2017, 127.) 

Tänä päivänä lähes kaikkien organisaatioiden (ml. kunnossapito) toimintaa pyritään 

toteuttamaan toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmien avulla (Järviö, Lehtiö, 2012, 
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266). Kunnossapitojärjestelmä tarkoittaa kunnossapidon toiminnanohjaukseen ja 

materiaalivirtojen hallintaan soveltuvaa järjestelmää. Käyttäjäkuntaan kuuluvat 

tyypillisesti esimerkiksi asentajat, esimiehet, alihankkijat ja muu ylempi johto 

organisaatiorakenteesta riippuen. Yleisesti käytetty termi kunnossapitojärjestelmistä on 

CMMS, Computerized Maintenance Management System. Vaihtoehtoisesti uudempi termi 

on EAM, Enterprise Asset Management System. (Mikkonen et al. 2009, 116.) 

4.1 Rakenne ja tyypilliset ominaisuudet 

Kuvassa 21 esitetään kunnossapitojärjestelmän tyypillinen toimintarakenne: 

 

Kuva 21. Kunnossapito-ohjelmistot sisältävät lähes aina tietyt perustoiminnallisuudet (Mikkonen 

et al. 2009, 116.) 

Kunnossapito-ohjelmistojen toiminnallisuudet riippuvat sovellettavasta 

toimintaympäristöstä. Ohjelmistot sisältävät kuitenkin lähes poikkeuksetta tietyt 

perusominaisuudet, kuten laitekortisto, työmääräimet, töiden ja resurssienhallinta, 

materiaaliohjaus, pääkäyttäjätoiminnot ja raportointi. Lisäksi ohjelmistoihin voi kuulua 

tapauksesta riippuen muita lisäominaisuuksia, kuten päiväkirjat, kustannusseuranta, 

myynti- ja laskutusjärjestelmä sekä rajapinnat muihin järjestelmiin kuten laitosautomaatio, 

kunnonvalvontajärjestelmät tai dokumentinhallintajärjestelmät.  (Mikkonen et al. 2009, 

116.) (Väänänen et al. 2003, 31.) 

Kunnossapito-ohjelmistot lähtevät liikkeelle huollettavien kohteiden määrityksestä. 

Huollettavista kohteista määritetään laitekortit, joille kootaan kaikki ohjelmiston käytön 

kannalta olennainen tieto, kuten tekniset kilpitiedot ja kunnossapitotöiden suunnittelua 
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helpottava laitetieto. Kunnossapito-ohjelmisto voi toimia itsessään samalla tuotanto-

omaisuuden dokumentinhallintajärjestelmänä, jolloin laitekorteille kootaan kaikki 

laitetieto. Laitekortistolle tallennetaan kunnossapitojärjestelmän tieto, kuten historiatieto 

tehdyistä toimenpiteistä ja käytetyistä resursseista ja materiaaleista. Kunnossapito-

ohjelmiston muut toiminnallisuudet hyödyntävät tyypillisesti laitekortin tietoja, kuten työn- 

ja materiaalienhallinta. Laitekortit toimivat tuotanto-omaisuuden jonkin asteisena 

tietokantana, ja voivat sisältää perustietoja laitteesta kuten malli, tyyppi, valmistaja, 

toimittaja, hinta, tai kunnossapidon suunnittelua ja toteutusta tukevia tietoja kuten laitteen 

sijainti, vinkit laitteen huoltoon, laitemanuaali, laitekuvat tai tekniset piirustukset. 

Kokonaisuuden hallinnan vuoksi laitekortisto ja laitteet nimetään ja ryhmitellään jollain 

systemaattisella menetelmällä pienempiin osakokonaisuuksiin. Tällöin laitekortit eivät 

muodosta yhtä suurta laitteiden joukkoa, vaan laitteet on jaoteltu esimerkiksi pumppuihin, 

kuljettimiin ja venttiileihin, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi jonkin standardin mukaisen 

hierarkkisen järjestelmän mukaisesti.  

Työnohjaus tuottaa työtilauksia, reagoi vikailmoituksiin, toteuttaa työnsuunnittelua 

ennakoivaan kunnossapitoon, seisakkeihin, projekteihin sekä satunnaisiin vikakorjauksiin 

(Mikkonen et al. 2009, 118).  Yleisesti ottaen työn ohjauksella järjestelmässä hallitaan 

kunnossapidon töiden tunnistamista, suunnittelua, osoitusta, aikataulutusta, toteutusta ja 

dokumentointia kunnossapitotyölajista riippumatta. Työnohjaus toteutetaan tyypillisesti 

yksittäisten työkorttien (työmääräin) avulla. Työkortteja voidaan järjestelmissä luoda 

aikaan, käyttötunteihin tai kohteen kuntoon perustuen (tarpeen vaatiessa). Osa työkorteista 

syntyy tällöin tietojärjestelmien automaattisesti generoimana ja loput käyttäjien tekeminä. 

Työkortteja voidaan myös suunnitella ja tallentaa valmiiksi tarpeen tullen käytettäväksi 

erilaisia vikaskenaarioita varten. Toimenpiteistä voidaan myös luoda reittityökortteja, 

jolloin esimerkiksi usean kymmenen kohteen tarkastuslista voidaan kuitata yhden työkortin 

avulla tehdyksi (Väänänen et al. 2003, 39). Työkorteille määritetään kaikki 

kunnossapitotyön toteutuksessa vaadittavat ja toteutusta helpottavat tiedot. Tietoihin 

kuuluvat esimerkiksi laite (laitekortti), johon työ kohdistuu, työn osapuolet (tekijät, 

sidosryhmät, vastuuhenkilöt, esimiehet), työssä tehtävät toimenpiteet, työssä käytettävät 

menetelmät, varaosat, erikoistyökalut, yhteystiedot, turvallisuusohjeet sekä ohjeet 

dokumentaatiota ja raportointia varten. Työkortti on tarpeeksi laadukas, kun työ voidaan 

suorittaa turvallisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti ilman lisäselvittelyjä (Laine, 2010, 157). 
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Tämä huomioiden työkortti kannattaa kuitenkin pitää toisaalta mahdollisimman 

yksinkertaisena ohjelman helpon ja nopean käytettävyyden mahdollistamiseksi. 

Materiaalien ohjauksella pidetään yllä tilannekuvaa varastoista ja varaosista. Järjestelmästä 

on tällöin nähtävillä varaosanimikkeet, varaosien tarvittavat tiedot sekä niiden lukumäärä 

ja sijainti. Materiaalien ohjaus, laiterekisteri ja työnohjaus toimivat yhdessä siten, että 

laitekortit ovat linkitettyjä sopiviin varaosiin ja työnohjaus hyödyntää laite- ja 

varaosarekisterin tietoja. Materiaalien ohjaus tallentaa tiedot varastotapahtumista, 

esimerkiksi varaosan käytöstä yksittäisellä työkortilla. Varastojärjestelmä tyypillisesti 

myös pitää automaattisten hälytysten avulla huolen siitä, että varaosia on aina saatavilla 

haluttu määrä. Varastonhallintaan voidaan integroida ostojärjestelmä, jonka avulla on 

mahdollista toteuttaa kunnossapidon hankintoja, tehdä tarjouspyyntöjä ja tilauksia, sekä 

seurata tilauksia. Varasto- ja ostosovellukset pyritään suunnittelemaan siten, että 

kunnossapidon aine- ja materiaalitarpeiden täyttäminen olisi mahdollisimman nopeaa ja 

mutkatonta, ja että järjestelmästä olisi saatavilla mahdollisimman reaaliaikainen kuva 

varastosta. (Mikkonen et al. 2009, 118.) 

Pääkäyttäjätoiminnot mahdollistavat järjestelmän ylläpidon ja kehityksen. 

Pääkäyttäjätoimintoihin kuuluvat esimerkiksi käyttäjätunnusten hallinta, laite- ja 

työkorttien sisällön muokkaus sekä muiden järjestelmän ominaisuuksien muokkaus. 

Pääkäyttäjätoimintojen laajuus riippuu käytettävästä ohjelmistosta, hankintasopimuksesta 

sekä myös ohjelmiston tilaajan omasta kompetenssista ylläpitää järjestelmää. (Mikkonen et 

al. 2009, 119.) 

Kunnossapitojärjestelmä hallinnoi kunnossapidon synnyttämää valtavaa tietomäärää. 

Tietoa ja dokumentointia jäsennellään laite- ja työkorteille. Kerätystä tiedosta voidaan 

jalostaa erilaisia raportteja, joilla voidaan seurata tärkeäksi katsottuja asioita, kuten töiden 

läpimenoaikaa, ennakoivan kunnossapidon osuutta tehdyistä töistä, tuotantokeskeytysten 

määrää ja kestoa, sekä vaurioiden laatua. (Koskelainen et al. 2006, 380). (Mikkonen et al. 

2009, 117-118.) Järjestelmän laskemien tunnuslukujen perusteella voidaan arvioida ja 

pohtia kunnossapidon toimivuutta sekä määrittää parannusehdotuksia. Järjestelmästä 

riippuen tietoa voidaan kerätä suoraan automaatiosta, kenttämittauksista tai asentajan 

syöttämänä päätelaitteelta. (Väänänen et al. 2003, 41.) 
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Järjestelmään voidaan myös integroida esimerkiksi myynti- ja laskutusjärjestelmä, jolloin 

esimerkiksi työkorttien raportointi toimii laskutuksen perusteena (työaika, materiaalit). 

Tällöin raportoinnin avulla voidaan seurata myös arvokasta kustannustietoa. Toinen 

yleinen järjestelmään liitettävä ominaisuus on erilaiset päiväkirjat (”lokikirja”), joiden 

avulla kootaan tuotanto-omaisuuteen liittyvät huomiot ja havainnot yhteen paikkaan. 

Päiväkirja linkittyy työnohjaukseen esimerkiksi siten, että päiväkirjahavaintojen pohjalta 

voidaan suunnitella ja kehittää kunnossapidon töitä ja menetelmiä. (Mikkonen et al. 2009, 

117-118.) 

4.2 Järjestelmän tuoma lisäarvo kunnossapidolle 

Kaukolämmön käsikirja listaa kunnossapito-ohjelmistolta haluttuja ominaisuuksia 

seuraavalla tavalla: 

• Toistuvat viat voidaan järjestelmällisesti poistaa järjestelmän avulla 

• Korjausvälejä (MTBF) voidaan merkittävästi pidentää järjestelmällä 

• Kunnossapidon työmäärää on mahdollista suunnitella (työnohjaus) 

• Tiedot saatavilla reaaliajassa päätelaitteesta tai sijainnista riippumatta 

• Ohjelmalla voidaan toteuttaa ennakoiva kunnossapito (huollot) 

• Ohjelmaan voidaan luoda rajapintoja esim. dokumentointijärjestelmiin 

• Ohjelman on tallennettava työhistoriatieto 

(Koskelainen et al. 2006, 380.) 

Kunnossapito-ohjelmisto tuottaa aitoa lisäarvoa vain, jos sen käyttö johtaa käytännön 

toimenpiteisiin. Järjestelmän keräämää tietoa on analysoitava ja analyysin pohjalta on 

toteutettava toimenpiteitä, kuten kunnonvalvonnan ja huoltotoiminnan kehittäminen ja 

työn laadun seuranta ja kehitys (henkilöstön osaaminen, alihankkijoiden laadun seuranta, 

työmenetelmät, työvälineet). Jotta järjestelmä tuottaisi parhaan mahdollisen hyödyn, tulee 

seuraavien ehtojen toteutua: 

• Kunnossapitotoiminnasta ja järjestelmän käytöstä oltava selkeät 

prosessikuvaukset ja työohjeet 

• Kaikista kunnossapidon suoritteista jää jälki tietojärjestelmään 

• Käyttökokemukset ja kommentit töistä kirjautuvat tietojärjestelmään 
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• Tietoa analysoidaan systemaattisesti ja tietoon perustuen toteutetaan 

käytännön toimenpiteitä (toiminnan kehittäminen) 

• Laitekortisto ja -dokumentaatio on ajan tasalla ja kattava 

• Työhistoria on hyvin dokumentoitu 

• Ennakoivan kunnossapidon rutiinit ovat luotu järjestelmään 

• Seisokkisuunnittelu- ja toteutus toteutetaan järjestelmän kautta 

• Varaosatiedot ovat ajan tasalla ja varaosanhallinta toteutetaan 

järjestelmän kautta 

• Myös alihankkijatyöt hallitaan järjestelmän kautta 

(Laine, 2010, 39 & 61-62.) 

Energiantuotantolaitokset sisältävät tyypillisesti satoja tai jopa tuhansia kunnossapitoa 

vaativia kohteita, joka johtaa helposti suureen määrään laitekortteja. Selkeä ja tiedolla 

rikastettu laitekortisto mahdollistaa tuotanto-omaisuuden hakutoimintojen käytön, jolloin 

voidaan esimerkiksi hakea laitteiden joukosta osajoukkoja eri hakukriteerein, kuten 

esimerkiksi valmistaja, tyyppi, malli tai asennusvuosi. (Mikkonen et al. 2009, 117.) 

(Koskelainen et al. 2006, 379.) (Väänänen et al. 2003, 36-37.) Kunnossapito-ohjelmiston 

avulla tuotanto-omaisuuden hallinta helpottuu ja tehostuu. Tämä helpottaa esimerkiksi 

laitekannan standardisointia, uusia hankintoja, huoltojen suunnittelua, varaosahallintaa, 

tarjouspyyntöjen laadintaa sekä elinkaarisuunnittelua (Dhillon, 2002, 41). Kaikki 

toiminnan ja tuotanto-omaisuuden laadukas dokumentointi lisää myös itsessään 

liiketoiminnan kokonaisarvoa. Hyvin dokumentoitu tieto helpottaa huomattavasti uusien 

työntekijöiden työhön perehdyttämistä ja vähentää myös riippuvuutta avainhenkilöistä, eli 

pienentää henkilöriskiä (Laine, 2010, 190). 

Laitekohtaiset huolto-ohjeet ovat perinteisesti olleet joko laitekohtaisissa manuaaleissa tai 

jopa ainoastaan avainhenkilöiden hallussa. Kun huolto-ohjelmat luodaan järjestelmään, 

tulee tärkeät ennakkohuollot tehtyä ja huolto-ohjelmat ovat kaikkien saatavilla. 

Kunnossapito-ohjelman automaattisesti generoituvat ennakkohuollot varmistavat, että 

kaikki tärkeät kunnossapitotoimenpiteet tulee tehtyä. Huolto-ohjelmia on sähköisessä 

kunnossapitojärjestelmässä helppo lisätä, muokata ja poistaa. Kunnossapitotoiminnan 

tuotteistaminen ja yhdenmukaistaminen helpottuvat huomattavasti, kun samoja huolto-

ohjelmarunkoja voidaan nopeasti kopioida ja kustomoida järjestelmätasolla eri 
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tuotantolaitosten välillä. Kunnossapitojärjestelmän toiminta huoltoprosessissa esitetään 

kuvassa 22: 

 

Kuva 22. Kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa huoltoprosessin yhtenäisen suunnittelun, 

toteutuksen ja kehityksen. (Muokattu lähteestä Aarikka-Stenroos et al. 2017, 181.)  

Järjestelmällä voidaan myös varautua vikakorjauksiin laatimalla vikakorjausohjeita, jotka 

generoidaan tarvittaessa jonkin tietyn vian ilmetessä. Nämä huolto-ohjeet voivat sisältää 

tapauksesta riippuen tiedot korjauksessa tarvittavista työturvallisuusmenettelyistä, 

tarvikkeista, materiaaleista, varaosista, työvälineistä ja -menetelmistä, yhteystiedoista sekä 

ilmoitus- ja raportointivelvollisuuksista. (Koskelainen et al. 2006, 379.) Valmis ohjeistus 

voi nopeuttaa vikakorjauksen läpimenoaikaa huomattavasti. Työ tehdään 

todennäköisimmin paremmalla laadulla, turvallisemmin ja nopeammin. 

Kunnossapidon ulkoistamiskehityksen myötä entistä useammat eri yritykset saattavat 

työskennellä samassa kohteessa. Tämä on lisännyt kommunikaation ja tiedottamisen 

määrää. Aikaa kuluu esimerkiksi toteutuksesta sopimiseen, vieraiden henkilöiden 

opastamiseen ja tilannetiedon selvittämiseen. (Järviö, Lehtiö, 2012, 266.) 

Kunnossapitojärjestelmässä voidaan kunnossapitotöihin liittyvä tieto koota kattavasti 

työkorteille. Tällöin kaikki kunnossapitoon liittyvät henkilöt voivat tutustua työkortin 

tietoihin järjestelmän kautta, jolloin saman asian kertaamiseen ja tiedottamiseen kuluva 

aika saadaan minimoitua. Kunnossapidon tietojärjestelmän tärkeys korostuu ulkoistetussa 

kunnossapidossa. Tilaajan ja palvelutuottajan välinen kommunikaatio on oltava avointa, 

selkeää ja tehokasta. (Väänänen et al. 2003, 19.) 
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Kunnossapitojärjestelmän työnohjausprosessi, jossa työn suoritus perustuu ennalta 

suunniteltuihin, ohjeistettuihin ja aikataulutettuihin työkortteihin, parantaa osaltaan myös 

kunnossapitotyön turvallisuutta. Kunnossapitojärjestelmän käytön vaikutuksia 

turvallisuuteen havainnollisestaan kuvassa 23: 

 

Kuva 23. Kunnossapitojärjestelmä oikein käytettynä parantaa osaltaan myös työturvallisuutta. 

(Muokattu lähteestä Dhillon, 2002, 148.) 

Laadukkaasti määritellyt työkortit, jotka sisältävät kattavat ohjeet tehtävästä työstä, 

yhteyshenkilöistä ja työturvallisuuteen liittyvistä ohjeista ja huomioista parantavat 

työturvallisuutta merkittävästi. Asentajalle muodostuu tällöin työn suoritusta varten kattava 

kokonaiskuva tehtävästä työstä, sen riskeistä ja toimintaympäristön tilasta työn aikana.  

Perinteisesti kunnossapidossa kokemusten avulla saadun henkilöstön ”hiljainen tiedon” on 

saatettu katsoa johtavan ”tarpeeksi hyvään” tulokseen ilman esimerkiksi dokumentointi- ja 

raportointitoimintaa (Aarikka-Stenroos et al. 2017, 86).  Vanhan laitekannan tieto on 

tyypillisesti jäänyt ajallaan dokumentoimatta, tai tehtyjä dokumentteja ei ole päivitetty 

tehtyjen muutosten yhteydessä. Tieto on usein iäkkäiden ja kokeneiden asentajien muistin 

varassa. Kunnossapitojärjestelmään voidaan koota yhtenäisesti muistinvarainen tieto, 

jolloin toiminnan riippuvuutta avainhenkilöistä voidaan vähentää. Tiedon kulku nopeutuu 

huomattavasti, kun kaikki tieto on koottu yhtenäisesti yhteen järjestelmään, johon on 

kaikilla nopea pääsy pelkän Internet-yhteyden avulla. 



77 

 

Lean-johtamisessa työn tehokkuutta laskevat erilaiset hukan muodot. Torkkolan kirja 

keskittyy asiantuntijaorganisaation johtamiseen, mutta samat perusperiaatteet ovat 

sovellettavissa myös kunnossapidon toimintaympäristöön. Erilaiset hukan muodot sekä 

CMMS-järjestelmän vaikutus niihin esitetään taulukossa 8: 

Taulukko 8. Tehokkaan työn tekemisen esteenä ovat eri hukan muodot. (Muokattu lähteestä 

Torkkola, 2016, 25-27.) 

Hukka Esimerkkiselite 

Ylituotanto Tehdään liian paljon, liian aikaisin tai varmuuden vuoksi 

Varastot / keskeneräinen työ Kaikki keskeneräiset tehtävät 

Odottaminen Kaikki viive ja odottaminen 

Ylimääräinen työntekijän tai 

materiaalin liike Tiedon kopioimista järjestelmästä toiseen, tiedon lajittelu, tiedon etsiminen 

Siirtäminen Tiedon tai tehtävän siirtäminen henkilöltä toiselle -> Vie aikaa 

Virheet ja uudelleen tekeminen Uusiotyö, keskeytykset, häiriöt, väärinkäsitykset 

Epätarkoituksenmukainen käsittely Jos et tiedä, mitä sinulta halutaan, saatat tehdä turhia asioita 

Kunnossapidon hukka Kuinka CMMS-järjestelmä voi auttaa vähentämään hukkaa? 

Ylituotanto 

Toimenpiteet perustuvat suunniteltuihin työmääräimiin, jotka sisältävät 

työohjeet 

Varastot / keskeneräinen työ Hyvin toteutettu työn osoitus, suunnittelu ja aikataulutus työmääräimissä 

Odottaminen Kaikki järjestelmän tieto saatavilla nopeasti reaaliajassa päätelaitteelta 

Ylimääräinen työntekijän tai 

materiaalin liike 

Työkorteista pyritään suunnittelemaan loogisia jatkumoja, jolloin liike 

minimoidaan 

Siirtäminen 

Työkortilla osoitetaan työlle tekijät. Kaikki pääsevät käsiksi tietoon 

päätelaitteiltaan. 

