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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella juurisyyanalyysiprosessi, jota voidaan 

hyödyntää vikaantumisten analysoimisessa. Juurisyy tarkoittaa vikaantumisen perimmäistä 

syytä ja se voi olla tekninen, johtamisesta johtuva tai inhimillinen syy. Tavoitteena oli myös 

selvittää, että millainen lähtötilanne yrityksessä on juurisyyanalyysin suorittamiseksi. 

Tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja tietoa haettiin LUT Finnasta ja internetistä. 

Kirjallisuustutkimuksessa tutkittiin käyttövarmuuden ja mekaanisen vikaantumisen teoriaa 

sekä erilaisia juurisyyanalyysitapoja. Yrityksen valmiuksia juurisyyanalyysin 

suorittamiseen selvitettiin haastattelemalla sekä kunnossapidon, että tuotannon henkilöstöä. 

Kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen perusteella kehitettiin juurisyyanalyysiprosessi. 

Analyysin tueksi on tärkeää kerätä tarpeeksi objektiivista tietoa. Juurisyyanalyysi pitää 

tehdä, jos vikaantumisen vaikutukset ovat huomattavat tai jokin laite vikaantuu 

huomattavasti ennen sen suunniteltua elinikää. Toisaalta jossain laitteessa voi olla paljon 

yksittäisiä vikoja, jolloin pitää miettiä, että mistä se johtuu. Juurisyyanalyyseja ja –

prosesseja on kuvattu kirjallisuudessa laajasti. Yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvat 5 

miksi- ja Apollo RCA -analyysit. Jos juurisyyanalyysiin ei ole tarpeeksi tietoa, kannattaa 

suorittaa koe, jonka avulla selvitetään juurisyy. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, 

että analyysia tekevässä ryhmässä on tarpeeksi osaamista analyysin luotettavuuden 

takaamiseksi. Juurisyyanalyysi pitää dokumentoida ja parannusten toteutumista on 

seurattava.  

Suurimmaksi haasteeksi juurisyyanalyysin suhteen koettiin tällä hetkellä se, että ei ole 

olemassa vikadokumentaatiota, jonka perusteella voitaisiin analysoida vikaantumisia. Tällä 

hetkellä yrityksessä ollaan ottamassa käyttöön kunnossapidon tietojärjestelmää, jonne 

halutaan tulevaisuudessa tallentaa kaikki tieto liittyen laitteiden kunnossapitoon. 

Jatkotutkimusehdotuksena on käyttäjäkunnossapidon sekä kunnonvalvonnan aloittaminen. 
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The aim of this research was to develop a root cause analysis process, which can be utilized 

in the analysing of failures. A root cause means the farthest reason for a failure and it can be 

due to technical, managerial or human reasons. The other aim for this research was to 

investigate does the company have resources to perform the root cause analysis. 

 

The research was conducted as a literary research and it was based on LUT Finna-database 

and internet. In the literature research dependability, mechanical failures and different root 

cause analyses were researched. The company’s abilities to conduct the root cause analysis 

were assessed by interviewing personnel in the maintenance and production departments. 

On the basis of the literature research and the interviews the root cause analysis process was 

developed. 

 

For supporting the analysis, it is important to collect enough objective information. The root 

cause analysis would be done when the impact of a failure is significant or an asset fails 

before its intended useful life or if there are a lot of small failures in an asset. Root cause 

analyses and processes are described extensively in the literature. The most suitable analyses 

for the company are 5 Whys and Apollo RCA. Sometimes root causes are not found with 

analyses and then it is worth to carry out an experimental test. It is important that in the 

group, which performs the root cause analysis, is enough competence to do it. The process 

has to be documented always. The implementation of improvements must be followed. 

 

The biggest challenge with the root cause analysis at the moment is that there is not fault 

documentation, which could be used in the analysis process. In the future there will be a 

computerised maintenance management system, where information will be stored. As 

further study could be operator driven reliability and condition monitoring. 
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MTTF Mean time to failure, keskimääräinen vikaantumisaika 

MTTR Mean time to restoration, keskimääräinen häiriötoipumisaika 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kunnossapito on tärkeä osa teollisessa ympäristössä, sillä sen avulla pystytään vaikuttamaan 

tehokkuuteen ja laatuun. Tuotantolaitteiden pitää pysyä kunnossa, jotta pysytään 

tavoitelluissa läpimenoajoissa ja tuotanto on taloudellista. Meyer Turku Oy:n toiminnassa 

tämä korostuu eritoten, sillä se kilpailee erilaisen kustannusrakenteen omaavien aasialaisten 

telakoiden sekä osittain tai täysin valtio-omisteisten ja valtion rahoittamien eurooppalaisten 

telakoiden kanssa. Tässä tutkimuksessa käsitellään vikailmoitusten hyödyntämistä 

toiminnan kehittämisessä ja se on tehty Meyer Turku Oy:n kunnossapito-osastolle. Tarve 

tutkimukselle syntyi siitä, että monen ongelman toistuminen olisi vältettävissä, jos sen 

juurisyy tutkittaisiin. Näin voidaan oppia, että mitä pitäisi tehdä eri tavalla. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus tehdään, jotta Meyer Turku Oy:lla voitaisiin parantaa erilaisten 

tuotantolaitteiden käyttövarmuutta ja opittaisiin käyttämään hyväksi tietoa, jota eri laitteiden 

vikaantuessa kerätään. Tällä hetkellä telakan kunnossapidolla ei ole prosessia 

käyttövarmuuden parantamiseksi kerätyn tiedon perusteella. Tutkimuksessa kehitetään 

prosessi vian juurisyiden tutkimiseksi. Juurisyy tarkoittaa vikaantumisen kaikkein 

perimmäisintä syytä, joka poistamalla ongelma saataisiin poistettua kokonaan. Vaikka 

vikaantuminen on jo tapahtunut, on oikean juurisyyn selvittäminen tärkeää. 

Juurisyyanalyysista saadaan arvokasta tietoa ja sitä käytetään hyödyksi toiminnan 

parantamisessa. Pelkästään kuulopuheille ja oletuksille perustuvassa analyysissa ei 

välttämättä löydetä juurisyitä, jolloin ei pystytä parantamaan toimintaa ja ehkäisemään 

ongelman toistuvuutta. 

 

Meyer Turku Oy haluaa kehittää käyttövarmuuttaan ja kunnossapito on välineenä siihen. 

Yrityksessä halutaan mennä kohti ennakoivaa ja suunniteltua kunnossapitoa. Kunnossapito 

on yksi keino pitää investointi kannattavana ja tuotanto käynnissä ilman keskeytyksiä. 

Juurisyyanalyysista voi löytyä keinoja, joiden avulla voidaan kehittää ennakoivaa 

kunnossapitoa. Tämän lisäksi ei ole ollut selkeää prosessia, jonka avulla voidaan eliminoida 

ongelmia. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää prosessi, jossa vikailmoituksia saadaan hyödynnettyä 

toiminnan parantamisessa. Juurisyyanalyysiprosessissa tulisi seuloa vikailmoituksista 

merkittävimmät, joihin on selkeästi puututtava. Näille vikailmoituksille on tehtävä analyysi, 

jonka avulla selvitetään vian juurisyy. Juurisyyn poistamiseksi tarvitaan jokin parannus 

esimerkiksi ennakkohuoltosuunnitelmaan tai laitteen käynnissäpitoon. Myös muutosten 

toteutuminen pitää varmistaa. Hyvillä operointikäytännöillä ja suunnittelulla 

kunnossapidolla pystytään vaikuttamaan suoraan koneen käytettävyysaikaan, eli siihen 

kuinka paljon tuotantokonetta pystytään käyttämään ilman sitä pysäyttäviä vikoja. 

 

Tutkimusongelmana on se, että tulisi selvittää miten saadaan määritettyä parhaat mahdolliset 

käyttö- ja kunnossapitotavat, jotta mahdollisia vikaantumisia pystyttäisiin ennakoimaan 

ajoissa ja puuttumaan niihin ennen ilmenemistä. Halutaan tietää miten 

ennakkohuoltosuunnitelmia ja tuotannon toimintatapoja voitaisiin kehittää vikatietojen 

perusteella. Päätutkimuskysymys on: 

 Miten pystytään lisäämään käyttövarmuutta vikailmoitusten perusteella? 

 

Päätutkimuskysymys jakaantuu seuraaviin alatutkimuskysymyksiin, joille haetaan 

vastauksia tässä tutkimuksessa: 

 Minkälainen lähtötilanne yrityksellä on juurisyyanalyysiprosessin aloittamiseen? 

 Minkälainen prosessin tulisi olla vian ilmenemisestä käyttövarmuutta lisäävän 

toiminnon suorittamiseen? 

 Miten pystytään analysoimaan vikailmoituksia niin, että niistä löydetään merkittävät 

tapaukset, joille kannattaa löytää juurisyy? 

 Miten pystytään selvittämään juurisyy, eli millaisia mahdollisuuksia on 

vikailmoitusten analysoimiseksi? 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa kehitettävä toimintamalli kehitetään erityisesti telakan uusien 

tuotantolinjojen toimintaa varten. Uusilla tuotantolinjoilla tarkoitetaan telakan alkupään 

tuotantoa, jossa teräslevyistä –ja profiileista valmistetaan lohkoja. Vaikka 

juurisyyanalyysiprosessi on kehitetty uusia tuotantolinjoja varten, se on hyvin 

yleismaailmallinen ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin vikaantumisiin. Tässä tutkimuksessa 
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käsitellään ihmisten manuaalisesti kirjaamia vikailmoituksia. Tutkimuksessa ei käsitellä 

kunnonvalvonnasta tai prosessiparametreista automaattisesti saatavaa tietoa. Tutkimus 

rajataan niin, että se tukee luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa (RCM), joka on Meyer 

Turun kunnossapidon toimintamalli. Juurisyyanalyyseista käsitellään 5 miksi -tekniikkaa, 

kalanruotokaaviota, Apollo RCA:ta, RCA rt:tä ja PDCA-sykliä. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmien kuvaus 

Tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelminä kirjallisuustutkimusta ja empiiristä 

tutkimusta. Kirjallisuustutkimuksessa tietoa on haettu pääasiassa LUT Finnasta ja 

Scopuksesta. Tämän lisäksi on käytetty Meyer Turku Oy:n omaa lähdekirjallisuutta ja 

internetiä. Standardeja on haettu SFS:n tietokannasta sekä PSK standardointiyhdistys ry:ltä. 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään käyttövarmuutta, luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa, 

vikaantumista ja sen eri syitä sekä erilaisia tekniikoita, joilla voidaan analysoida juurisyitä. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaussa käytettiin seuraavia avainsanoja: 

 FMEA AND engineering 

 Ishikawa diagram 

 Cause and effect analysis 

 Fishbone analysis 

 Total productive maintenance AND engineering 

 Fault reason AND maintenance 

 Fault analysis AND maintenance 

 Fault diagnosis AND maintenace 

 Knowledge management AND maintenance 

 FMECA AND maintenance 

 Resilience AND maintenance 

 Root cause analysis AND maintenance 

 Root cause analysis AND costs 

 RAM analysis 

 5 why 

 The Resnikoff’s conundrum 

 Dependability AND maintenance 

 Condition monitoring 

 Event tree AND maintenance 

 RCA rt 

 Competency mapping 
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 Root Cause Analysis AND savings 

 Knowledge AND shop floor 

 Life Cycle Costs AND Maintenance 

 Motivation AND Shop floor 

 Engineering AND Management model 

 

Tutkimusta varten haastateltiin uusien tuotantolinjojen kanssa tekemisissä olevia 

toimihenkilöitä sekä tuotannon, että kunnossapidon puolelta, jotta saadaan selville, että 

millaiset edellytykset juurisyyanalyysille on ja minkälainen prosessin pitäisi olla. Aikataulun 

puitteissa ja datan puutteen vuoksi uusille linjoille ei tehty juurisyyanalyysia.  
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2 KUNNOSSAPITO JA KÄYTTÖVARMUUS 

 

 

Yritykset hankkivat itselleen tuotantovälineitä suorittamaan töitä, joiden avulla pystyttäisiin 

luomaan lisäarvoa ja tekemään voittoa. Kunnossapidon tarkoituksena on pitää fyysinen 

käyttöomaisuus siinä tilassa, että se pystyy tekemään sille määritetyt tehtävät, kun sitä 

tarvitaan. Tämä tarkoittaa käyttövarmuuden varmistamista. Tavoitteena on pitää 

toimintakykyä yllä eli yritetään estää laitteiden hajoaminen ja ylläpitää tuotannon laatua. 

Tärkeitä kunnossapidon tehtäviä ovat laitteiden pitäminen turvallisina, häiriökorjaaminen, 

parantaminen sekä suunnitteluvirheiden korjaaminen. Kunnossapidon pitää valvoa myös 

oikeanlaista käyttöä ja kehittää sekä käyttö- että kunnossapitotaitoja. Tämän lisäksi 

kunnossapidolle kuuluu koneen elinkaaren varrelta kerätyn datan analysointi ja sen pohjalta 

päätöksen tekeminen. (Järviö & Lehtiö 2017, s. 19.) 

 

Kunnossapidon tarkoituksena on lisätä käyttövarmuutta SFS-EN 13308 (2017, s. 11) 

mukaan käyttövarmuus tarkoittaa sitä, että laite toimii niin kuin on tarkoitettu haluttuna 

ajankohtana. PSK 9101 (2018, s. 2) lisää kansainväliseen standardiin oletuksen, että ulkoiset 

resurssit ovat saatavilla. PSK jakaa kunnossapidon suunniteltuun kunnossapitoon ja 

häiriökorjauksiin, jotka jakautuvat vielä omiksi alalajeikseen. Kuvassa 1 esitetään 

kunnossapitolajien jaottelu. Kunnossapitoa halutaan kehittää yleisesti niin, että se on 

ennakoivaa ja häiriökorjauksia on mahdollisimman vähän. Ehkäisevään kunnossapitoon 

kuuluu koneen käyttövarmuuden ylläpito, laitteen korjaus toimintakyvyn heikennyttyä 

ennen vian syntymistä ja vikaantumisen estäminen. (PSK 6201 2011, s. 22-23.) 

 

Ehkäisevä kunnossapito jakautuu jaksotettuun kunnossapitoon ja kuntoon perustuvaan 

kunnossapitoon. Jaksotetussa kunnossapidossa laitteelle tehdään huolto ilman sen kunnon 

tutkimista etukäteen tietyin väliajoin. Jaksotettu kunnossapito voi määräytyä esimerkiksi 

kalenteriajan tai tuotantomäärien mukaan. Kuntoon perustuvassa kunnossapidossa käytetään 

kunnonvalvontaa laitteen tämän hetkisen kunnon määrittämistä eli diagnoosia varten ja sen 

avulla pystytään tekemään myös prognoosi, jonka avulla ennustetaan vikaantumista. Niiden 

avulla voidaan määrittää ehkäisevän kunnossapidon tarve ja ajankohta. (PSK 6201 2011, s. 

22-23.) 
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Kuva 1. PSK:n määrittelemät kunnossapitolajit (PSK 6201 2011, s. 22). 

 

Kunnostaminen tarkoittaa laitteen huoltoa ja palauttamista käyttöön korjaamolla. 

Parantavalla kunnossapidolla pyritään parantamaan toimintavarmuutta ja/tai 

kunnossapidettävyyttä muokkaamalla laitetta. Häiriökorjaus tarkoittaa laitteen korjaamista 

toimintakelpoiseksi alkuperäiselle tasolle. Se voidaan tehdä välittömästi tai siirtää 

myöhemmäksi parempaan ajankohtaan, jos se on mahdollista. (PSK 6201 2011, s. 23.) 

 

Yritykset tekevät harvoin kunnossapidosta osan kilpailullista strategiaansa. Puutteellinen 

kunnossapidon kehittäminen johtaa siihen, että organisaation kilpailukyky laskee, koska 

tuotannon suoritusteho ja käyttövarmuus ovat laskeneet. Tällöin myös seisokkiaika on 

lisääntynyt ja tuotannon laatu voi huonontua. Lopputuloksena on toimintavarmuuden 

epäluotettavuus. (Ahuja & Khamba 2008, s. 710.) Kunnossapidon arvostus yrityksessä 

syntyy johtoryhmässä. On ymmärrettävä, että kunnossapidon avulla pystytään vaikuttamaan 

suuresti koneiden kustannuksiin ja turvallisuuteen. Hyvä kunnossapito kasvattaa tuotantoa 

ja kannattavuutta. (Idhammar 2019, s. 33) 

 

Useasti tuotanto ja kunnossapito eivät tee tarpeeksi yhteistyötä ja jaa tietoa, mikä luo 

kunnossapidon toimintaan jännitettä. Voi käydä niin, että kunnossapidolle suunniteltu aika 

otetaankin tuotantoon, jotta voitaisiin muun muassa kuroa myöhästynyttä aikataulua kiinni. 

Toisaalta voi olla myös vaikeaa saada vakuutettua tuotanto siitä, että kunnossapito tarvitsee 

aikansa ennen kuin ollaan tilanteessa, jossa pitää tehdä häiriökorjaus. Jos kunnossapito 



16 

 

nähdään vain korjaavana ryhmänä, voi olla vaikeaa tehdä ennakoivia tehtäviä. (Strawn 

2018.) 

 

Taulukko 1. Eri kunnossapidon toimintojen vaikutus toimintakelpoisuusaikaan ja 

seisokkiaikaan (Hupjé 2017b, s. 3). 

Taktiikka Toimintakelpoisuus-

ajan muutos %-yks. 

Toimintakelpoisuus 

aika 

Seisokkiajan 

muutos 

Häiriökorjauksilla 

toimiva tehdas 
 83,5 %  

Pelkkä työnsuun- 

nittelu 
+0,5   

Pelkkä aikataulutus +0,8   

Pelkkä ehkäisevä 

kunnossapito / 

kunnonvalvonta 

-2,4   

Kaikki kolme 

taktiikka 
+5,1 88,6 % 30,9 % 

Virheiden 

poistaminen 
+14,8 98,3 % 89,7 % 

 

Taulukosta 1 voidaan nähdä, että miten erilaiset kunnossapitotoimet vaikuttavat 

tehdasympäristössä laitteiden toimintakelpoisuusaikaan ja seisokkiaikaan. Kuten taulukosta 

nähdään, niin pelkkä työnsuunnittelu ja aikataulutus on todettu nostavan 

toimintakelpoisuusaikaa yhteensä alle kahdella prosenttiyksiköllä. Jos yrityksessä 

harjoitetaan ennakoivaa kunnossapitoa, mutta sitä ei suunnitella tai aikatauluteta, niin se 

vaikuttaa toimintakelpoisuusaikaan negatiivisesti. Yhdessä nämä kolme toimintoa lisäävät 

toimintakelpoisuusaikaa. (Hupjé 2017b, s. 3.) 

 

Kaikkein suurimman hyödyn tuo kuitenkin virheiden poistaminen. Virheiden poistamisen 

suuri vaikutus perustuu siihen, että ongelmia on monessa eri kohdassa tehtaan elinkaarta ja 

sama ongelma ei toistu enää ikinä uudestaan. Virheitä ja ongelmia tulee tehtaan 

suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa. 

Kunnossapidon perimmäisenä tarkoituksena on huoltaa ja korjata laitteet, joten vikojen 
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poistamiseen tarvitaan erillinen panostus. (Hupjé 2017b, s. 4.) Käyttövarmuutta tukevassa 

yrityskulttuurissa vikaantumisten syyt halutaan tutkia ja niiden uudelleen esiintyminen estää. 

Reaktiivisessa kulttuurissa vikaantumisten uudelleen esiintymiseen ei kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota. (Thomas 2005, s. 143-147.) 

 

Kunnossapidon kustannukset ovat merkittävä osa käytön kustannuksista myös valmistavassa 

teollisuudessa. On laskettu, että kunnossapidon osuus tuotteen lisäarvosta on 20 – 40 

prosenttia. Kunnossapidon avulla pystytään vaikuttamaan muun muassa työvoima-, 

materiaali-, työkalu- ja välillisiin kustannuksiin. Globaalin kilpailutilanteen kiristyessä 

kunnossapito osana tuotannon strategiaa auttaa saavuttamaan tuottavuutta ja laatua. 

Kunnossapidon tehokas yhteistyö tuotannon kanssa koko laitteen elinkaaren ajan, eli 

investoinnin aloituksesta sen hävittämiseen, auttaa säästämään resursseja.  On arvioitu, että 

kunnossapidon kustannuksia voitaisiin laskea kolmanneksella ja tuottavuus kasvaisi silti. 

Tämä vaatisi kunnossapidon arvostuksen nostamista ja sen johtamisen kehittämistä. (Ahuja 

et al. 2008 s. 710-711.) 