Virheet ja uudelleen tekeminen Työkortin tiedoilla kaikki olennainen tieto työn laadukkaaseen tekemiseen 

Epätarkoituksenmukainen käsittely Työ perustuu suurimmalti osin (esim. 80%) ohjeistettuihin työkortteihin 

Jotta kunnossapito-ohjelmiston käytöllä voidaan saavuttaa kaikki halutut tavoitteet, tulee 

koko organisaation ylintä johtoa myöten omaksua ja hyväksyä järjestelmän käyttö 

tuotanto-omaisuuden hallinnassa (Koskelainen et al. 2006, 379.) Kunnossapito-ohjelmisto 

itsessään ei takaa laadukasta ja tehokasta kunnossapitoprosessia, vaan se ainoastaan toimii 

tehokkaana työkaluna prosessin käytännön toteuttamiselle. Kunnossapito-ohjelmiston 

ominaisuuksien ja kustomoinnin tulee tukea ja ohjata työntekijöitä toimimaan 

kunnossapitoprosessin mukaisesti. Tyypillinen virhe hankinnassa on se, että järjestelmä 

ostetaan poistamaan toiminnan tehokkuutta, joka todellisuudessa johtuu olemassa olevista 

huonoista toimintatavoista (Väänänen et al. 2003, 19).  

4.3 Järjestelmän hankinta 

Järjestelmähankinnan päävaiheet voidaan esittää seuraavasti: 

1) Tarpeen määritys: Toiminnollisuudet, tavoitteet, rajapinnat, tulevaisuus 

2) Projektiryhmän valinta: Kattava ja päätösvaltainen organisaatio 

3) Järjestelmien kartoitus: Esittelypyynnöt, referenssit, tarjouspyynnöt  
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4) Tarkempi tutustuminen (2-3 valittua): Esittelyt, tarjoukset, jatkoneuvottelut, demot 

5) Toimittajavalinta ja hankintasopimuksen teko: Hinta, toimitusehdot, laajuus 

6) Käyttöönotto: 1-3 vuotta, laiterekisteri, koulutukset, huolto-ohjelmat, kustomointi 

(Väänänen et al. 2003, 49-51.)  

Järjestelmän onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on huolellinen järjestelmän 

vaatimusten määrittely. Tätä varten on tunnistettava yrityksen tarpeet ja toiminnan 

ominaispiirteet. (Kettunen, Simons, 2001, 225.) Ohjelmistoa hankittaessa on suhteutettava 

yrityksen koko ja tavoitteet hankittavan ohjelmiston laajuuteen. Ohjelmistot ovat kuitenkin 

yleensä modulaarisia, jolloin tarvittavia toiminnollisuuksia voi ostaa jälkikäteen tarpeen 

vaatiessa. (Väänänen et al. 2003, 47.) Projektiryhmän tulisi olla mahdollisimman kattava, 

jotta kaikkien järjestelmää käyttävien tarpeet tulisi huomioitua. Erityisesti mukana 

kannattaa olla kunnossapito-organisaation lisäksi tietohallinnon henkilöstöä, jotta voidaan 

arvioida hankittavan järjestelmän yhteensopivuutta muihin käytettyihin järjestelmiin. 

Lisäksi jos järjestelmä toimii jollain tasolla maksuliikenteen perusteena, tulisi 

projektiryhmässä olla mukana taloudesta vastaavia henkilöitä.  

Kaukolämmön käsikirja listaa ohjelmiston hankintaan vaikuttavia asioita seuraavasti: 

• Ohjelmiston hinta ja vuosikustannukset 

• Ohjelmiston yhteensopivuus ja käytettävyys kentällä 

• Ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot 

• Ohjelmiston tekniset laitevaatimukset (päätelaite, selain, muu) 

• Ohjelmiston toimittajan vakaus ja sitoutuminen 

• Ohjelmiston käyttäjien kokemukset 

• Ohjelmiston toimittajan referenssit 

• Käytön ja käyttöönoton helppous ja joustavuus 

(Koskelainen et al. 2006, 380.) 

Käyttöönoton suurimmat haasteet liittyvät yleensä järjestelmän heikkoon käyttöön tai 

ylläpitoon. Tämän vuoksi ohjelmiston käytettävyys ja selkeys ovat avaintekijöitä, jotta 

järjestelmän käyttöaste saataisiin nopeasti halutulle tasolle. Ohjelmiston ominaisuuksien 

tulee olla tarpeeksi kattavat huomioiden sekä tämän hetken kunnossapitoprosessit, että 

myös mahdollisesti yrityksen tulevaisuuden näkymät: tullaanko kunnossapitoliiketoimintaa 
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laajentamaan tai supistamaan? Henkilöstöllä on lähes poikkeuksetta käytettävissään jokin 

Internet-yhteydellä varustettu päätelaite. Tämän vuoksi hankinnan perusedellytyksenä 

voidaan ajatella olevan se, että kunnossapitojärjestelmä on oltava käytettävissä ilman 

erillisiä päätelaitehankintoja. On selkeä etu, ettei järjestelmän tietojen tarkkailuun tarvita 

muuta laitetta kuin älypuhelin. Toimittajan yrityksen analysointi kompetenssin, 

referenssien ja yrityksen tulevaisuuden näkymien puolesta on normaalia toimintaa 

hankintaprosessissa. Järjestelmälle halutaan pitkä käyttöikä ja luotettava kumppani 

järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon. Ohjelmistojen hankinta- ja vuosikustannukset 

voivat olla merkittäviä riippuen yrityksen ja ohjelmiston laajuudesta. Järjestelmän hankinta 

tulisi kuitenkin ajatella pitkän aikavälin investointina, jossa ei ole tarjolla välittömiä 

pikavoittoja, mutta ajan kuluessa tehokkaampi ja luotettavampi kunnossapitoprosessi.  

Jukka Ailama listaa työssään kunnossapidon tietojärjestelmältä toivottuja ominaisuuksia, 

joiden perusteella eri järjestelmiä voi vertailla ja siten tukea hankintavaiheen 

päätöksentekoa: 
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Kuva 24. Kunnossapitojärjestelmien toiminnallisuudet ja ominaispiirteet ovat erilaisia. 

Ominaisuuksien tarve tulee määritellä hankintavaiheessa ja verrata tarvetta 

tarjottavan ohjelmiston ominaisuuksiin (Ailama, 2014, 112) 

4.4 Järjestelmän käyttöönotto 

Kaukolämmön käsikirja listaa tietojärjestelmän käyttöönoton päävaiheet seuraavasti: 

• Toimitussopimuksen teko valitun toimittajan kanssa 

• Projektisuunnitelma: tavoitteet, aikataulu, resurssit, vastuut 

• Asennukset: palvelimet, päätelaitteet, tietokannat, sovellukset 

• Perustietojen ja -parametrien määrittely 

• Tietojen keruu vanhoista järjestelmistä uuteen 

• Rajapintojen luonti muihin järjestelmiin 

• Valitun ohjelmiston kustomointi yhteistyössä toimittajan kanssa 

• Käyttäjien koulutus 

• Ohjelmiston testaus ja koekäyttö ennen lopullista luovutusta 

• Vanhojen järjestelmien alasajo 
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• Ohjelmiston käyttöönotto ja ylläpito (kustomointi, käyttäjien tuki) 

(Koskelainen et al. 2006, 486.) (Väänänen et al. 2003, 51-52.)  

(Kettunen, Simons, 2001, 24-26 & 212.) 

Selkeän ja kattavan toimitussopimuksen teko on sekä tilaajan että toimittajan etu. 

Toimitussopimuksessa sovitaan esimerkiksi toimituksen hinnasta sekä palveluhinnastosta 

koulutuksiin, palavereihin ja lisätyötunteihin. Toimitussopimuksessa yleisesti määritellään 

toimituksen laajuus, ehdot ja toiminta ristiriitatilanteissa. Onnistuneen projektin 

perusedellytys on projektisuunnitelman laadinta ja ylläpito, jossa kuvataan esimerkiksi 

projektin tavoitteet, budjetti, aikataulu, välivaiheet, projektiryhmä, vastuut ja valtuudet 

sekä yhteystiedot. Järjestelmästä riippuen käyttöönotto voi vaatia asennuksia 

päätelaitteissa, palvelimissa tai tietoverkossa. Osa järjestelmistä ei kuitenkaan vaadi 

tilaajan puolelta toimenpiteitä, joka katsotaan ohjelmiston eduksi hankintapäätöstä 

tehdessä. Käyttöönottoa varten järjestelmään on määriteltävä, siirrettävä tai syötettävä 

tarvittavat tiedot, kuten käyttäjätunnukset, laite- ja varaosatiedot ja huolto-ohjelmat. 

Ohjelmistoa kustomoidaan ennen koekäytön aloittamista. Kustomoitavia asioita ovat 

esimerkiksi laite- ja työkortin sisällöt ja toiminnallisuudet sekä järjestelmän 

käyttöönottovaiheessa luomat raportit. Kustomointi on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa 

kehitystä ja parantamista tilaajan ja toimittajan yhteistyönä myös käyttöönoton jälkeen. 

Siirtyminen uuteen järjestelmään on toteutettava selkeästi, jottei synny tilannetta, jossa 

käytetään kahta eri järjestelmään. Vanhasta järjestelmästä kannattaa siirtää tai 

dokumentoida tarvittavat tiedot ja tämän jälkeen luopua rohkeasti sen käytöstä 

yhtenäisesti. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa kunnossapidon parissa työskenteleville henkilöille 

valmius käyttää ja hyödyntää itsenäisesti kunnossapitojärjestelmää. Koulutuksen aluksi on 

tärkeää saada koulutettavat ymmärtämään syyt kunnossapitojärjestelmän käyttöönotolle 

sekä painottaa järjestelmän käyttöönoton tuomia hyötyjä henkilöstön arkipäiväiseen 

tekemiseen.  Koulutuksella tulisi olla selkeät tavoitteet, jotta koulutuksen tehokkuutta 

voidaan mitata ja käyttäjille olisi selkeää, minkälaisissa vaiheissa koulutus on tarkoitus 

toteuttaa. (Koskelainen et al. 2006, 486.) Koulutus voidaan toteuttaa joko toimittajan, 

tilaajan tai molempien johdosta. Ideaalitilanteessa ohjelmistotilaajan puolella olisi 

vähintään kaksi henkilöä (”pääkäyttäjiä”), jotka syventyisivät ohjelman käyttöön ja 

ominaisuuksiin siinä laajuudessa, että he voivat toteuttaa myös itse ohjelmakoulutuksia 
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sekä kustomoimaan ja antamaan tukea muulle henkilöstölle ohjelman käyttöönotossa. 

Riippuen ohjelman monimutkaisuudesta toimittajilla on kuitenkin tyypillisesti kaikista 

paras kokemus ja valmius kouluttaa ja vastata ohjelmaan liittyvissä asioissa varsinkin 

projektin alkuvaiheissa. (Koskelainen et al. 2006, 486.) Koulutuksessa on tärkeä kannustaa 

ja ohjata käyttäjät itse käyttämään ohjelmistoa. Ihminen voi muistaa esimerkiksi 

lukemastaan tai kuulemastaan tietomäärästä 10-20 %, mutta itse tekemistään asioista jopa 

90 % (Laine, 2010, 78). Tämän vuoksi jo koulutuksissa kannattaa ohjata henkilöitä 

käyttämään itse järjestelmää pelkän kuuntelemisen ja katselemisen sijasta.  

Kun järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön (1-3 vuotta tyypillisesti hankinnasta), on 

edelleen kiinnitettävä huomiota, että koko organisaatio alkaa toimia uusien toimintatapojen 

mukaisesti. Uusi järjestelmä tulee muuttamaan toimintarutiineja aina jollain tasolla. 

Järjestelmän hyödyllisyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että systeemiin syötetään 

kaikki haluttu kunnossapidon tieto, ja että järjestelmän tieto on ajantasaista ja luotettavaa. 

(Väänänen et al. 2003, 52.) Käyttäjiä tulee ohjata ja kannustaa, jotta järjestelmän käyttöaste 

saadaan nostettua ja ylläpidettyä halutulla tasolla. Järjestelmä, jonka käyttöaste on korkea 

ja käyttö laadukasta, antaa kaikista suurimman lisäarvon koko käyttäjäkunnalleen. 

4.5 Implementoinnin haasteet 

Järjestelmän haasteena voi olla tiedon hyödyntäminen, jos järjestelmään ei syötetä kaikkea 

tietoa, tai tieto on vajavaista tai huonolaatuista. Tällöin raportit eivät vastaa todellisuutta, 

eikä niitä voi hyödyntää luotettavasti päätöksenteon tukena. Dokumentoinnin ja 

raportoinnin merkityksen lasku johtaa siihen, että kunnossapitäjät kokevat kirjaamisen 

merkityksettömäksi, jolloin motivaatio kirjata laite- ja työtietoja heikkenee entisestään. Jos 

laitteen käyttäjä-kunnossapitäjä ei saa hyötyä järjestelmästä omalle työlleen (laitetiedot ja 

työhistoria), hän voi kokea turhaksi kirjata sinne uutta tietoa. Tämän vuoksi käyttäjän 

vastuu järjestelmän tuomasta lisäarvosta on suuri. (Väänänen et al. 2003, 32.) Tyypillisiä 

tiedon laatuongelmia ovat niukkasanaiset työkortin toimenpide- ja vikakuvaukset sekä työn 

kohdistaminen väärälle laitteelle (laitekortille) (Aarikka-Stenroos et al. 2017, 162).  

Oman haasteensa tuovat myös edelliset tai rinnalla käytettävät tietojärjestelmät. Tietoa 

saatetaan syöttää vanhojen tottumusten mukaisesti edelleen ainoastaan ”tuttuun ja 

toimivaan” järjestelmään uuden sijasta, jos uuden järjestelmän käyttöönoton merkitystä tai 

aikataulua ei painoteta tarpeeksi selkeästi. Rinnalla olevat järjestelmät, kuten 
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tuotantolaitosten käyttöpäiväkirjat, voivat tuottaa ongelmia käyttöönotossa, jos 

järjestelmien roolia ja käyttötarkoitusta ei ole mietitty tai koulutettu tarpeeksi selkeästi. 

Kunnossapidon töitä saatetaan esimerkiksi kirjoittaa käyttöpäiväkirjaan, muttei 

kunnossapitojärjestelmään. Ongelmia tuottaa tällöin hajanainen ja puutteellinen 

kunnossapitotieto, mahdolliset vikojen kaksinkertaiset kirjaukset sekä 

kunnossapitojärjestelmään että esimerkiksi käyttöpäiväkirjaan. 

Jos järjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon ei kohdisteta tarpeeksi henkilöresursseja, voi 

sen seurauksena olla huonolaatuinen perustieto ja matala tiedon kirjauksen aktiivisuus. 

Tietojärjestelmien käyttöä tulee ohjata ja järjestelmän vaatimia perustietoja ylläpitää. 

Perustieto tarkoittaa kunnossapitojärjestelmässä esimerkiksi asiakas-, toimittaja-, 

varaosanimike- ja laiterakennetietoja. (Järviö, Lehtiö, 2012, 266.) Osasyy dokumentoinnin 

ja raportoinnin heikkouteen on tyypillisesti henkilöresurssien puute järjestelmien 

ylläpidossa, sekä se, että järjestelmät eivät tee kirjaamista käyttäjien mielestä ”tarpeeksi 

helpoksi” (järjestelmän suunnittelu, käytettävyys). Lisäksi käyttäjäprofiilin rajaus voi 

laskea käyttäjän motivaatiota käyttää järjestelmää, jos esimerkiksi asentaja ei pääse 

näkemään kaikkea häntä kiinnostavaa laite- ja työhistoriatietoa ja raportointia (Järviö, 

Lehtiö, 2012, 266). Myös käyttäjäkunnan koulutukseen on syytä varata resursseja. On 

tyypillistä, että hankitaan kallis järjestelmä, mutta säästetään järjestelmän käyttäjien 

koulutuspäivistä. Tämä johtaa siihen, että järjestelmästä saadaan hyötyä vasta vuosia 

myöhemmin. Jos koulutukseen panostetaan heti käyttöönottovaiheessa, voidaan hyötyjä 

alkaa saavuttaa välittömästi käyttöönoton jälkeen (Laine, 2010, 190.) 

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto ensimmäistä kertaa organisaatiossa tuo mukanaan 

isoja muutoksia päivittäiseen työn tekemiseen. Henkilöstöllä usein vie jonkin aikaa 

sopeutua uusiin toimintatapoihin ja varsinkin alkuvaiheessa usein havaitaan muutoksen 

vastustamista. Kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa voivat hidastaa tai vaikeuttaa 

esimerkiksi seuraavat tekijät: 

1) Asenteelliset esteet: 

• ”Ennen oli kaikki paremmin” 

• ”Ei ongelmat tämän avulla poistu” 

• ”Minä teen parhaani, mutta muut eivät” 
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• ”Tämä saattaa toimia muilla, mutta ei meidän tapauksessamme” 

• ”Ei ole meidän ideamme, joten emme lähde mukaan”  

• ”Onko tarkoitus tehdä töitä vai kirjata asioita järjestelmään” 

• ”Työmme tehokkuus on jo huipussaan, emme tarvitse järjestelmää” 

• ”Tällaisia projekteja on yritetty ennenkin epäonnistuneesti” 

2) Tiedoista ja osaamisesta johtuvat esteet: 

• Johto on osaamaton, Johto on kärsimätön 

• Pelko, että kasvanut tehokkuus johtaa henkilöstövähennyksiin 

• Työtä tehdään ylhäältä käskyttäen 

• Johto tai henkilöstö eivät ymmärrä kunnossapitojärjestelmän konseptia 

• Alussa suorat kunnossapitokustannukset kasvavat 

• Muutosten suunnittelu ja toteutus ovat vaativaa työtä 

(Muokattu lähteestä Laine, 2010, 75.) 

Asenteiden ja väärinkäsitysten selventämiseksi tarvitaan analyysia perustelujen tueksi sekä 

tehokasta viestintää ja kommunikaatiotaitoja. Kunnossapitojärjestelmän tuottamaa 

lisäarvoa tulee viestiä ja painottaa läpi organisaation. Siitäkin huolimatta organisaatioissa 

voi olla henkilöitä, joille muutos tuntuu vaikealta tai vastenmieliseltä. Asenteellisiin 

ongelmiin tulee soveltaa muutosjohtamisen työkaluja.  

Taulukossa 9 esitetään 10 muutosvastarinnan vaihetta ja ratkaisuehdotuksia niihin, jotta 

muutos saataisiin johdettua oikein. Tietojärjestelmän käyttöönotto ensimmäistä kertaa 

herättää tyypillisesti vastustusta. Kritiikki voi kohdistua esimerkiksi siihen, parantaako 

järjestelmä todellisuudessa käytännön työn turvallisuutta, laatua tai tehokkuutta. 

Tietojärjestelmän käyttöönoton taustalla on myös todennäköisesti aina 

kunnossapitoprosessin vähintäänkin piileviä ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisua. 

Taulukko 9. Muutosvastarinnan selättäminen vaatii aikaa sekä henkilöiden kuuntelemista ja 

ymmärtämistä. (Muokattu lähteestä Torkkola, 2016, 88.) 

nro Vastaväite Toimenpide 

1) "Minusta tässä ei ole ongelmaa." Vakuuta kuuntelija ongelman olemassaolosta. 

Selvitä, miksi ongelmaa ei nähdä. Selvitä oletukset 

ja uskomukset, jotka ovat taustalla. Osoita 

muutoksen välttämättömyys (negatiiviset 

seuraukset ilman muutosta, positiiviset vaikutukset 

muutoksen jälkeen). Älä etsi syyllisiä. 
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2) "Minusta tuo ei ole ongelma, joka 

vaatisi toimenpiteitä." 
Perustele muutoksen tärkeys. Panosta siihen, että 

nykytila ymmärretään samalla tavalla. 

3) "Tämä ongelma ei kuulu minun 

vastuualueelleni." 

Yritä saada myötämieliseksi muutokselle siitä 

huolimatta. Etsi oikeat henkilöt, joilla on 

vaikutusvaltaa. On kuitenkin tärkeää saada koko 

organisaation tuki muutoksille. 

4) "Minä ratkaisisin tämän eri 

tavalla." 

Määritelkää yhdessä hyvän ratkaisun 

ominaispiirteet. Vertailkaa tämän jälkeen 

ratkaisuehdotuksianne. 

5) "Ratkaisusi ei ota kaikkia 

yksityiskohtia huomioon." 

Käykää läpi mallin heikkoudet. Korjatkaa 

tarvittaessa. Ole valmis muuttamaan ratkaisua. (PS. 

On yleisesti mahdotonta luoda ratkaisua, joka 

huomioi kaikki mahdolliset poikkeus- ja 

erikoistilanteet: Mikä on olennaista?) 

6) "Kyllä, mutta ratkaisulla on 

negatiivisia vaikutuksia." 

Mitkä ovat edut vs haitat? Tässä vaiheessa on 

tärkeää käsitellä kaikki vasta-argumentit huolella, 

jotta ratkaisulle saadaan hyväksyntä. 

7) "Kyllä, mutta tätä ei voi 

käytännössä toteuttaa." 
Kartoita esteet. Poista esteet tai muokkaa ratkaisua 

tarvittaessa. 

8) "Toteutussuunnitelma on 

epäselvä." 

Yhteisymmärryksen saavuttaminen toteutuksen 

yksityiskohdista: Toteutussuunnitelma: Miksi, 

Mitä, Kuka, Milloin 

9) "Onkohan tämä riskin arvoista?" Laadi esitetyille riskeille analyysi ja suunnitelma: 

Riskin todennäköisyys, merkittävyys, kuinka 

ehkäistään? Anna aikaa. Kuuntele. 

10) "Ei sittenkään." (pelko, sosiaalinen 

paine, yms.) Ehdota pienimuotoista kokeilua. 

 

Tehdään se. Muutos voidaan toteuttaa. 

Muutosjohtamisessa ihmiset ohjataan omalle epämukavuusalueelleen yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi. Muutoksen johtamisen kannalta olennaista on: 

1) Edetä muutoksessa tarpeeksi pienin askelin ja antaa muutokselle aikaa 

2) Kannustaa jokaista oikeaan suuntaan tehtyä askelta. Askelten ei tarvitse olla isoja. 

3) Epäonnistumiset hyväksytään. Muutosta ja oppimista ei tapahdu ilman 

epäonnistumisia.  

4) Jos saa muutettua käytöstä, saa muutettua ajattelua. Kokemus luo uutta historiaa. 

5) Kerro vastaavista onnistuneista projekteista ja niiden saavutuksista. 

6) Keskustele ihmisten tuntemuksista. Kuuntele.  

(Torkkola, 2016, 120-122.) 

Henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen oikean suuntaisista askeleista, vaikkakin 

pienistä, vie kokonaisvaltaisesti parempaan lopputulokseen kuin pelkkä esimiessuhteeseen 

perustuva käskyttäminen. Uuden järjestelmän käyttöönotto muuttaa toimintatapoja, joten 

epäonnistumisilta ei voida välttyä, kun kunnossapitoprosessi ”etsii muotoaan”. 
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Käyttöönottovaiheessa on kuitenkin tärkeää seurata järjestelmän käyttöä ja antaa jatkuvaa 

palautetta ja tukea esimerkiksi järjestelmään syötetyistä tiedoista ja työkorteista. Palaute ei 

kuitenkaan saa olla liian jyrkkää, koska lopullinen oppiminen tapahtuu nimenomaan 

järjestelmän käytön sekä yrityksen ja erehdyksen kautta.   

Taylor Short luettelee artikkelissaan vinkkejä CMMS-järjestelmän käyttöönottoon: 

• Perustele järjestelmän käyttöönoton tarve huolellisesti: Ajan ja rahan 

säästö, tieto on kaikkien saatavilla mobiilisti. 

• Ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista siirtää kaikkea vanhaa dataa 

uuteen järjestelmään. Vaihtoehtona on aloittaa kriittisistä ja eniten 

kunnossapitoa vaativista laitteista. 

• Luo yhtenäinen laitteiden tunnus- sekä nimeämisjärjestelmä. Tämä 

helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti järjestelmän käyttöä, kun joudutaan 

esimerkiksi etsimään yksittäistä laitetta tuhansien laitteiden joukosta. 

• Hyödynnä toimittajalta saatava koulutus- ja ohjeistusmateriaalia. 

Käyttäjien koulutus auttaa heitä hyödyntämään järjestelmää 

mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin myös käyttöönotto tehostuu. 

(Short, 2016) 

Bill Greenin mukaan askeleet onnistuneeseen kunnossapitojärjestelmän implementointiin 

ovat: 

1) Kattavan ja päätösvaltaisen käyttöönotto-organisaation muodostaminen, joka 

määrittelee yritysten tarpeet kunnossapitojärjestelmän suhteen. Organisaatiossa on 

hyvä olla talous-, tietohallinnon henkilöitä myös mukana. On tärkeää, että 

organisaatiossa on henkilöitä, jotka voivat täysipäiväisesti keskittyä ohjelmiston 

käyttöönottoon. 

2) Pääkäyttäjien ja järjestelmän käyttöönoton avainhenkilöiden kouluttaminen 

järjestelmään. On tärkeää, että avainhenkilöt osaavat käyttää ohjelmaa 

mahdollisimman hyvin ja tuntevat ohjelman toiminnollisuudet. Lisäksi 

avainhenkilöiden tulee ymmärtää organisaation toiminta ja ominaispiirteet sekä 

omata hyvät kommunikaatiotaidot (muutosjohtaminen). 

3) Toimintaprosessien suunnittelu ja kehitys siten, että järjestelmä ei ole ristiriidassa 

toimintatapojen kanssa. Tämä tulee huomioida jo järjestelmän hankintavaiheessa. 
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4) SOP-toimintatapojen määritys ja päivitys prosessiin ja järjestelmän käyttöön 

liittyen (”Standard Operating Procedure”). Näillä voidaan kuvata esimerkiksi 

yhdenmukainen toimintatapa tietyissä ongelmaskenaarioissa. 

5) Suunnittele käyttöönoton vaiheistus ja kerää tietoa vastaavista projekteista ja 

kokeneilta henkilöiltä. 

6) Yhtenäistä ja kouluta käytettävät termit ja käsitteet työntekijöiden ja käytettävän 

järjestelmän välillä. Väärinkäsitysten välttämiseksi ja järjestelmän sisältämän 

tiedon laadun kannalta on tärkeää, että käytössä on ammattimaiset ja standardien 

mukaiset termit. 

7) On tärkeää, että kaikki olennainen kunnossapitoon liittyvä tieto saadaan ajettua 

järjestelmään. Käyttöönoton olennaisin käytännön tavoite on se, että 

tietojärjestelmään saadaan mahdollisimman suuri osa kunnossapitotiedosta 

laadukkaassa muodossa. Tämä tarkoittaa sekä olemassa olevan vanhan tiedon 

ajamista järjestelmään, että järjestelmän käyttöasteen nostamista käyttäjien osalta. 

8) Käyttäjien peruskoulutusten lisäksi tulee tarjota käyttäjille säännöllistä lisätukea ja 

kannustusta järjestelmän käytön suhteen. Käyttäjille tulee olla tarjolla apua 

ohjelman käytön ongelmatilanteissa. Avainhenkilöiden ja esimiesten tulee olla 

yhteyksissä käyttäjiin säännöllisesti ja ohjata heitä järjestelmän käytössä.  

9) Seuraa implementoinnin kehitystä järjestelmään syötetyn tiedon avulla. Tarkkaile 

järjestelmän käyttöasteen kehittymistä ja järjestelmään syötetyn tiedon laatua. 

Määritä vastuuhenkilöt järjestelmän ominaisuuksien ja käyttöönoton jatkuvalle 

parantamiselle. 

(Hoske, 2017) 

Laine listaa kirjassaan kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoprojektin läpiviemiseen 

liittyviä riskejä ja haasteita seuraavalla tavalla: 

• Valmisteluvaiheeseen käytetään liian vähän aikaa ja resursseja 

• Johdolla ei ole kärsimystä odottaa tuottoa (nähdään vain kustannuksia) 

• Muulta organisaatiolta ei saada projektille tarvittavaa tukea 

• Projektin kokonaissuunnitelma puuttuu tai on heikosti kuvattu 

• Projektille ei ole varattu tarvittavia resursseja (raha, henkilöstö) 

• Yritys (henkilöstö) ei ole tarpeeksi kypsä uusille toimintatavoille 

(kehitys- ja koulutusasioihin ei panosteta eikä niitä nähdä tärkeänä) 
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• Henkilöstö ei tunnista tai hyväksy muutoksen tarvetta toimintatavoissa 

• Henkilöstössä on liian vähän muutokseen positiivisesti suhtautua 

työntekijöitä  

• Motivaatiota muuttaa ”vanhoja hyviä” toimintatapoja ei ole 

• Projektiin ei varata tarpeeksi johtamisresursseja 

• Ei ymmärretä muutoksen ja käyttöönoton vaativan aikaa ja resursseja, 

odotetaan nopeita tuloksia 

(Laine, 2010, 80.) 

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton onnistumiseksi tulee tunnistaa nämä riskit ja 

haasteet ja arvioida niiden merkitystä. Kun riskit ja haasteet tunnistetaan, voi niihin 

varautua ja siten saavuttaa parempi lopputulos hankinta- ja käyttöönottoprojektille.  
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5. KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN HANKINTA- JA 

KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 

Tässä ja tulevissa työn osissa kuvataan kunnossapitojärjestelmän hankinta- ja 

käyttöönottoprojektin läpivienti ja ominaispiirteet. Järjestelmä on kaupallinen tuote, joten 

järjestelmän yksityiskohtien läpikäynti ei sisälly tähän työhön. Järjestelmän ominaisuudet 

ja projektissa käytetyt menetelmät kuvataan tässä työssä vain yleisellä tasolla.  

Suur-Savon Sähkö Oy:ssä tunnistettiin tarve hankkia sähköinen kunnossapitojärjestelmä 

kaukolämpöä ja sähköä tuottaville omille sekä osakkuustuotantolaitoksille. SSS Oy on 

ulkoistanut laitosten käytön ja kunnossapidon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle vuonna 

2016. Ennen vuotta 2016 kunnossapidosta vastasi konsernin kunnossapitoon ja urakointiin 

keskittynyt tytäryhtiö. Tytäryhtiön kunnossapitohenkilöstö siirtyi yritysfuusiossa 2016 

kunnossapito- ja urakointiyrityksen palvelukseen, jolta käyttö- ja kunnossapitopalvelut 

ostetaan palveluna tällä hetkellä SSS Oy:ssä. Järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojekti 

ajoittui kalenterivuodelle 2018.  

Kunnossapitojärjestelmä hankittiin seuraaville paikkakunnille ja laitoksille: 

• Savonlinna (1 KPA-kattila, 24 POK-kattilaa, välipumppaamo, 

apujäähdytin, KL-verkko) 

• Juva (1 KPA-kattila, 1 pellettikattila, 5 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Kerimäki (1 KPA-kattila, 4 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Rantasalmi (2 KPA-kattilaa, 4 POK-kattilaa, 1 brikettitehdas, KL-verkko) 

• Hartola (1 KPA-kattila, 2 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Joutsa (2 KPA-kattilaa, 2 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Pertunmaa (1 KPA-kattila, 2 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Mäntyharju (1 KPA-kattila, 1 pellettikattila, 3 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Puumala (1 KPA-kattila, 1 POK-kattila, KL-verkko) 

• Kangasniemi (2 KPA-kattilaa, 2 POK-kattilaa, KL-verkko) 

• Vaajakosken vesivoimala 

• Kissakosken vesivoimala 

SSS Oy:llä on omistusosuuksia myös muissa tuotantolaitoksissa, mutta tämä työ keskittyi 

vain niille laitoksille, joiden tuotanto-omaisuuden hallinta on SSS Oy:n henkilöstön 
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vastuulla. Järjestelmä otettiin samalla käyttöön myös yhteishankintana Järvi-Suomen 

Voima Oy:n (JSV Oy) CHP-laitoksilla Savonlinnassa ja Ristiinassa. Järjestelmän 

käyttöönotto JSV Oy:n laitoksilla ei kuitenkaan sisältynyt tämän työn aihealueeseen. 

5.1 Kunnossapitoprosessi ja -organisaatio ohjelmiston hankintahetkellä 

Kunnossapitoon osallistuu SSS Oy:n puolelta tuotantopäälliköt, tuotantoesimiehet, 

kunnossapitopäällikkö, verkostoinsinööri sekä kehityspäällikkö. Tuotantopäälliköiden ja –

esimiesten vastuut ovat jaettu hankintahetkellä alueittain. Muut henkilöt osallistuvat 

toimintaan paikkakuntaan katsomatta. Ulkoistettu käyttö- ja kunnossapitopalveluiden 

tarjoaja huolehtii sovituista kunnossapitotoimenpiteistä palvelusopimuksen mukaisesti. 

Palvelu sisältää sekä asentaja- että esimiestyön ”avaimet käteen”-periaatteella. Tuotanto-

omaisuuden hallintaan sisältyy kuitenkin jatkuvasti kehitysprojekteja, investointeja, 

hankintoja, toiminnan kehittämistä ja muita päätettäviä asioita, jonka puolesta SSS Oy ja 

palvelutoimittaja kommunikoivat keskenään päivittäin. SSS Oy:n henkilöstön tehtävänä on 

käytön ja kunnossapidon ohjaaminen ja kehittäminen sekä toiminnan valvonta 

ulkoistussopimuksen kautta.  

Paikkakuntien kunnossapitotoiminnassa ei ole ollut aikaisemmin käytössä CMMS-

järjestelmää. Ennen kunnossapitojärjestelmän hankintaa kunnossapitotoiminnan 

organisointi perustui pitkälti kunnossapitoesimiesten ja asentajien henkilökohtaiseen 

kokemukseen ja näkemykseen sekä yhteisesti että sopimuksessa sovittuihin ennakoivan 

kunnossapidon rutiineihin. Kommunikointi tapahtui pääasiassa puhelimen, sähköpostien ja 

palaverien välityksellä. Suhteellisen laajan laitosportfolion kunnossapidon organisointi 

ilman tietojärjestelmää saatiin hoidettua käytettävyyden näkökulmasta katsoen 

mallikkaasti. Tämän mahdollisti pitkälti sekä palvelutarjoajien että SSS Oy:n 

tilaajaorganisaation pitkä työkokemus kyseisillä laitoksilla. Ulkoistustilanteessa 2016 

entinen SSS Oy konsernin tytäryhtiön kokenut kunnossapitohenkilöstö siirtyi 

ulkoistuksessa syntyneen uuden kunnossapito- ja urakointiyrityksen palvelukseen.  

Tuotantolaitoksen ovat pääasiassa pienitehoisia (<10 MW) ja asentajaresurssia on jaettu 

siten, että paikkakuntakohtaisesti käytettävissä on keskimäärin 0,5-1 asentajaa 

täysipäiväisesti sekä tarvittavat tuuraajat (naapuripaikkakunnan asentajat tai alihankkijat). 

Asentajat työskentelivät paikkakunnilla pääasiassa itseohjautuvasti sovittujen 

huoltorutiinien mukaisesti. Ennen sähköistä kunnossapitojärjestelmää huolto-ohjelmat 
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olivat joko paperilla, Excel-taulukoissa tai muistin varassa. Tietoa ei systemaattisesti 

dokumentoitu tai analysoitu. Merkittävät tehdyt työt kirjattiin laitosten käyttöpäiväkirjoihin 

sekä mahdollisesti revisioiden työraportointiin. Lisäksi joillain laitteilla hyödynnettiin 

huoltovihkoja. Toiminta oli hyvin yksilökeskeistä ja avainhenkilöistä riippuvaa. Toiminnan 

käytännön tavoitteena oli varmistaa laitoksen turvallinen ja kustannustehokas käynti 

toteuttamalla paikkakunta- ja laitoskohtaisia huoltorutiineja, jotka katsottiin kokemusten ja 

ammattitaidon perusteella tehokkaiksi. Vika- ja häiriötilanteiden analysointi toteutettiin 

tapauskohtaisesti tilaajan ja toimittajan sekä tarvittaessa alihankkijoiden yhteistyönä. 

Erikoisosaamista tai suurempaa resurssia vaativat huollot ja revisiotyöt teetettiin 

alihankkijoilla. Tietoa tehdyistä töistä, analyyseistä, raporteista tai hankinnoista ei joko 

ollut saatavilla, tai tieto oli hajallaan eri paikoissa ja muodoissa ja siten vaikeasti 

koottavissa ja hyödynnettävissä.  

5.2 Projektiin johtaneet syyt ja tarpeet 

SSS Oy:ssä tunnistettiin CMMS-järjestelmän käytön myötä syntyvä lisäarvo 

liiketoiminnalle. Huolimatta hyvästä laitosten käytettävyydestä, toimintaa ja 

päätöksentekoa haluttiin digitalisoida sekä ohjata kohti tiedolla johtamista. Toimintaa 

halutaan dokumentoida, raportoida ja kehittää systemaattisemmin. 

Kunnossapitojärjestelmä hankittiin seuraavista syistä: 

• Tuotanto-omaisuuden hallinta helpottuu: laite- ja varaosarekisteri 

• Järjestelmä ja tieto omasta tuotanto-omaisuudesta tilaajan kontrollissa 

• Kasvanut kommunikointitarve kunnossapidon ulkoistuttua 

• Halutaan saada selkeämpi kuva tuotanto-omaisuuden kunnosta 

• Halutaan saada selkeämpi kuva kunnossapidon tehokkuudesta 

• Suunnitellun kunnossapitotoiminnan roolin kasvattaminen 

• Kumppaneiden roolin kasvattaminen kunnossapidossa 

• Toimintaa on pystyttävä mittaroimaan ja kehittämään paremmin 

• Prosessi haluttiin selkeämmäksi: Työtilaukset yhteen paikkaan 

• Tilannekuva kaikkien saatavilla: laitteet, työaikataulut, varaosat, raportit 

• Huolto-ohjelmien yhtenäistäminen paikkakunnittain 

• Huolto-ohjelmien kehittäminen yhtenäisesti: sisäisen tiedon jako 

• Toiminta halutaan dokumentoida ja raportoida systemaattisesti 
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• Riippuvuus avainhenkilöistä pienenee: Tieto kaikkien saatavilla 

• Uusien henkilöiden perehdyttäminen helpottuu: Tieto helposti saatavilla 

• Tehokkaampi kommunikaatio: Mitä? Missä? Milloin? Kuka? Miten? 

• Turvallisempi työympäristö parantuneen tilannekuvan myötä 

• Tasaisempi kunnossapidon laatu: yhtenäiset parhaat käytännöt 

• Töiden läpimenoaika tehostuu: Työlista helppo hallita järjestelmästä 

• Toimintaa halutaan systematisoida ja formalisoida 

• Toiminta halutaan yhtenäistää: sisäiset parhaat käytännöt 

• Tiedolla johtamista halutaan kehittää 

• Lisäksi selkeä kunnossapitoprosessi, jossa tieto on laadukasta ja hyvin 

dokumentoitua, nostaa aina liiketoiminnan arvoa. 

Kunnossapitojärjestelmän käytön avulla on tarkoitus selkeyttää ja tehostaa 

kunnossapitoprosessia, yhtenäistää sisäiset parhaat käytännöt sekä dokumentoida 

kunnossapitotyö laadukkaasti raportointia ja kehitystä varten. 

5.3 Tarpeiden määrittely hankintaa varten 

Järjestelmähankinnan kannalta olennaisimmat järjestelmävalintapäätöstä ohjaavat tekijät 

olivat: 

• Mobiilikäyttöliittymä 

• Järjestelmän käytettävyys 

• Järjestelmän monipuoliset ominaisuudet 

• Toimittajan energia-alan referenssit 

• Hinnoittelumalli: useita kymmeniä järjestelmän käyttäjiä 

• Selainpohjainen järjestelmä 

• Tiedon käsittely järjestelmätoimittajan palvelimilla 

Tilaajan toiminnan ominaispiirteitä ovat maantieteellisesti hajallaan oleva toimintakenttä, 

keskisuuri käyttäjämäärä (<50) sekä suuri määrä pienitehoisia tuotantolaitoksia. Nämä 

tekijät korostavat mobiilikäyttöliittymän, järjestelmän helpon käytettävyyden ja 

järjestelmätoimittajan hinnoittelumallin merkittävyyttä järjestelmävalinnassa. Järjestelmän 

käyttäjät ovat usein ”tien päällä” ja käyttäjiä on paljon, joten selainpohjainen 
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mobiilikäyttöliittymä helpottaa järjestelmän käyttöä. Laitekortteja on järjestelmässä 

suuruusluokkana 10 000, joten käyttöliittymän selkeys ja esimerkiksi laite- ja 

varaosarekisterin käytön helppous muodostuivat tärkeäksi ominaisuudeksi 

järjestelmähankinnassa. Järjestelmätoimittajien hinnoitteluperusteet vaihtelevat. SSS 

Oy:lle oli tarkoituksenmukaista hankkia järjestelmä, jonka hinnoittelu ei perustunut 

käyttäjälukumäärään. Lisäksi SSS Oy koki tärkeäksi ulkoistaa tiedon käsittelyn 

järjestelmätoimittajan tarjoamille palvelimille, jolloin resursseja ei tarvinnut käyttää oman 

palvelimien hallintaan ja ylläpitoon. 