 

On osoitettu, että jopa 60 prosenttia kunnossapidon kustannuksista olisi ehkäistävissä 

optimoimalla. Käytännössä 20 – 30 prosentin alennus kustannuksissa on saavutettavissa 

järkevillä toimenpiteillä. Häiriökorjaukset vaativat arvion mukaan kolmesta neljään kertaan 

enemmän työvoimaa ja kustannuksia, kuin ehkäisevä kunnossapito. Kunnossapidon 

kustannuksia voi olla vaikea hahmottaa, koska usein kustannukset ovat piilossa. Esimerkiksi 

tuotannon alasajolle tai myöhästyneelle aikataululle on vaikea laskea hintaa. Kustannusten 

hahmottamista vaikeuttaa myös tehdyn työn dokumentaation puute. Jos ei tiedetä tarkasti 

mitä ollaan tehty, on vaikea määrittää tarkkoja kustannuksia. (Strawn 2018.) 

 

2.1 Käyttövarmuus ja sen arvioiminen 

Käyttövarmuus tarkoittaa käytännössä laitteen kykyä toimia halutulla tavalla silloin, kun sitä 

pitää käyttää ja ulkoiset resurssit ovat saatavilla. Käyttövarmuuden eri osa-alueet on esitetty 

kuvassa 2. Sen ensimmäinen osa-alue on toimintavarmuus, joka voidaan määritellä sen 

todennäköisyytenä, että pystyykö laite suorittamaan siltä halutun toiminnon tiettynä 

ajanjaksona ja tietyissä olosuhteissa. Kunnossapidon organisaation kykyä suorittaa tehtävä 

halutulla ajanhetkellä tai –jaksolla kuvataan kunnossapitovarmuudella. 

Kunnossapidettävyys taas liittyy siihen, että miten hyvin laitteen toimintavarmuus on 



18 

 

pidettävissä tai palautettavissa tilaan, jota siltä vaaditaan, kun käytettävissä on oikeat 

menetelmät ja resurssit. (PSK 6201 2011, s. 7-8.) 

 

Kunnossapidettävyydellä on erilaisia alakäsitteitä ja ne ovat suunniteltuja ominaisuuksia. 

Luoksepäästävyys tarkoittaa miten helposti päästään kohteessa suorittamaan 

kunnossapitotehtäviä. Vaihdettavuus tarkoittaa miten kohde on suunniteltu laitteen 

vaihtamista varten. Testattavuus tarkoittaa miten helposti pystytään testaamaan laitteen 

kunto tai toiminta. Vian paikannettavuus tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin pystytään etsimään 

ja paikantamaan vikoja laitteesta. Huollettavuus tarkoittaa käytännössä miten helposti huolto 

pystyvään suorittamaan. (PSK 6201 2011, s. 8.) 

  

 

 

Kuva 2. Käyttövarmuuteen vaikuttavat tekijät. 

 

Toimintavarma tuotanto saadaan aikaan kolmessa eri paikassa, jotka on esitetty kuvassa 3. 

Tuotannon toimintavarmuudelle luodaan pohja investointivaiheessa. Laitteiden ja prosessin 

toimintavarmuus pitäisi rakentaa LCC:n eli elinkaarikustannusten avulla. Usein 

investoitaessa keskitytään pitämään investointi aikataulussa ja mahdollisimman halpana. 

Luotettavalla ja vähemmän rikkoontuvalla laitteella on matalammat 

epäkäytettävyyskustannukset, jolloin se aiheuttaa vähemmän kustannuksia elinkaarensa 

aikana. Toimintavarmuus vaikuttaa LCC:hen laskevasti, mutta usein se nostaa hintaa 

investointivaiheessa, mikä voi haitata toimintavarman investoinnin tekemistä. Tekninen 

luotettavuus ja kunnossapidettävyys luovat pohjan laitteen käyttövarmuudelle. (Idhammar 

2019, s. 33-34.) Kun yrityksessä on uusia investointeja, niin käyttövarmuutta olisi mietittävä 

investointivaiheessa. Laitteissa on käyttövarmuudelle maksimitaso, jota on vaikea parantaa 

kunnossapidolla sen jälkeen, kun investointi on jo tehty. (Hupjé 2017a.) 
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Käytön vastuulla on optimoida valmistusprosessi ja -parametrit sekä eliminoida niihin 

liittyvä hukka. Kunnossapidon vastuulla on eliminoida rikkoutumisesta johtuva hukka. 

Hukkaa on esimerkiksi vaatimukset täyttämätön laatu ja liian alhainen käyttöaste. 

(Idhammar 2019, s. 33.) Käyttövarmuutta pystytään parantamaan keskittymällä 

kunnossapitotoiminnan perusteiden hallintaan. Parhaissa tuotantolaitoksissa on 90 % 

vähemmän seisokkiaikaa verrattuna keskinkertaisiin toimijoihin. Tulokseen on päästy 

kunnossapidon suunnittelun ja aikataulutuksen, ennakoivan kunnossapidon, 

kunnonvalvonnan ja juurisyiden eliminoinnin avulla. (Hupjé 2017a.)  

 

 

 

 

Kuva 3. Luotettavaan tuotantoon vaikutetaan monessa eri paikassa (mukaillen Idhammar 

2019, s. 33). 

 

Käyttövarmuudelle on määritelty erilaisia mittareita. Mittareita voidaan käyttää toiminnan 

kehityksen seuraamisessa, kehityskohteiden tunnistamisessa sekä investointivaiheessa eri 

vaihtoehtojen väliltä päätettäessä. Mittarit ovat hyviä myös yrityksen sisällä tehtävässä eri 

yksiköiden vertailussa ja kilpailijoihin verrattaessa. (PSK 9101 2018, s. 3.) Toiminta-

varmuuden mittarina voidaan käyttää keskimääräistä vikaantumisaikaa eli MTTF:ää (mean 

time to failure). Kunnossapidettävyyden mittarina voidaan taasen käyttää keskimääräistä 

Luotettava 
tuotanto

Kunnossapito:

Toimintavarma 
laitteisto

Operaatio: 

Tehokkaat prosessit

Tekninen 
toimintavarmuus ja 

kunnossapidettävyys

huomioitu 
investoitaessa
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häiriötoipumisaikaa eli MTTR:ää (mean time to repair). (Kelly 2006b, s. 196.) PSK 

Standardissa 9101 on määritetty käyttövarmuudelle erilaisia mittareita. Käyttövarmuuden 

mittareina voidaan käyttää PSK standardin 9101 (2018, s. 3) mukaisesti seuraavia suureita: 

 ”Kokonaiskäytettävyys 1) 

 Kunnossapidollinen ominaiskäytettävyys 2) 

 

 Häiriötön käytettävyys 

 Kunnossapidosta johtuva toiminnallinen käytettävyys 

 Toimintavarmuus 

 Tuotannon kokonaistehokkuus, KNL 

 Keskimääräinen vikaantumisaika, MTTF 

 Keskimääräinen häiriötoipumisaika, MTTR” 

 

2.2 Kerättävä vähimmäistieto käyttövarmuuden hallitsemiseksi 

PSK standardi 9101 määrittää vähimmäistiedon, joka pitäisi kerätä tapahtumahistoriaan. 

Tapahtumahistoria pitäisi kerätä käynnissäpidosta tietojärjestelmään. Järjestelmään pitää 

merkitä milloin vikaantuminen huomattiin, milloin sen vaikutus alkoi, milloin toimenpiteen 

vaikutus alkaa ja loppuu sekä milloin tuotanto on palautunut alkuperäiselle tai tavoitellulle 

tasolle. Ajankohdat voidaan kirjata joko automaattisesti järjestelmän kautta tai käsin 

järjestelmään. (PSK 9101 2018, s. 4.) 

 

Tämän lisäksi pitäisi määritellä poikkeaman kohde ja sen tyyppi, eli mistä se johtuu. Lisäksi 

pitäisi kirjata, että mikä vaikutus vikaantumisella on ennen korjaavaa toimenpidettä 

tuotantoon. Vaikutus voi olla tuotannon suorituskyvyn aleneminen, heikompi laatu tai jokin 

muu kustannusvaikutus. Vaikutus voidaan määritellä myös erikseen laitos- ja 

tuotantolinjatasolta komponenttitasolle. Myös korjaavan toimenpiteen vaikutus ja 

vikaantumisen vaikutus korjaavan toimenpiteen jälkeen pitäisi kirjata samalla tavalla. (PSK 

9101 2018, s. 6-8.) 

 

2.3 Käyttövarmuutta tukeva yrityskulttuuri 

Kuten tässä luvussa aikaisemmin todettiin, niin käyttövarmuuden parantamisen pitää lähteä 

yrityksen johtotasolta ja kaikkien yrityksen työntekijöiden tulisi ottaa se huomioon työssään. 

Teollisilla laitoksilla on useita erilaisia tavoitteita, kuten kustannustehokkuus, turvallisuus 
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ja ympäristöystävällisyys. Käyttövarmuus tukee kaikkia edellä mainittuja tavoitteita ja se on 

jokaisen työntekijän vastuulla käytössä ja kunnossapidossa jollakin tavalla. On tärkeää saada 

sitoutettua käyttövarmuuden kehittämisprosessiin henkilöstöä kaikista sen kanssa 

tekemisistä olevista organisaatioista. (Hupjé 2017a.)  

 

Käyttövarmuutta edistävien käytänteiden läpiviemistä auttaa se, että perustetaan työryhmä 

parantamaan sitä. Ryhmälle pitää kertoa mitä hyötyä uusista käytänteistä on. Usein 

kehitysprojektit, joilla saadaan suuri taloudellinen hyöty, innostavat henkilöstöä 

osallistumaan käyttövarmuuden parantamiseen entisestään. Onnistuneen projektin jälkeen 

pystytään osoittamaan, että käyttövarmuuden parantamisesta on hyötyä organisaatiolle. 

Visio, missio ja tavoitteet käyttövarmuudelle pitää olla määriteltyinä, jotta tiedetään mitä 

tavoitellaan. Lisäksi parhaat käytännöt pitää olla määritettyinä ja niitä on alettava 

toteuttamaan. Prosessissa on tärkeää myös seurata säännöllisesti, että miten eri osastoilla 

parannetaan käyttövarmuutta. Seurantaa pitäisi olla parin kuukauden välein, jolloin jokaisen 

osaston päälliköltä kysellään, että miten heidän alueensa käyttövarmuuden kehittäminen 

paranee. (Idhammar 2019, s. 33-35.) 

 

Reaktiivisesta kulttuurista käyttövarmaan siirtymiseksi tarvitaan kulttuurin muuttamista ja 

johtajuudella on erittäin iso rooli. Reaktiivinen kulttuuri tarkoittaa sitä, että laitteet pitäisi 

korjata heti, kun ne rikkoutuvat ja ennakoivaa toimintaa ei ole laajasti. Käyttövarmuuden 

johtajan tulee tietää, että miten organisaatio pystytään sitouttamaan tehokkaasti 

käyttövarmuutta parantaviin käytöksiin. Lisäksi pitää pystyä aloittamaan muutosprosessi ja 

johtamaan muutosta. Kun muutokset on saatu toteutettua, niitä pitää myös ylläpitää. (Hupjé 

2017a.) Käyttövarmuuden parantamisessa kaikkein hankalin osuus on muuttaa ihmisten 

käyttäytymistä. Vaikka ihminen tietää, että jokin asia olisi hänelle hyväksi, hän ei välttämättä 

muuta toimintaansa sen mukaiseksi. Kokonaisen yrityksen tai osaston käyttäytymisen 

muuttaminen on erittäin hankalaa ja tarvitsee erittäin määrätietoista toimintaa ja säännöllistä 

seurantaa. Näistä syistä muutoksen johtajan pitää olla sellainen, jota kaikki käyttövarmuuden 

työryhmässä arvostavat. (Idhammar 2019, s. 34-35.)  
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3 VIKA JA VIKAANTUMINEN 

 

 

Vika tarkoittaa sitä, että systeemi on sellaisessa kunnossa, että se ei pysty toteuttamaan siltä 

vaadittua toimintoa poisluettuna ehkäisevän kunnossapidon tai muiden suunniteltujen 

toimenpiteiden aikana tai ulkoisista tekijöistä johtuvana. Yleensä vika johtuu 

vikaantumisesta, mutta joskus vika on olemassa ennen vikaantumista. (SFS-EN 13306 2017, 

s. 31.) Vikaantuminen taasen tarkoittaa sitä, että systeemin kyky tuottaa haluttu toiminto 

häviää. Vikaantuminen on tapahtuma ja vika on tila. Kolmas oleellinen termi on vikamuoto, 

joka välillä sekoitetaan vikaantumiseen. Vikamuoto tarkoittaa tapahtumaa, jonka johdosta 

järjestelmä ei pysty suorittamaan haluttua toimintoa. (SFS-EN 13306 2017, s. 26.) 

 

Yhdellä systeemillä on useita eri toimintoja, jotka voivat vikaantua. On mahdollista, että 

kaikki toiminnot vikaantuvat, jolloin järjestelmä voi kärsiä useista vioista. 

Luotettavuuskeskeisessä kunnossapidossa eli RCM:ssä puhutaan usein toiminnallisista 

vikaantumisista, koska se on tarkempaa kuin puhua yhden järjestelmän vikaantumisesta. 

(Moubray 1997, s. 46-47.) Kuvassa 4 voidaan nähdä vikaantumisen eri mallit. Vain 11 % 

vikaantumisista on aikaan sidottuja. Perinteinen kylpyammemalli käy toteen vain 4 % 

vikaantumisista. Loput 89 % vikaantumisista ovat satunnaisia ja niiden todennäköisyys 

vikaantua ei kasva ajan kuluessa. Tästä syystä johtuen aikaan sidottu kunnossapito ei ole 

kaikkein tehokkain kunnossapidon lähestymistapa. Satunnaisiin vikaantumisiin kaikkein 

tehokkain lähestymistapa olisi kunnonvalvonta. Kunnonvalvonnalla saataisiin myös tieto 

vikaantumisesta ennen vikaantumista. (Isenhour 2013.) 

 

Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen mekaanisen vikaantumisen kehittyminen pyörivässä 

laitteessa ja miten sen voi havaita. Ensimmäisenä alkava vikaantuminen pystytään 

havaitsemaan kuukausia aikaisemmin värähtelystä värähtelyanalyysin avulla. Tämän 

jälkeen öljyanalyysista voidaan löytää siihen kuulumattomia partikkeleita. Viikkoja ennen 

vikaantumista pystytään kuulemaan, että koneessa on jokin vika. Päiviä aikaisemmin ennen 

vikaantumista pystytään tuntemaan lämpöä joko käsin tai sensorin avulla. Jos laitteesta tulee 

savua, niin silloin ollaan hyvin lähellä lopullista vikaantumista. (Tchakoua et al. 2014, s. 

2604.) 
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Kuva 4. Erilaiset vikaantumiskuviot jaoteltuina ikään liittyviin ja satunnaisiin vikaan-

tumisiin (Isenhour 2013). 

 

 

 

Kuva 5. Tyypillinen mekaanisen komponentin vikaantuminen (Tchakoua et al. 2014, s. 

2604). 

 

3.1 Vikaantumisen matemaattinen ja tilastollinen analysoiminen 

Vikaantumisista pitää kerätä tarpeeksi dataa, jotta olisi järkevää tehdä matemaattisia ja 

tilastollisia analyyseja. Tämä johtuu siitä, että jotkin tapahtumat ovat hyvin harvinaisia ja 
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ihmisistä riippuvaisia, joten niillä ei ole selvää historiaa. Vaikka tietoa vikaantumisista olisi 

saatavilla, on se usein epätarkkaa, jolloin voi olla vaikeaa tehdä sen perusteella päätelmiä 

tulevaisuudesta. Tämän lisäksi laitteen ikä, erilainen operointi ja tapahtumat vaikuttavat 

laitteeseen eri tavoin. Tarkan tiedon puuttuessa voidaan laatia karkeat todennäköisyydet. 

Tällöin ongelmana on subjektiivisuus, sillä kokemus ohjaa luonnollisesti ajattelua tiettyyn 

suuntaan. (Sharma & Sharma 2010, s. 65.) 

 

RCM:n uranuurtaja John Moubrayn mukaan toiminnallisten vikaantumisten tilastollinen 

analysoiminen on hankalaa hyvin monesta eri syystä. Teolliset laitteet voivat olla hyvin 

monimutkaisia kokonaisuuksia ja ne koostuvat useista erillisistä osakokonaisuuksista ja 

komponenteista. Eri komponenteilla on erilaiset todennäköisyydet vikaantumiseen ja voi 

olla vaikeaa saada selville todellinen todennäköisyys vikaantumiselle. Toiminnallisen 

vikaantumisen syyn selvittäminen voi olla vaikeaa myös sen takia, että sen syynä voi olla 

useita erilaisia vikamuotoja. Näiden yhteisvaikutusta voi olla vaikea määrittää. Useilla 

vikamuodoilla on myös samanlaiset oireet. (Moubray 1997, s. 250.) 

 

Datan käyttämistä enenemissä määrin voi vaikeuttaa se, että yleensä samantyyppistä laitetta 

on yksi tai kaksi tuotannon käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että otanta on liian vähäinen, jotta 

pystyttäisiin tekemään luotettavia päätelmiä datan perusteella. Tämän lisäksi laitteita 

voidaan kehittää ja modernisoida hyvin tiiviiseen tahtiin, jolloin voidaan kyseenalaistaa, että 

voidaanko aiemmin kerättyä vikaantumisdataa pitää saman laitteen datana. Vanhalla datalla 

ei pystytä välttämättä tekemään ajankohtaista arviota. (Moubray 1997, s. 251.) 

 

Ongelmana voi olla myös se, että ilmoitusten laatu vaihtelee erittäin paljon. Voi olla vaikeaa 

tehdä eroa potentiaalisen ja jo tapahtuneen vikaantumisen välillä. Lisäksi toisissa 

organisaatioissa voidaan tehdä vikailmoitus sellaisesta asiasta, josta ei toisessa 

organisaatiossa tehtäisi. Esimerkiksi kapasiteetin alennuttua hieman toisessa organisaatiossa 

siitä tehdään vikailmoitus ja toisessa taasen ei tehdä. Kolmanneksi valmistajalla ja 

käyttäjällä on erilainen näkemys siitä, että mikä kuuluu takuun piiriin. Yleensä valmistajan 

mielestä hän on vastuussa tietystä kapasiteetista rajatuilla käytön reunaehdoilla. Monet 

vikaantumiset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että laitteella on tehty asioita, joihin sitä ei ole 

mitoitettu tai suunniteltu. (Moubray 1997, s. 251-252.) 

 



25 

 

Eräs RCM:n historiadatan keruuta kritisoinut henkilö oli Howard L Resnikoff. Hän käsitteli 

artikkelissaan ”Mathematical Aspects of Reliability-Centered Maintenance” vuodelta 1978 

tilastoihin perustuvaa kunnossapitoa. Tilastollinen data ei ole hänen mukaansa tärkeää 

RCM:n mukaisia päätöksiä tehtäessä ja hänen väitettään kutsutaan Resnikoffin ristiriidaksi 

(the Resnikoff’s conundrum). Mitä tehokkaampi nykyinen ennakoiva huolto-ohjelma on, 

sitä vähemmän esiintyy isoja ja kriittisiä vikoja. Tällöin kunnossapitäjälle on myös 

vähemmän dataa saatavilla. Jos dataa on siis saatavilla, ei olla onnistuttu ennalta 

ehkäisemään sitä. (Shakesby & Horton 2018.) 

 

Optimaalinen ennakkohuoltosuunnitelma pitäisi pystyä suunnittelemaan ilman mittavaa 

määrää dataa kriittisistä vikaantumisista. Apuna voidaan käyttää aikaisemman kokemuksen 

perusteella samankaltaisia laitteita, joita on käytetty samankaltaisessa yhteydessä, ja 

komponenttien yleisen vikaantumistiedon perusteella. Tilastollisen tiedon soveltaminen jo 

aiemmin mainittuun pieneen joukkoon laitteita on ongelmallista, koska rajattu joukko on 

erittäin pieni ja toistettavuus on vaikeaa. Pitää kyseenalaistaa se, että onko kerätty tieto 

oikeasti merkityksellistä. Resnikoffin ristiriidan mukaisesti on voitu kerätä paljon dataa 

vikaantumisista, joilla ei ole väliä ja hyvin vähän niistä, joilla on väliä. Tieto, jota on kerätty 

ei ole välttämättä kovin kriittistä, sillä yleensä kriittiset tapahtumat on saatu ehkäistyä 

hyvällä kunnossapidolla ja suunnittelulla. (Shakesby et al. 2018.) 