Lisäksi järjestelmän hankintavaiheessa arvioitiin eri ohjelmia muun muassa seuraavien 

tekijöiden perusteella: 

• Käyttäjän parametrisoitava ja kustomoitava ohjelma 

• Käyttäjä voi määritellä näkymät ja muokata laitehierarkiarakennetta 

• Erilaisilla alustoilla toimiva vakaa mobiilisovellus 

• Sähköposti- ja GSM-viestipalvelut 

• Tietoturvallisuus 

• Yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa 

• Selkeä laitehierarkia 

• Dokumenttien tallennus- ja hakutoiminnot 

• Varaosien hallinta 

• Selkeä ja visuaalinen tilannekuvan hallinta työkokonaisuudesta 

• Revisiosuunnittelun mahdollisuus 

• Pääkäyttäjäoikeuksien laajuudet ja toiminnollisuudet 

• Raportointi- ja ostotilausominaisuudet 

• QR-koodit, työkorttien tulostettavuus 

• Onko järjestelmä yrityksen ydinliiketoimintaa 

• Kotimaisuus 

Digitalisaatio muuttaa kunnossapidon toimintakenttää nopeasti. Eri järjestelmät tuottavat 

reaaliaikaista tietoa tuotantolaitteista, joka on oltava hyödynnettävissä 

kunnossapitojärjestelmässä. Tämän vuoksi kunnossapitojärjestelmän on kyettävä aikaan 

perustuvan kunnossapidon (FTM, Fixed Time Maintenance) lisäksi myös käyntiin 

perustuvaan (RTM, Running Time Maintenance) sekä tarpeeseen perustuvaan (NBM, 
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Need Based Maintenance) kunnossapitoon. Järjestelmävalinnassa on erityisesti 

tulevaisuutta ajatellen tärkeä varmistua siitä, että toimittaja hyödyntää tietoteknisissä 

ratkaisuissaan uusimpia teknologioita, jotta järjestelmä pystyy hyödyntämään tarpeen 

vaatiessa myös mahdollisten uusien järjestelmien tuottaman tiedon rajapintojen avulla. 

5.4 Projektin aikataulu ja resurssit 

Projektille määritettiin aloitusvaiheessa aikatauluksi: 

• Projektiehdotuksen hyväksyminen 11/2017 

• Projektikuvauksen hyväksyminen 11/2017 

• Projektisuunnitelman hyväksyminen 11/2017 

• Järjestelmän hankinta 12/2017 

• Projektin aloitus 1/2018 

• Suunnittelu ja tiedonkeruu 3/2018 

• Koulutukset ja käyttöönotto 5/2018 

• Tuotteen luovutus 12/2018 

• Projektin lopetus 1/2019 

Tavoitteena oli järjestelmän nopea ja tehokas käyttöönotto, jonka mahdollisti tilaajan, 

toimittajan ja kunnossapitopalveluntarjoajan yhteistyö ja sitoutuminen projektiin. 

Projektiorganisaatio koostui järjestelmätoimittajan toimitusvastaavista, projektipäälliköistä 

sekä ohjelmoinnista ja tiedonsiirrosta vastaavista henkilöistä. SSS Oy:n puolelta 

projektiryhmään kuuluivat kunnossapitopäällikkö, kehityspäälliköt energia- ja IT-puolelta, 

tuotantopäälliköt sekä projektityöntekijä (diplomityöntekijä). Kunnossapidon 

palvelutarjoajan edustajana toimi kunnossapitotoiminnan päällikkö. Ryhmän jäsenistä 

koottiin ohjausryhmä, joka tarpeen mukaan kokoontui ja seurasi projektin etenemistä. 

Projektidokumentoinnista vastasi tilaajan kunnossapitopäällikkö. 

Henkilöresurssien käyttö suunniteltiin järjestelmän käyttöönottovaiheessa seuraavalla 

tavalla: 

• SSS Oy:n projektipäällikkö (Kunnossapitopäällikkö): 2-3pv/vk 

• Projektityöntekijä (Diplomityöntekijä): 5pv/vk 

• SSS Oy:n asiantuntijaryhmä: 2 pv/kk 
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• Kunnossapidon palvelutarjoaja: Vaihtelevasti (koulutukset, tiedonkeruu) 

• Järjestelmätoimittaja: Projektipäivät, koulutukset, muut erikseen sovitut 

toimenpiteet tarpeen mukaan 

Järjestelmän käyttöönotto itsessään vaati myös lisäksi luonnollisesti resursseja koko 

tuotanto-omaisuuden hallinnan parissa työskentelevä organisaatiolta niin SSS Oy:n kuin 

kunnossapidon palvelutarjoajan puolelta. Aluksi järjestelmän käyttö vaatii enemmän aikaa, 

kunnes käyttö rutinoituu ja siten tehostuu. Alussa järjestelmän käyttöä opetellessa 

järjestelmä ei heti välttämättä heti tehosta päivittäistä operatiivista toimintaa, jos mittarina 

on asentajan tehokas työaika (”wrench time”, laitteen äärellä vietetty aika). Kuitenkin 

käytön rutinoiduttua ja prosessin selkeydyttyä asentajan tehokkaan työajan osuutta saadaan 

kasvatettua hallinnollisen työn osuutta (työn tunnistus, osoitus, aikataulutus, ohjeistus) 

sekä prosessin viiveaikoja (minkä tahansa prosessivaiheiden välissä tapahtuva odotus) 

vähentämällä. 

5.5 Ohjelmiston valinta 

Hankintavaiheessa tutustuttiin eri kunnossapito-ohjelmistoihin esittelyiden, vierailujen ja 

referensseihin tutustumisen avulla. Potentiaalisimmista vaihtoehdoista pyydettiin 

tarkemmat esittelyt ja tarjoukset. Tarjous- ja neuvottelukierrosten jälkeen toimittajia ja 

heidän tarjouksiaan vertailtiin, jonka pohjalta tehtiin päätös kunnossapitojärjestelmän 

toimittajasta. Valitun toimittajan kunnossapitojärjestelmän ominaisuuksien katsottiin 

vastaavan parhaiten tilaajan tarpeita: 

• Laajat referenssit – noin 80 kpl kyseisen järjestelmän tapauksessa 

• Teknologialtaan moderni ja laaja toiminnallisuus 

• Laite- ja varaosarekisteriominaisuudet 

• Työpyyntö-, Työkortti-, Työnohjaus ja resurssinhallintaominaisuudet 

• Raportointiominaisuudet 

• Kokenut kotimainen toimittaja 

• Selainpohjainen selkeä mobiili käyttöliittymä 

• Käyttäjä voi itse muokata näkymänsä 

• Käyttäjänäkymän rajaus: Eri käyttäjäryhmät 

• Asentaja koulutettavissa 1-3 tunnissa järjestelmän peruskäyttöön 
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• Tietokanta on avoin ja dokumentoitu 

• Kattava palvelu- ja tuotekuvaus 

• Hyvä valmius toteuttaa tarvittavat järjestelmäintegraatiot 

• Ei erillisiä varusohjelmistolisenssejä tai kolmannen osapuolen maksullisia 

lisenssejä 

Järjestelmä on kehitetty tehostamaan ja tukemaan päivittäistä operatiivista työtä sekä 

mahdollistamaan kunnossapitotiedon systemaattinen dokumentointi, raportointi ja 

analysointi. Tämä helpottaa kunnossapidon päivittäisjohtamista sekä kehittämistä. 

Järjestelmää voi käyttää millä tahansa päätelaitteella ja selaimella. Järjestelmän 

ominaisuuksia ovat myös tietojen QR-tulostus sekä tarvittaessa paperitulostus. Järjestelmä 

on käytössä useilla eri toimialoilla ja järjestelmää käyttävät sekä asentajat, esimiehet että 

johto. Järjestelmän pääominaisuudet ovat: 

• Laite- ja varaosarekisteri 

• Töiden hallinta työaikataulussa 

• Työpyyntö-toiminto 

• Ennakoivan kunnossapidon hallinta 

• Dokumenttien hallinta 

• Toimittajarekisteri 

• Raportointi 

Järjestelmän lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi: 

• Ostotilausten tekeminen, lähettäminen ja hallinta 

• ACM, Automatic Condition Monitoring (rajapinta automaatioon) 

• Palkkatuntien kirjaus järjestelmään 

• RTM, Running Time Maintenance (rajapinta automaatioon) 

• Email- ja GSM-hälytykset 

• Reittihuollot (toimenpidelistan kuittaus yhdellä työmääräimellä) 

• Varastonhallinta 

• Mittauslomakkeet työmääräimille (pöytäkirjat, tarkastuslistat, mittaukset) 

• Info-TV (Halutun sisällön esitys näytöllä, tiedotteet, raportit, muu) 

• Käyttöpäiväkirja 
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• Työturvallisuushavainnot 

• Juurisyyanalyysi 

• Task Management, kunnossapidon ongelmanratkaisun hallinta ja seuranta 

• Työlupien hallinta 

• Kumppaniliittymä (rajattu käyttöliittymä omien töiden raportointiin) 

• Integraatiot muihin järjestelmiin (ERP, MES, karttajärjestelmä, valvomo)  

Järjestelmän kustomoitavuus ja lisäominaisuudet mahdollistavat kunnossapitotoiminnan 

kehittämisen ja laajentamisen tulevaisuudessa. Samaan järjestelmään voidaan 

lisäominaisuuksien mahdollistamana liittää useita eri prosesseja kunnossapitoprosessin 

lisäksi, kuten varastonhallinta ja ostoprosessi. 
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6. OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTON KUVAUS 

Järjestelmähankinta toteutettiin keväällä 2018. Tämän jälkeen aloitettiin järjestelmän 

käyttöönoton toteutus. Järjestelmän käyttöönotto koostui seuraavista päävaiheista: 

1) Toimitussopimuksen teko valitun toimittajan kanssa 

2) Käyttöönottosuunnitelma: tavoitteet, aikataulu, resurssit, vastuut 

3) Asennukset: palvelimet ja tietokannat 

4) Rajapintojen luonti muihin järjestelmiin 

5) Perustietojen ja -parametrien määrittely 

6) Järjestelmän kustomointi yhteistyössä toimittajan kanssa 

7) Laite-, varaosa- ja huoltotietojen keruu ja yhtenäistäminen 

8) Toimintaprosessien määritys / päivitys 

9) Käyttäjien koulutus 

10) Ohjelmiston testaus ja koekäyttö ennen lopullista luovutusta 

11) Ohjelmiston käyttöönotto ja ylläpito (kustomointi, käyttäjien tuki) 

Aloitin projektityöntekijänä toukokuussa 2018. Tässä vaiheessa käytännössä käyttöönoton 

vaiheet 1 – 5 olivat jo käytännössä tehty. Työpanokseni kohdistui erityisesti listan kohtiin 6 

– 11. Käyttöönoton edetessä palattiin kuitenkin välillä edellisiin vaiheisiin, kun 

järjestelmää tai toimintatapoja muutettiin kokemusten ja saadun palautteen perusteella. 

Erityisesti perustietoja ja parametreja päivitettiin projektin edetessä muun muassa laite- ja 

työkortin sisällön sekä raportoinnin suhteen. Käyttöönoton vaiheet toukokuun ja joulukuun 

välillä olivat: 

• Laite- ja varaosarekisterin lisäys 

• Reitti- ja kalenterihuoltojen yhtenäistäminen ja lisäys (FTM) 

• Käyttäjien peruskoulutus  

• Käytön määrän ja laadun seuraaminen ja palautteen anto  

• Käyttäjätuki tarvittaessa 

• Järjestelmän sisällön muokkaus kokemusten perusteella  

Käyttöönottoprojektin suunniteltiin päättyväksi 2018. Projektin tavoitteina olivat: 

• Yhtenäinen ja kattava laite- ja varaosarekisteri 
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• Tärkeimmät ajonaikaiset FTM-rutiinit ja revisiopohjat luotu 

• Käyttäjäkunta koulutettu ja osaa käyttää järjestelmää oma-aloitteisesti 

• Kunnossapitoprosessi osataan toteuttaa järjestelmän kautta 

6.1 Perusominaisuuksien määrittely 

Käyttöönoton alkuvaiheessa määriteltiin järjestelmän perustietoja, jotta tuote vastaisi 

mahdollisimman hyvin tilaajan tarpeita. Perustiedot määriteltiin SSS Oy:n, 

järjestelmätoimittajan ja kunnossapitopalvelutarjoajan yhteistyönä. Määrittelyssä 

hyödynnettiin sekä järjestelmätoimittajan kokemusta aiemmista referensseistä sekä tilaajan 

kokemus ja ymmärrys SSS Oy:n toiminnan ominaispiirteistä sekä tulevaisuuden tarpeista. 

Perustietojen määrittelyyn sisältyi: 

1) Käyttäjäryhmien ja –tunnusten määrittely ja luonti 

2) Käyttäjien oikeuksien parametrisointi 

3) Toimittajarekisterin luonti 

4) Käyttöliittymän näkymät 

5) Laite-, työpyyntö- ja työkortin muoto ja sisältö 

6) Työlajit 

7) Töiden priorisointiluokat 

8) Töiden tilaluokitukset 

9) Järjestelmän väriselitteet (värikoodaus)  

10) Vika-analyysipohjan määrittely 

11) Alustavat raportit 

12) Alustava Email- ja GSM-hälytysehtojen määrittely 

Perusominaisuuksien huolellinen määrittely mahdollistaa järjestelmän nopean 

käyttöönoton, tehokkaamman kunnossapitoprosessin ja kattavamman tiedonkeruun. 

Toisaalta jatkuvan kehityksen periaatteen mukaisesti perustietoja päivitetään ja muokataan 

aina, kun parempi ja järkevämpi toimintatapa keksitään. Järjestelmän kaupallisuuden sekä 

yrityksen tietopolitiikan vuoksi perustietojen tarkempi esittely eivät sisälly tähän 

diplomityöhön. 
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6.1.1 Laitekortti 

Järjestelmässä laitekorteilta löytyy kaikki tuotanto-omaisuuteen liittyvä tieto 

järjestelmässä. Muut järjestelmän toiminnallisuudet hyödyntävät laiterekisterin tietoja pois 

lukien varaosa- ja toimittajarekisteri, jotka toimivat itsessään myös tietokantoina. 

Laitekortit sisältävät muun muassa: 

• Laitetunnus ja -nimi 

• Sijainti laitehierarkiassa 

• Kriittisyysluokka 

• Valmistaja, tyyppi, malli ja valmistusnumero 

• Toimittaja 

• Valmistus- ja asennusvuosi 

• Sijainti 

• Muut laitekohtaiset lisätiedot 

• Sähköiset dokumentit: kuvat, tekstitiedostot, muu 

• Laitteen työ-, huolto- ja varaosahistoria 

Laitekortteja voidaan lisätä, poistaa ja muokata järjestelmässä käyttöliittymän kautta joko 

käyttäjän toimesta, tai isompana tiedonsiirtona järjestelmätoimittajan palveluna. 

Laitekortin täytyy järjestelmätasolla vähintään sisältää laitekoodi, nimi ja paikka 

laitehierarkiassa. Tämä mahdollistaa laitteiden nopean lisäyksen järjestelmään tarvittaessa, 

jos hierarkiaa täytyy muokata. Laitekorttien sisältöä voidaan kustomoida tilaajan tarpeiden 

mukaisesti. Perussääntönä laitekortin tulee olla mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen, 

mutta kuitenkin sellainen, että sille voidaan syöttää kaikki olennainen laitteeseen liittyvä 

tieto tuotanto-omaisuuden hallintaa varten.   

Laitteita on mahdollisuus hakea laiterekisteristä monipuolisten hakuominaisuuksien avulla 

mielivaltaisesti laitteen perustietojen mukaisesti. Tämä mahdollistaa koko tuotanto-

omaisuuden massasta esimerkiksi tietyn merkkisten laitteiden tai tiettyjen laitetyyppien 

etsinnän. Esimerkkinä järjestelmästä voi hakea kaikki konsernin tuotantolaitosten 

kaukolämpöpumput, jolloin saan hakutulokseksi 75 pumppua. Hakutuloksena saa koottuna 

taulukkona näiden 75 pumpun perustietokenttien tiedot, jolloin voin helposti nähdä ja 

lajitella pumppuja esimerkiksi sijainnin, iän, mallin, valmistajan tai iän mukaisesti. Jotta 
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tätä ominaisuutta voisi hyödyntää, tulisi myös luonnollisesti laitekorttien perustietokentissä 

olla syötettynä tietoa. 

6.1.2 Työpyyntö 

Työpyyntö-ominaisuuden avulla voidaan lisätä järjestelmään kunnossapidon töitä. 

Työpyyntö on kevennetty versio työkortista. Työpyyntöominaisuus on hyödyllinen, jos 

esimerkiksi kierroksella kulkiessa havaitaan jossain kohteessa tai laitteessa kunnossapidon 

tarvetta, ja vikahavainto halutaan antaa nopeasti. Työpyyntö on verrattavissa asiakkaan 

antamaan huoltopyyntöön, koska työpyynnössä ei oteta kantaa siihen, että kuka työn tekee 

ja miten. Työpyyntö on siten nopea tehdä. Työpyyntöön määritetään pakollisena 

ainoastaan:  

• Laitekortti, johon työpyyntö kohdistuu 

• Milloin vika alkoi / Milloin havainto tehtiin 

• Tilaaja / havaitsija 

• Kiireellisyysluokka 

• Kone pysäytettävä työn ajaksi: Kyllä / Ei 

• Työn ja vian kuvaus (avoin tietokenttä) 

Työpyyntö luo työkortin, jonne työpyynnön tiedot siirtyvät. Järjestelmässä on siis 

ainoastaan työkortteja, joilla on vakiomuoto. Työpyyntö soveltuu esimerkiksi hyvin 

kunnossapidon tilaajan (SSS Oy) työkaluksi. Laitoskäynnillä havaitut kunnossapidon 

tarpeet voidaan ilmoittaa järjestelmän työlistalle helposti ja nopeasti. Tilaaja ei siten voi tai 

tilaajan ei tarvitse ottaa kantaa kuka kunnossapitopalveluntarjoajan työntekijöistä lopulta 

työn tekee tai milloin. Tämän päätöksen ja toimenpiteen tekee lähtökohtaisesti (työn 

osoitus, suunnittelu, aikataulutus) kunnossapitopalvelutarjoajan esimiesporras. 

6.1.3 Työkortti 

Kunnossapidon työt käsitellään järjestelmässä työkortteina. Yksi työkortti vastaa yhtä 

kunnossapidon työtä. Työ voi olla joko esimerkiksi nopeasti suoritettava asennus, korjaus 

tai huolto, tai vastaavasti projektiluontoinen kestoltaan pitempi ja toimenpiteiltään laajempi 

kokonaisuus, joka kuitenkin kohdistuu vain yhteen laitteeseen. Työkortille määritellään 

kaikki turvallisen, laadukkaan ja tehokkaan työn teon kannalta olennainen tieto. 

Työkortille on vähintään määritettävä: 
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• Laite, johon työ kohdistuu 

• Työn tilaaja 

• Työn / vian kuvaus: Avoin tietokenttä 

• Työlle annettu toteutusaikaikkuna: Työ voi alkaa, Työn täytyy päättyä 

• Huoltoryhmä, jolle työ kuuluu 

Työkortin sisältö ja kenttien pakollisuus on kustomoitavissa. Työkortille siten voidaan 

halutessa sisällyttää esimerkiksi yhteystietoja, sijaintitietoja, dokumentteja, 

turvallisuusohjeita ja tehtäväkuvauksia vaiheineen. Lisäksi työkortti sisältää 

raportointiosion, jossa raportoidaan työn tekijä, käytetty aika ja tehdyt toimenpiteet. 

Lisäksi raportointiin voidaan täyttää esimerkiksi vika-analyysi, liittää mittaus- tai 

tarkastuslomakkeita tai dokumentteja. Työkortteja voidaan etsiä hakutoimintojen avulla 

mielivaltaisesti työkorttien tietojen perusteella. Työmassasta voidaan siten etsiä 

esimerkiksi itselle osoitetut tekemättömät työt tai tietyn tuotantolaitoksen kaikki työt, jotka 

keskeyttivät tuotannon valitulla aikavälillä. Työkorttien tietokenttien avulla voi myös 

suunnitella mielivaltaisesti raportteja ja mittareita, joita halutaan järjestelmän 

raportointiosion kautta seurata. Esimerkkeinä voivat olla töiden läpimenoajan seuranta, 

laatuseuranta tai työlajiraportit. 

6.2 Laiterekisterin luonti 

Järjestelmään luotiin noin 10 000 laitekorttia. Tuotantolaitokset ovat maantieteellisesti 

hajallaan, ja niiden kokoluokka ja ikä vaihtelevat suuresti. Vanhimmat kattilat ovat 60-

luvulta ja uusimmat on otettu käyttöön 2018. Uusiempien laitosten dokumentaatioon 

kuuluu luonnollisesti KKS-järjestelmään perustuva laitelistaus, mutta vanhempien laitosten 

tapauksessa dokumentaatiota ei välttämättä edes löydy. Vaihtelevan dokumentaation tason 

vuoksi laiterekisterin luonti oli ylivoimaisesti projektin pitkäkestoisin osavaihe. 