 

Vähemmän kriittiset vikaantumiset ovat usein sellaisia, että jaksotettu toimintakyvyn 

palauttaminen tai jaksotettu uusiminen eivät olisi kustannustehokkaita ratkaisuita. Kannattaa 

tutkia tapauksia, joissa on epävarma yhteys iän ja vikaantumisen välillä sekä taloudellisia 

vaikutuksia. Jos samanlaiset komponentit, joilla on samanlainen käyttötarkoitus, vikaantuvat 

paljon, kannattaa niiden vikaantumisen syy tutkia. Niiden vaikutukset voivat olla yksittäin 

pienet, mutta niistä voi kasautua paljon kustannuksia. Toisekseen kannattaa keskittyä 

vikoihin, jotka eivät ole yleisiä, mutta saattavat olla ikään liittyviä ja niiden ennakoivan 

huollon tai korjauksen hinnat olisivat korkeat. Näiden vikaantumiskuvio olisi kuvassa 4 

näkyvä C (eli vähittäin kasvava). (Moubray 1997, s. 253-254.) 

 

3.2 Vikaantumisen syy 

TPM:n eli tuottavan kunnossapidon kehittäjät ovat tutkineet vikaantumisen syitä paljon ja 

he ovat löytäneet viisi pääsyytä (Järviö & Lehtiö 2017, s. 85). Nämä syyt liittyvät TPM:n eli 
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tuottavan kunnossapidon yhteen kuudesta suuresta hävikistä eli seisokkiin/laitehäiriöihin. 

Ensimmäinen on kunnossapidon laiminlyönti. Kunnossapidon tehtävät on määritetty, mutta 

niitä ei ole suoritettu, ja tästä johtuen laite vikaantuu. Toinen on ehkäisemätön 

huonontuminen, joka tarkoittaa sitä, että laitteelle ei ole suunniteltu ollenkaan 

kunnossapitoa. Tämä voi johtua muun muassa siitä, että laitteen valmistaja ei ole suositellut 

kyseistä huoltotoimintoa laitteelle. Jos vikaantuminen tapahtuu, niin sen perusteella 

pystytään tekemään jatkossa parempi ennakkohuoltosuunnitelma. (Borris 2015.)  Voi olla 

myös niin, että laitteen huonontumista ei havaita, koska sen vaikutukset ovat hyvin pienet. 

Lisäksi voi olla myös niin, että vikaantuminen yksinkertaisesti hyväksytään. (Järviö et al. 

2017, s. 85.) 

 

Kolmas syy voi olla se, että koneen operoinnissa ei ole noudatettu ohjeita ja määräyksiä. 

Tämä on voinut johtaa siihen, että jotain vikaantuu, laatu heikkenee tai kone suoriutuu alle 

halutun tason. Voi myös olla, että kunnollisia ohjeita koneen käyttöön ei ole laadittu 

ollenkaan tai väärinkäyttö on tahatonta.  Neljäs mahdollinen syy on koneen vikaantuminen 

työntekijän riittämättömästä osaamisesta. Tämä on sinänsä helppo ratkaista kouluttamalla 

lisää. Viides virhe voi olla se, että suunnittelussa on tapahtunut virheitä. Laite ei ole 

välttämättä sopiva käyttökohteeseensa, siinä on väärä materiaali tai se on vain huonosti 

suunniteltu. (Borris 2015.) Yllättävän moni vikaantuminen johtuu inhimillisestä virheestä 

tai huonosta suunnittelusta ja niitä ei pidä jättää analysoimatta vikaantumisen tutkinnassa 

(Moubray 1997, s. 58). 

 

Vikaantumisen syitä voidaan etsiä RCM:ssä myös vikamuodon analysoinnilla. Vikamuodot 

voidaan jaotella kolmeen eri luokkaan. Ne ovat alentunut kapasiteetti, sallittu jännitys on 

ylitetty ja laite ei ole pystynyt toimimaan halutusti alun alkaenkaan. Alentunut kapasiteetti 

voi johtua viidestä eri syystä: huononemisesta, voiteluhuollon virheistä, liasta, 

purkautumisesta ja inhimillisistä virheistä. Huononeminen johtuu käytön aikana esiintyvistä 

erilaisista kuormituksista, jotka heikentävät laitteen kapasiteettia. Tähän ryhmään kuuluvat 

kaikki mahdolliset ”wear and tear” -syyt, kuten väsyminen, kitkaan ja kulumiseen liittyvät 

ilmiöt. Voiteluun liittyy kaksi erilaista vikamuotoa: vääränlainen voitelu ja voitelun puute. 

Nykyään on paljon komponentteja, joiden voitelutarpeesta ei tarvitse huolehtia, sillä niiden 

voitelu on hoidettu valmistusvaiheessa koko elinkaaren loppuajaksi. Lisäksi on paljon 

voitelujärjestelmiä. Koneissa ovat vähentyneet kohdat, joihin tarvitsee lisätä rasvaa tai öljyä, 
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mutta voitelemattomuuden riskit ovat kasvaneet. Voitelu voi olla huonontunut, kun 

esimerkiksi öljyyn on päässyt vettä. (Moubray 1997, s. 58-59.) 

 

Lika on yleinen syyllinen vikaantumiseen. Se voi tukkia ja takertua laitteeseen. Lika voi 

aiheuttaa myös laatuongelmia, jos se vaikuttaa käyttöasetuksiin, esimerkiksi kohdistus voi 

olla huono. Purkautuminen tarkoittaa sitä, että koneesta irtoaa osia tai laite hajoaa kokonaan. 

Yleensä se johtuu siitä, että laitteen liitokset pettävät, joko hitsin, niitin tai ruuviliitoksen 

osalta. Tähän ongelmaan liittyy liitosten huononeminen. Viimeisenä ongelmana ovat 

inhimillisistä virheistä johtuvat vikamuodot. (Moubray 1997, s. 60.) 

 

Toinen vikamuotojen yläluokka on, kun laitteeseen kohdistuva kuormitus ja sitä kautta 

jännitys kasvavat ja laite ei kestä sitä. Vikaantuminen voi tapahtua kahdella eri tavalla: 

kuormitus kasvaa niin kauan, kunnes laite ei enää kestä kuormitusta tai lisääntyvä kuormitus 

on muuttanut rakennetta niin, että sen toiminta on epävarmaa ja käytännössä se on hyödytön. 

Alaluokkia tällä syylle on neljä, joista kolme ensimmäistä ovat inhimillisestä virheestä 

johtuvia: jatkuva tarkoituksellinen ylikuormitus, jatkuva tahaton ylikuormitus, yhtäkkinen 

tahaton ylikuormitus ja vääränlainen materiaali prosessissa. (Moubray 1997, s. 61.) 

 

Jatkuva tarkoituksellinen ylikuormitus voi ilmentyä tilanteessa, jossa prosessia esimerkiksi 

nopeutetaan, jotta pysyttäisiin aikataulussa tai pystyttäisiin vastaamaan kysyntään. Syynä 

voi olla myös se, että laitteella tehdään sellaista työtä, johon sitä ei ole tarkoitettu; 

esimerkiksi liian suuria tai painavia tuotteita. Tilanne ei ole kestävä pitkällä aikatähtäimellä 

ja tässä tilanteessa ratkaisu pitää löytyä käytön puolelta, koska kunnossapidolla ei pystytä 

puuttumaan tällaiseen ongelmaan. (Moubray 1997, s. 61.) 

 

Tahaton jatkuva ylikuormitus johtuu yleensä siitä, että pullonkaulainvestoinneilla halutaan 

vastata lisääntyneeseen kysyntään. Pullonkaulainvestoinneilla pyritään nostamaan 

tuotantolinjan kapasiteettia ja usein se aiheuttaa ongelmia, koska yleisparannuksissa 

muutama osajärjestelmä tai komponentti jää päivittämättä. Vikaantuminen johtuu siis siitä, 

ettei vaihtamattomia komponentteja ole tarkoitettu niin kovalle kuormitukselle. Yhtäkkinen 

tahaton ylikuormitus johtuu väärästä operoinnista, vääränlaisesta kokoonpanosta tai 

systeemiin on kohdistunut ulkoinen vahinko. (Moubray 1997, s. 62.) 
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Laitteissa voi olla piileviä vikoja. Piilevät viat ovat näkymättömissä ja niistä johtuvia 

vikaantumisia voi esiintyä usein. Jos ne havaittaisiin aikaisemmin, päästäisiin paljon 

helpommalla, kuin ongelman kasvettua suuremmaksi. Kunnossapidon mielenkiinto on 

yleensä kiinnittynyt helposti havaittaviin ja satunnaisiin vikoihin. Jotta viat saataisiin 

löydettyä ja korjattua, tulee käyttää ehkäisevää kunnossapitoaikaa, jolloin koneet 

pysäytetään. Vika voi olla joko fyysisesti tai psykologisesti piilevä. Fyysisen piilevyyden 

aiheuttajia ovat muun muassa puuttuvat tarkastukset, huono ja vaikeasti tarkastettava 

tekninen ratkaisu ja lika. Psykologisen piilevyyden aiheuttajia ovat ongelmien aliarviointi ja 

se, että jätetään tietoisesti huomioimatta varoitusmerkit. (Järviö et al. 2017, s. 86-87.) 

 

Järviön ja Lehtiön (2017, s. 87) mukaan on viisi erilaista toimenpidetyyppiä edellä 

mainittujen piilevien vikojen paljastamiseen ja tilanteen korjaamiseen: 

 ”laitteen toimintakunnon ylläpitäminen (puhdistus, voitelu, suuntaukset, liitoksen 

kiristäminen) 

 oikeiden käyttöolosuhteiden noudattaminen 

 toimintojen palauttaminen uutta vastaavaan kuntoon 

 suunnitteluheikkouksien korjaaminen 

 käyttö ja kunnossapitotaitojen kehittäminen.” 

 

Vikaantuminen voi johtua myös organisaation rakenteellisista ongelmista. Rajanveto 

kunnossapidon ja käytön välillä voi olla liian tiukka. Tämä johtaa usein siihen, että käyttäjät 

eivät ole kiinnostuneita kunnossapidosta ja he eivät halua tehdä kunnossapitoon liittyviä 

työtehtäviä. Kunnossapitopuolen henkilökunta saattaa tarvita enemmän koulutusta, sillä 

laitteet ovat erittäin monimutkaisia ja vaikeita kunnossapidettäviä. Kuten edellä on mainittu, 

koneen käyttö voi erota siitä, että mihin se on tarkoitettu. Käyttäjille on voinut tulla 

esimerkiksi suora käsky ylikuormittaa tuotantolinjaa. (Järviö et al. 2017, s. 86.) 

 

3.3 Vikaantumisten kustannusvaikutus 

Elinkaarikustannukset (LCC) voidaan määritellä systemaattisella teknis-taloudellisella 

tarkastelutavalla. LCC:ssä pitää tarkastella laitteen taloudellisia ja toimintavarmuudellisia 

puolia. Alhainen toimintavarmuus aiheuttaa korkeita kustannuksia, jotka ovat pääasiassa sen 

korjaamiseen liittyviä suoria kustannuksia sekä vikaantumisen vaikutukset tuotantoon. 

Häiriökorjauksen kustannuksiin kuuluu työvoimakustannukset sekä materiaalit ja varaosat. 
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Vikaantumisen kustannusvaikutuksista pitää ottaa huomioon tuotantotappiot, operatiiviset 

tappiot, laadusta johtuva tappio sekä vaikutus turvallisuuteen ja ympäristöön. (Márquez et 

al. 2012, s. 87-88.) 

 

Epähomogeeniseen Poisson-prosessiin perustuen pystytään laskemaan vikaantumisen 

kustannukset seuraavasti. Ensin määritellään eri vaihtoehtoiset viat ja vikamuodot. Niiden 

määrä vaihtelee f:n välillä ja maksimimäärä on F. Tämän jälkeen määritellään 

vikaantumisten määrät n ja vikaantumisväli tf. Nämä tiedot voidaan saada erilaisista 

tietokannoista ja/tai kunnossapidon/käytön henkilökunnan kokemuksesta. Vikaantumisen 

kustannus Cf  voidaan laskea seuraavasti (Márquez et al. 2012, s. 90-91.): 

 

𝐶𝑓 = (𝐶𝑝 + 𝐶𝑐) × 𝑀𝑇𝑇𝑅  (1) 

 

Kaavassa 1 Cp tarkoittaa operationaalisia sekä menetetyn tuotannon kustannuksia ja Cc on 

korjaavan kunnossapidon kustannus. MTTR tarkoittaa keskimääräistä häiriötoipumisaikaa. 

Odotettu vikataajuus vuodessa Λ lasketaan seuraavasti (Márquez et al. 2012, s. 90-91.): 

 

𝛬 =
1

𝛼𝛽 [(𝑡𝑛 + 𝑡𝑠)𝛽 − (𝑡𝑛)𝛽] (2) 

 

Kaavassa 2 α ja β ovat Weibull tiheysjakauman parametreja. Weibull sopii vikaantumisen 

tarkasteluun sen takia, että se ottaa huomioon lastentautivaiheen ja vanhenemisen. 

Weibullilla saadaan korjattua laskelmaa oikeaan suuntaan. (Márquez et al. 2012, s. 88.) Ajan 

parametrit ovat tn, joka tarkoittaa aikaa, jolloin viimeisin vikaantuminen tapahtui ja ts, joka 

tarkoittaa yhtä vuotta vastaavaa yksikköä. Kokonaiskustannukset, jotka johtuvat 

vikaantumisista yhden vuoden aikana eli TCPf voidaan laskea seuraavasti (Márquez et al. 

2012, s. 90-91.):   

 

𝑇𝐶𝑃𝑓 = ∑ 𝛬𝐹
𝑓 × 𝐶𝑓  (3) 

 

Kaavassa 3 kerrotaan Λ ja vikaantumisen kokonaiskustannus Cf keskenään. Tämän avulla 

voidaan laskea vikaantumisen kustannukset koko elinkaaren jaksolle. Elinkaaren varrelta 
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kertyneet kustannukset nykyisessä arvossa PTCPf, lasketaan seuraavasti (Márquez et al. 

2012, s. 90-91.): 

 

PTCPf = TCPf ×
(1+i)T−1

i×(1+i)T   (4) 

 

Kaavassa 4 i tarkoittaa diskonttokorkoa ja T tarkoittaa laitteelle ajateltua hyödyllistä 

elinkaarta (Márquez et al. 2012, s. 90-91). 
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4 RCM - LUOTETTAVUUSKESKEINEN KUNNOSSAPITO 

 

 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito eli RCM (reliability-centred maintenance) syntyi 

ilmailuteollisuuden tarpeisiin 1960-luvun lopulla, kun huomattiin, että määrättyyn 

ajanjaksoon sidotut huoltotoimenpiteet lisäsivät ylihuoltoa. Silloin uskottiin vielä, että viat 

johtuisivat loppuun kulumisesta tai rasituksesta. Havaittiin, että asia ei ole näin suurimmassa 

osassa tapauksia ja kylpyammekäyrä kuvaa vain 10 – 20 % vikaantumisista. Tämän lisäksi 

havaittiin, että ylihuolto johti inhimillisistä virheistä johtuvaan vikaantumiseen, koska ehjiä 

laitteita avattiin, vaihdettiin ja huollettiin, jonka jälkeen lapsikuolleisuusvaihe alkoi 

uudelleen. Kolmanneksi havaittiin, että suurin osa vikaantumisista on satunnaisia ja tästä 

johtuen alettiin kehittää kunnonvalvontaa. (Kotkansalo, Parkkila & Tarvainen 2017, s. 25.)  

 

RCM on tehtäväkeskeinen kunnossapidon ohjelma, jossa suoritettavat tehtävät valitaan joko 

toiminnallisen vian tai vikamuodon mukaan. Tarkoituksena on suunnata resurssit 

kriittisimpien kohteiden huoltamiseen. RCM-analyysissa lajitellaan laitteet tyypillisesti 

kolmeen kriittisyysluokkaan; A – kaikkein kriittisimmät, B – keskikriittiset ja C – vähiten 

kriittiset. Tyypillisesti A-tapauksia on 20 – 30 %, B-tapauksia 30 – 40 % ja loput ovat C-

tapauksia. Tarkoituksena on tehdä huoltosuunnitelma A-tapauksille, jossa määritetään 

kriittisimmät vikamuodot vika- ja vaikutusanalyysin perusteella. Jokaiselle vikamuodolle 

määritetään ennakoiva, ehkäisevä tai parantava toimenpide, jolla saadaan laskettua riskiä 

hyväksyttävämmälle tasolle. Ennakoivat toimenpiteet ovat kunnonvalvontaan liittyviä. 

Ehkäisevällä toimenpiteellä on tarkoitus estää vikaantuminen, tähän kuuluvat esimerkiksi 

kuluvien osien vaihtaminen sekä voitelu. Parantava toimenpide voi olla esimerkiksi 

modernisointi tai lisäkoulutus käyttöön. (Kotkansalo et al. 2017, s. 26.) 

 

Knutsenin, Mannon ja Vartdalin mukaan toimenpiteiden valitsemisessa painotetaan useita 

erilaisia kriteereitä, kuten vaikeutta, kustannuksia, sovellettavuutta ja tehokkuutta. 

Vikaantumisen seuraukset, jotka voivat olla turvallisuus-, tuotannollisia ja taloudellisia 

tekijöitä, tulee ottaa huomioon, kun lähdetään määrittämään toimenpiteitä. Jos satunnainen 

vikaantuminen pystytään huomaamaan kunnonvalvonnalla ja estämään 

kustannustehokkaasti ja se lisää turvallisuutta, niin kunnonvalvonta on hyvä ratkaisu. 

Vähemmän kriittiset komponentit ja systeemit voidaan häiriökorjata, kun ne vikaantuvat. Jos 



32 

 

taasen mikään ratkaisuvaihtoehto ei tuota turvallista, kustannustehokasta ja käyttöön hyvin 

soveltuvaa ratkaisua, on uudelleensuunnittelu hyvä vaihtoehto. Kuvassa 6 on esitetty 

yksinkertaistettu RCM-logiikka, jonka mukaan voidaan päättää, miten laitteen 

kunnossapidosta huolehditaan. Esimerkiksi Moubrayn teoksessa Reliability-centred 

maintenance on esitetty monimutkaisempi kaavio. (Knutsen, Manno & Vartdal 2014, s. 11.) 

 

 

Kuva 6. Yksinkertaistettu RCM päätäntälogiikka (mukaillen Knutsen et al. 2014, s. 11). 

 

4.1 RCM-analyysi 

RCM:ssä vikaantuminen voi tarkoittaa kahta eri asiaa: systeemi menettää toimintakykynsä 

tai se tuottaa huonoa laatua. (Duffuaa & Raouf 2015, s. 248.) RCM:n systemaattinen 

metodologia käsittää seitsemän erilaista vaihetta: 

1. Systeemin valitseminen ja tiedon kerääminen 

2. Systeemin rajoitusten määrittely 

3. Systeemin kuvaus ja esitys systeemin eri funktioista 

4. Toiminnot ja vikaantumiset 

5. Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) 
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6. Päätäntälogiikka 

7. Implementoitavan tehtävän valitseminen. (Duffuaa et al. 2015, s. 249.) 

 

RCM-analyysissa määritellään systemaattisesti laitteen kaikki toiminnot ja vikamuodot. 

Tarkoituksena on tutkia mahdollisten vikamuotojen mahdollisuus ja kriittisyys ja sen 

perusteella määrittää toimenpiteet, joilla voidaan alentaa riskiä. Smithin ja Mobleyn mukaan 

RCM-analyysissa pyritään löytämään vastaus seitsemään eri kysymykseen, jotka esitellään 

luvuissa 4.1.1 – 4.1.7. (Smith & Mobley 2008, s. 63.) 

 

4.1.1 Toiminnot ja suorituskykyvaatimukset 

Ensin selvitetään, että mitä toimintoja ja suorituskykyvaatimuksia vaaditaan 

käyttöomaisuudelta sen nykyisessä toimintaympäristössä. Seuraavat asiat pitää määritellä: 

 Laitteen käyttöympäristö. 

 Laitteen kaikki toiminnot. Tällä tarkoitetaan ensisijaisia, toissijaisia ja turvallisuuden 

mahdollistavia toimintoja. 

 Kuvaus siitä, että mitä toiminto tekee, miten se tekee sen ja mikä on standardi 

halutulle toimintatasolle. 

 Suorituskykyvaatimukset pitäisi määritellä järjestelmän käyttöympäristön mukaan. 

(Smith et al. 2008, s. 63.) 

 

4.1.2 Toiminnallinen vikaantuminen 

Seuraavaksi pitää kysyä, miten laite/systeemi voi epäonnistua toimintojensa suorittamisessa. 