6.2.1 Laitevalinnan rajaus 

Järjestelmään päätettiin käyttöönottovaiheessa lisätä laitekorteiksi: 

1) Uusimpien laitosten kaikki laitteet toimitusdokumentaation mukaisesti 

2) Etäohjauksen kannalta kriittiset laitteet 

3) Päälaitteet 

4) Turvalaitteet 
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5) Automaatiomittaukset 

6) Toimilaiteventtiilit 

7) LVIS-järjestelmät 

8) Tarvittavat laitekortit kiinteistöhuoltoa varten 

9) Rakennukset 

10) Pääanturit 

Laiterekisteriin ei käyttöönottovaiheessa lisätty esimerkiksi putkistoja tai yksittäisiä 

käsiventtiilejä, elleivät ne olleet prosessin tai jonkin muun syyn kannalta kriittisiä. 

Laiterekisteriin ei myöskään lisätty laitteiden osakomponentteja, vaan laitehierarkian 

tarkkuudeksi valittiin esimerkiksi pumpun tapauksessa sähkömoottori ja taajuusmuuttaja. 

Syinä tähän olivat käytettävän henkilöresurssin määrä sekä pyrkimys pitää laiterekisteri 

mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Lisäksi laitehierarkian tapauksessa tulee 

pohtia, onko tarkoituksenmukaista käyttää resursseja laitteen lisäämiseen ja 

tiedonkeruuseen, jos laite ei ole tuotannon, turvallisuuden tai korjauskustannusten puolesta 

kriittinen, ja jos todennäköisesti laitteelle ei tulla tekemään enää sen elinkaaren aikana 

mitään ennen romutusta. Käyttöliittymä mahdollistaa laitekorttien muokkauksen, lisäyksen 

ja poiston käyttäjän toimesta, joten laitehierarkiaa on mahdollista kehittää jatkuvasti 

käytön myötä. Siten esimerkiksi olennaiseksi katsottuja laitteita ja komponentteja voidaan 

lisätä tarpeen tullen.   

6.2.2 Tietojen keräys 

Tietojen keräysmenetelmä riippui laitoksen dokumentaation tasosta. Tiedot kerättiin 

projektityöntekijän toimesta yhteistyössä tilaaja- ja kunnossapitopalvelutuottajan 

organisaatioiden kanssa. Tarvittavien laite- ja laitetunnusdokumentaatioiden keräys ja 

selvitys toteutettiin seuraavassa järjestyksessä, jos dokumentaatiota oli saatavilla: 

1) Sähköisessä muodossa olevat laitelistat 

2) Valmiit kone- / laitekortit 

3) Kirjallisessa muodossa olevat laitelistat 

4) Tuotantolaitoksen päivitetty PI-piirustus 

5) Automaatiosta saatavat tiedot: IO-lista ja käyttöliittymä 

6) Paikan päällä käynti ja laitteiden listaus ja valokuvaus 
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Tiedon keräys kannatti toteuttaa edellä mainitussa järjestyksessä, koska 

tiedonsiirtotiedoston luominen on kaikista nopeinta valmiista sähköisestä listasta, jolloin 

täytyy kirjoittaa koneella käsin mahdollisimman vähän. Kerättyjen tietojen avulla luotiin 

tietyssä formaalissa muodossa oleva laitelista, jonka ohjelmistotoimittaja siirsi kootusti 

järjestelmään. Tiedonsiirron tuloksena järjestelmästä löytyi hierarkkinen järjestelmä 

laitekorteista.  

Ennen tiedonsiirtoa laitelista tarkastettiin läpi esimerkiksi tuotantopäällikön, asentajan, 

kunnossapitoesimiehen tai kenen tahansa henkilön kanssa, joka tunsi kyseisen 

tuotantolaitoksen. Tällöin varmistuttiin siitä, että laitelista pitää paikkaansa, ja että 

järjestelmäkäyttäjillä on yhtenäiset nimet laitteille. Tuotantolaitoksilla käytiin myös 

valokuvaamassa laitteita, jolloin pyrittiin ottamaan kaikista järjestelmään liitettävistä 

olennaisista laitteista vähintäänkin yleiskuva- sekä kilpikuva. Yleiskuva auttaa 

tunnistamaan ja paikallistamaan todellisen laitteen suhteessa laitekorttiin. Kuva 

laitekilvestä sisältää laitteen tärkeimmät tiedot kunnossapitoa varten esimerkiksi 

varaosahallintaa varten.  

Käyttöönottovaiheessa kaikille laitekorteille ei lisätty valokuvia resurssisyistä. Osa 

laitteista tulee todennäköisesti olemaan sellaisia, että niille tullaan määrittämään 

kunnossapidon töitä erittäin harvoin (ei kriittiset, ei vikaantuvat kohteet). Tämän vuoksi 

projektin henkilöresurssia ohjattiin laiterekisterin tiedolla rikastamisen sijaan huoltojen 

yhtenäistämiseen. Lisäksi havaittiin toimivaksi se, että kunnossapitoasentaja otti 

mobiililaitteella kuvia laitteista kierrosten aikana ja lisäsi näitä laitekorteille. Tällöin 

asentaja tutustui järjestelmän käyttöön, laitehierarkiaan sekä huomasi laitehierarkiassa 

olevia virheitä, kuten puuttuvat tai ylimääräiset laitteet. 

6.2.3 Laitetunnuksien ja hierarkian määrittely 

Tavoitteena oli määrittää laitteille yhtenäinen hierarkia, jolloin järjestelmä olisi selkeä ja 

helppo käyttää laitoksesta riippumatta. Kaikkien tuotantolaitosten laitetunnuksien 

määrittelyssä päätettiin soveltaa KKS-järjestelmää hieman yksinkertaistetusti, koska 

uusimpien kiinteää polttoainetta polttavien laitosten laitetunnukset olivat jo valmiiksi 

määritelty KKS-järjestelmän mukaisesti. Laitetunnuksen määräytyminen selitetään 

seuraavan esimerkin avulla:  
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”100.1.NDC01AP001-M01 Kaukolämpöpumpun moottori” 

100 Paikkakuntatunnus:   Hartola 

.1 Järjestysnumero (tuotantoyksikkö):  Kattila nro 1 

NDC Järjestelmäkoodi:   Kaukolämmön pumppaus 

01 Järjestysnumero:  Ensimmäinen NDC-järjestelmä 

AP Laitetunnus:   Pumppu 

001 Laitenumero:   Pumppu nro 1 

-M01 Alilaitteen tunnus:  Moottori nro 1 

KKS-järjestelmään pohjautuvat hierarkiat vaihtelevat hieman tapauskohtaisesti, koska 

tyypillisesti jokaisella suunnittelijalla on omat tapansa sijoittaa eri laitteita esimerkiksi eri 

järjestelmäkoodien alle. Tässä tapauksessa hierarkiamalli pohjautui Savonlinnan 2013 

hankitun lämpölaitoksen laitetunnuksille. Tämän hierarkiamallin pohjalta luotiin yleinen 

hierarkiapohja KPA- ja POK-laitoksille, jota vain muokattiin laitoskohtaisesti. Tämän 

johdosta laitehierarkiasta saatiin mahdollisimman yhtenäinen ja yksiselitteinen kaikilla 

paikkakunnilla. Suurimmalla osalla tuotantolaitoksista ei ollut KKS-järjestelmään 

perustuvia laitetunnuksia entuudestaan, joten niille oli luotava laitetunnukset edellä 

mainitulla tavalla. Laitetunnusten luomisessa hyödynnettiin aiempien projektien sisäistä 

dokumentaatiota. 

KKS-järjestelmään perustuvan laitehierarkian lisäksi jokaiselle kiinteistölle päätettiin 

luoda laitekortit, joille kohdistetaan esimerkiksi palosuojelu-, sähkö- ja 

painelaitetarkastukset sekä lämpökeskuskierrokset. Tämä toteutettiin sen takia, että nämä 

tarkastukset kohdistuvat tietyiltä osin koko lämpökeskuskiinteistöön, jolloin niitä ei ole 

mielekästä kohdistaa ainoastaan millekään yksittäiselle laitteelle. Lisäksi esimerkiksi 

päivittäinen keskuskäynti ei välttämättä sisällä muita toimenpiteitä kuin kiinteistön 

silmämääräisen tarkastuksen, jolloin keskuskierrostyömääräimen kuittaamisesta pyrittiin 

tekemään mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Kuvassa 25 esitetään esimerkkinä 

kuvakaappaus laitehierarkiasta:  
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Kuva 25. Hierarkian avulla laitteet löytyvät systemaattisesti ja tuotanto-omaisuuden hallinnan 

kokonaisuus helpottuu. 

Kuvasta 25 nähdään, että laitehierarkian päätasot ovat paikkakunta- ja kiinteistötaso. 

Kerimäki on paikkakunta ja Sahakuution lämpölaitos tarkoittaa koko kiinteistöä. 

Kiinteistöjen kanssa samalla tasolla ovat myös paikkakunnan verkosto. Verkostoon 

koottiin kaukolämpökaivot, välipumppaamot sekä asiakasmittauskeskukset. 

Kiinteistötason alta löytyvät tuotantoyksiköt (kattilat) ja kyseiseen kiinteistöön liittyvät 

tarkastukset. Tuotantolaitosten tapauksessa, joissa useammat kattilat jakoivat keskenään 

tiettyjä laitejärjestelmiä, tuotantoyksiköiden rinnalle luotiin hierarkiataso ”Yhteiset 

järjestelmät”, jonka alle tuotantoyksiköiden jakamat yhteiset järjestelmät, kuten 

paineenpitojärjestelmä tai kaukolämpöpumput, koottiin.  

Luotu hierarkiamalli vaati käyttäjiltä totuttelua. Hierarkiamallin vahvuus on siinä, että 

halutut laitteet löydetään systemaattisesti ja nopeasti, kun hierarkian opetteluun käyttää 

aikaa. Kuitenkin aluksi yksittäisen laitteen löytäminen voi kestää kauan, koska ei ole 
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yksiselitteistä, minkä järjestelmäkoodin alle esimerkiksi sekoituspumppu kuuluu. Pelkkä 

laitelista olisi siitä yksinkertainen, että kaikki laitteet löytyisivät yhden polun takaa, mutta 

tällöin aikaa kuluisi etsiä yksittäistä laitetta suuruusluokkana muutaman sadan laitteen 

joukosta. Laitteita voi järjestelmästä kuitenkin etsiä myös laitehakutoimintojen avulla. 

Tällöin riskinä on kuitenkin valita vahingossa jonkin toisen tuotantoyksikön vastaava laite. 

Systemaattisen laitekoodauksen ansiosta omien vastuualueidensa paikkakunta- ja 

tuotantoyksikkönumerot, jotka muodostavat laitekoodin alkuosan, muistaa kuitenkin pian 

ulkoa. 

6.3 Kalenteri- ja reittihuoltojen määrittely ja yhtenäistäminen 

Tuotantolaitosten ennakoivan kunnossapidon rutiinit poikkesivat osittain toisistaan. 

Tavoitteena oli luoda järjestelmään yhtenäiset tarkastus- ja huoltokäytännöt, joihin 

kerättiin sisäisesti eri paikkakuntien parhaat käytännöt. Tuotantolaitokset ovat pääasiassa 

arina- ja kevytöljykattiloita, mutta joukossa on myös kaksi leijupetikattilaa sekä kaksi 

pellettikattilaa. Käyttöönottovaiheessa järjestelmään luodut huolto- ja tarkastusohjelmat 

olivat aikaan perustuvia tai tarpeen tullen generoitavia. Lähtötiedot kunnossapitorutiinien 

yhtenäistämiseksi koottiin seuraavalla tavalla: 

1) Vanhat huolto-ohjelmat ja dokumentaatiot: Sähköiset ja kirjalliset 

2) Tuotanto-omaisuuden parissa työskennelleen henkilöstön hiljainen tieto 

3) Alan kirjallisuus ja sähköiset lähteet (esim. energiateollisuuden suositukset) 

6.3.1 Ennakoivan kunnossapidon kokonaisuus 

Kerätyn tiedon perusteella laadittiin aikaan perustuvan ennakoivan kunnossapidon 

kokonaisuus, joka sisältää: 

• Tuotantolaitosten päivä-, viikko- ja kuukausikierrokset 

• Puhdistus- ja voiteluhuollot 

• Kiinteistöhuolto, puhdistus, siivous 

• Laitteiden ja laitosten koekäytöt ja tarkastukset 

• Viranomaistarkastukset 

• Kaivohuollot 

• Turvalaitetarkastukset 
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• Kiinteää polttoainetta polttavien laitosten vuosihuoltopohja 

Useimmat toimenpidekuvaukset kirjoitettiin yleisellä tasolla (esimerkiksi ”Puhdista laite ja 

sen ympäristö ja tarkasta laitteen toiminta. Tarkasta öljyn määrä ja laatu.” tai ”Tarkasta 

yleisvalaistuksen ja lukitusten kunto”), joka mahdollisti samojen ohjelmien ja 

tarkastuslistojen käytön kaikilla eri tuotantolaitoksilla. Tällä tavalla huoltokokonaisuus 

saatiin luotua kokonaan yhtenäisesti käyttöönottovaiheessa, ja sen avulla tärkeimmät 

ajonaikaiset ja seisakinaikaiset toimenpiteet tulee tehtyä. Vaikka huolto-ohjelmat eivät 

tässä vaiheessa sisällä kaikkien laitteiden osalta tarkkoja mallikohtaisia huolto-ohjeita, 

kykenee ammattitaitoinen asentaja yleisten toimenpideohjeiden perusteella toteuttamaan 

huollot ja muut toimenpiteet laitemerkistä ja mallista riippumatta. Huoltojen 

toimenpideohjeita, dokumentteja ja parametreja on helppo muokata laitekohtaisesti 

järjestelmän käyttöliittymän kautta huolto-ohjelmien toimivuudesta saatavan tiedon avulla.  

Tärkeintä käyttöönottovaiheessa on luoda yhtenäinen huolto-ohjelmakokonaisuus, jossa 

tärkeimmät huollot ja tarkastukset saadaan pyörimään oikeilla intervalleilla. Yksittäisen 

huollon toimenpiteitä, tarkastuslistoja ja ohjeita päivitetään jatkuvasti asentajien palautteen 

perusteella. Asentajat osallistuvat mielellään huolto-ohjelmien suunnitteluun, jos he 

kokevat, että heitä aidosti kuunnellaan ja että he voivat vaikuttaa. Kehitysajatuksia pyritään 

mahdollisuuksien mukaan soveltamaan aina yhtenäisesti kaikkien tuotantolaitosten huolto-

ohjelmiin, mikäli laitoskohtaiset erityispiirteet eivät sitä rajoita.  

Voiteluhuollot sekä viranomais- ja muut tarkastukset kuvattiin laitoskohtaisesti. 

Voiteluhuollot ovat tärkeimpiä huoltoja, ja niiden onnistuminen vaikuttaa merkittävästi 

laitoksen käytettävyyteen lämmityskauden aikana. Voiteluhuoltoihin kuvattiin käytettävän 

voiteluaineen laatu, määrä ja huollon aikaväli. Tarkastusten intervallit ja sisältö riippuvat 

laitoskohtaisesti esimerkiksi laitoksen tehosta, käytettävistä polttoaineista ja 

paikkakuntakohtaisista viranomaismääräyksistä. 

Kiinteään polttoainetta polttavien laitosten vuosihuoltopohjaan koottiin laitoskohtaisesti 

40-80 työmääräintä, joiden toimenpidekuvauksiin kirjoitettiin joka vuosi tehtävät 

toimenpiteet. Tämä työkorttiryhmä kattaa kaikki päälaitteet, järjestelmät ja niihin 

kohdistuvat rutiininomaiset vuosihuoltotoimenpiteet. Toimenpiteitä ovat tyypillisesti 

laitteen perusteellinen puhdistus ja toiminnan tarkastus. Näille valmiille työkorteille on 

siten helppo lisätä ajokauden aikana uusia toimenpiteitä puhdistus-tarkastuksen lisäksi. 
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Etuna on se, että työkortit ilmestyvät automaattisesti ja ne voidaan myös jo huoltoa 

määriteltäessä karkeasti aikatauluttaa ilmestymään janakaavion muotoon. Laitosten 

yksittäiset laitteet ja komponentit ja niiden huoltotoimenpiteet eivät radikaalisti eroa 

toisistaan. Tämän vuoksi esimerkiksi kuljettimille voidaan luoda yleishuolto-ohje, joka 

pätee kaikille kolakuljettimille.   

Huoltohierarkiakokonaisuus muodostettiin seuraavalla tavalla: 

1) Paikkakuntataso 

2) Tuotantoyksikkötaso tai kaukolämpöverkko 

3) Työlajitaso: Esimerkiksi ”Kiinteistöhuolto” tai ”Tarkastukset” 

4) Yksittäiset huollot 

Huoltohierarkiasta pyrittiin tekemään mahdollisimman formaali ja systemaattinen, jotta 

huolto-ohjelmia on helppo ylläpitää ja kehittää yhtenäisesti paikkakunnasta riippumatta. 

Jos järjestelmä otettaisiin käyttöön siten, että useampi henkilö syöttäisi hieman eri tavoin 

järjestelmään huolto-ohjelmia, olisi lopputuloksena sekava ja hankalammin käytettävä 

järjestelmä, jonka kehittäminen ja käyttäminen yhtenäisesti olisi huomattavasti 

hankalampaa. Projektissa hyödynnetty toimintatapa, jossa tieto kerätään ja syötetään yhden 

henkilön kautta järjestelmään sovitussa muodossa sovitulla tavalla, osoittautui toimivaksi 

ja lopputuloksena on laitosten ja huoltojen suuresta lukumäärästä huolimatta selkeä ja 

helppokäyttöinen kokonaisuus, jossa huollot on jaoteltu loogisesti.  

6.4 Prosessien määritys 

Kun järjestelmään saatiin listattua tuotanto-omaisuus laitekortteina ja ennakoivan 

kunnossapidon kokonaisuus oli saatu luotua huoltojen puolelle, tuli tarkastella ja pohtia 

työpyyntö-, työkortti-, ja huoltoprosessia, jonka mukaisesti järjestelmää alettaisiin 

käyttämään. Yksinkertaisella prosessikuvauksella esitetään yhdenmukainen ja vakioitu 

toimintatapa, jonka mukaan esimerkiksi kaikki kunnossapidon työtilaukset tulevat sovittua 

reittiä sovitulla tavalla, ja jonka mukaan asentaja etsii ja valitsee päivittäiset työtehtävänsä 

järjestelmästä. Prosessimäärityksille oli tarvetta, koska aiempaa kunnossapitojärjestelmää 

ei ollut taustalla ja käytännön toiminta ja kommunikaatio toteutettiin puhelimen, 

sähköpostin ja palaverikäytäntöjen avulla. 
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6.4.1 Työpyyntöprosessi 

Mikäli tuotantolaitoksilla havaitaan kunnossapitoresursseja vaativia tehtäviä, laaditaan 

niistä lähtökohtaisesti työpyyntö, jos työtä ei voida itse suorittaa välittömästi ”alta pois 

muun työn ohessa”, tai työ vaatii osoitusta, suunnittelua ja aikataulutusta (enemmän 

resursseja). Prosessikuvaukset esitetään tässä työssä yksinkertaistettuina. Järjestelmän 

työpyyntöprosessi esitetään kuvassa 26: 

 

Kuva 26. Kentältä havaitut työt, jotka vaativat osoitusta, aikataulutusta tai suunnittelua, tehdään 

työpyynnöiksi, jolloin kunnossapidon suunnittelija, jolla on vastuu työaikataulun 

kokonaisuudesta, toteuttaa työn suunnittelun ja laatii tarkemman työmääräimen. 

Työpyynnöt ilmestyvät työnohjaustoimintoon ilmoitettuina töinä, jolloin ne suunnitellaan, 

osoitetaan ja aikataulutetaan työn suoritusta varten. Työpyyntöprosessi on tärkeä elementti 

SSS Oy:n kunnossapidossa, koska tuotanto-omaisuuden parissa työskentelee useita eri 

henkilöitä, jotka voivat tarvita kunnossapidon resursseja. Täten on tärkeää, että 

resurssipyynnöt tulevat työnohjaukseen sovittua kanavaa pitkin sovitulla tavalla. On 

kuitenkin hyvä huomata, että yksinkertaiset ja vähäisiä resursseja vaativat työt kannattaa 

toteuttaa asentajan oma-aloitteisesti ilman, että kulutetaan kunnossapidon suunnittelu- ja 

esimiesportaan resursseja. Tämä pätee kuitenkin vain, jos työn toteuttaminen onnistuu 

muun työn ohella ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti jo suunnitellun työkuorman 

toteuttamiseen. 
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6.4.2 Työkorttiprosessi 

Kaikki kunnossapidon työt ovat järjestelmässä työkortteina. Työkortit sisältävät 

vähintäänkin työn kohteen (laitekortti), toimenpidekuvauksen (vapaan sanan kentän), 

kiireellisyysluokituksen, seisakkityöluokituksen (voidaanko suorittaa käynninaikaisesti), 

työn ilmoitusajankohdan sekä työn aikaikkunan. Myös tehdyt työt säilyvät ja 

dokumentoituivat järjestelmään työkortteina. Työkorteilla on sen vuoksi määriteltävissä eri 

työn tiloja, joiden mukaan voidaan järjestelmästä lajitella eri töitä niiden edistymisen 

perusteella. Kunnossapitoasentajien työ tapahtuu etsimällä, toteuttamalla ja raportoimalla 

kunnossapidon töitä järjestelmän työkorttien perusteella. Myös muut henkilöt voivat 

raportoida työkortteja, koska osa töistä tilataan alihankkijoilta, jotka luovuttavat 

dokumentaation tehdystä työstä esimerkiksi päällikkö- tai esimiesportaalle. Tällöin on 

luontevaa että päällikkö- tai esimiesporras raportoi tämän tuotanto-omaisuuteen 

kohdistuneen työn järjestelmään asentajan sijasta. Työkorttiprosessi kunnossapitoasentajan 

näkökulmasta esitetään tässä työssä yksinkertaistetusti Torkkolan kirjassaan ”Lean 

asiantuntijatyön johtamisessa” esittämien tehokkaan työnteon kysymysten avulla: 

1) Mistä tiedän, mitä teen seuraavaksi? 

2) Mistä saan työtehtäväni? 

3) Kuinka kauan tähän työtehtävän tekemiseen pitäisi mennä aikaa? 

4) Minne toimitan työni, kun olen sen tehnyt? (Dokumentointi, raportointi) 

5) Milloin toimitan työni, kun olen sen tehnyt?  

(Muokattu lähteestä Torkkola, 2016, 60.) 

Työkorttiprosessin mukainen toimintatapa kunnossapitojärjestelmässä: 

1) Tarkasta henkilökohtainen työlistasi, jos päivä on aikataulutettu täyteen, toteuta 

työt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Jos päivän työaikataulussa on vapaata 

aikaa, etsi vastuualueellesi (paikkakunta, huoltoryhmä) kuuluvia muita avoimia 

töitä, jotka voit toteuttaa itseohjautuvasti muun päivän aikana tehtävän työn teon 

ohessa. Huomio: Päivän aikana ilmenevät yllättävät kiireelliset työt toteutetaan 

välittömästi korkean prioriteettinsa vuoksi. Tällöin aikataulutusta joudutaan 

muuttamaan, jolloin tulee olla yhteydessä suunnitteluportaaseen sekä yllättävän 

työn ominaispiirteistä riippuen kaikkiin tarvittaviin asianomaisiin.  
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2) Työtehtävät löytyvät kunnossapitojärjestelmän työaikataulutoiminnosta. 

Työtehtäviä voidaan hakea esimerkiksi tekijän, paikkakunnan, laitoksen tai 

ajankohdan perusteella. 

3) Tarkasta työkortin ohjeistus. Työkortin tulee sisältää järkevä aikataulutus. Mikäli 

aikataulutus ei vaikuta realistiselta, ota yhteys ja anna palaute työkortin 

suunnittelijalle. Mikäli työaikataulutusta joudutaan muuttamaan, ota yhteys 

esimieheen. 

4) Merkitse työkortti tehdyksi ja raportoi ja dokumentoi tehty työ työkortille. Anna 

työkortista tarvittaessa palautetta jatkuvan kehityksen mahdollistamiseksi. 

5) Työkortit tulee raportoida mahdollisimman nopeasti valmiiksi, mielellään 

välittömästi työn valmistuttua. Työn suorittamiseen (läpimenoaikaan) kuuluvat 

myös työn raportointi ja dokumentointi ja tämä vaihe tulee huomioida myös työn 

aikataulutuksessa. Tavoitteena on myös se, että järjestelmän tieto on 

mahdollisimman ajantasaista. Mikäli dokumentaatio saadaan vasta jälkikäteen, 

liitetään se työkortille jälkikäteen.   

Pääperiaatteena järjestelmän käytössä on se, että työkortit aikatauluineen ja kuvauksineen 

ovat mahdollisimman ajantasaisia, jolloin kunnossapidon työtilanteen kokonaiskuva on 

mahdollisimman realistinen ja kaikki tuotanto-omaisuuden parissa työskentelevät henkilöt 

pääsevät näkemään tilannekuvan todellisena. Lisäksi kaikki olennaiset kunnossapidon työt 

tulee kirjata työkorteiksi. Yleinen haaste kunnossapitojärjestelmien käyttöönotossa ja 

käytössä on järjestelmän ohittaminen työprosessissa. Toisin sanottuna tehtyjä töitä ei 

missään vaiheessa kirjata järjestelmään, jolloin järjestelmä ei sisällä todellista kuvaa 

tehdyistä töistä ja kunnossapitoresurssien tarpeesta. Tämä vaikeuttaa tuotanto-omaisuuden 

hallintaa merkittävästi, koska laitteiden vikaantumisesta ja siten kunnossapidon 

tehokkuudesta ei saada todellista kuvaa. Lisäksi järjestelmästä ei tällöin näe sitä, kuinka 

kunnossapitoresurssien käyttö jakaantuu eri laitteiden kesken. Mikäli järjestelmä ei sisällä 

kuin osan kunnossapitoprosessin tuottamasta tiedosta, menettävät järjestelmän raportit 

merkityksensä. Myös vähäisiltä tuntuvien töiden kirjaus järjestelmään on analyysin 

kannalta tärkeää, mikäli vika on toistuva. Juuri ”ongelmalaitteiden” poistaminen on 

havaittu yhdeksi kunnossapitoasentajien suurimmista motivaattoreista järjestelmän 

kurinalaiseen käyttöön. 
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6.5 Käyttäjien koulutus 

Järjestelmän käyttäjäkoulutukset järjestettiin useassa eri osassa: 

1) Järjestelmätoimittajan järjestämät koulutuspäivät kaikille 

2) Järjestelmätoimittajan järjestämät koulutukset järjestelmän avainhenkilöille 

3) Projektityöntekijän (diplomityöntekijä) järjestämät koulutukset ja lisäkoulutukset 

Järjestelmätoimittajalta tilattiin muutamat koulutuspäivät koko käyttäjäkunnalle. 

Koulutukset toteutettiin sovittuina päivinä, jolloin paikalle pyrittiin saamaan 

mahdollisimman paljon järjestelmän tulevia käyttäjiä. Lisäksi järjestelmätoimittaja koulutti 

tilaajan järjestelmän pääkäyttäjät, avainhenkilöt sekä kunnossapitopalvelutarjoajan 

esimiehet erikseen syvemmin järjestelmän käyttöön. Koulutusten tarkoituksena oli antaa 

jokaiselle valmius käyttää, hyödyntää ja kustomoida kunnossapitojärjestelmää oman 

tehtävänkuvansa tarpeiden mukaisesti. Koulutukset sisälsivät kalvomateriaaleja, 

järjestelmän käyttöharjoituksia sekä vapaata aikaa kysymyksille ja keskusteluilla. 

Projektityöntekijä koulutti jälkikäteen ne henkilöt ja alihankkijat, jotka eivät päässeet 

koulutuspäiviin mukaan. Lisäksi lisäkoulutusta ja syventävää koulutusta annettiin 

käyttäjille aina kun sitä tarvittiin.  

Käytännössä projektityöntekijänä luovutin puhelinnumeroni käyttäjille, jotta he voivat 

soittaa työajan mukaisesti milloin tahansa järjestelmän käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja 

asioissa. Tämä osoittautui erittäin hyödylliseksi, koska tällöin asentajat pääsivät aina 

ongelmatilanteissa tehokkaasti eteenpäin sen sijaan, että olisivat joutuneet käyttämään 

työaikaansa käyttöönottovaiheessa järjestelmän syvälliseen opiskeluun. Käyttöönotto 

onnistui motivoituneilta asentajilta siten, että heille annettiin 1-3 tunnin kestoinen 

järjestelmän peruskoulutus, ja tämän lisäksi järjestelmän käyttöä tuettiin säännöllisesti ja 

tarpeen vaatiessa puhelimen välityksellä. Käytännössä muutamien työkorttien teon jälkeen 

järjestelmän käyttö jo nopeutuu ja rutinoituu huomattavasti verrattuna alkuvaiheen 

opetteluun. Koulutuksessa havaittiin tärkeäksi painottaa järjestelmän roolia olla arkea 

helpottavana ja selkeyttävänä työkaluna jokaisen arkipäiväsessä tekemisessä.  

6.5.1 Käyttäjäkokemuksien keräys 

Käyttöönoton ajan asentajalta kerättiin palautetta puhelimitse ja palavereissa. 

Kunnossapitopalvelutarjoajalta saatiin paljon rakentavaa palautetta, jonka perusteella 
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järjestelmän ominaisuuksia saatiin parannettua ja kustomoitua tilaajan tarpeita paremmin 

vastaavaksi. Kaikki saatu palaute listattiin ja pohdittiin läpi yhteistyössä 

järjestelmätoimittajan kanssa. Oppimista tapahtui molemmin puolin sekä tilaajan että 

järjestelmätoimittajan välillä. Järjestelmätoimittaja sai arvokasta palautetta ja ideoita 

tilaajalta, jota he voivat hyödyntää omassa tuotekehityksessään. Toisaalta 

järjestelmätoimittaja kykeni perustelemaan joidenkin järjestelmäominaisuuksien 

tarpeellisuuden, joita aluksi kyseenalaistettiin tilaajan toimesta. Tärkeä osa käyttäjien 

motivoimista on se, että he kokevat voivansa vaikuttaa kunnossapitojärjestelmään, joka 

tulee olemaan heidän keskeinen työkalunsa. Tämän vuoksi on tärkeää kerätä palautetta ja 

osoittaa, että palaute käsitellään aina aidosti.  

6.6 Varaosahallinta 

Varaosasuunnittelu on tärkeää erityisesti niiden kriittisten laitteiden kohdalla, joiden 

varaosien toimitusaika on pitkä. Varaosien suunnittelussa ja hallinnassa tulisi määritellä 

seuraavat asiat: 

13) Onko varaosa tarpeellinen? Kuinka tärkeä varaosa on? 

14) Kuka vastaa varaosan asianmukaisesta kunnosta ja varastoinnista? 

15) Kuinka monta kappaletta tiettyä varaosaa tulee olla ja missä? 

16) Kuka, millä tavalla, ja missä tilanteessa tilaa täydennystä varaosiin? 

(Dhillon, 2002, 110.) 

Yrityksen varaosahallinta on toteutettu tällä hetkellä paikkakuntakohtaisesti. Jokaisella 

paikkakunnalle on hankittu laitoskohtaisesti kokemusperusteisesti tärkeäksi katsotut 

varaosat kunnossapitopalvelutarjoajan ja tilaajaorganisaation yhteistyönä. Varaosia ei siinä 

mielessä ole jaettu laitosten kesken. Varaosayhteistyö eri paikkakuntien välillä on 

haasteellista myös siinä mielessä, että tuotantolaitokset ovat eri vuosikymmeniltä ja 

lukuisilta eri toimittajilta tai yritysjärjestelyiden kautta saatuja. Käyttöönottoprojektissa 

luotiin varaosanimikkeet paikkakunnissa olevista varaosista. Varaosista pyrittiin 

keräämään seuraava tieto: 

• Varaosan nimi 

• Varaosan luokittelu: esim. hydrauliikka, tiivisteet 

• Varaosan valmistaja, toimittaja ja malli 
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• Varaosan saldo, hinta ja hälytysraja 

• Varaosan sijainti 

• Varaosan linkitys laitekortteihin 

• Muu lisätieto 

Varsinaista varaosasuunnittelua ei toteutettu tässä projektissa. Käyttöönottovaiheessa 

lisättiin laitosten olennaiset varaosat varaosarekisteriin ja ne linkitettiin laiterekisteriin. 

Järjestelmä mahdollistaa varaosahallinnan. Varaosien saldot päivittyvät automaattisesti, jos 

varaosia käytetään työkorteilla. Varaosille voidaan määrittää hälytysrajoja, jolloin 

järjestelmä automaattisesti hälyttää esimerkiksi sähköpostitse, kun varaosan saldo alittaa 

halutun rajan. 

6.7 Raportointi ja mittarit 

Järjestelmästä voidaan muodostaa kustomoidut raportit järjestelmään kerätystä tiedosta 

erillisen raportointitoiminnallisuuden kautta. Järjestelmätoimittajalla on tarjota valmiita 

raporttimalleja, joita voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Tilaaja voi määritellä kuitenkin 

periaatteessa mielivaltaisesti haluamansa raportit: Raportteja voidaan muodostaa kaikesta 

tiedosta, jota järjestelmä kerää. Järjestelmän keräämää arvokasta raportointitietoa ovat 

esimerkiksi: 

• Kunnossapitoresurssien tarve laitteittain 

• Työlajiraportit: Resurssin käyttö työlajeittain 

• Aikaraportit: Töiden läpimenoaika tai sen osa-ajat 

• Lukumääräraportit: Työmääräimet, työpyynnöt  

• Laaturaportit: Vaativat usein käyttäjän arvioinnin valitusta otoksesta 

Raportteja voi hyödyntää halutessaan myös infonäytöillä. Tällöin kunnossapito-

organisaatio näkee päivittäisen työnsä tuloksen reaaliajassa raportteina. Raporteissa voi 

hyödyntää myös rajapintojen kautta muiden järjestelmien tuottamaa tietoa. Vastaavasti 

muut järjestelmät voivat myös hyödyntää rajapintojen kautta kunnossapitojärjestelmän 

tuottamaa tietoa.  

6.7.1 Käyttöönottovaiheen mittarit 

Käyttöönottovaiheen olennaiset mitattavat asiat olivat: 
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1) Järjestelmään syötettyjen työmääräimien lukumäärä viikoittain 

2) Järjestelmään syötetyn tiedon laatu (pääkäyttäjät seuraavat) 

3) Työkuorman kehittyminen: Rästissä olevat työt 

Ensimmäinen olennainen mitattava asia on käyttöönotossa järjestelmän käyttöasteen 

kehittyminen, eli kuinka suuri osa kunnossapidon töistä syötetään järjestelmään sovitun 

toimintatavan mukaisesti. Järjestelmää oppii käyttämään parhaiten yksinkertaisesti 

käyttämällä järjestelmää mahdollisimman paljon. Yrityksen ja erehdyksen kautta 

järjestelmän ominaisuudet tarkentuvat ja käytöstä tulee nopeampaa ja sujuvampaa. 

Tärkeintä käyttöönotossa on aluksi kannustaa syöttämään järjestelmään tietoa, esimerkiksi 

kuvia laitekorteille ja mielen päällä olevia tekemättömiä töitä työpyynnöiksi tai -korteiksi.  

Kun käyttäjä saa kehitettyä järjestelmän käytöstä rutiinin, tulee käyttäjälle antaa enemmän 

palautetta syötetyn tiedon laadusta ja siitä, onko järjestelmää käytetty sovitun prosessin 

mukaisesti. Laatuseuranta ja -palaute voi liittyä esimerkiksi työpyyntöjen ja työkorttien 

sisältöön:  

• Onko syötetty tieto yksiselitteistä ja helposti ymmärrettävää?  

• Ovatko työt kohdistettu tarkoituksenmukaisille laitekorteille? 

• Ovatko järjestelmään syötetyt työajat totuuden mukaisia? 

• Ovatko työkortit tarpeeksi hyvin dokumentoituja? 

• Ovatko vika-analyysit tehty huolellisesti? 

Avoimet tietokentät (”vapaan sanan kentät”) ovat haasteellisia, koska niiden perusteella ei 

voi automaattisesti muodostaa raportteja. Eri käyttäjien kirjaustapa vaihtelee, jolloin tiedon 

laatu ja määrä vaihtelevat. Tämän vuoksi avoimia tietokenttiä täytyy käsitellä yksitellen 

ihmisen toimesta, jotta niiden perusteella tehtävä analyysi olisi luotettavaa. Laatuseuranta 

ja -palaute toteutettiin käyttöönoton aikana järjestelmän pääkäyttäjien sekä kunnossapidon 

esimiesten toimesta säännöllisellä työkorttien tarkkailulla. Palaute annettiin suullisesti, 

sähköpostitse tai puhelimitse. Palaute otettiin vastaan positiivisesti, koska tällöin 

työntekijät kokivat, että järjestelmän käyttö nähdään tärkeänä, koska sitä seurataan ja 

kommentoidaan. Käyttäjien palautteen perusteella kaikista eniten passivoi sellainen tunne, 

jonka mukaan järjestelmään syötettyä tietoa ei seuraa kukaan eikä siihen reagoida millään 

tavalla. 
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Kolmas tärkeä seurattava asia on järjestelmän työkuorman kehittyminen. Järjestelmän 

käyttöönotossa voi syntyä tilanne, jossa töitä havaitaan ja lisätään järjestelmän työlistalle 

runsaasti, mutta työkuorma ei jostain syystä vähene, jolloin syntyy tilanne, jossa 

työkuorma kasvaa kumuloituvasti, jolloin aikataulutus ja priorisointi vaikeutuvat. 

Työkuorman kasautuminen voi johtua suuresta määrästä rästitöitä, töiden raportoimatta 

jättämisestä, tai järjestelmän alhaisesta käyttöasteesta. Esimerkiksi jos kunnossapidon 

tilaajaorganisaatio (SSS Oy) syöttää järjestelmään aktiivisesti työpyyntöjä, mutta 

kunnossapidon palvelutarjoaja ei ole onnistunut yhtä nopeasti kasvattamaan järjestelmän 

käyttöastetta, järjestelmässä oleva työkuorma kasvaa. Syntyneen työkuorman purkaminen 

vaatii tässä tilanteessa töiden priorisointia ja suunnittelua tilaajan ja palvelutarjoajan 

yhteistyönä sekä kunnossapitoasentajien järjestelmän käyttöasteen nostoa tavalla tai 

toisella. Kasautunut ja hallitsematon työkuorma voi heikentää motivaatiota käyttää alussa 

monimutkaiselta vaikuttavaa järjestelmää. Siksi on tärkeää panostaa järjestelmään tulevan 

työkuorman tehokkaaseen priorisointiin ja aikataulutukseen.  

Erittäin tärkeää järjestelmän käyttäjäpalautteen annossa on se, että käyttäjää tulee 

kannustaa jokaisesta oikeaan suuntaan otetusta askeleesta. Tietojärjestelmän käyttöönotto 

voi aiheuttaa alkuvaiheessa suurtakin muutosvastarintaa. Henkilöt voivat kokea, että 

tietojärjestelmän käyttöön laitetusta työajasta ei ole heille tai muille hyötyä. Tämän vuoksi 

on tärkeää korostaa järjestelmän tuomia hyötyjä, ja myös mahdollisimman nopeasti 

toteuttaa käytännön kehitysaskeleita järjestelmästä kerättyyn tietoon perustuen. Käytännön 

toimenpiteet voivat olla esimerkiksi ennakkohuolto-ohjelmien päivitys tai kroonisesti 

vikaantuvan laitteen modernisointi. 

6.7.2 Käyttöönottovaiheen jälkeiset mittarit ja raportit 

Muiden raporttien, kuten työlaji- ja laiteraporttien, merkitys korostuu vasta, kun 

järjestelmään saadaan enemmän tietoa (kattavampi, laadukkaampi otos). Käytön 

alkuvaiheessa järjestelmään syötetyn tiedon laadussa on usein parantamisen varaa. 

Laitekohdistukset-, aikaraportointi ja vika-analyysit saatetaan tehdä esimerkiksi 

mahdollisimman nopeasti, jolloin ne eivät vastaa totuutta. Lisäksi käyttöönottovaiheessa 

järjestelmän alhainen käyttöaste johtaa siihen, että raporteista ei välity totuudenmukainen 

kunnossapidon kokonaiskuva. Tämän vuoksi käyttöönottovaiheen raportointiin kannattaa 

suhtautua kriittisesti ja panostaa sen sijaan käyttöasteen nostoon ja syötetyn tiedon laatuun. 



118 

 

Käyttöönottovaiheen päätyttyä tulee arvioida hetki, jolloin järjestelmään syötetyn tiedon 

määrä ja laatu mahdollistavat raportoinnin käyttämisen päätöksenteon tukena. Tällöin on 

tarkoituksenmukaista alkaa mittamaan kunnossapitoprosessia järjestelmän tuottaman 

tiedon avulla. Mitattavia asioita ovat esimerkiksi töiden läpimenoaika, laitteiden vaatima 

kunnossapitoresurssi, kunnossapitoprosessin laatumittaus sekä vikakorjausten osuus 

kunnossapidon töistä.  

6.8 Käyttöönoton eteneminen 

Käyttöönoton eteneminen laitehierarkian luomisesta järjestelmän luovutukseen saakka 

esitetään kuvassa 27. Kuvassa esitetään samalla järjestelmään syötettyjen työkorttien 

lukumäärä ajan funktiona. Syötettyjen työkorttien lukumäärä järjestelmässä kuvastaa 

melko kokonaisvaltaisesti järjestelmän käyttöasteen nousua. Työkortit indikoivat 

järjestelmään tehtyjä työpyyntöjä, työkortteja sekä generoitujen huoltojen lukumäärää. 

Kuvaan on myös samalla esitetty käyttöönottovaiheen päävaiheistus:  

 

Kuva 27. Kuvassa esitetään järjestelmän käyttöasteen kehittyminen. Kuvaan on lisäksi merkitty H-

kirjaimella huolto-ohjelmien lisäysten ajankohdat järjestelmään, sekä K-kirjaimella 

annetut peruskäyttäjäkoulutukset. 