Kaikki mahdollisuudet, joilla toiminto epäonnistuu, tulee selvittää. (Smith et al. 2008, s. 63-

64.) RCM:n terminologiassa toiminnallinen vikaantuminen on tila ja vikamuoto on 

tapahtuma, josta tämä tila johtuu. Esimerkiksi pumpun, jolla on tarkoitus pumpata vettä 700 

litraa tunnissa, toiminnallinen vikaantuminen voisi olla se, että se pumppaa vähemmän kuin 

on tarkoitus. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että siipipyörä on kulunut, joka on siis 

vikamuoto. (Moubray 1997, s. 54.) 

 

4.1.3 Vikamuodot 

RCM-analyysissa pitää määritellä kaikki vikamuodot, jotka ovat todennäköisiä ja tämän 

perusteella miettiä mahdolliset toimenpiteet. Pitäisi ottaa huomioon ne vikamuodot, jotka 

ovat tapahtuneet aikaisemmin, ne mitä kunnossapito-ohjelmalla jo ehkäistään ja 
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kolmanneksi muuten mahdolliset vikamuodot. Lisäksi pitäisi määritellä huononeminen, 

käyttövirheet, jotka johtuvat joko kunnossapidosta tai käyttäjistä ja suunnitteluvirheet. 

(Smith et al. 2008, s. 64.) 

 

4.1.4 Vikaantumisen vaikutukset 

On tärkeää määritellä jokaisen vikaantumisen vaikutukset eli mitä tapahtuu, kun laitteessa 

on vika. Pitää miettiä, että mitä tapahtuisi, jos vikaantumista ei yritettäisi ennakoida, ehkäistä 

tai havaita. Olisiko sillä turvallisuusvaikutuksia tai tuotannollisia vaikutuksia? Miten 

nopeasti systeemi saataisiin kuntoon vian havaitsemisen jälkeen? Mitä pitää tehdä, jotta 

tilanne saadaan korjattua? Tämän jälkeen voidaan jaotella vikamuodot eri kategorioihin. 

(Smith et al. 2008, s. 64.) 

 

4.1.5 Vikaantumisen seuraukset 

Tarkoituksena on erotella piilotetut ja selvät vikamuodot toisistaan. Seuraukset voivat olla 

taloudellisia, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä. Turvallisuuteen ja ympäristöön 

haitallisesti vaikuttavat seuraukset tulisi eliminoida. Vikamuoto laitetaan yhteen neljästä 

kategoriasta, jotka ovat piilotettu, selvä ympäristöön tai turvallisuuteen vaikuttava, selvä 

operationaalinen ja selvä epäoperationaalinen vikaantuminen. (Smith et al. 2008, s. 64.) 

 

4.1.6 Ennakoivat tehtävät 

Kun edellisiin kohtiin on saatu vastaukset, voidaan ryhtyä pohtimaan toimenpiteitä, joilla 

hallita riskejä. Mitä pitäisi tehdä ennakoivasti, jotta pystytään ennustamaan ja estämään 

mahdolliset vikaantumiset? Ennakoivat tehtävät voivat olla joko johtamiseen liittyviä tai 

aikataulutettuja tehtäviä. Johtamisperiaatteita valittaessa pitää ottaa huomioon seuraavat 

asiat: 

 Joidenkin vikamuotojen todennäköisyys kasvaa systeemin ikääntyessä ja altistuessa 

kuormitukselle, joidenkin vikamuotojen todennäköisyys ei muutu ollenkaan 

ikääntyessä ja jotkin vikamuodot vähenevät ajan myötä. 

 Aikataulutettujen toimenpiteiden pitää olla toteuttamiskelpoisia ja tehokkaita sekä 

vaatimukset täyttäviä. 

 Jos kahdella eri tavalla päästään tavoitteeseen, valitaan niistä taloudellisempi. (Smith 

et al. 2008, s. 65.) 
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Aikataulutetut tehtävät ovat sellaisia, jotka suoritetaan tasaisin ja määritellyin väliajoin, 

tähän kuuluu myös kunnonvalvonta. Jotta tehtävä kannattaa aikatauluttaa, tulee sen täyttää 

jokin seuraavista kolmesta kriteeristä: 

 Vikaantumisella on turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia ja tästä johtuen pitää tehdä 

jotakin, mikä alentaa riskiä siedättävälle tasolle. 

 Vikamuoto on piilossa oleva ja siitä voi seurata useita erillisiä vikaantumisia. 

Tehtävän tulee vähentää todennäköisyyttä, että vikamuodosta seuraisi jotakin. 

 Jos ei ole vaikutuksia ympäristölle tai turvallisuudelle, kannattaa toimia kustannus-

tietoisesti. Ehkäisemisen suorien ja epäsuorien kustannusten tulee olla matalammat, 

kuin silloin, jos vikaantumisen annetaan tapahtua ja se joudutaan häiriökorjaamaan. 

(Smith et al. 2008, s. 65.) 

 

Ennakoivat tehtävät voidaan jakaa ennustettuihin tehtäviin, kuntoon perustuviin tehtäviin ja 

kunnonvalvontaan. Ennustettu tehtävä tarkoittaa sitä, että ennakkohuolletaan tai poistetaan 

laite käytöstä, kun tietty aika on kulunut. Osilla pitää olla todettu selvä aika, jonka jälkeen 

niitä ei enää kannata käyttää tai ne kannattaa vaihtaa. Aikataulutetussa ennakkohuollossa 

huolletaan laite tiettyjen aikavälien välein välittämättä siitä, että mikä sen kunto on. Näiden 

tehtävien pitäisi nostaa laitteen kunto hyväksyttävälle tasolle. (Smith et al. 2008, s. 65.) 

 

4.1.7 Tilanteet, joissa ennakoivia tehtäviä ei kannata tehdä ja vian etsiminen 

Joskus voidaan joutua tilanteeseen, jossa ei yksinkertaisesti ole järkevää tehdä kohteelle 

ennakkohuoltosuunnitelmaa. Tässä vaiheessa on kaksi vaihtoehtoa; voidaan joko antaa 

laitteen vikaantua ja mennä rikki (run to failure) tai muuttaa joko sen käyttöä tai laitetta. 

Joskus uudelleen suunnittelu on ainut järkevä vaihtoehto. Laitteessa voi olla myös piilossa 

olevia vikoja. Turvalaitteissa käy usein niin, että niistä ei huomata vikaantumista. Tällöin 

niistä kannattaa etsiä vikoja, jotta saadaan piilossa olevat viat esille. (Smith et al. 2008, s. 

65-66.) 

 

4.2 Vika- ja vaikutusanalyysi 

Vika- ja vaikutusanalyysi (FMEA) on RCM:ssä käytetty työkalu, jolla voidaan tunnistaa ja 

eliminoida ongelmia konesuunnittelusta, systeemistä, prosessista tai palvelusta.  FMEA:n 

avulla voidaan: 

 Tunnistaa mahdolliset vikamuodot. 
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 Arvioida vikaantumisten syitä ja seurauksia. 

 Määritellä mikä voisi estää vikaantumisen. 

 Vähentää häiriön todennäköisyyttä. 

 Parantaa systeemin/prosessin toimintaa sen suunnittelu- ja käyttövaiheessa. (Liu, Liu 

& Liu 2013, s. 828.) 

 

FMEA voidaan tehdä joko toiminnallisella tasolla tai komponenttien tasolla. FMEA:sta 

laajennettu versio on vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi. Se sisältää FMEA:n, mutta 

lisäksi siinä tehdään kriittisyysanalyysi. Tarkoituksena on pisteyttää jokainen tunnistettu 

vikamuoto sen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistetyn vaikutuksen mukaan. (Martínez 

García, Sánchez & Barbati 2016, s. 248-249.) Normaalisti FMEA-tarkastelun kriittisyyden 

ja riskien arvioinnin tukena käytetään riskilukua eli RPN:ää. RPN muodostetaan niin, että 

ensin on tunnistettavat kaikki mahdolliset vikamuodot. Tämän jälkeen pitää pohtia 

riskitekijöitä, jotka ovat esiintyvyys, vakavuus ja havaittavuus. RPN lasketaan seuraavasti 

(Sharma et al. 2010, s. 73-74.): 

 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑂 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷 (5) 

 

Kaavassa 5 O tarkoittaa vikaantumisen todennäköisyyttä, S tarkoittaa vikaantumisen 

vakavuutta ja D tarkoittaa todennäköisyyttä vikaantumisen havaitsemiselle. Näille 

määritetään lukuarvot niin, että ne vaihtelevat 1 – 10 välillä. O:lle voidaan saada arvo joko 

arvioimalla, että kuinka monta tapausta vikaantuu joukosta tai keskimääräisestä vikavälistä. 

S:lle saadaan lukuarvo arvioimalla sen vaikutus tuotteeseen, tuotantoon tai onko se 

turvallisuusriski. D:n lukuarvo vaihtelee sen välillä, että kuinka todennäköisesti vika 

havaitaan. (Sharma et al. 2010, s. 73-74.) Laskemisen jälkeen havaitaan, että mitkä 

tapahtumat ovat riskiltään suurimmat ja voidaan aloittaa toimenpiteet riskin suuruuden 

pienentämiseksi. Toimenpiteiden jälkeen lasketaan RPN uudestaan, jotta saadaan tietää, että 

onko riski laskenut. (Liu et al. 2013, s. 829.) 

 

FMEA:n ongelmana on se, että se olettaa vain yhden vikamuodon esiintyvän kerrallaan ja 

siinä ei pystytä tutkimaan useita vikamuotoja kerrallaan tai päällekkäisiä systeemejä. 

Useiden vikamuotojen tutkimiseen kerrallaan sopii paremmin vikapuuanalyysiin. (Martínez 

García et al. 2016, s. 253.) RPN:ää on kritisoitu siitä, että laskentakaavan johdosta eri O:n, 
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S:n ja D:n arvot tuottavat samoja RPN:iä. Tällöin voi jäädä huomiotta sellaiset tapahtumat, 

joilla on korkea riski, mutta numero on alhainen. (Sharma et al. 2010, s. 68.) 

 

4.3 Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito 

Vaikka kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito ei ole RCM:ää, niin sen ajatuksista on 

hyötyä kunnossapidon tehostamisesta RCM:n tukena. Kokonaisvaltainen tuottava 

kunnossapito eli TPM on alun perin Japanista peräisin oleva metodologia, jonka tavoitteena 

on ollut tukea lean-ajattelua ja luoda pohja lean-ajattelun käyttöönotolle. Yksi TPM:n 

kehittäjistä onkin sanonut, että just in time ja laaja-alainen laatujohtaminen (eli total quality 

management) eivät olisi mahdollisia ilman TPM:ää. TPM on työkalu muutoksen 

toteuttamiseen, josta on ollut hyötyä monille yrityksille sekä Japanissa että länsimaissa. 

TPM:n tavoitteet yksinkertaistettuna ovat seuraavat: 

1. Optimoida laitteen käytettävyys, toimintakyky, tehokkuus ja tuotteen laatu. 

2. Luoda laitteen koko elinkaarelle ehkäisevän kunnossapidon suunnitelma. 

3. Vahvistaa suunnittelun, tuotannon ja kunnossapidon yhteistyötä. 

4. Osallistuttaa työntekijöitä organisaation joka tasolla parantamaan toimintaa. 

5. Edistää ryhmän, jossa olevien henkilöiden työhön kone liittyy, itsenäistä 

kunnossapitoa. (Ahuja et al. 2008 s. 716-717; Kelly 2006a s. 248.) 

 

TPM:n tarkoituksena on tuoda henkilöitä eri toiminnoista (erityisesti tuotannosta) ja 

organisaation tasoilta yhteen jakamaan hyväksi todettuja työtapoja, edistämään ryhmätyötä 

ja jatkuvaa kehitystä.  Siinä on pohjimmillaan kyse myös tiedon siirtämisestä ja 

kommunikaatiosta tehokkaiden toimintatapojen edistämiseksi. TPM ei ole pelkästään 

kunnossapidon strategia, vaan toimintakulttuuri. Toimiakseen koko yrityksen henkilöstön 

on otettava se käyttöönsä. (Ahuja et al. 2008 s. 717.) 
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Taulukko 2. Kuusi suurta hävikkiä (Kelly 2006a, s. 253). 

Seisokkihävikki Vikaantuminen 

Asetusaika ja säädöt 

Nopeushävikki Tyhjäkäynti ja pienet pysähdykset 

Alentunut nopeus 

Vikahävikki Prosessin virheet 

Alentunut tuotto koneen käynnistyksen ja 

vakaan tuotannon välissä 

 

TPM:ssä käyttövarmuutta pystytään arvioimaan tuotannon kokonaistehokkuuden laskennan 

eli KNL:n avulla. Tavoitteena on kasvattaa KNL:n arvo mahdollisimman suureksi 

vähentämällä kuutta suurta hävikkiä, jotka ovat taulukossa 2. Klassisessa mallissa hävikkejä 

on 6, mutta joissain malleissa niitä on listattu enemmän. (Ahuja et al. 2008 s. 727.) KNL 

lasketaan kertomalla käytettävyys, toiminta-aste ja laatukerroin keskenään. KNL laskentaan 

seuraavasti (Ahuja et al. 2008 s. 724.): 

 

𝐾𝑁𝐿 = 𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 × 𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎‑𝑎𝑠𝑡𝑒 × 𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 (6) 

 

Kaavassa 6 kerrotaan käytettävyys, toiminta-aste ja laatukerroin keskenään. Käytettävyys 

lasketaan seuraavasti (Ahuja et al. 2008 s. 724.): 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎−𝑆𝑒𝑖𝑠𝑜𝑘𝑘𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎
× 100  (7) 

 

Kaavassa 7 käyttöajan ja seisokkiajan vähennys jaetaan käyttöajalla. Toiminta-aste lasketaan 

seuraavasti (Ahuja et al. 2008 s. 724.): 

 

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎‑𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑖𝑘𝑎 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎⁄
× 100 (8) 

 

Kaavassa 8 jaetaan tuotanto käyttöajan ja teoreettisen kiertoajan suhteella. Laatu lasketaan 

seuraavasti (Ahuja et al. 2008 s. 724.): 

 



39 

 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜−𝐻𝑦𝑙ä𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜
× 100  (9) 

 

Kaavassa 9 lasketaan tuotannon ja hylätyn tuotannon erotuksen, eli hyväksytyn tuotannon, 

ja tuotannon suhde.  
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5 JUURISYYANALYYSI 

 

 

Tässä kappaleessa perehdytään erilaisiin juurisyyanalyysikäytäntöihin ja –tekniikoihin. 

Juurisyyanalyysin avulla pystytään selvittämään vikaantumisen perimmäinen syy. 

Vikaantumisten syiden selvittämistä ei ole mielletty kunnossapidolle kuuluvaksi tehtäväksi 

ja usein yrityksillä ei ole tarpeeksi resursseja ongelmien selvittämiseen. Toiminta 

vikaantumisen selvittämiseksi ei ole yleensä systemaattista. Nykyaikaiset tuotantovälineet 

tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia juurisyyn selvittämiseksi. Samalla, kun niiden 

prosessorit ohjaavat laitetta, ne keräävät myös tietoa, jota voitaisiin käyttää juurisyyn 

selvittämiseksi. Jos juurisyihin puututaan, voidaan vikaantumisten määrää vähentää jopa 90 

%. Kunnossapidon asiantuntijoiden mukaan juurisyyn tutkiminen tulee olemaan yksi 

kunnossapidon tulevaisuuden trendeistä. (Järviö et al. 2017, s. 52.) 

 

Päätelmien pitäisi aina perustua faktoihin ja analyyseihin, ei oletuksiin, muihin päätelmiin 

tai hypoteeseihin. Jos faktat on järjestelty loogisesti ja systemaattisesti, pitäisi ratkaisuun ja 

juurisyyhyn päätymisen olla melkein automaattista. Juurisyyanalyysissa eli RCA:ssa 

löydetty syy on useimmiten kytköksissä joko inhimillisiin tekijöihin tai johdon tekijöihin. 

RCA:ssa yritetään löytää tapa parantaa käytänteitä ja johtamista, jotta sama vika ei tule enää 

uudestaan. (Otegui 2014, s. 183.) RCA:n hyötyjä ovat ajan säästäminen, sillä se perustuu 

syyn eikä seurauksen hoitoon. Lisäksi se perustuu kerättyyn dataan, eikä pelkästään 

mielipiteisiin siitä, että mitä on saattanut tapahtua. (Moore 2007, s. 286.) 

 

RCA:n tehtävänä on löytää juurisyy ja kehittää toimenpiteet sen uusiutumisen estämiseksi. 

Pelkästään välittömän syyn korjaaminen ei ole tarpeeksi, vaan analyysin avulla pystytään 

puuttumaan ongelmaan syvemmällä tasolla. Välitön syy tarkoittaa sitä, että se on vaikuttanut 

suoraan epätoivottuun lopputulokseen ja jos syytä ei olisi ollut tai sitä olisi muutettu, ei olisi 

tullut ongelmia. Välitön syy on tapahtuma tai jokin olosuhde, joka oli olemassa ennen 

epätoivottua lopputulosta ja johti sen syntymiseen. Juurisyy tarkoittaa sitä, että useat eri 

tekijät ovat luoneet tai auttaneet luomaan välittömän syyn epätoivottuun lopputulemaan. Jos 

juurisyy olisi poistettu tai muokattu, niin epätoivottu lopputulos olisi vältetty. (Otegui 2014, 

s. 187.) RCA:n haasteena onkin se, että välittömät syyt on usein helppo ja nopea ratkaista, 

jolloin ei välttämättä olla kiinnostuttu käyttämään aikaa juurisyyn etsimiseen. Lisäksi 
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haasteena on se, että pystytään erottamaan oireet ja välittömät syyt oikeasta juurisyystä. 

(ROOT CAUSE ANALYSIS IN THE AGE OF INDUSTRY 4.0 The Complete Guide.) 

 

RCM ja RCA eroavat niin, että RCM määrittelee mitä voisi tapahtua ja RCA:n avulla 

tutkitaan mitä tapahtui. Niiden ero pitää ymmärtää, mutta niiden yhtäläisyyksien 

huomioimisesta on myös hyötyä. Molemmissa metodeissa tarvitaan ymmärrystä laitteen 

toiminnasta, tietoa sen historiasta, yleisimmästä vikamuodosta ja miksi ne ilmenevät. 

Monesti kysytään sitä, että mihin RCA:ta tarvitaan, jos RCM on käytössä. Vaikka 

ennakoivaa toimintaa olisi, niin häiriöitä tulee aina. Ilman ennakoivaa toimintaa häiriöitä 

olisi entistä enemmän. Oppimalla reaktiivista toimenpiteistä saadaan ennakoivaa työtä 

parannettua. (Reliability-Centered Maintenance and Root Cause Analysis: Working 

Together to Solve Problems.)  

 

5.1 Juurisyyanalyysin prosessi 

Kolme tärkeintä kysymystä RCA:ta läpikäydessä ovat: mitä tapahtui, miten se tapahtui ja 

miksi se tapahtui? RCA:n muodostusprosessi on seuraavanlainen: 

1. Määritellään epätoivottu tapahtuma. 

2. Kerätään dataa tutkimuksen tueksi. Lisäksi kannattaa miettiä mahdollisimman paljon 

syitä, jotka ovat voineet vaikuttaa asiaan. 

3. Käytetään jotakin tekniikkaa, jolla selvitetään juurisyyt. 

4. Tarkistetaan tehty analyysi ja poistetaan kaikki merkinnät, jotka eivät ole syitä. 

5. Mietitään ratkaisuita, joiden avulla pystytään puuttumaan välittömiin syihin ja 

juurisyihin. (Otegui 2014, s. 187-188.) 

 

DOE eli Yhdysvaltojen energiavirasto on myös tehnyt omat ohjeensa RCA:n 

muodostamisprosessille juurisyyn määrittelemisen prosessille energiateollisuudessa. 

Ohjeessa on viisi eri askelta, joissa on hieman päällekkäisyyksiä, mutta vaiheet kannattaa 

pitää erillään. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään dataa. On tärkeää aloittaa sen kerääminen 

heti, kun vikaantuminen on esiintynyt, jotta kaikki tieto saadaan muistiin. Ainakin seuraavat 

tiedot pitäisi saada kerättyä talteen: henkilöt, jotka ovat olleet osallisina tapahtumassa, mikä 

heidän roolinsa on ollut, mitkä olosuhteet ovat olleet ennen, aikana ja jälkeen tapahtuman, 

ympäristötekijät ja muut mahdolliset tiedot tapahtumasta. (DOE-NE-STD-1004-92 1992, s. 