Järjestelmän käyttöönoton yksinkertainen mittari on työkorttien lukumäärä. Kuvassa 

esitetään työkorttien lukumäärä, joita järjestelmään on luotu vuodelle 2018. Sen lisäksi 

järjestelmään on luotu myöhemmälle tulevaisuuteen aikataulutettuja huoltoja, joita ei 

kuitenkaan ole sisällytetty tähän kuvaan. Kuvasta nähdään projektin päävaiheita: Heinä-

syyskuussa järjestelmään saatiin luotua laiterekisteri ja suurin osa huolto-ohjelmista. 
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Lisäksi peruskäyttäjäkoulutukset saatiin suurilta osin pidettyä lokakuuhun mennessä. 

Tämän seurauksena järjestelmään luotujen työkorttien määrä saatiin luonnollisesti 

kasvamaan. Kuvaaja ei kuitenkaan kerro, onko työkortit tehty ja raportoitu valmiiksi 

saakka, vai onko ne vain luotu järjestelmän työjonoon. Taulukossa 10 esitetään projektin 

avainluvut yhteenvetona, josta kuitenkin nähdään, että järjestelmää on myös aloitettu 

onnistuneesti käyttämään joulukuuhun mennessä: 

Taulukko 10. Kunnossapitojärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin avainluvut. 

Avainluku Arvo Yksikkö 

Projektin kesto 13 kk 

Henkilöstöresurssi 1 Täysipäiväisiä työntekijöitä 

Henkilöstöresurssi 6-8 Muut projektijäsenet 

Aktiivinen käyttäjämäärä yhteensä 30-40 Henkilöä 

Laitteiden lukumäärä projektin päättyessä 10 600 Laitekorttia 

Töitä järjestelmässä projektin päättyessä 5 850 Työkorttia 

Valmistuneita töitä järjestelmässä 3 308 Työkorttia 

Järjestelmän käyttöasteen arvio 60-70 % Kunnossapidon töistä järjestelmässä 

Hankintavaihe ja perusominaisuuksien ja tietojen määrittely työllisti joulukuusta 2017 

toukokuuhun 2018 projektiryhmää. Toukokuusta joulukuuhun projektin henkilöresurssin 

tarve siirtyi ja painottui projektityöntekijään (diplomityöntekijä) sekä tilaajan 

kunnossapitopäällikköön. Kunnossapitopalveluntarjoajan sekä järjestelmän pääkäyttäjien 

arvion mukaan 60-70% kunnossapidon töistä kulkee käyttöönottoprojektin päättyessä 

järjestelmän kautta. On kuitenkin tärkeää huomata, että eri paikkakuntien välillä havaittiin 

merkittäviä eroja järjestelmän käyttöasteessa. Järjestelmä sisältää noin 5850 työkorttia 

projektin päättyessä. Näistä noin 5450 työkorttia ovat ennakkohuoltoja, jotka generoituvat 

automaattisesti luotujen huolto-ohjelmien mukaisesti. Tämän perusteella käyttäjän luomia 

työkortteja on syötetty järjestelmään noin 400 kappaletta. Näistä työtehtävistä 300 

kappaletta on raportoitu valmiiksi. Huolloista noin 3150 kappaletta on raportoitu valmiiksi. 

Loput huollot ja työkortit ovat käytännössä aikataulutettu vasta tulevaisuuteen, jotka 

kuitenkin jo löytyvät järjestelmästä ja siten esiintyvät luvuissa. Käyttöönottoprojektin 

päättyessä järjestelmän käytöstä voidaan listata seuraavat havainnot: 

• Ennakkohuollot toteutetaan aikataulujen mukaisesti 

• Työpyyntöjä tehdään ja niihin reagoidaan 

• Työkuorma ei siten kasaannu 

• Kunnossapitoprosessin toteutus järjestelmän kautta onnistuu 
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Kehitettävää: 

• Tekijäraportoinnin määrässä ja laadussa parannettavaa työkorteissa 

• Vastapalautetta huolto-ohjelmista tulisi saada enemmän (jatkuva 

parantaminen) 

• Töiden välivaiheiden kirjaaminen työkorteille. Nyt työkortti saattaa 

odottaa tyhjänä, kunnes se raportoidaan suoraan valmiiksi, vaikka työtä 

on suoritettu vaiheittain pidemmän aikaa. 

• Huoltokierrosten massakuittaaminen: Tarkastuslistat täytetään kerralla 

jälkikäteen, eikä havaintoja kerätä tai kirjata kierroksen aikana. 

Vastaavasti useita työkortteja raportoidaan massana jälkikäteen, jolloin 

huomioiden ja havaintojen kirjaaminen jää tyypillisesti vähemmälle. 

• Töitä kohdistetaan järjestelmäotsikoille, esimerkiksi ”Kaukolämmön 

pumppaus” sen sijasta, että työ kohdistettaisiin ”Kaukolämpöpumppu”-

laitteelle. Syynä tähän se, ettei laitetta joko löydetä KKS-järjestelmän 

mukaisesti laitehierarkiasta, tai laitteen etsimistä hierarkiasta ei nähdä 

tärkeänä. 

• Kaikkia tehtyjä kunnossapidon töitä ei kirjata järjestelmään. Tällöin 

järjestelmä ei voi tuottaa parasta mahdollista lisäarvoa. 

Projektin päättyessä voidaan todeta, että projekti onnistui aikataulun ja tavoitteidensa 

puolesta. Laiterekisteri ja huolto-ohjelmat saatiin yhtenäistettyä ja luotua järjestelmään. 

Järjestelmän käyttöaste on saatu nopeassa ajassa tyydyttävälle tasolle. Järjestelmän 

peruskäyttäjät ovat suhteellisen nopeasti sisäistäneet uuden järjestelmän käytön huolimatta 

projektin alkuvaiheessa koetuista epäluuloista järjestelmää kohtaan. Projekti muutti 

kunnossapidon päivittäistä tekemistä merkittävällä tavalla. Kunnossapitoa oltiin toteutettu 

jo vuosikymmeniä ilman sähköistä kunnossapitojärjestelmää. Kyseessä on merkittävä 

prosessimuutos tilaajalle ja palvelutarjoajalle. Käyttöönottoprojekti on päättynyt, mutta 

järjestelmän käytön ja ominaisuuksien kehittäminen tulevat jatkumaan koko järjestelmän 

elinkaaren ajan yhteistyössä järjestelmätoimittajan ja kunnossapitopalvelutarjoajan kanssa.    
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO PROJEKTISTA 

Diplomityön tavoitteena oli kuvata kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto keskisuuressa 

sähköä ja lämpöä tuottavassa yrityksessä, jossa ei ollut aikaisempaa sähköistä 

kunnossapitojärjestelmää taustalla. Työssä käytiin läpi yleisellä tasolla projektin konteksti, 

välivaiheet sekä käytetyt menetelmät. Työn tavoitteena oli löytää vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

1) Mitkä asiat ja toimintatavat mahdollistivat järjestelmän onnistuneen käyttöönoton? 

2) Mitkä asiat ja toimintatavat muodostivat haasteita järjestelmän käyttöönotossa? 

3) Kuinka järjestelmää ja sen käyttöä tulee kehittää käyttöönoton jälkeen? 

Vastaukset tavoitekysymyksiin käsitellään kappaleissa 7.1 ja 7.2 arvioimalla käytettyjä 

menetelmiä ja projektista saatuja havaintoja. Ennen pohdintaa esitetään yhteenveto 

projektin sisällöstä ja päävaiheista.  

Suur-Savon Sähkö Oy hankki ja otti käyttöön 2018 kotimaiselta toimittajalta sähköisen 

selainpohjaisen kunnossapitojärjestelmän, jonka avulla tuotanto-omaisuuden hallinta 

toteutetaan jatkossa. Työskentelin projektityöntekijänä toukokuusta joulukuuhun 2018. 

Työpanokseni ja vastuuni keskittyi erityisesti seuraaviin vaiheisiin: 

1) Laite- ja varaosarekisterin lisäys 

2) Reitti- ja kalenterihuoltojen yhtenäistäminen ja lisäys (FTM) 

3) Käyttäjien peruskoulutus  

4) Käytön määrän ja laadun seuraaminen ja palautteen anto  

5) Käyttäjätuki tarvittaessa 

6) Järjestelmän sisällön muokkaus kokemusten perusteella 

Laite- ja varaosarekisterin luomisen arvioitiin vastaavan suurinta osaa (noin 60 %) koko 

käyttöönottoprojektin työkuormasta. Syitä tälle ovat maantieteellisesti hajallaan oleva 

tuotantolaitoskanta sekä vaihteleva dokumentaation taso. Laitteet oli kirjoitettava rivi 

riviltä tiettyyn formaattiin, jotta ne saatiin massana siirrettyä järjestelmään. Varaosat 

(suuruusluokka 300-400 kappaletta) lisättiin käsin järjestelmään käyttöliittymän kautta. 

Laiterekisterin luominen järjestelmään on pullonkaula koko käyttöönottoprojektille, koska 

järjestelmään ei voi kirjata töitä ilman, että niitä saa kohdistettua laitteelle. Sen vuoksi on 
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tärkeää toteuttaa käyttöönotossa laiterekisterin luominen mahdollisimman nopeasti. 

Laiterekisterin luominen kaikkien tuotantolaitosten osalta vei kuitenkin aikaa käytännössä 

kolme kuukautta toukokuusta elokuuhun. Vasta tämän jälkeen järjestelmää pystyi 

käyttämään ja hyödyntämään kunnolla. 

Seuraavaksi kuormittavin osavaihe oli FTM-rutiinien yhtenäistäminen. Tämä sisälsi 

huolto-ohjelmien läpikäymisen, käyttäjä-kunnossapitäjien kokemusten keruun sekä 

yhtenäistettyjen ohjelmien laatimisen. Kunnossapitotoiminta oli ollut 

tuotantolaitoskohtaista ja avainhenkilösidonnaista ennen sähköisen 

kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa. Toiminnan suunnittelu ja toteutus pohjautui 

kokeneeseen kunnossapito-organisaatioon: Laitokset ovat pääasiassa pienikokoisia ja 

tekniikaltaan yksinkertaisia, ja niitä oli käytetty ja kunnossapidetty saman henkilöstön 

toimesta jo vuosia. Tämä mahdollisti kunnossapitotoiminnan jonkin asteisen hallinnan 

ilman sähköistä kunnossapitojärjestelmää. Huolto-ohjelmat olivat paikkakuntakohtaisia ja 

niiden formaatti ja sisältö vaihteli. Huolto-ohjelmia yhtenäistettäessä oli koottava eri 

muodoissa oleva tieto ja kokemus: 

1) Sähköiset tiedostot: Excel-taulukot, Word-asiakirjat, .pdf-tiedostot, lokikirjat 

2) Kirjallinen materiaali: Huoltovihkot, kansiot, tulosteet 

3) Hiljainen tieto: Päällikkö-, esimies- ja asentajatason kokemus ja näkemys 

Kerätystä tiedosta yhdistettiin kollektiivisesti sisäiset parhaat käytännöt. Oli havaittavissa, 

että eri paikkakunnilla oli erilaista erikoisosaamista. Esimerkiksi toiset paikkakunnat 

hallitsivat poltinhuollot paremmin ja toiset olivat kokeneempia esimerkiksi pumppujen 

kunnossapidossa. Lopputuloksena luotiin yhtenäinen aikaan perustuvan ennakoivan 

kunnossapidon kokonaisuus, joka lisättiin järjestelmään. Kokonaisuus sisälsi seuraavat 

toimenpideohjelmat: 

1) Puhdistus- ja voiteluhuollot 

2) Viranomaistarkastukset ja muut tarkastukset 

3) Kiinteistöhuolto 

4) Laitos- ja laitekoekäytöt ja turvatarkastukset 

5) Kunnonvalvonta- ja tarkastuskierrokset 

6) Kaivohuollot 

7) Revisiotoimenpiteet 
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Kolmas merkittävä välivaihe oli käyttäjien koulutus ja käytön seuraaminen ja tuki. 

Käyttäjien koulutus ja tuki aloitettiin välittömästi, kun laitehierarkiaan saatiin lisättyä 

ensimmäiset tuotantolaitokset. Tämän jälkeen koulutuksia, huoltoja ja laitteiden lisäystä 

järjestelmään tapahtui samanaikaisesti. Kuitenkin oli havaittavissa, että järjestelmän 

käyttöaste lähti nousuun vasta, kun laiterekisteri ja huoltokokonaisuus oli saatu luotua 

järjestelmään. Järjestelmään syötettyä tietoa, kuten työpyyntöjä ja työkortteja käytiin läpi 

käytännössä päivittäin ja niistä annettiin palautetta ja ohjeistusta tarvittaessa puhelimitse. 

Lisäksi käyttäjille annettiin mahdollisuus olla yhteydessä puhelimitse aina, kun apua 

tarvittiin järjestelmän puitteissa. Apua tarvittiin järjestelmässä erityisesti seuraaviin 

asioihin: 

1) Laitteiden löytäminen laitehierarkiasta 

2) Töiden löytäminen työkorttimassasta 

3) Työkortin ominaisuudet: Työkortin luominen ja täyttäminen 

4) Prosessi: Ketkä, milloin ja miten käsittelevät työkortteja ja -pyyntöjä 

Käyttäjiltä kerättiin säännöllisesti palautetta suullisesti, sähköpostilla ja puhelimitse 

järjestelmästä ja sen ominaisuudesta. Käyttäjät myös oma-aloitteisesti antoivat paljon 

palautetta ja mielipiteistä järjestelmän bugeista, käytettävyydestä sekä sovitusta prosessista 

järjestelmän käytön suhteen. Kaikki palaute listattiin ja käsiteltiin kunnossapitopäällikön, 

järjestelmätoimittajan ja kunnossapitopalvelutarjoajan yhteistyönä. Palaute johti 

esimerkiksi järjestelmän ominaisuuksien kustomointiin, ennakoivan kunnossapidon 

toimenpideohjelmien kehitykseen, laitehierarkiamuutoksiin sekä kunnossapitoprosessin 

muutoksiin.  

Verrattuna muihin vastaaviin projekteihin, joihin tutustuttiin hankintavaiheessa, projektin 

tavoitteet suhteutettuna projektin aika- ja henkilöresursseihin olivat kunnianhimoisia. 

Referenssien mukaan järjestelmän käyttöaste on saattanut muilla toimijoilla olla useamman 

vuoden ajan vain 50 % suuruusluokkaa kunnossapidon töistä. Vastaavia projekteja on 

myös toteutettu hyvin eri kokoisilla projektiryhmillä. Tietyillä toimijoilla on saattanut olla 

lähes kymmenkertainen henkilöresurssi käytettävissä vastaavanlaisiin projekteihin. Tällöin 

suurempi resurssimäärä on todennäköisesti johtanut myös kattavampaan laiterekisteriin, 

johon on syötetty jo käyttöönottovaiheessa enemmän tietoa.  
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Referenssien kokemusten perusteella haasteet ovat kulminoituneet käyttäjien asenteisiin: 

Tietojärjestelmän käyttöönotto on tyypillisesti herättänyt vastustusta vähintäänkin osassa 

henkilöstöä. Tietojärjestelmän käyttö on saatettu kokea turhaksi ja järjestelmän käytön 

opettelu stressaavaksi ja turhauttavaksi. Lisäksi henkilöresurssien riittävyys 

käyttöönottovaiheessa johtaa huonoon lopputulokseen: Järjestelmän perustiedot ovat 

puutteelliset, kuten laiterekisteri ja huolto-ohjelmat, ja lopputuloksena käyttöönotto 

viivästyy tai jopa ei toteudu.  

Käyttöönottoprojektin suunniteltiin päättyväksi 2018. Tavoitteena oli: 

• Laite- ja varaosarekisteri yhtenäinen ja kattava 

• Tärkeimmät ajonaikaiset FTM-rutiinit ja revisiopohjat luotu 

• Käyttäjäkunta koulutettu ja osaa käyttää järjestelmää oma-aloitteisesti 

• Kunnossapitoprosessi osataan toteuttaa järjestelmän kautta 

Verrattuna vastaaviin referenssiyrityksiin (muut energiayhtiöt, jotka ovat ottaneet CMMS-

järjestelmää käyttöön) SSS Oy:n käyttöönotto onnistui tavoitteiden mukaisesti: 

Järjestelmään saatiin nostettua aikataulun mukaisesti pystyyn yhtenäinen kokonaisuus 

sekavassa yhtiörakenteessa pienin henkilöresurssein. Pohdinta käyttöönottoprojektin eri 

toimintatapojen tehokkuudesta esitetään kappaleissa 7.1 ja 7.2. 

7.1 Kokemukset ja kehitysehdotukset käyttöönotosta 

1) Mitkä asiat ja toimintatavat mahdollistivat järjestelmän onnistuneen käyttöönoton? 

Järjestelmä- ja toimittajavalinta onnistui hankintavaiheessa: Yrityksellä ei ollut 

aikaisempaa sähköistä kunnossapitojärjestelmää taustalla, joten järjestelmän on oltava 

yksinkertainen ja selkeä uuden toimintatavan nopeaa implementointia varten, mutta 

kuitenkin kustomoitavissa ja laajennettavissa tarvittaessa toiminnan tason kehittyessä ja 

mahdollisten tulevaisuuden tarpeiden realisoituessa. Toimittajan organisaatio oli osaava ja 

joustava: palvelupyynnöt toteutettiin nopeasti, eikä asiakasta jätetty yksin järjestelmään 

liittyvien ongelmien ja haasteiden kanssa. Luonnollisesti tämä on osa ammattimaista 

toimitusta sekä myös sisältyy hankintasopimukseen: Järjestelmän on kyettävä myytyihin 

ominaisuuksiin.  
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Järjestelmän perusominaisuuksien (työpyyntö, työkortti, laitekortti, prosessi) määrittely 

toteutettiin tilaajan ja toimittajan puolesta järkevästi: Työnohjausprosessi on 

yksinkertainen ja nopea sisäistää. Vaihtoehtona olisi ollut muodostaa monimutkaisempi 

prosessi, joka olisi esimerkiksi vaatinut paljon enemmän aikaa ja osaamista järjestelmän 

peruskäyttäjiltä esimerkiksi tiedon syöttöön ja analysointiin. Työpyynnön, työkortin ja 

laitekortin sisällöt ovat mielestäni hyvä kompromissi järjestelmän nopean käytettävyyden 

ja kattavan tiedonkeruun väliltä. Järjestelmä haastaa organisaatiota sopivassa määrin 

nostamaan toiminnan tasoa, muttei sitä koeta kuitenkaan kohtuuttoman ”jäykäksi” ja 

hitaaksi käyttää. On tärkeää tunnistaa organisaation ja kunnossapitoprosessin nykytila ja 

suhteuttaa uuden toimintamallin vaativuus ja monimutkaisuus nykyiseen toiminnan tasoon: 

Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ensimmäistä kertaa prosessissa ei ole nopea tai helppo 

muutos toteutettavaksi.  

Käyttöönottoon sitoutunut henkilöstö niin järjestelmätoimittajan, tilaajan kuin 

kunnossapitopalveluntarjoajan puolesta mahdollisti nopean käyttöönoton: Lähtötietojen 

keruu onnistui hajanaisestakin dokumentaatiosta henkilöstön yhteistyön ja hiljaisen tiedon 

avulla. Kaikista motivoituneimmat käyttäjät lisäsivät kuvia oma-aloitteisesti laitekorteille, 

jolloin he tutustuivat samalla järjestelmään ja löysivät laitehierarkiasta puutteita ja 

muutettavia laitenimiä. Nämä henkilöt huomioitiin palautteessa ja heitä palkittiin, josta he 

luonnollisesti ilahtuivat ja motivoituivat entisestään. Kaikki projektin osapuolet osoittivat 

mielenkiintoa kehittää järjestelmää ja esittivät aktiivisesti mielipiteitään projektista ja 

järjestelmästä. Ilman koko organisaation yhteistyötä ja mielenkiintoa ottaa käyttöön ja 

kehittää järjestelmää, käyttöönotto ei olisi onnistunut vastaavassa määrin. 

Käyttöönottoon resursoitiin täysipäiväinen projektityöntekijä, joka vastasi tiedon syötöstä 

järjestelmään: Järjestelmän käyttöönotto ei siten tapahtunut ”muun työn ohessa”. 

Järjestelmään syötetty tieto on todennäköisemmin formaalia ja yhtenäistä, kun sama 

henkilö luo tietokokonaisuuden. Toisaalta aivan sama lopputulos saavutettaisiin myös 

useamman henkilön tiimillä, kunhan syötettävän tiedon muoto on sovittu ja kaikilla 

tiedossa. Tärkeintä kuitenkin on, että käyttöönottoon resursoidaan tarpeeksi tekijöitä ja 

aikaa, ja että järjestelmällä ja sen käyttöönotolla on selkeä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt 

(pääkäyttäjät). Käyttöönottoa sujuvoitti ja selkeytti myös tilaajan kunnossapitopäällikön 

näkemys järjestelmän halutuista ominaisuuksista ja toimintatavoista sekä erityisesti siitä, 

mihin projektiresursseja kannatti käyttää missäkin projektin vaiheessa.  
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Laite- ja huoltokokonaisuus on formaali ja yhtenäinen: Kaikki laitekoodit on luotu samalla 

logiikalla samoin kuin huolto-ohjelmat paikkakunnasta tai tuotantolaitoksesta riippumatta. 