1.) 
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DOE:n määrittelemässä RCA:ssa toinen vaihe on arviointi. Tässä vaiheessa tunnistetaan 

ongelma ja määritellään ongelman merkittävyys. Seuraavaksi määritellään olosuhteet ja 

toimet, jotka ovat edeltäneet ongelmaa ja olleet olemassa sen syntymisen ja tapahtuma-

aikana. Pitää selvittää, että miksi nämä olosuhteet ovat olleet olemassa. Tämän jälkeen 

voidaan suorittaa juurisyyanalyysi. Analyysin tekemiseksi on useita erilaisia 

analysointikeinoja, joita käsitellään edempänä. Juurisyyn selvittämisen jälkeen tulee tehdä 

korjaavat toimenpiteet. Neljäs vaihe on tiedon jakaminen, jossa on erittäin tärkeää 

keskustella ja jakaa tietoa analyysista ja korjaavista toimenpiteistä. On tärkeä informoida 

johtoa ja henkilökuntaa aiheesta. Viidentenä vaiheena on seuranta, jossa määritellään, että 

ovatko korjaavat toimenpiteet olleet tarpeeksi tehokkaita ja ratkaisseet ongelman. (DOE-

NE-STD-1004-92 1992, s. 2.) 

 

Käytännön toteutuksessa kannattaa lähteä siitä, että kaikki viat, joita tarvitsee tutkia, pitää 

dokumentoida ja niistä pitää jäädä merkintä tietokantaan. Tietokannassa tulisi käydä ilmi 

vikaantumisten määrät ja missä tilassa juurisyyanalyysi on. Käytännössä seuraavat tiedot 

pitää käydä ilmi tietokannassa: 

 Laitteen nimi tai tunniste 

 Laitteen sijainti 

 Vikaantumisen päivämäärä 

 Edellisen vikaantumisen päivämäärä 

 Mahdolliset ratkaisut 

 Vastuuhenkilö ratkaisun implementointiin. (Martinez 2014.) 

 

Yleensä ongelmana ei ole se, etteikö tietoa pystyttäisi analysoimaan. Usein ongelmaksi 

muodostuu se, ettei dataa ole. Tällöin johdon tasolla pitää pystyä valitsemaan kriittisimmät 

kohteet, jotta edes niille saataisiin kerättyä dataa. Ne voidaan valita esimerkiksi korkeimpien 

kunnossapidosta ja häiriöistä johtuvien kustannusten, huonoimman laaduntuoton tai 

korkeimman seisokkiajan mukaan. Datalla tarkoitetaan yleisesti tietoa, jota on voitu kerätä 

esimerkiksi suusanallisesti eri henkilöiltä tai kunnonvalvonnan keinoin. (Kelly 2006b, s. 

198.) 
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Tärkeintä on kerätä todisteita silloin, kun ongelma ilmenee tuoreeltaan. Joko operaattori tai 

kunnossapidon henkilökunta on pitänyt kouluttaa niin, että merkitsevät todisteet saadaan 

tuoreeltaan hyödynnettyä. Tietoa voi hävitä nopeasti, jos ei toimi ajoissa. On tärkeää saada 

silminnäkijähavainnot, rikkinäiset osat ja prosessin parametrit talteen siltä hetkeltä. Kuvien 

ottaminen laitteesta ennen, korjaamisen aikana ja korjaamisen jälkeen auttaa ymmärtämään 

tilanteen vakavuuden. Rikkinäisiä komponentteja kannattaa tutkia myös tarkemmin ja 

selvittää vikaantumista niistä. Kunnossapidon tietojärjestelmää eli CMMS:ää (computerized 

maintenance management system) kannattaa hyödyntää kunnossapidon historian 

käyttämisessä. Lisäksi kannattaa katsoa käytön lokeja ja etsiä tietoa niistä. Operaattorin 

tilannenäytöltä voidaan ottaa kuvia, jotta saadaan muistiin prosessiparametreja. (Blanchard.) 

 

RCA:ssa kannattaa hyödyntää kaikki dokumentit käytöstä ja kunnossapidosta, ohjeistukset, 

standardit ja laitteen toimittajan dokumentit. On hyvä tietää laitteen suunnitteluperusteet, 

sillä suunnitteluparametrit ovat voineet vaikuttaa laitteen vikaantumiseen. On ymmärrettävä, 

että mitä suunnittelun rajoituksia on ollut, onko suunnittelussa sattunut virhe ja käytetäänkö 

laitetta suunnitellun mukaisesti. Kone on voitu myös asentaa väärin. Käyttöympäristöä tulee 

tarkastella, jotta saadaan selville, että millaisia muuttujia ja raja-arvoja normaalilla 

tuotannolla on, esimerkiksi nopeuden vaihteluväli ja käyttölämpötila. (Otegui 2014, s. 198-

199.) 

 

Kun perustiedot ovat kerätty, pitää yrittää kerätä mahdollisimman paljon tietoa. Käytännössä 

mitä tapahtui vikaantumisen aikana ja mikä on laitteen vikaantumishistoria. Lisäksi on 

hyödyllistä selvittää, että mitä on aikaisemmin yritetty tehdä saman ongelman 

ratkaisemiseksi, jotta ei tehtäisi uudelleen samoja tehottomia toimenpiteitä. On tärkeää 

kerätä tietoa ongelmista niiltä henkilöiltä, jotka ovat jollain tavalla ongelmaan kytköksissä. 

Kunnossapidon asentajilla, operaattoreilla ja vuoron henkilökunnalla voi olla tietoa, että 

mikä on mahdollisesti vaikuttanut asiaan sekä parannusideoita. (Martinez 2014.)  

 

Ongelman selvittäminen kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, jotta yksityiskohdat 

olisivat muistissa. Kannattaa mennä ottamaan kuvia vikaantumisesta, jos se vain on 

mahdollista. Tällä tavalla muistetaan miltä se on näyttänyt ja voidaan osoittaa myös 

korjaamisen jälkeen ongelman vakavuus. Ylipäänsä kaikki huomiot pitää ja kannattaa 

kirjoittaa muistiin. Määritä milloin vika esiintyy; onko sillä selvä vikaväli vai esiintyykö se 
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tiettyyn aikaan vuorokaudesta tai vuodesta, esimerkiksi puolen vuoden välein, pelkästään 

öisin tai talvella? Näiden perusteella pitää kirjoittaa selvitys, jossa ehdotetaan parannuksia. 

(Martinez 2014.) 

 

Laitteen käytölle on annettu ohjeet laitteen toimittajan puolesta, joita pitäisi noudattaa 

parhaan lopputuloksen takaamiseksi. Hyvin usein käyttäjät oikaisevat toiminnassaan ja 

ohjeita ei seurata täydellisesti. Käytäntö voi olla erilainen kuin suositeltu käyttötapa, mikä 

voi johtaa ongelmiin. Huoltojen pitäisi olla dokumentoituina, jotta tiedetään mitä on tehty ja 

milloin. Myös aikaisemmat ongelmat ja vikaantumiset pitäisi löytyä kunnossapidon 

dokumentoinnista. Tämän lisäksi huoltokäytäntöjä pitäisi verrata valmistajan suosittelemiin 

toimenpiteisiin. Käytännössä pitää tarkastella, että onko tehty jotakin, mikä ei ole suositusten 

kanssa samassa linjassa. (Otegui 2014, s. 199.) 

 

Vikojen tutkimisväli riippuu laitoksen koosta; isoilla päivittäin ja pienemmillä viikoittain tai 

kuukausittain. Tämä riippuu tietenkin myös siitä, että kuinka paljon vikaantumisia on ja 

mikä on vikaantumisväli. Kaikille vioille ei kannata suorittaa juurisyyanalyysia, vaan ensin 

kannattaa määritellä se, että mitkä viat ovat merkittäviä. Juurisyyanalyysi pitää ja kannattaa 

suorittaa seuraavista syistä: 

 Erittäin kriittinen laite vikaantuu. 

 Laite vikaantuu ennen kuin sille asetettu käyttöikä on mennyt umpeen. 

 Jokin muu kriteeri aiheuttaa mielenkiinnon siirtymisen laitteeseen, esimerkiksi 

kunnonvalvonta antaa signaalin, jonka perusteella juurisyyn selvittäminen kannattaa 

aloittaa. (Martinez 2014.) 

 

Ongelman ratkaisuun ja itse analyysiin pitää koota ryhmä, jossa on tarpeeksi osaamista ja 

tietoa. Ryhmän pitäisi sisältää koulutettu ja tasapuolinen fasilitaattori, henkilöt, jotka ovat 

olleet tapahtumassa suoraan osallisina, laitteen ja prosessin asiantuntijat, operaattori, 

kunnossapidon asentaja, kunnossapidon insinööri ja mahdollisesti ympäristö- ja 

turvallisuusasiantuntija. Prosessin omistajan tulisi olla mukana tarvittaessa, jotta hän saisi 

tukea ratkaisuihin ja niiden toteutukseen. (Blanchard.) On huomion arvoista, että 

vikaantumisen juurisyy voi olla monessa eri paikassa. Juurisyy voi johtua tuotannosta, alun 

perin huonosta suunnittelusta tai kunnossapidosta, jolloin parannukset ja toimenpiteet on 

tietenkin kohdistettava syyn aiheuttavalle osastolle. (Kelly 2006b, s. 197.) 
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Jotta parannusehdotukset saataisiin paremmin vietyä läpi, tulee niihin saada laajempi 

hyväksyntä. Selvitykset pitää käydä läpi tapaamisissa, joihin aiheeseen sidoksissa olevat 

henkilöt kutsutaan, kuten alueen johtajat ja insinöörit, kunnossapidon johtaja, 

kunnossapidon työnsuunnittelijat, työnjohtajat ja teknikot. Tapaamisten väli määritellään 

vikojen vakavuuden ja esiintyvyyden mukaan. Mitä useammin vikaantumisia on, sitä 

useammin niistä pitäisi keskustella. Tapaamisten tarkoituksena on saada yhteisymmärrys ja 

tahtotila, että asioille pitää tehdä jotain. On tärkeää, että joku tarkkailee, miten muutos 

käytännössä toteutuu ja onko parannusehdotuksella hyvä vaikutus. Muutoksen toteutumista 

on tärkeää arvioida tapaamisissa. Tärkeää on myös levittää tietoa muutoksen etenemisestä 

ja onnistumisista, sillä näin saadaan yhä useammat kiinnostumaan kunnossapidon 

prosesseista. (Martinez 2014.)  

 

5.2 Tekniikat juurisyyanalyysin tukena 

Juurisyyn löytämiseksi kannattaa käyttää jotain tekniikkaa, jotta ongelman ratkaisu olisi 

jäsenneltyä. Se miten ongelmia ratkaistaan, vaihtelee eri näkemyksissä ja ongelman 

laajuuden perusteella. Seuraavaksi käsitellään erilaisia tekniikoita, joita voidaan käyttää 

RCA:ssa. 

 

5.2.1 5 Miksi 

5 Miksi -tekniikka on keksijä ja Toyotan perustaja Sakichi Toyodan 1930-luvulla kehittämä 

tuotannon parantamisen työkalu. Toyota käyttää edelleenkin tekniikkaa toimintansa 

kehittämiseksi. Toyotan filosofian mukaan ongelman ratkaisu viedään konkreettisesti 

tehtaalle, eikä juurisyytä yritetä selvittää pelkästään johdossa. (5 Whys.) Tekniikan 

käyttöönoton taka-ajatuksena oli se, että ei hyväksyttäisi ensimmäistä mieleen tulevaa asiaa 

syyksi, vaan kyseenalaistettaisiin niin kauan, kunnes ymmärrettäisiin ongelman juurisyy 

(Moore 2007, s. 287). 5 Miksi -menetelmä on paras yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun. 

Menetelmän kanssa pitää olla tarkempana, kun on monimutkaisempia ongelmia, koska se 

saattaa ajaa ajattelun pelkästään yhteen juurisyyhyn, vaikka niitä voi olla useita. Sitä voi 

kuitenkin käyttää aina siihen, että ongelman ratkaisussa pääsee alkuun, sillä se voi auttaa 

oikeaan suuntaan. (5 Whys.) 
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5 Miksi -tekniikkaa käytetään perussyiden selvittämiseen lisäksi muuhun ongelman 

ratkaisuun ja laadun parantamiseen. Menetelmässä on tarkoituksena kysyä 5 kertaa miksi, 

jotta saadaan selvitettyä juurisyy. Kuvassa 7 on esimerkki 5 Miksi -menetelmästä. 5 Miksi -

tekniikassa on tarkoituksena selvittää syy-seuraussuhteet, jotta saadaan selvitettyä juurisyy. 

Tavoitteena on siirtyä oireista kohti perussyitä. Menetelmässä tulee lähteä lausumasta, jossa 

syytä ei oleteta. Esimerkiksi ”auto on rikki” on hyvä väittämä. ”Auto meni rikki, koska 

moottorissa oli vika” olisi taasen huono väittämä. (Gangidi 2019, s. 298.) 5 Miksi 

menetelmässä on seitsemän askelta. Ensin pitää koota joukko, jolla on 

ongelmanratkaisutaitoja kyseiseen ongelmaan. Seuraavaksi määritellään ongelma ja 

muodostetaan lausuma. (5 Whys.) 

 

 

 

Kuva 7. Esimerkki 5 Miksi -menetelmästä, kun muste on loppunut (mukaillen 5 Whys). 
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Tämän jälkeen kysytään ensimmäinen miksi. Vastauksen tähän kysymykseen pitää olla 

faktoihin perustuva ja asia, joka on todellisuudessa tapahtunut. Tässä vaiheessa ei pidä 

arvailla, että mitä on tapahtunut, jottei analyysista tule epäluotettavaa. Ensimmäisen 

askeleen jälkeen kysytään vielä 4 kertaa miksi. On otettava huomioon, että analyysi voi 

lähteä myös haaroittumaan, sillä tapahtumaan voi olla useita syitä. Kuvassa 8 on esimerkki 

analyysista, jossa ei ole sivuhaaroja. Viidentenä tulisi tietää, että milloin lopettaa. Vaikka 

nimen mukaisesti pitäisi kysyä yhteensä viisi kertaa miksi, voi vähemmän tai enemmän olla 

riittävästi. Kysymistä ei kannata enää jatkaa, kun ollaan saatu hyödyllinen lopputulos eli 

juurisyy selville. Tämän jälkeen pitää kehittää toimenpiteet juurisyyn poistamiseksi ja 

seurata olivatko toimenpiteet riittäviä. (5 Whys.) 

 

5.2.2 Kalanruotokaavio ja CEDAC 

Kalanruotokaavion muita tunnettuja nimiä ovat syy-seurausdiagrammi ja Ishikawa-

diagrammi. Tekniikka on hyödyllinen aivoriihen tulosten järjestämiseen ja sillä voidaan 

lisätä ryhmätyöskentelyn luovuutta. Se auttaa myös seurausten suuruuden arvioimisessa. 

(Oun 2015, s. 2.) Kalanruotokaaviota käytetään laatujohtamisessa ja prosessin 

kehittämisessä. Se on hyvä työkalu juurisyiden etsimiseen ja analysoimiseen. Kalanruoto-

kaavio on nimensä mukaisesti visuaalisena esityksenä kalanruodon mallinen. Analyysi 

aloitetaan niin, että kalan päähän tulee ongelman asettelu. Selkäruodosta lähtevät ruodot 

nimetään niiden pääkategorian mukaan, joiden alle ryhmitellään mahdollisia syitä. Yleensä 

rakenteena käytetään 6 M:ää eli: menetelmät (method), henkilöstö (man), koneet (machines), 

materiaalit (materials), mittaussysteemi (measurement) ja ympäristö (mother nature). 

Kategorioita voi olla myös enemmän tai vähemmän tarpeen mukaan ja niiden nimiä voi 

muuttaa omaan tapaukseen sopiviksi. (Karjalainen 2007.) 

 

Ongelmaan vaikuttaneita syitä voidaan keksiä aivoriihitekniikan avulla. Kun syitä on 

keksitty, piirretään pääruodoista lähteviä ruotoja, joille mahdolliset syyt sijoitetaan. Jos syy 

on monimutkainen, voidaan juurisyyt sijoittaa vielä syyruodosta lähteviin pieniin ruotoihin. 

Kun diagrammi on valmis eli kaikki mahdolliset syyt on toivottavasti löydetty, voidaan 

kaikkein todennäköisimpiä syitä tutkia lisää ja etsiä todisteita niille. (Cause and Effect 

Analysis.) Kuvassa 8 on esimerkki kalanruotokaaviosta. 
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Kuva 8. Esimerkki kalanruotokaaviosta (Karjalainen 2007). 

 

Kalanruotokaavio on pohjana hieman monimutkaisemmassa CEDAC-menetelmässä.  Se 

soveltuu parhaiten kroonisten ongelmien ratkaisuun verrattuna yksittäisten tapahtumien 

analysointiin. Menetelmässä määritellään tavoite, jota kohden ongelman ratkaisussa 

lähdetään. Ensin pitää määritellä ongelma, kuten kalanruotokaaviossa, tämän jälkeen 

kannattaa hyödyntää aivoriihitekniikkaa, jolla yritetään löytää kaikki mahdolliset syyt 

ongelmaan. Kuten yksinkertaisemmassakin prosessissa, niin nytkin jaotellaan kalanruodon 

kategorioihin syyt. Tämän jälkeen tarkoituksena on jälleen pitää aivoriihi, jossa koitetaan 

löytää ratkaisuita mahdollisiin ongelmiin. Ratkaisut on tarkoitus arvioida aivoriihen jälkeen 

ja kaikkein toteuttamiskelpoisimmat toteutetaan. On tärkeää arvioida, että päästiinkö 

tavoitteeseen, joka alussa määritettiin. (Moore 2007, s. 290.) 

 

5.2.3 Apollo RCA 

Apollo RCA -metodologia eli ARCA on käytettävissä tapauksiin, joissa on näyttöä syy-

seuraussuhteista. ARCA:ta voidaan käyttää erilaisten vikaantumisten analysointiin, mutta se 

toimii erityisen hyvin tutkittaessa yksittäisiä isoja tapahtumia, kuten merkittäviä yksittäisten 

laitteiden vikaantumisia. Sen on osoitettu tehostavan ongelman ratkaisua huomattavasti ja 

tuottavan kustannussäästöjä. Metodin vaiheet ovat seuraavanlaiset: 

1. Määritellään ongelma ja sen merkitsevyys. Merkitsevyyttä arvioidaan muun muassa 

turvallisuuden, ympäristön, hinnan ja toistuvuuden avulla. 

2. Luodaan kaavio, joka kertoo syyt ja seuraukset, esimerkki on kuvassa 9. 

3. Tunnistetaan toimivat ratkaisut. 
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4. Toteutetaan toimivimmat ratkaisut. (Moore 2007, s. 294.) 

 

Toisessa vaiheessa tehdään kaavio, jolla pyritään löytämään syyt, ja josta on esimerkki 

kuvassa 8. Kaavion tarkoituksena on antaa ymmärrys, että ongelmat ovat harvoin yhtä 

yksinkertaisia, kuin ne ensivilkaisulla vaikuttavat. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 

jokaiselle syylle/seuraukselle pitää löytyä vähintään kaksi syytä ja seurausta. Apollo RCA:n 

kehittäjän Ganon mukaan yksittäinen juurisyy on myytti. Syyt/seuraukset ovat joko 

olosuhteista tai toimenpiteistä seuranneita. (The Apollo Root Cause Analysis™ methodolo-

gy.) Tavoitteena on tutkia, mikä on vaikuttanut eri syihin. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle 

syylle/seuraukselle pitää löytyä todisteita. Ilman todisteita ei pidä sijoittaa syytä/seurausta 

tähän kaavioon. Juurisyyn etsimistä jatketaan niin kauan, kunnes ei pystytä enää keksimään 

uusia syitä, jotka olisivat tapauksessa mahdollisia. Kun ollaan päästy juurisyytasolle, aletaan 

kehittää ratkaisuita syihin/seurauksiin kaaviossa oikealta vasemmalle. (Moore 2007, s. 295.) 

 

 

 

Kuva 9. Jokaiselle syylle ja seuraukselle pitää löytyä todisteet (mukaillen Moore 2007, s. 

295). 

 

Ganon mukaan tulisi tavoitella ongelman tai tapahtuman uudelleen esiintymisen 

eliminointia. Jotta ratkaisut olisivat toimivia, tulee niiden ehkäistä ongelman syntyminen 
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uudestaan ja olla asiasta vastaavan henkilön kontrollissa. Niiden pitää myös olla 

organisaation tavoitteiden kanssa linjassa, joihin pitäisi hänen mukaansa kuulua 

samankaltaisten ongelmien välttäminen ja kustannustehokkuus. Ratkaisut eivät tietenkään 

saa aiheuttaa lisää ongelmia. (Moore 2007, s. 296; The Apollo Root Cause Analysis™ 

methodology.) Ganon mukaan kannattaa kiinnittää myös huomiota ratkaisuiden 

sanamuotoihin ja välttää sanoja ”arvioi, analysoi ja tutki”. Ganon tutkimusten mukaan vain 

5 % ongelmista ei voi löytää ratkaisua, joten kannattaa ongelmia kannattaa yrittää ratkaista. 

(Moore 2007, s. 296.) 

 

5.2.4 RCA Rt 

RCA Rt on  ARCA:n kanssa samankaltainen menetelmä. Rt on lyhennelmä englannin kielen 

sanasta ”roundtable” ja nimi tulee australialaisen kunnossapitoyhdistys SIRF:in Industrial 

Maintenance Roundtable:n mukaan. ”Pyöreä pöytä” keskittyy tunnistamaan ja jakamaan 

hyviä käytänteitä kunnossapito-organisaatioiden kesken. Yhdistyksellä oli projektina 

vertailuanalyysi, jolla pyrittiin selvittämään kunnossapidon ja toimintavarmuuden 

käytäntöjä yli sadassa yrityksessä viidessä eri maanosassa.  Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet kunnossapidon menestymiseen. Tutkimuksen 

hypoteesina oli, että suurimmassa roolissa olisi suunniteltu kunnossapito. Hypoteesi 

osoittautui vääräksi, sillä eniten vaikutti säännöllinen vikaantumisten tutkiminen ja niiden 

ehkäiseminen. Vikaantumisten mekanismien ymmärtäminen ja uudelleen vikaantumisen 

ehkäiseminen yhdessä tuottavat parhaimman lopputuloksen. (About.) 

 

Vertailuanalyysi osoitti, että ei ollut pelkästään yhtä tekniikkaa, jolla voidaan rakentaa 

tällainen toimintakulttuuri. Kaikkein tärkeintä on se, että tuotantolaitoksella luodaan toimin-

takulttuuri, jossa pidetään tärkeänä toistuvien ongelmien eliminoimista. Lisäksi 

henkilökunnalla pitää olla tarpeeksi osaamista ongelmien tunnistamiseen ja eliminointiin. 

Kannattaa ottaa huomioon, että tekniikka pitää valita ongelman haastavuuden mukaan, jotta 

ei monimutkaistaisi tilannetta entisestään. (About.) Useimmiten yrityksissä on ongelmana 

se, että ei ole yhtenäistä toimintatapaa ongelmien ratkaisemiseksi, vaan eri tasoilla ja osissa 

organisaatiota on erilaiset toimintatavat (Moore 2007, s. 298). 

 

Usein RCA:ssa on haasteellista se, että ongelmaa ei määritelty tarpeeksi hyvin. On 

luonnollista, että turvaudutaan menneisyydessä hyviksi koettuihin käytänteisiin. Myös 



51 

 

juurisyyn olettaminen on hyvin yleistä. Ongelmaksi muodostuu usein se, että osa 

henkilöstöstä tunnistaa ongelman ja sen juurisyyn sekä korjaavat toimenpiteet. Se ei suoraan 

johda siihen, että ongelmiin tartuttaisiin ja niille alettaisiin suunnitella ja vaatia ehkäiseviä 

toimenpiteitä. Usein korjaavien toimenpiteiden kompastuskivenä on eri osastojen välinen 

yhteistyö. Jotta näistä ongelmista päästäisiin yli, on RCA Rt:ssä hyvin selkeä prosessi, joka 

on myös jaoteltu eri askeleisiin. Prosessi on kuvassa 10. (Moore 2007, s. 301.)  

 

 

Kuva 10. RCA Rt:n prosessi kannattaa edetä kuvan kaltaisesti (mukaillen Moore 2007, s. 

301.) 

 

Käytettävä tekniikka pitäisi määrittää ongelman mukaan. Pienet ja päivittäiset ongelmat 

tulisi ratkaista työntekijätasolla lähellä tuotantoa. Tässä vaiheessa 5 miksi on hyvä tekniikka. 

Työntekijöitä tulisi rohkaista kyseenalaistamaan. Toisaalta pitäisi olla myös selkeät rajat, 

että milloin ongelma on niin merkittävä, että se kannattaa analysoida syvällisemmin. Hyvänä 

apuna voidaan käyttää riskimatriisia, jolla voidaan arvioida, että millä tasolla ongelmaan 

pitää tarttua. Esimerkki riskimatriisista on kuvassa 11. (Moore 2007, s. 302.) 
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Kuva 11. Riskianalyysissa värit määrittelevät sen, että millainen RCA suoritetaan 

(mukaillen Moore 2007, s. 300.) 

 

RCA Rt pitää tärkeänä todisteiden etsimistä ja hakemista analyysia tehtäessä. Tutkimus 

osoitti, että paikat, jotka selvittivät vikaantumisia pelkästään teoreettisella pohjalla, eivät 

olleet yhtä menestyksekkäitä, kuin todisteita käyttävät paikat. Kaikkein tärkeintä on kerätä 

todisteita tapahtuneesta. Todisteiden hakemista voidaan käyttää monilla tutuilla tekniikoilla, 

joiden käyttäminen on suhteellisen yksinkertaista. Hyödyksi voidaan käyttää muun muassa 

Pareto-diagrammia, histogrammeja, aiemmin esiteltyä syyseurauskaaviota ja erilaisia 

tarkastuslistoja. Tärkeintä on se, että juurisyyanalyyseja tekevät henkilöt osaavat käyttää 

niitä ja tuntevat niiden käyttämisen mukavaksi sekä ymmärtävät, että tutkimisen pitää olla 

taloudellisesti kannattavaa. (About.) 

 

5.2.5 PDCA-sykli 

Yksi tapa, jolla voi tehdä RCA:ta on plan, do, check, act eli eli PDCA-sykli eli PDCA. Siinä 

on neljä erilaista vaihetta, joita voidaan käyttää yksittäin tai yhdessä. Prosessin kehitti 

William Edwards Deming 1950-luvulla tutkiakseen miksi jotkin tuotteet eivät kohdanneet 
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asiakkaiden odotuksia. Nykyään sitä käytetään myös ongelman ratkaisuun. Se on metodina 

iteratiivinen ja jatkuvaan parantamiseen liittyvä. Siinä testataan systemaattisesti mahdollisia 

ratkaisuita, arvioidaan tuloksia ja implementoidaan kaikkein menestyksekkäimmät ratkaisut. 

Prosessin vaiheet ja mitä kussakin vaiheessa tulee ottaa huomioon esitetty kuvassa 12. 

PDCA toimii hyvin silloin, kun on dataa saatavilla. (Plan-Do-Check-Act (PDCA).) 

 

 

Kuva 12. PDCA-prosessissa on neljä eri vaihetta, joissa on useita alakohtia (Smith & 

Mobley 2008, s. 79-87). 

 

 Suunnittele 

Ensimmäisenä vaiheena on suunnittelu, joka aloitetaan ongelman määrittämisestä. Kuten 

edellä on mainittu, ensin pitää määritellä ongelma. Ongelman määrittelyssä on tärkeää 

määritellä mikä estää halutun lopputuloksen tai aiheuttaa epähalutun lopputuloksen. Tässä 

vaiheessa ei saa tehdä ylimääräisiä oletuksia. Seuraavaksi pitää kerätä todisteet, jotta on 

ongelman olemassa olon osoittavaa dataa. Tulee määritellä, että mitä hyötyä ja vaikutuksia 

Plan - Suunnittele

•Määrittele ongelma selkeästi

•Kerää todisteita ongelmasta

•Määritä vaikutukset ja mahdollisuudet

•Datan laadun arvioiminen

•Ongelman ratkaisun onnistumisen 
määritteleminen

•Määritä ongelman ratkaisun tavoitteet

•Määritä aikataulu

•Hae johdon hyväksyntä

Do - Tee

•Etsi mahdollisia juurisyitä

•Määrittele selvät korjaamista 
vaativat syyt ja tee niille jotakin

•Suunnittele testi tai toiminta-
suunnitelma

•Määrittele tarvittavat resurssit

•Arvioi aikataulu uudelleen

•Hae johdon hyväksyntä

Check - Tarkista

•Suorita testit tai toimintasuunnitelma

•Analysoi data niistä

•Päätä, että kannattaako jatkaa vai 
palata takaisin Do-vaiheeseen

•Kirjoita toteutussuunnitelma, jonka 
avulla tehdään muutoksesta pysyvä

•Arvioi minkälaisia vaikutuksia 
muutoksella olisi käytännössä

•Hae johdon hyväksyntä

Act - Toimi

•Suorita muutoksen 
toteutussuunnitelma

•Arvioi muutoksen vaikutukset

•Kerää palautetta

•Pidä päätöstapaaminen johdon 
kanssa
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voisi olla onnistuneesta ongelman ratkaisusta. Mitä voi tapahtua, jos ongelmaa ei ratkaista? 

Mitä hyötyä ongelman ratkaisemisesta voi olla? Ne voivat olla esimerkiksi taloudellisia, 

aikaan liittyviä tai tuotteeseen liittyviä. (Smith et al. 2008, s. 79-80.) 

 

Datan laatua pitää arvioida. Onko se luotettavaa ja tarkkaa? Datalla tarkoitetaan sekä 

automatisoitua tiedonkeräämistä, että ihmisiltä saatua tietoa. Jos on syytä olettaa, että data 

ei ole laadukasta, ei pidä mennä seuraaviin vaiheisiin, ennen kuin on luotettavaa dataa. 

PDCA:ssa pitää tietää miten ongelman ratkaisun menestyksellisyyttä voidaan määritellä.  

Pitää olla benchmark, jonka avulla voidaan arvioida ratkaisujen menestyksellisyyttä. 

Seuraavaksi voidaan päättää tavoitteet. Tavoitteen pitäisi pystyä pienentämään 

huomattavasti ongelman vaikutuksia, mutta sen ei välttämättä tarvitse eliminoida niitä. 

Kannattaa myös huomioida, että tavoitteen pitää olla saavutettavissa kohtuullisessa ajassa ja 

kohtuullisilla resursseilla. Tavoite pitää asettaa niin, että se on saavutettavissa järkevällä 

aikavälillä, ja PDCA-syklille tulee asettaa karkea aikataulu. Tämän vaiheen tulokset tulee 

esittää johdolle, jotta saadaan johdon hyväksyntä, asetettua toiminta tärkeysjärjestykseen ja 

varattua resursseja RCA:lle. (Smith et al. 2008, s. 80-81.) 

 

 Tee 

Tee-vaiheen tavoitteena on joko kirjoittaa toimintasuunnitelma syiden korjaamiseksi tai 

kehittää testi, jolla etsitään tai varmennetaan juurisyy. Vaihe aloitetaan mahdollisten 

juurisyiden hakemisella. Tähän voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kalanruotokaaviota tai 

Apollo RCA:n kaltaista metodologiaa. Ennen kuin tekee toimintasuunnitelman syiden 

korjaamiseksi tai testisuunnitelman, niin kannattaa tarkastella mitä helposti korjattavaa 

prosessissa on. Esimerkiksi laitteessa voi olla esimerkiksi rikkinäinen tai epäsopiva osa, laite 

ei toimi niin kuin se on suunniteltu tai on tehty väliaikainen ratkaisu, joka onkin muuttunut 

pitkäaikaiseksi. Monesti nämä ovat sellaisia asioita, jotka on hyväksytty lopullisiksi 

ratkaisuiksi. (Smith et al. 2008, s. 81-82.) 

 

Ongelman ratkaisemiseen on kaksi vaihtoehtoa riippuen siitä, että onko dataa saatavilla tai 

onko sen hankkiminen mahdollista. Ne ovat edellä mainitut toimintasuunnitelma syiden 

korjaamiseksi ja testin suorittaminen. Tosin välillä on aiheellista käyttää niiden yhdistelmää. 

Tässä vaiheessa tehdään suunnitelma toisesta. Toimintasuunnitelmassa etsitään mahdollisia 

ratkaisuja aivoriihen avulla epäiltyihin juurisyihin. Se sopii tilanteeseen, jossa epäiltyä syytä 
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ei pysty muuttamaan kerralla helposti tai ei ole tarpeeksi dataa. Tärkeää on se, että päästään 

konsensukseen siitä, että mitä ratkaisua lähdetään toteuttamaan. Lopussa pitäisi olla selvillä 

toimintasuunnitelma, jossa kerrotaan missä vika vaikuttaa, mitä toimia pitää tehdä, jotta 

tilanne etenisi, ketkä ovat mukana ja millä aikavälillä toiminta pitää tehdä. Lisäksi on tärkeää 

suunnitella, miten onnistuminen mitataan. (Smith et al. 2008, s. 82-83.) 

 

Testissä tutkitaan sitä, että aiheuttaako päätelty juurisyy todella ongelman. Jos on epäilys, 

että useita juurisyitä aiheuttaa lopputuloksen, niin ne pitää huomioon suunnitelmassa. 

Suunnitelmassa pitäisi olla testin pituus, miten juurisyyn tekijöitä muutetaan testin aikana, 

mistä muuttujista ollaan kiinnostuneita testin aikana, mitä erilaisia taustakohinoita pitää 

tarkkailla ja mitkä asiat pitää vakioida testin aikana. Molemmissa vaihtoehdoissa pitää 

tunnistaa resurssit, jonka avulla saadaan toteutettua suunnitelma. Tässä vaiheessa pitää olla 

ainakin selvillä, että ketkä henkilöt tarvitaan ja miksi, millä aikavälillä se suoritetaan ja 

kuinka paljon aikaa tarvitaan. Tässä vaiheessa pitää arvioida aikataulu uudestaan ja 

kommunikoida johdolle suunnitelma ja saada siihen hyväksyntä. (Smith et al. 2008, s. 83.) 

 

 Tarkista 

Tässä vaiheessa suoritetaan joko kokeellinen testi tai toimintasuunnitelma. Kun 

toimintasuunnitelma on suoritettu, verrataan tilannetta aikaisempaan benchmarkiin ja 

tarkastellaan, että onko tilanne muuttunut parempaan suuntaan. Tämän lisäksi voidaan 

käyttää ”Switch on/off”-tekniikkaa, jonka avulla voidaan tarkistaa, että pystyttiinkö 

muutoksen avulla vaikuttamaan ongelmaan. Joskus voi tulla uusia syitä, jotka heikentävät 

lopputulosta, jolloin menemällä alkutilanteeseen takaisin, nähdään toimiko ratkaisu. Toinen 

vaihtoehto on suorittaa testi. Prosessi pitää dokumentoida kunnolla. Oikea data pitää 

tallentaa ja varmistaa, että testin aikana on oikeanlaiset olosuhteet. (Smith et al. 2008, s. 83-

84.) 

 

Seuraavaksi analysoidaan data, jota on kerätty edellisissä vaiheissa. Tässä vaiheessa on 

tärkeää se, että jos datasta ei käy ilmi selkeää, niin hyväksytään se. Datan analysoinnin 

jälkeen päätetään, että pystytäänkö jatkamaan eteenpäin, vai mennäänkö takaisin tee-

vaiheeseen. Edellisten perusteella aletaan tehdä suunnitelmaa, jonka avulla 

implementoidaan muutos. Suunnitelmassa pitäisi olla ainakin seuraavat asiat: 
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 Muutokset, joita tarvitaan laitteisiin, prosesseihin ja toimintatapoihin – mitä, kuka, 

milloin ja kuinka? 

 Koulutustarpeet. Ketkä tarvitsee kouluttaa, miten lopputuloksesta saadaan pysyvä ja 

kuka on kouluttaja? Millaisia työvelvollisuuksia pitää lisätä, muuttaa tai poistaa? 

 Kommunikaatiotarpeet. Kenen tarvitsee tietää muutoksista ja miten ne saatetaan 

heidän tietoonsa? Kuka kommunikoi ja kenelle? 

 Kenen tarvitsee hyväksyä nämä muutokset? (Smith et al. 2008, s. 84-85.) 

 

Suunnitelman tekemisen lisäksi pitää myös tutkia, että kuinka todennäköisesti se toteutuisi. 

Pitää selvittää, että mitkä seikat auttaisivat suunnitelman toteutumisessa ja mitkä seikat 

taasen jarruttaisivat sitä merkittävästi. Jälleen kerran tarvitaan johdon hyväksyntä näille 

suunnitelmille. Muutokset vaikuttavat tuotannossa, joten tuotannon johdon pitää hyväksyä 

ne. (Smith et al. 2008, s. 85-86.) 

 

 Toimi 

Seuraava vaihe on toimiminen. Tässä vaiheessa toteutetaan toimintasuunnitelma ongelman 

korjaamiseksi. Tässä vaiheessa kannattaa panostaa kouluttamiseen ja kommunikaation, jotta 

ihmiset tietävät muutoksesta tarpeeksi. Kun kaikki muutokset on tehty, niin pitää arvioida, 

että oliko niistä mitään hyötyä. Kannattaa myös kerätä palautetta siitä, miten menestyneenä 

PDCA-sykliä pidettiin. Oliko PDCA tehokas toimintatapa ja opittiinko sen tekemisen aikana 

jotakin uutta? Viimeisenä pidetään johdon kanssa päätöstapaaminen asian tiimoilta. (Smith 

et al. 2008, s. 86-87.) 

 

5.3 Kunnonvalvonta ja juurisyyanalyysin tulevaisuuden metodit 

Tutkimuksessa on tähän mennessä käsitelty lähinnä vanhoja menetelmiä. RCA:n 

toteutuminen on pitkälti nojautunut paikan päällä olevien asiantuntijoiden näkemyksiin. 

Tulevaisuuden haasteena on se, että systeemit kasvavat ja monimutkaistuvat, jolloin on 

vaikeaa olla tietoinen kaikista komponenteista ja osaprosesseista. Tämän lisäksi perinteisen 

juurisyyanalyysin vikana voi olla se, että se on subjektiivinen. Asiantuntijat nojautuvat 

helposti ideoihin, jotka ovat tutuimpia heille. Tulevaisuudessa entisestään kasvava 

megatrendi Teollisuus 4.0 (Industry 4.0) ja koneoppiminen tuovat uusia mahdollisuuksia 

myös juurisyyanalyysin muodostamiselle. Reaaliaikaisen datan eli kunnonvalvonnan ja 

historiatiedon yhdistäminen on nykyisellään mahdollista automaattisten koneoppimiseen 
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liittyvien menetelmien avustuksella. (Root cause analysis in the age of industry 4.0 The 

Complete Guide.) 

 

E-maintenance tarkoittaa nykyaikaisten internet-pohjaisten liikkuvien teknologioiden 

hyödyntämistä kunnossapitopalveluiden tuottamiseksi. Nämä systeemit ovat yhdistetty joko 

CMMS:ään tai yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään ja ne voivat tuottaa, hallita, käyttää 

ja välittää dataa, jota pystytään hyödyntämään kunnossapidon suunnittelussa. Esineiden 

internet (Internet of Things) on myötävaikuttanut reaaliaikaisen datan keräämiseen ja 

kunnossapidossa tämä tarkoittaa kunnonvalvonnan mahdollisuutta ja proaktiivista 

kunnossapitoa kohti siirtymistä. (Pistofidis et al. 2016, s. 1742.) 

 

Kunnonvalvonta tarkoittaa laitteen kuntoon liittyvää tarkastelua, jota voidaan toteuttaa 

useilla eri tavoilla, kuten keräämällä värähtelydataa, tekemällä öljyanalyysi tai mittaamalla 

lämpötilaa, painetta tai kosteutta. Tämä kunnonvalvontadata pitää myös analysoida jotenkin. 

(Jardine et al. 2006, s. 1485.) Kunnonvalvonnalla saadaan paljon dataa laitteiston 

terveydestä. Jotta tiedosta olisi kunnolla hyötyä, on sitä analysoitava ja verrattava normaaliin 

tilaan verrattuna. Datan joukosta pitäisi pystyä seulomaan epänormaali data. Jos dataa 

pystytään käyttämään hyödyksi, voidaan koneen luotettavuutta nostaa huomattavasti. (Smith 

et al. 2008, s. 57.) 

 

Kuntoon perustuva kunnossapito eli CBM nojaa kunnonvalvontaan. CBM:ssä tehdään 

toimenpiteitä, kun huomataan laitteessa jotakin epänormaalia. CBM koostuu kolmesta 

vaiheesta: datan kerääminen, datan prosessoiminen sekä kunnossapidon päätöksenteko. 

Kaksi tärkeää käsitettä datan prosessoimisessa ovat diagnoosi ja prognoosi. Diagnoosi 

tehdään tilanteessa, kun vikaantuminen on jo tapahtumassa. Diagnoosissa halutaan tunnistaa 

ensin se, että jotakin on vialla, missä komponentissa vika on ja mikä vika on. Prognoosissa 

halutaan tunnistaa vika ennen kuin se ilmenee ja määrittää koska ja millä todennäköisyydellä 

vikaantuminen tapahtuu. CBM voi koostua joko jommankumman tai molempien 

tekniikoiden käyttämisestä. (Jardine, Lin & Banjevic 2006, s. 1484-1485.) 