Tämä helpottaa järjestelmän käyttöönottoa: Samoilla työntekijöillä voi olla useita eri 

paikkakuntia ja laitoksia, joiden kunnossapidosta he vastaavat. Järjestelmän käyttö on 

helppoa, kun tieto on jäsennelty systemaattisesti ja yhtenäisesti paikkakunnasta ja 

laitoksesta riippumatta. Yhtenäiset tietorakenteet helpottavat huomattavasti sisäisten 

parhaiden käytäntöjen jakamisen ja kehittämisen yli paikkakuntarajojen. 

Käyttöönottovaiheessa ymmärrettiin toteuttaa laite- ja huolto-ohjelmien luonti tarpeeksi 

kevyenä, jotta saatiin nopeasti luotua tarvittavat kokonaisuudet pystyyn. Tämä tarkoittaa, 

että laitekorteille syötettiin käyttöönottovaiheessa vain laitekoodi, nimi, laitetyyppi ja 

korkeintaan kilpikuva. Samoin huolto-ohjelmia luotiin massana siten, että laitekohtaiset 

ohjeet muotoiltiin yleispäteviksi riippumatta merkistä tai mallista. Kun kokonaisuus on 

saatu luotua yhtenäisesti ja loogisesti, on helppo jatkokehittää tuotantolaitoksittain 

laitekohtaisia ohjeita. Lisäksi laitehierarkiasta rajattiin pois vanhimpien laitosten 

”merkityksettömät laitteet”, putkistot ja laitteiden komponentit. Tämä käyttöönoton 

strateginen päätös vapautti ohjaamaan resursseja tärkeämpiin asioihin, kuten esimerkiksi 

käyttäjien ohjaamiseen järjestelmän käytössä.  

Järjestelmän peruskoulutuksissa käyttäjät käyttivät järjestelmää omilla päätelaitteillaan, 

jolloin he todennäköisemmin muistavat koulutussisällön paremmin. Tyypillisesti kynnys 

käyttää uutta järjestelmää on alussa kaikista suurin, jolloin jo heti koulutusvaiheessa tämä 

kynnys saatiin ylitettyä, ja käyttäjillä tyypillisesti olikin jo heti koulutusvaiheessa heti 

kysymyksiä järjestelmän ominaisuuksista ja ongelmista, joihin he jäivät järjestelmässä 

”jumiin”. Toinen vaihtoehto olisi ollut vain esitellä järjestelmän ominaisuuksia kokeneen 

käyttäjän toimesta, mutta todellisuudessa tällöin koulutettavalle ei jää vastaavaa 

muistijälkeä järjestelmän käytöstä, sekä hän ei pääse ”törmäämään” järjestelmän 

ensikäytössä kohtaamiinsa ongelmiin, joita lähes kaikilla tulee ensimmäistä kertaa 

järjestelmää käyttäessään. Paras tapa hallita tietojärjestelmä, on käydä läpi ja tutustua 

yrityksen ja erehdyksen sen ominaisuuksiin. 

Käyttäjille annettiin mahdollisuus soittaa milloin tahansa järjestelmän käyttöön liittyviin 

ongelmiin: Käyttäjät eivät ”jääneet jumiin” järjestelmän käytön kanssa, vaan pääsivät 

eteenpäin ja saivat samalla vinkkejä järjestelmän käyttöön liittyen. Käyttäjät hyödynsivät 
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tätä mahdollisuutta rohkeasti. Samalla käyttäjiltä voitiin kerätä palautetta ja ideoita 

järjestelmään liittyen. 

Käyttäjiltä kerättiin säännöllisesti palautetta järjestelmän käytöstä, ominaisuuksista ja 

huoltojen sisällöstä. Käyttäjät motivoituivat, kun he havaitsivat, että kaikki annettu palaute 

listattiin ja käytiin aidosti läpi, ja että heidän antamansa palaute johti käytännön 

muutoksiin heidän päivittäisessä työssään. Lisäksi käyttäjät pääsivät suunnittelemaan 

huolto-ohjelmia ja kehittämään niitä. Kun järjestelmän kehityksessä pääsee olemaan 

aidosti mukana, lisää se motivaatiota käyttää järjestelmää, koska tällöin työntekijää ei 

tavallaan vain käskytetä toimimaan puhtaasti muiden ideoihin perustuen. 

2) Mitkä asiat ja toimintatavat muodostivat haasteita järjestelmän käyttöönotossa?  

Kuten muissakin vastaavissa käyttöönottoprojekteissa, suurimmaksi haasteeksi muodostui 

järjestelmän käyttäjien alhainen motivaatio ottaa järjestelmää käyttöön varsinkin 

alkuvaiheessa. Järjestelmän tarpeellisuutta kyseenalaistettiin, sekä järjestelmän vaatima 

ajankäyttö koettiin turhauttavana. Tämä on kuitenkin hyvin tyypillistä, kun ajatellaan, että 

yhtäkkiä toteutetaan muutos, jonka seurauksena työajasta vaaditaan järjestelmän käyttöön 

jopa 10 %. Tyypillisiä osittain asenteellisia ajatuksia käyttöönotossa olivat: 

• ”Emme tarvitse järjestelmää” 

• ”Järjestelmävalinta on huono” 

• ”Käyttöönoton hetki on huono” 

• ”Järjestelmä tuhlaa jo valmiiksi vähissä olevaa aika ja henkilöresurssia” 

• ”Ei ole aikaa käyttää tai opetella järjestelmää” 

• ”Järjestelmän ominaisuudet ovat huonoja” 

• ”Järjestelmään luodut rakenteet eivät ole järkeviä” 

Järjestelmään ja sen ominaisuuksiin sekä yleensäkin kaikkeen toimintaan kohdistuva 

rakentuva kritiikki on tervetullutta: Toimintatapoja tulee muuttaa heti, kun keksitään 

järkevämpi tapa toimia. Tämän vuoksi palaute käytiin huolellisesti läpi, ja pyrittiin 

löytämään kehitettävät asiat asenteiden takaa. Kuitenkin loppujen lopuksi motivaatio 

käyttää järjestelmää kasvoi, kun järjestelmän tuomat hyödyt konkretisoituivat 

peruskäyttäjille: Tilannekuva selkeytyi koko organisaatiossa, kunnossapitoprosessi 

virtaviivaistui sekä järjestelmän tietojen pohjalta aloitettiin toteuttamaan heti käytännön 
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toimenpiteitä. Muutoksen sisäistäminen vaati lähtökohtaisesti vain aikaa, kuuntelua ja 

perusteluita. 

Laite-, varaosa- ja huoltotietojen luominen järjestelmään oli hidasta, koska dokumentaation 

taso vaihteli voimakkaasti. Uusimmista laitoksista löytyi kiitettävä dokumentaatio 

laitteista-, varaosista ja huolloista, mutta vanhimpien laitosten osalta tiedonkeruu perustui 

lähes kokonaan hiljaiseen tietoon ja paikan päällä käyntiin. Systemaattisempi ja 

formaalimpi dokumentoinnin taso olisi voinut nopeuttaa käyttöönottoa jopa useilla 

kuukausilla, tai vaihtoehtoisesti tämä aika olisi voitu ohjata projektissa johonkin muuhun 

asiaan.  

Käyttöönoton alkuvaiheessa kunnossapitoprosessin toteuttaminen järjestelmän kautta 

koettiin epäselväksi: Kuinka työ etenee työn tunnistamisesta työn päättymiseen? Kuka 

osallistuu eri vaiheisiin eri tilanteissa? Ennen sähköistä järjestelmää kunnossapitoprosessin 

hallinta toteutettiin palaverien, puhelimen ja sähköpostien avulla. Yksi järjestelmän käytön 

päätavoitteista on tehostaa tilannekuvan välittymistä kaikille siten, että aikaa tarvitsee 

käyttää mahdollisimman vähän samojen asioiden kertaamiseen eri ihmisille. Käyttöönoton 

alkuvaiheessa oli kuitenkin vaikea luopua välittömästi vanhoista käytännöistä: 

Järjestelmään saatettiin syöttää osa tiedoista, ja loput tiedoista välitettiin puhelimitse tai 

suullisesti. Lopputuloksena oli se, että järjestelmä sisälsi tietoa vaihtelevasti ja käyttäjät 

osasivat sitä etsiä myös vaihtelevasti: Tilannekuva ei ollut kaikilla selkeä. Koulutuksen 

avulla kuitenkin tilannekuva saatiin siirrettyä järjestelmään, jolloin työkorteille kirjoitettiin 

kattavampia kuvauksia työkorteille, jolloin tarve lisäselvittelyyn puhelimitse ja palaverien 

välityksellä vähentyi. 

Järjestelmän käyttöönotossa järjestelmästä löytyi käyttöön vaikuttavia virheitä: 

Järjestelmän ominaisuudet eivät toimineet halutulla tavalla, sekä järjestelmän käytössä 

ilmeni merkittävää hitautta. Nämä asiat kuitenkin saatiin ratkaistua järjestelmätoimittajan 

päässä. Lisäksi järjestelmän käytettävyyden havaittiin toimivan paremmin tietyillä laitteilla 

ja selaimilla, joka aiheutti käyttäjissä turhautumista. Tavoitetila luonnollisesti olisi, että 

järjestelmän käytettävyys ei riippuisi päätelaitteen tyypistä, mallista tai selaimesta.  

Työpyynnön tekeminen on järjestelmässä huomattavasti nopeampaa kuin työkortin 

valmiiksi raportoiminen. Käyttöönotossa ilmeni siten vaiheita, jolloin järjestelmän 

tekemättömien töiden määrä kasvoi. Osittain tähän vaikutti myös se, että 
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tilaajaorganisaatiolla oli useita henkilöitä, joilla oli aikaa ja mielenkiintoa opetella 

käyttämään järjestelmää kunnossapidon palvelutarjoajaa nopeammin, jolloin järjestelmään 

syötettiin enemmän työkortteja, kuin mitä niitä kerettiin toteuttamaan. Kasaantunut 

työkorttijoukko, joka odottaa osoitusta, suunnittelua ja aikataulutusta, aiheuttaa 

luonnollisesti stressiä ja heikentää motivaatiota opetella järjestelmän käyttöä. Kasaantunut 

työkuormaa käytiin kuitenkin yhdessä läpi ja peruskäyttäjät aktivoituivat ajastaan 

käyttämään järjestelmää ja täyttämään työkortteja. Työkuorma tasaantui siten käyttöönoton 

edetessä. 

”Aina on varaa parantaa.” Tämän kyseisen käyttöönoton kokemuksiin perustuen alle on 

listattu asioita, jotka olisi voitu toteuttaa paremmin, sekä huomioita jotka myös kannattaa 

tiedostaa vastaavissa projekteissa: 

• Jo ennen projektia kaiken olennaisen tiedon systemaattisempi ja 

formaalimpi dokumentointi: Tässä kontekstissa kyseessä ovat esimerkiksi 

tuotanto-omaisuus, kunnossapitoprosessin kuvaus ja huolto-ohjelmat. 

Dokumentointi vaatii aina aikaa, joten sen toteuttaminen on tavallaan 

optimointitehtävä. Dokumentointi kuitenkin lisää liiketoiminnan arvoa, 

nopeuttaa tämänkaltaisia kehitysprojekteja ja koulutuksia huomattavasti 

ja vähentää liiketoiminnan riippuvuutta avainhenkilöistä (henkilöriski). 

• Järjestelmässä on noin 10 000 laitekorttia. Yhden laitekortin 

perusteellinen tietojen täyttäminen voi dokumentaation tasosta riippuen 

kestää vartista jopa tuntiin. Tähän aikaan sisältyy dokumentaation keräys 

ja teknisten tietojen etsintä laitemanuaaleista. Tämän vuoksi tiedonkeruun 

toteuttaminen on resurssimielessä optimointitehtävä. Mikäli tavoitetasona 

on kattava laiterekisteri, johon sisällytetään laitteiden tekniset tiedot, tulee 

tämä huomioida myös projektiresursseissa: Tietojen keruu vaatii aikaa ja 

henkilöitä.  

• ”Vähän päivässä on paljon viikossa.” Järjestelmän tietojen keruussa olisi 

hyödynnetty enemmän peruskäyttäjiä, jolloin he olisivat systemaattisesti 

esimerkiksi valokuvanneet tietyn tavoitemäärän laitteita viikossa omilta 

vastuulaitoksiltaan. Lopputuloksena olisi ollut suuresta 

peruskäyttäjämäärästä johtuen kattavammin tietoa sisältävä laiterekisteri 
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sekä se, että käyttäjät todellisuudessa rutinoituvat käyttämään samalla 

myös järjestelmää. 

• Käyttöönottoa olisi voinut mitata systemaattisemmin ja muodostaa 

käytännön tavoitteita ja niihin liittyen kannustimia. Käyttöönoton 

onnistumisella on suuri taloudellinen arvo yritykselle, ja käyttöönoton 

onnistuminen on riippuvainen erityisesti pää- sekä peruskäyttäjien 

aktiivisuudesta järjestelmän käyttöön ja kehitykseen. Tämän vuoksi on 

järkevää kohdistaa resursseja myös henkilöstön kannustimiin varsinkin 

projekteissa, jotka tulee toteuttaa muun työn ohessa. 

• Kunnossapito ulkoistettiin 2016. Kunnossapitoprosessissa on 

havaittavissa edelleen muutosvaihe, jonka vuoksi 

kunnossapitoprosessissa havaittiin epäselvyyttä. Kunnossapitoprosessi 

olisi voitu kuvata ja kouluttaa selkeämmin ennen käyttöönottovaihetta tai 

viimeistään käyttöönottovaiheen koulutuksissa. Prosessien kuvauksen 

merkitys palvelutoiminnassa on ensiarvoisen tärkeää, jotta eri yritysten 

intressit saadaan yhdenmukaisiksi ja toiminta selkeäksi ja sujuvaksi.   

• Käyttäjätukea, lisäkoulutusta ja palautteen keruuta olisi voinut toteuttaa 

systemaattisemmin. Nyt kommunikointi painottui aktiivisiin käyttäjiin, 

jotka käyttivät järjestelmää ja ottivat yhteyttä järjestelmään liittyvissä 

kysymyksissä. Systemaattinen kommunikointi ja tiedonkeruu käyttäjiltä 

yhdistettynä suunniteltuihin tavoitteisiin, mittareihin ja 

kannustinjärjestelmiin olisi johtanut entistä parempiin tuloksiin.  

7.2 Kehitysehdotukset järjestelmän käyttöön 

3) Kuinka järjestelmää ja sen käyttöä tulee kehittää jatkossa? 

Järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön ja järjestelmä on luovutettu tilaajalle. 

Järjestelmän käyttöä tulee seuraavaksi kehittää lisäämällä tietoa laiterekisteriin, antamalla 

syventävää koulutusta peruskäyttäjille sekä mittaamalla järjestelmän käyttöastetta ja 

käytön laatua. Järjestelmän käyttöönotto voi kokemusten perusteella kestää jopa useita 

vuosia, kunnes rutiinit saadaan toteutumaan uuden toimintamallin mukaisesti. 
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Tietojen lisäys laiterekisteriin voidaan toteuttaa esimerkiksi jonkin vastuuhenkilön 

toimesta, yhtenäisesti organisaatiossa esimerkiksi asettamalla jokaiselle asentajalle 

päivittäinen tavoite tai järjestelmän käytön myötä syntyneen tarpeen mukaisesti 

tarvittaessa. Tietojen lisäyksen määrä ja toteutustapa on strateginen valinta: Mille laitteille 

tietoa lisätään? Mitä tietoa ja kuinka paljon laitteelle lisätään? Mitä resursseja käytetään ja 

missä määrin tietojen lisäykseen? Hankittu järjestelmä ei ole suunniteltu 

dokumentinhallintajärjestelmäksi, joten tiedon keruu tulisi keskittyä vain kunnossapidon 

kannalta olennaiseen tietoon: yleiskuva, kilpikuvat, laitemanuaali. Lisäksi kriittisten 

laitteiden perustietojen kirjaus käsin on perusteltua, jotta laitteita voidaan hakea näiden 

perustietojen avulla ryhmiteltynä laiterekisterin hakutoimintojen kautta. 

Lisäkoulutus voidaan toteuttaa resursseista riippuen joko yhtenäisesti koottuina 

koulutuspäivinä, tai vaihtoehtoisesti antamalla käyttäjäkohtaista koulutusta 

tuotantolaitoksilla, jolloin voi esimerkinomaisesti opastaa järjestelmän hyödyntämistä 

kenttäolosuhteissa. Järjestelmän käytöstä laadittavat sähköiset ja kirjalliset käyttöohjeet 

myös helpottavat ja yhdenmukaistavat järjestelmän käyttöä. Kaikista tehokkain, mutta 

samalla myös eniten pääkäyttäjäresurssia vaativa koulutusmuoto olisi viettää aikaa 

asentajien kanssa kentällä järjestelmän käytön parissa. Tällöin myös pääkäyttäjille 

konkretisoituisi aidosti järjestelmän käyttö kenttäolosuhteissa päivittäisessä operatiivisessa 

työssä. Tämä olisi tärkeää, koska erityisesti pääkäyttäjillä on mahdollisuudet ja vastuu 

muokata ja kehittää järjestelmän ominaisuuksia. Lähtökohtaisesti kuitenkin päävastuu 

järjestelmän käytöstä on jokaisella henkilöllä itsellään. Tärkeintä on tarjota kattava 

peruskoulutus ja mahdollisuus yhteydenottoon ongelmatilanteissa. 

Järjestelmän käyttöasteen seuranta ja käytön laadun varmistus kannattaa toteuttaa 

palaverikäytäntöjen avulla viikoittain, kunnes haluttu toiminnan taso on saavutettu. Kun 

järjestelmän katsotaan sisältävän tarpeeksi suuren osan kunnossapitoprosessin tiedosta 

laadukkaassa ja yhdenmukaisessa muodossa, voidaan järjestelmän avulla alkaa 

luotettavammin mittaamaan kunnossapidon todellista tehokkuutta. Huomiota kannattaa 

tällöin kiinnittää esimerkiksi laitekannan vikatiheyksiin, sovittujen aikataulujen 

pitävyyteen, vikakorjausten osuuteen sekä töiden läpimenoaikaan. Tällöin vaihtoehtona on 

seurata mahdollisesti palvelusopimuksessa sovittuja mittareita sekä muita tärkeäksi 

katsottuja kehityksen kohteina olevia asioita. Järjestelmän raportointiosio on täysin 

kustomoitavissa raportti- ja mittaritarpeen mukaisesti. 
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Järjestelmän kehitys on toteutettava luonnollisesti yhteistyössä 

kunnossapitopalvelutarjoajan, tilaajan sekä järjestelmätoimittajan kanssa. Vaikka 

järjestelmä hankittiin tilaajalle, on sen perimmäinen tarkoitus kuitenkin mahdollistaa 

mahdollisimman turvallinen, luotettava ja tehokas tuotanto-omaisuuden hallinta, jossa 

kunnossapitopalvelutarjoajan rooli on merkittävä. Tämän vuoksi järjestelmän kehityksessä 

tulee huomioida myös tilaajan tarpeiden lisäksi palvelutarjoajan ominaispiirteet, jotta 

yhteistyö toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Järjestelmätoimittajan intressinä on myös 

olla osallisena tuotteensa kehitystyössä. Järjestelmätoimittajayhteistyötä tarvitaankin usein 

järjestelmän kustomointiin, uusiin järjestelmärajapintoihin sekä päivityksiin. 

Käyttöönottoprojekti onnistui projektina tavoitteiden ja aikataulujen valossa. Järjestelmän 

käyttöönotto kuitenkin jatkuu. Kehittämistarvetta on edelleen erityisesti järjestelmän 

käyttöasteessa, järjestelmän käytön laadussa sekä uuden toimintatavan (prosessi) 

omaksumisessa. Kuitenkin jo käyttöönottovaiheessa järjestelmä on selkeyttänyt 

kunnossapidon ja tuotanto-omaisuuden hallinnan tilanne- ja kokonaiskuvaa läpi 

organisaatio- ja paikkakuntarajojen ja johtanut käytännön kehitystoimenpiteisiin tuotanto-

omaisuudessa tai kunnossapidon toimintatavoissa. Lisäksi projektin läpivienti yhtenäisti 

toimintaa ja lisäsi kommunikaatiota tilaajan ja kunnossapitopalvelutarjoajan välillä. 

Järjestelmä on siten jo käyttöönottovaiheessa auttanut kunnossapitoa saavuttamaan 

päätavoitettaan, eli tuotanto-omaisuuden mahdollisimman turvallista, luotettavaa ja 

kustannustehokasta hallintaa.   
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