 

Data voidaan jakaa CBM:ssä kahteen eri tyyppiin. Ensimmäinen on tapahtumiin liittyvä data 

ja toinen on kunnonvalvontadataa. Tapahtumiin liittyvä data kertoo mitä tapahtui ja/tai mitä 

tehtiin, esimerkiksi asennus, häiriö tai huoltotoimenpide. (Jardine et al. 2006, s. 1485.) Dataa 
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prosessoidaan sen tyypin mukaisesti. Data voi olla arvomuodossa, kuten esimerkiksi paine 

tietyllä ajanhetkellä, aaltomuodossa, jolloin data on kerätty vastaamaan ajanjaksoa, tästä 

esimerkkinä on värähtely- ja akustinen data, sekä moniulotteista dataa, jolloin data on kerätty 

vastaamaan tiettyä ajanjaksoa, esimerkiksi röntgenkuvat. Kahden jälkimmäisen 

käsitteleminen ymmärrettävään muotoon vaatii signaalinkäsittelyä. Aaltomuotoisen 

signaalin käsittelyyn kolme eri vaihtoehtoa ovat aika-alueanalyysi, taajuusalueanalyysi ja 

aikataajuusanalyysi. (Jardine et al. 2006, s. 1486-1487.) Kunnonvalvonta voi olla joko 

jatkuvaa tai jaksottaista. Jatkuvassa valvonnassa hyvää on se, että saadaan tieto heti. Usein 

sen käyttöä rajoittaa se, että se on kalliimpaa ja siinä on usein kohinaa, joka aiheuttaa 

epätarkan analyysin. Ajanjaksottaisessa voidaan poistaa kohina/häiriö taustalta. (Jardine et 

al. 2006, s. 1499.) 

 

Koneoppimisella pitää pystyä tunnistamaan automaattisesti epänormaalit tapahtumat. 

Koneoppimisessa analysoinnille on opetettu haluttu ja normaali data. Tarkoituksena on 

tunnistaa normaali malli esimerkiksi amplitudista, jaksosta tai signaalista. Kynnysarvon 

ylittyessä systeemistä lähtee signaali. Koneoppiminen pystyy tunnistamaan muun muassa 

seuraavia asioita: komponentin vikaantumisen, epänormaalit prosessin parametrit ja 

muutokset ympäristössä. Koneoppimisella pystytään havaitsemaan vikaantumiset myös 

aikaisemmin, jolloin ne eivät kehity yhtä vakaviksi, koska korjaavat toimenpiteet keretään 

tekemään ajoissa. On kuitenkin muistettava, että vaikka juurisyyanalyysi on automatisoitu, 

niin asiantuntijoita tarvitaan vahvistamaan, että tulokset ovat järkevät. (Root cause analysis 

in the age of industry 4.0 The Complete Guide.) 
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6 TULOKSET 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa käyttövarmuutta telakalla. Telakalla ei ole toistaiseksi 

ollut käytössä yhtenäistä RCA-toimintatapaa. Tutkimuksessa on selvitetty, että millaiset 

edellytykset ja lähtötilanne yrityksessä on suorittaa juurisyyanalyysi ja mitä toimenpiteitä 

tarvitsisi tehdä, jotta juurisyyanalyysi onnistuisi paremmin. Tulokset sisältävät yrityksen 

tarpeisiin soveltuvan juurisyyanalyysiprosessin, joka on tarkoitus ottaa käyttöön yhtenäisenä 

käytänteenä koko yrityksessä. 

 

6.1 Yrityksen lähtökohta juurisyyanalyysille 

Tutkimuksessa haastateltiin technology ownereita, jotka vastaavat tuotannon teknisestä 

toimivuudesta, sekä kunnossapidon työnjohtajia, jotka työskentelevät uusien linjastojen 

kunnossapidon parissa. Juurisyyanalyysin pohjalla on dokumentaatio, jonka tilaa yrityksessä 

on myös tutkittu. 

 

6.1.1 Technology ownerit 

Juurisyyanalyysia on tulevaisuudessa tarkoitus käyttää yrityksen prosesseista 

osavalmistuksen, paneelilinjan sekä suurlohkokoonnin työskentelyssä. Tavoitteena on luoda 

toimintamalli siihen vaiheeseen, kun linjojen käyttöönoton jälkeisiä vikaantumisia alkaa 

esiintyä. Tällä hetkellä pelkästään yksi uusi linja käytössä. Edellä mainituilla 

tuotantolinjoilla toimii technology ownereita, jotka toimivat rajapintana eri sidosryhmien, 

muun muassa tuotannon, kunnossapidon ja laitteen toimittajan, välillä. Technology owneria 

voi kutsua tuotannon omaksi kunnossapitopäälliköksi, joka on vastuussa linjaston teknisestä 

toiminnasta. Heidän vastuullaan on ennakkohuoltojen suunnittelu ja varaosien saatavuus. 

Technology owner määrittää miten laitetta käytetään, kuten sen parametrit, volyymin ja 

laadun. Technology ownerilla on kokonaiskuva laitteesta ja hän on vastuussa myös sen 

jatkuvasta parantamisesta. Tässä mielessä kannattaa technology ownerit sopivat hyvin 

juurisyyanalyysin tekijöihin. 

 

Tällä hetkellä yrityksessä on kaksi esivalmistuksen technology owneria. Toinen työskentelee 

esikäsittelylinjalla ja hänellä on vakiintuneemmat työtavat vikojen selvittelyn suhteen. 

Toinen toimii levynleikkuulinjalla, joka on vasta käyttöönottovaiheessa ja valmistaja ei ole 
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vielä luovuttanut sitä. Levynleikkuussa on tällä hetkellä paikalla valmistajan tuki, joten 

ongelmiin on pystytty vastaamaan tehokkaasti. Levyn leikkuulla ei ole vielä prosessia, jonka 

mukaan toimittaisiin vikojen suhteen sitten, kun alun käyttöönottoon liittyvistä 

vikaantumisista on päästy eroon. 

 

Esikäsittelyssä vikaantumisesta voidaan ilmoittaa kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä on 

pikaviestinkeskustelu, jonne operaattorit voivat laittaa viestejä ja kuvia vikaantumisista. 

Kyseinen keskustelu on koettu matalan kynnyksen työkaluna ja siellä myös eri vuoroissa 

työskentelevät henkilöt voivat ottaa kantaan ongelmiin. Työntekijät antavat siellä mielellään 

lisätietoa kokemistaan ongelmista. Sähköpostilla tiedonjako ei olisi yhtä vapaamuotoista ja 

rentoa, sillä pikaviestinkeskustelussa on helppo kommunikoida myös pienemmät asiaan 

liittyvät seikat. Toisena keinona on tussitaulu tuotannon tiloissa, joka ei tosin ole yhtä 

käytetty kuin älypuhelimen pikaviestinpalvelu. Technology ownerin ollessa paikalla 

tuotannon työntekijät kertovat havainnoistaan suoraan hänelle.  

 

Esikäsittelyn viat, jotka ovat aiheuttaneet seisokkiaikaa tai ne on selkeästi korjattava linjan 

toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi, on koottu taulukkoon, jossa lukee myös 

mitä konkreettisia asioita on tehty tilanteen ratkaisemiseksi. Listalle on merkitty vika ja sen 

kuvaus, sen alkamisajankohta, ajankohta kun se on korjattu ja mikä oli häiriöaika. Lisäksi 

on merkitty, onko ongelman luonne tekninen vai operatiivinen, ja kuka on toimenpiteen 

vastuullinen. Taulukkoon on merkitty myös kaikki toimenpiteet, jotka on tehty vian 

korjaamiseksi. Lisäksi on määritelty aikarajoja kuntoon saamiselle ja tärkeysjärjestys, sekä 

onko ongelma saatu hoidettua. Esimerkki nykyisestä kirjauksesta on liitteessä 1. Excelissä 

on tietoa myös linjan häiriöajoista laitteittain. Excelin lisäksi raportointia ei juurikaan ole, 

paitsi poikkeustapauksissa. 

 

Aikaisemmin esikäsittelyssä juurisyitä on etsitty kyselemällä asianomaisilta, että mitä 

tapahtui ja mikä on mahtanut olla syy. Vikaantumisten syyt ovat olleet lähestulkoon 

itsestäänselvyyksiä ja ne on saatu helposti selvitettyä tehtaan lattiatasolla. Esikäsittelyn 

laitteet eivät ole kovin monimutkaisia technology ownerin mukaan. Ongelmat 

monimutkaistuvat automaatiopuolella ja järjestelmien rajapinnoissa. Yleensä on mietitty 

muutama syy, joista on löytynyt se todennäköisin, jota on lähdetty hoitamaan. Useimmiten 

on olemassa vahva arvaus siitä, että miksi jokin on vikaantunut ja on helppo löytää henkilö, 
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joka löytää syyn vikaantumiselle. Technology ownerit kokivat, että visuaalisten tekniikoiden 

käyttäminen olisi perustellumpaa silloin, kun suurempaa ongelmaa on ratkaisemassa isompi 

joukko korkeammalta organisaatiotasolta, joilla ei ole kovin paljon pohjatietoa ongelmasta. 

Koettiin, että työkalujen käyttäminen voisi olla parempi tuotannon johdolle. 

 

Yksi vaihtoehto vikatiedon keräämiselle ovat TPM:n mukaiset operaattorin suorittamat 

kierrokset. Esikäsittelylinjalla ollaan koko ajan kosketuksissa linjan kanssa, jolloin siitä on 

helppo tehdä havaintoja. Levynleikkuussa on tarkoituksena olla omat huolto-operaattorit, 

jotka suorittavat pieniä huoltotoimenpiteitä, ymmärtävät tekniikan toimintaa ja syy-

seuraussuhteita, kun ongelmia ilmenee. Osavalmistuksessa technology ownerit olivat sitä 

mieltä, että linjastojen ongelmat johtuvat useammin tuotannosta, kuin kunnossapidosta. 

Heidän mukaansa kunnossapidosta johtuvat viat juontavat usein siihen, että jonkin on luultu 

olevan kunnossa, mutta sitä ei olekaan käyty tarkastamassa. Vaikea luoksepäästävyys 

huollettavaan paikkaan aiheuttaa sitä, että sinne ei välttämättä mennä tekemään tarkastusta, 

jolloin tarvittavat huoltotoimenpiteet voivat jäädä tekemättä. 

 

Paneelilinja on tällä hetkellä asennus- ja käyttöönottovaiheessa. Tästä johtuen sieltä ei ole 

vielä vikadataa ja ongelmat ovat asennukseen liittyviä. Kevään 2019 aikana on tehty 

paneelilinjaan liittyen FMEA:ta, jossa on mietitty erilaisia potentiaalisia virheitä ja niiden 

seurauksia. Paneelilinjan FMEA:ssa on keskitytty sekä teknisiin että inhimillisiin tekijöihin. 

Projektiryhmän tarkoituksena on alkaa miettiä riskiluvuiltaan suurimpiin ongelmiin 

ratkaisuja. Linjan technology ownerit kokivat, että tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on se, 

että dokumentointiin saataisiin hyvät käytänteet. Vikailmoitusten tekemisen tulisi olla 

mahdollisimman sujuvaa ja helppoa, jotta operaattorit tekisivät vikailmoituksia. Tämän 

lisäksi vikailmoitusten tekemisen pitää motivoida/myydä operaattoreille niin, että he 

innostuvat tekemään sitä. Jos vikailmoitusten tekemisen kynnys on matala, myös 

vähäpätöisiltä vaikuttavat viat saataisiin kirjattua. Esimerkiksi joitain vikoja voidaan ajatella 

laitteen ominaisuuksina, jolloin niitä ei edes tule ajateltua vikoina. Tällainen ajattelumalli 

voi olla haasteena vikailmoitusten keräämisessä. 

 

Paneelilinjan technology ownerit toivoivat myös sitä, että kaikilla olisi samanlainen 

menettelytapa vikailmoitusten ja RCA:n suhteen. Tämän lisäksi pitää seurata miten 

juurisyiden ehkäisytoimenpiteiden toteuttaminen on edennyt. Seurannassa pitää käydä ilmi, 



62 

 

että kuka tekee, mitä tekee ja mihin mennessä asia on tehtynä. RCA:ssa haluttaisiin keskittyä 

myös siihen, että saataisiin tunnistettua laitteittain pienet ongelmat. Jos yhdessä laitteessa tai 

osajärjestelmässä on paljon vikoja, niin niihin pitäisi kiinnittää huomiota. Tämä tarkoittaisi 

sitä, että jokaisen laitteen viat pitäisi käydä läpi tietyin aikavälein. 

 

6.1.2 Kunnossapidon työnjohtajat 

Sähkökunnossapidon työnjohtaja on huomioinut, että tuotannossa on selkeästi toistuvia 

vikoja. Esimerkkinä hän kertoi siltanostureista, joihin syntyy ongelmia, koska niiden 

nostorajoja ei kunnioiteta. Tällöin kappale, jota nostetaan, voi jäädä ilmaan roikkumaan ja 

sähköasentajan pitää tulla kuittaamaan vika. Tämä voi viedä useita tunteja aikaa, jos työhön 

tarvitaan henkilönostin, mutta henkilönostinta ei ole heti saatavilla. Kyseessä on työ, joka 

olisi täysin vältettävissä, jos sen syyhyn saataisiin puututtua kunnolla. Nosturin pysäyttää 

tahallinen ylikuormitus, johon pystyttäisiin puuttumaan esimerkiksi koulutuksella. Hän nosti 

esille myös sen, että vikailmoitusten pitäisi tulla ajoissa. Esimerkkinä hän käytti toista 

siltanosturia, joka piti omituista ääntä, mutta viasta ilmoitettiin vasta, kun se oli mennyt 

kunnolla rikki. Tilanteessa kunnossapito sai valitusta siitä, että siltanosturi oli mennyt rikki, 

vaikka siitä ei ollut ilmoitettu. Juurisyy voi sinällään olla se, että ei olla edes tehty ilmoitusta 

viasta. Sähkökunnossapidon työnjohtaja antaa myös välillä palautetta tuotannon 

työnjohtajille palautetta tuotannosta johtuvista vioista, mutta palautteen käyttämistä 

toiminnan parantamiseksi ei sinällään seurata. 

 

Mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan kanssa keskustelimme tämän hetkisestä 

kunnossapidosta esikäsittelyssä, joka on ainut käyttöönotettu uusi linja. Tällä hetkellä osa 

tuotannon operaattoreista käyttää vikailmoitusta, mutta sitä ei ole vielä vaadittu, vaan ollaan 

siirtymä- ja harjoitteluvaiheessa. Hän kertoi, että suunnittelemattomia korjauksia ei tällä 

hetkellä kirjata välttämättä CMMS:ään, vaan ne jäävät sähköpostiin. Tulevaisuudessa kaikki 

korjaukset tullaan kirjaamaan joko yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

Hänen mukaansa tulevaisuuden haasteena tulee olemaan uudet laitteet, koska joudutaan 

opettelemaan niiden ”sielun elämää”. Esimerkkinä hän nosti esiin esikäsittelyn 

maalauslinjan, joka meni jossain välissä koko ajan tukkeeseen. Ongelmaa selviteltiin 

pitkään, kunnes huomattiin, että laitetoimittajalle oli käynyt mittava vahinko, sillä 

ohjelmointivirheen takia yksi venttiili ei avautunut huuhtelun aikana, jolloin yhtä linjaa ei 
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saatu huuhdeltua ja se meni tukkoon. Hän kertoi tekevänsä juurisyyanalyysia omassa 

toiminnassaan. Esimerkiksi hän otti laakerin ja millaisia ajatusketjuja sen suhteen voisi olla. 

Johtuuko laakerin vikaantuminen esimerkiksi rasvan puutteesta, onko se antanut merkkiä 

aikaisemmin siitä, että mitä on tekeillä, ja onko käyttöhenkilökunta huomannut vian 

alkamista? 

 

Hän nosti esille sen, että hänellä on tällä hetkellä uusi tilanne työelämässä, sillä koko 

laitekanta tulee olemaan uutta. Hänen odotuksensa mukaan seuraavan kahden vuoden aikana 

tulee olemaan paljon vikaantumisia, ennen kuin ymmärretään tuotantolaitteiden tarpeet. 

Silloin tulee varmasti olemaan paljon vikaantumisia siitä syystä, että ei ymmärretä 

tuotantolaitteita ja ei päästä tarpeeksi lähelle laitetta havainnoimaan sitä. Hänen mielestään 

yrityksellä on kaksi RCA:han liittyvää kehityskohdetta: käyttäjäkunnossapito ja 

kunnonvalvonta. Käyttäjäkunnossapidossa operaattori havainnoisi laitetta säännöllisesti ja 

epätavallista toimintaa havaitessaan tekisi vikailmoituksen. Ongelmana käyttäjäkunnossa-

pidossa on kuitenkin se, että laitteet ovat hyvin suojattuja/aidattuja, jolloin niiden lähelle 

pääseminen on vaikeaa. Tästä johtuen on vaikea tehdä huomioita niiden kunnosta. 

Kunnonvalvontaa voitaisiin käyttää esimerkiksi ennakkohuollon päätteeksi, jolloin 

mitattaisiin esimerkiksi ennakkohuollon päätteeksi laakereiden värähtelyjä, jolloin 

pystyttäisiin havaitsemaan alkava vikaantuminen ajoissa. 

 

Mekaanisen kunnossapidon työnjohtajan mukaan on vaikeaa puuttua tuotannosta johtuviin 

ongelmiin hyvien henkilösuhteiden ylläpitämisen takia. Inhimillisistä virheistä johtuvista 

vioista kerrotaan tuotannon työnjohtajille. Inhimillisiä virheitä lisää se, että tuotannon 

työntekijät vaihtuvat ja tiedonkulussa jää aukkoja. Tuotannon puolella ei välttämättä 

myönnetä kovin helposti virheitä. Kunnossapidon asentajat ovat avoimempia omien 

virheidensä kanssa. Uusien tuotantolinjojen toimivuus vaatii yhteistyötä sähkö- ja 

mekaanisen kunnossapidon työnjohtajilta sekä technology ownereilta. Ajan saaminen 

ennakkohuoltoihin tulee olemaan ongelmallista. Lisäksi kannattaa pitää mielessä se, että 

RCA:n pitäisi olla viimeinen keino ratkaista kunnossapidon ongelmia. Kunnossapidon 

prosessit pitää hioa niin hyviksi, että juurisyyanalyysia tehtäisiin mahdollisimman vähän. 
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6.1.3 Kunnossapidon dokumentaatio ja vikailmoitukset 

Tällä hetkellä haasteena on vikailmoitusten tekeminen. Yrityksessä ollaan ottamassa 

käyttöön tietojärjestelmää, jonne voidaan kirjata vikailmoitukset. Ennen tätä ei ole ollut 

mitään selkeää ja järjestelmällistä dokumentointia vikaantumisista. Vikailmoituksia on tehty 

sähköpostitse ja puhelimitse kunnossapidon työnjohtajille, joten niiden dokumentaatio on 

hyvin sekalaista. Lisäksi kentällä tulee suoraan palautetta korjattavista asioista. Tosin edellä 

mainittiin, että esikäsittelylinjalla on oma prosessinsa vikaantumisten dokumentointiin. 

Tällä hetkellä käytössä on väliaikainen CMMS, josta on tarkoitus siirtyä varsinaisen 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön tulevaisuudessa. Väliaikainen järjestelmäkään ei ole 

vielä kunnolla käytössä, joten siellä ei ole kovin paljon vikailmoituksia. Tarkoituksena on 

ottaa CMMS käyttöön lähitulevaisuudessa esikäsittelylinjan osalta. Kuvassa 13 on tämän 

hetkinen vikailmoituslomake, johon voidaan merkitä laite, kiireellisyys, vian tyyppi ja 

kuvaus. Tämän lisäksi liitteeksi voidaan liittää myös kuvia ja muita dokumentteja 

tarvittaessa. 

 

 

Kuva 13. Tämän hetkisen CMMS:n vikailmoituslomake. 

 

Kunnossapidon puolella on sekalaisia käytänteitä dokumentaation suhteen. 

Sähkökunnossapidon työnjohtajan mukaan ongelmana on dokumentaation puute, sillä 
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yleensä vikailmoitukset tulevat puhelimitse ja aikaa ei ole dokumentoida vikailmoituksia 

välttämättä muuten, kuin kirjoittamalla ne vihkoon. Vähemmän kiireelliset vikailmoitukset 

tulevat sähköpostitse ja niitä on kerätty Excel-pohjaan talteen. Hänellä on yhdeksän alaista, 

ja riippuu paljon asentajasta, että kirjoittaako hän ylös mitä korjauksia on tehty 

vikailmoituksen jälkeen ja mikä oli vikailmoituksen juurisyy. Kolmantena 

ilmoitusvaihtoehtona on se, että työnjohtajan tai asentajan ollessa paikalla tullaan 

mainitsemaan viasta. Syynä kasvotusten ilmoittamiseen voi olla se, että operaattoreilla ei ole 

työpuhelinta eli valmiutta ilmoittaa itse vioista. Lisäksi kynnys työnjohtajan kautta 

ilmoittamiseen voi olla liian korkea ja se voi johtaa informaatiokatkoksiin. 

 

Tällä hetkellä tutkimuksen kannalta suurimpana haasteena on se, että järjestelmällisesti 

dokumentoitua vikadataa ei ole. Tämän tutkimuksen puitteissa ei pystytä tekemään 

juurisyyanalyysia edellä kuvatusta tilanteesta, jossa jossakin laitteessa on paljon yksittäisiä 

vikaantumisia. On tärkeää saada toimiva CMMS, joihin kerätään vikailmoitukset. Tämä 

tekee vikailmoitusten analysoimisen mahdolliseksi verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa 

vikailmoitukset ovat kerättyinä eri paikkoihin. 

 

6.2 Epäkäytettävyyden vaikutukset 

Epäkäytettävyyden vaikutuksia yrityksen toimintaan selvitettiin yrityksen tuotannon 

suunnittelun kanssa. Linjojen epäkäytettävyys tarkoittaa sitä, että menetetty aika on jotenkin 

otettava kiinni. Jos osavalmistuksessa tai paneelilinjan toiminnassa on ongelmia ja siitä 

seuraa häiriöseisakki, jonka aikana ei pystytä valmistamaan materiaalia, niin myös 

lohkovalmistus kärsii siitä. Jos lohkovalmistukseen ei tule materiaalia, niin siellä ei pystytä 

työskentelemään. Jos aikataulu pitää saada kiinni, siihen joudutaan käyttämään 

viikonloppuja. Pääsääntönä voidaan pitää, että yhden päivän seisakista jossain tuotannon 

vaiheessa seuraa kahden päivän kiinniotto. Töiden teettäminen viikonloppuna on myös 

kalliimpaa lisien takia. Tarkkoja laskelmia epäkäytettävyyden aiheuttamista kustannuksista 

ei ole tehty yrityksessä. 

 

Uudet linjastot tulevat olemaan enemmän prosessiteollisuuden kaltaisia eli teräslevyt ja 

profiilit kulkevat tuotantolinjaa pitkin. Linjoja eri prosessointivaiheille on vain yksi, joten 

tuotannossa ei ole redundanssia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jokin linjasto tai sen osa on 

vikaantunut, niin tuotanto voidaan joutua pysäyttämään. Ongelmaa pystytään hoitamaan 
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jonkin verran välivarastoilla. Viikon välivarasto olisi ihannetilanne, mutta telakalla 

pystytään ylläpitämään vain kahden päivän välivarastoa pelkästään sen vaatiman tilan takia. 

Jos työaikaa menetetään kolme päivää, sitä on erittäin hankala saada kiinni. 

Tulevaisuudessa, kun tarkoituksena on lisätä tuotantoa, niin suunnittelemattomien 

seisakkien vaikutukset tulevat olemaan entisestään kauaskantoisemmat. Laivanrakennus-

prosessin lopussa on jonkin verran tuotannon kiinniottoaikaa, mutta sitä ei ole paljon. Myös 

laatuvirheet ovat vakava ongelma, koska korjaaminen ja uusien osien tekeminen vievät aikaa 

ja resursseja. 

 

Kappaleessa 3.4 kerrottiin vikaantumisen aiheuttamista kustannuksista. Epäkäytettävyyden 

kustannuksia ovat muun muassa työvoimakustannukset, joita käytetään tuotannon 

aikataulun kirimiseen. Tämän lisäksi jatkuvat kunnossapitokustannukset, joihin kuuluvat 

työkustannukset ja varaosakustannukset, nostavat hintaa. Erityisesti, jos sama ongelma 

esiintyy monta kertaa, voidaan pienilläkin kustannuksilla päästä yhteenlaskettuna isoon 

summaan. Lumipalloefektin takia epäkäytettävyyden kustannukseksi voidaan laskea myös 

sopimussakko, jos työn luovutus asiakkaalle viivästyy. Epäkäytettävyydellä on toisin sanoen 

erittäin kauaskantoisia seurauksia. RCA:ssa kustannuksia aiheuttavat työ ja 

parannusratkaisut. Resurssien käyttäminen RCA:han on perusteltua, jos siihen kuluvat aika, 

raha ja henkilöresurssit ovat pienemmät kuin jos sitä ei käytettäisi ja jouduttaisiin tekemään 

paljon häiriökorjauksia sekä tuotannossa olisi enemmän suunnittelemattomia seisakkeja. 

 

6.3 Juurisyyanalyysiprosessi yritykselle 

Seuraavaksi tarkastellaan yrityksen tarpeisiin muokattua juurisyyanalyysiprosessia, joka on 

esitetty kuvassa 14. Prosessi alkaa vikailmoitusten tekemisestä, joista RCA tehdään 

suurimmat vaikutukset omaaville tai toistuville ongelmille. RCA:han kerätään ryhmä, jolla 

on tarpeeksi osaamista ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia. RCA tehdään ryhmätyönä 

keskittyen viasta kerättyihin faktoihin tai tehdään testi, jos se koetaan tarpeelliseksi. Kun 

juurisyy on löydetty, suunnitellaan muutos, jonka avulla estetään sen toistuminen. 

Muutoksen toteuttaminen ja seuranta ovat myös tärkeintä. Mitään ei ole tehty tai sitä ei 

ainakaan muisteta, ellei kiinnitetä huomiota dokumentointiin. 
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Kuva 14. Meyer Turku Oy:n uusi juurisyyanalyysiprosessi. 

 

6.3.1 Vikailmoitukset ja tiedon kerääminen 

Konkreettiset toimenpiteet, joilla saadaan parannettua dokumentaatiota ja helpotettua tiedon 

analysointia ovat vikailmoitusten kirjallisena vaatiminen ja korjausten dokumentoiminen. 

Sinänsä ei ole väliä, että tekee työnjohtaja, technology owner, operaattori vai asentaja ne. 

Myös pieniltä ja vähäpätöisiltä tuntuvien vikojen kirjaamista on vaadittava. Olisi tärkeää, 

että myös operaattorit tekisivät vikailmoituksia, jotta myös vähäpätöisimmiltä vaikuttavat 

viat saataisiin tietoon. Erityisen tärkeää olisi se, että kannustetaan ilmoittamaan 

poikkeamista ja annetaan suuntaviivat sille, että mikä kaikki pitäisi tuoda kunnossapidon 

tietoon ja missä ajassa. Operaattoreita pitäisi ohjeistaa selkeästi siitä, että mistä kaikesta pitää 

tehdä vikailmoitus. 

 

Operaattoreita pitää rohkaista ottamaan kuvia epänormaaleista tilanteista ja liittämään niitä 

vikailmoitukseen, sillä kuvista on helppo tarkastaa tilanteen vakavuus ja se antaa sanallista 

kuvausta paremman käsityksen tilanteesta. Jotta operaattorit pysyvät motivoituneena 

vikailmoitusten tekemiseen, tulee heidän myös nähdä, että vikailmoituksia käytetään 

hyödyksi. On tärkeä osallistuttaa operaattoreita silloin, kun se on mahdollista. Kun jotain 

merkittävää on tapahtunut, pitää kysellä asianomaisilta tilanteesta ja kirjata lisätieto ylös. 

Yksi vaihtoehto datan keräämiseksi on myös TPM:n mukaiset operaattorin kierrokset. 

Niiden tarkoituksena on se, että operaattorit havainnoivat aistinvaraisesti onko laitteessa 

jotain poikkeavaa. 

 

Vikailmoitus
Kriittisyyden 
arvioiminen

Juurisyyanalyysi ja 
mahdollinen testi

Parannusehdotus 
ja sen toteutus

SeurantaDokumentointi
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Tutkimuksen aikana tuli ehdotus myös siitä, että käytettäisiin hyödyksi myös 

häiriökorjaustietoa. Yhtä lailla siitä voidaan analysoida, että missä vikaantumisia on 

tapahtunut paljon ja millaisia toimenpiteitä niiden korjaamiseen on tarvittu. Vaikka 

tutkimuksessa lähdettiin siitä, että käytetään hyödyksi vikailmoituksia, jotka joku on tehnyt, 

niin tulevaisuudessa on harkitsemisen arvoista käyttää hyödyksi laitteiden omaa dataa. 

Varsinkin uusissa linjoissa on paljon mittausmahdollisuuksia, jota voisi jalostaa 

käytettävään muotoon RCA:n tueksi. Koneiden omien vikailmoitusten käyttäminen 

RCA:ssa olisi hyvä asia, sillä tieto olisi objektiivista. Laitedatan hyödyntäminen on tällä 

hetkellä ideointiasteella. 

 

Mikäli päädytään siihen, että ei ole resursseja tehdä kaikille laitteille tiedonkeruuta, niin 

pitää määritellä, että mitkä ovat kriittisimmät kohteet, jotta edes niille tehdään RCA. Tätä 

voidaan miettiä RCM:n mukaisella kriittisyyden tarkastelulla, eli resurssit käytetään vain 

kaikkein oleellisimpaan. Lisäksi on tärkeää dokumentoida mitä ongelman ratkaisemiseksi 

on tehty ja miten sitä on korjattu, kun vikailmoitus on tullut. Yleensä häiriökorjaukset 

tehdään ennen tilanteen analysointia, jotta saadaan tuotanto jatkumaan. Asentajien pitää 

alkaa dokumentoida paremmin tehtyjä töitä. Kaikki suunnittelematon kunnossapito pitää 

merkitä ylös, jotta tiedetään miten ongelmia on koitettu ratkaista aikaisemmin ja myös sitä 

voitaisiin käyttää analyysin tukena. On tärkeää huomioida, että datan keräämiseen pitää 

saada yhteinen tahtotila. Muutos tiedon keräämiseen ei synny hetkessä ja pitää vaatia 

systemaattisesti järjestelmien käyttöä. 

 

6.3.2 Kriittisyys 

Analyysi voidaan aloittaa kolmessa eri tilanteessa. Kriittiset ja vakavat tilanteet pitää 

arvioida mahdollisimman pian, jotta ne saadaan ratkaistuiksi. Toinen vaihtoehto on 

tarkastella laitteen kaikki vikailmoitukset tietyin väliajoin, jotta pystyttäisiin tutkimaan, 

esiintyykö jossain laitteessa tietty trendi. Esimerkiksi yhdessä yksittäisessä laitteessa voi olla 

paljon pieniä vikoja, jotka eivät ole yksittäin kriittisiä. Paljon pieniä vikoja verrattuna linjan 

muihin laitteisiin voi merkitä sitä, että laitteen käytössä ja kunnossapidossa ei ole kaikki 

kunnossa. Pienten vikaantumisten kerääntyessä, voi niiden merkitys olla hyvinkin suuri sekä 

taloudellisessa että ajankäytöllisessä mielessä. Jotta pienet viat saadaan kitkettyä pois, pitää 

sopia aikaväli, jonka välein vikailmoitukset analysoidaan tietyltä ajanjaksolta. Koko 

vikailmoituslistan analysoimisaika on tietyin väliajoin, esimerkiksi kolmen kuukauden tai 
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puolen vuoden välein. Kunhan tuotantolinjat saadaan käyntiin, nähdään, että kuinka usein 

on tarpeellista analysoida vikaantumisia. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, 

jos jokin vikaantuu merkittävästi alle sen suositellun käyttöiän. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin prosessia ja erilaisia tekniikoita juurisyyanalyysin 

tekemiseen. On tärkeää, että RCA osataan aloittaa ja toimenpiteet ja analyysin 

monimutkaisuus ovat sopivat tilanteeseen nähden. On turha tehdä liian monimutkaista 

analyysia, joka vaatisi enemmän henkilöresursseja, aikaa ja kustannuksia, jos ongelmaa ei 

ole järkevää analysoida. Kaikissa tilanteissa ei kannata tehdä analyysia. Jos pystytään 

osoittamaan esimerkiksi, että jokin komponentti vikaantuu tietyin väliajoin, on sille turha 

tehdä juurisyyanalyysia, sillä sen ymmärretään olevan aikasidonnaista. Jos jostain 

komponentista ei olla aivan varmoja, että voisiko sen vikaantuminen olla ikään yhteydessä, 

kannattaa tällainen tapaus tutkia. Nyrkkisääntönä voitaisiin pitää sitä, että jos jokin aiheuttaa 

selkeän seisakin ja syy ei ole ikääntymiseen liittyvä, niin silloin kannattaa tehdä 

jonkinasteinen RCA. Toinen tilanne on se, että jokin pieneltä vaikuttava ongelma toistuu 

useita kertoja. 

 

6.3.3 Henkilöresurssit 

Koska juurisyy voi riippua inhimillisistä tekijöistä, johdon tekijöistä ja teknisistä tekijöistä, 

tarvitaan näistä kaikista asiantuntemusta. Juurisyyanalyysin suorittamiseen ja ratkaisujen 

toteuttamiseen ja seurantaan pitää saada sitoutettua sekä kunnossapidosta että tuotannosta 

henkilöitä, joilla on monipuolista näkemystä ongelmista. Juurisyy voi olla sidoksissa toisen 

organisaation toimintaan, mutta toisaalta juurisyy voi olla myös siinä, että laitteessa on 

suunnitteluvirhe. Ryhmässä pitää olla tarpeeksi teknistä osaamista, mutta myös inhimilliset 

tekijät pitää ottaa huomioon. Jos ryhmässä on vain yhdenlaista kompetenssia, niin vaarana 

on se, että ajattelu on liian kaavoihin kangistunutta. Molemmista organisaatioista pitää olla 

henkilöitä myös sen takia, että on vaikea alkaa neuvoa toista organisaatiota ulkoapäin. 

Käyttövarmuuden lisääminen ja taloudelliseen toimintaan pyrkiminen ovat kaikkien 

pyrkimyksenä, joten kaikkien pitää olla mukana sitä lisäävissä toimissa. 

 

Jotta uusien tuotantolinjojen alkuongelmia ja tekniikkaa alettaisiin ymmärtämään, pitää 

perustaa ryhmä, joka säännöllisin väliajoin miettii siellä olevia ongelmia. Ryhmän pitäisi 

kokoontua vähintään kuukausittain, jotta voitaisiin kehittää toimintaa jatkuvasti. Tähän 
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tapaamiseen pitää joko kunnossapitoinsinöörin ja/tai technology ownerin seuloa kaikki 

kuluneen kuukauden aikana tulleet vikailmoitukset läpi ja katsottava, että näkyykö sieltä 

trendi. Tässä tapaamisessa tehtäisiin myös juurisyyanalyysit. Toiminnan alettua voidaan 

tarkentaa paremmin tapaamisen aikavälejä. Toisaalta, jos on jokin selkeästi akuutti tilanne, 

niin sen selvittämisen pitää alkaa viikon sisällä ongelman havaitsemisesta. 

 

Juurisyyanalyysi ryhmässä pitää olla puolueeton fasilitaattori. Technology owner on 

tärkeässä roolissa juurisyyanalyysin suorittamisessa. Koska hän tuntee linjan toiminnan 

läpikotaisin ja on yhdyshenkilönä useiden sidosryhmien välillä, hän on luonnollinen henkilö 

toimimaan juurisyyanalyysiprosessissa. Tuotannosta pitäisi olla mukana operaattori, joka 

pystyy antamaan tietoa siitä, miten linjaa käytetään arkipäiväisessä elämässä. Jos on 

käyttäjäkunnossapitoa harjoittavia operaattoreita, heidät kannattaa ottaa mukaan 

juurisyyanalyysiprosessiin. Koska analyysissa tulee usein esille ihmisiin liittyviä ongelmia, 

niin tuotannon esimiesasemassa olevan henkilön pitäisi olla mukana, kuten vuoroesimies tai 

tuotantoinsinööri. Kunnossapidosta kannattaa olla mukana ainakin kunnossapidon 

työnjohtaja, sillä työnjohtaja on nähnyt paljon erilaisia vikoja ja osaa omalla kokemuksellaan 

hakea erilaisia syitä. Myös kunnossapidon asentajilta saadaan arvokasta tietoa ja heitä 

voidaan osallistuttaa juurisyyanalyysiin. Uusilla linjoilla on nimetty erityisesti asentajia, 

jotka ovat perehtyneet linjan kunnossapitoon, joten he ovat luonnollinen lisä. Jos 

juurisyyanalyysiin tarvitaan ympäristö- tai turvallisuusosaamista, on hyvä pyytää mukaan 

myös HSE-insinööri. 

 

Tällä hetkellä yrityksessä vaikuttaisi olevan tarpeeksi kompetenssia juurisyyanalyysin 

suorittamiseen, sillä valmiudet tekniseen tietämykseen ovat olemassa. Ongelmia tulee tosin 

tuottamaan linjojen uutuus. Lisäksi yrityksessä hahmotetaan psykologiset tekijät työssä. 

Kaikkein tärkeintä olisi tällä hetkellä se, että henkilöitä saataisiin sitoutettua toimintaan 

pitkäaikaisesti. RCA:ssa pitäisi olla kiinteä perusryhmä eri tuotantolinjoilla, jotta tieto 

juurisyistä lisääntyisi ja valmiudet analyysin tekemiseen kasvaisivat. Ryhmää voidaan aina 

tarvittaessa täydentää. 

 

Prosessin aloittamisessa kaikkein tärkeintä on se, että sitä ei tehdä syyttelevässä hengessä. 

Jos aletaan syytellä, niin on vaikea saada juurisyyanalyysitoimintaan mukaan henkilöitä. 

RCA:ta pitää markkinoida oppimiskokemuksena, jolla varmistetaan, että vältettävissä olevat 
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virheet eivät toistu kahdesti. Toisaalta, jos huomataan selvää välinpitämättömyyttä 

tuotantolaitteita kohtaan, niin RCA:lla viestitetään se, että tällaista ei suvaita. Tärkeää on se, 

että yrityksessä panostettaisiin toimintakulttuuriin, jossa tahattomat virheet pystytään 

myöntämään. Tämä säästäisi aikaa ja resursseja, sillä silloin ei tarvitsisi tutkia, että onko 

jossain esimerkiksi tekninen vika. Tahattomat virheet kannattaa myöntää, koska ne ovat jo 

tapahtuneet ja niitä ei saa enää tekemättömiksi. Niistä voivat kaikki oppia. Jos 

vikaantumisessa on ollut selkeästi joku henkilö osallisena, on tärkeää hyödyntää myös hänen 

tietoaan. 

 

6.3.4 Analyysi 

Jotta juurisyyanalyysi saadaan aloitettua, pitää määritellä ongelma ja tapahtuma. Jos 

vikailmoitukset ovat laadukkaita ja on otettu kuvia, pitäisi olla tarpeeksi dokumentaatiota. 

Laadukkaalla datalla tarkoitetaan sitä, että tapahtumat on kuvattu PSK 9101 -standardin 

mukaan, joka käsittelee vähintään kerättävää tapahtumahistoriaa. Vikailmoituksessa pitäisi 

olla kirjattuna ainakin kuvaus tapahtuneesta, mihin aikaan se tapahtui/havaittiin ja 

mahdollisesti poikkeavat olosuhteet. Jos ongelmaa aletaan selvittämään tuoreeltaan, niin 

voidaan kysellä aiheesta asianomaisilta. Vikailmoituksesta ilmenneiden tietojen lisäksi 

pitäisi tietää myös onko tehty häiriökorjaus ja miten se on tehty. Häiriökorjauksen tietoja 

voidaan käyttää hyödyksi juurisyyanalyysin tekemisessä. Juurisyyanalyysi pitää aloittaa 

mahdollisimman ennakkoluulottomasti, eikä oletuksia kannata tehdä. Analyysi pitää tehdä 

niin, että ei syyteltäisi tai oltaisi asenteellisia. Havaintojen järjestämisessä voi käyttää 

aikajanaa. Liitteessä II on esitetty juurisyyanalyysin aloittamiseen tarvittavat esitiedot, jotka 

pitäisi käydä läpi RCA:ta suorittavan ryhmän kanssa. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin erilaisia RCA-menetelmiä ja niissä käytettäviä 

analysointitekniikoita. Kaikkein yksinkertaisimmille ongelmille voidaan käyttää 5 miksi -

menetelmää. Se on nopea ja helppo tekniikka yksinkertaisten sekä jokapäiväisten ongelmien 

ratkomiseen. Se on hyvä ongelman ratkaisu tapa operaattoreille. Tämän lisäksi tekniikkaa 

voidaan käyttää muissa analysointitekniikoissa hyödyksi, sillä se voi auttaa pääsemään 

monimutkaisten ongelmien syiden lähteelle. 5 miksi -menetelmä ei sovellu vaikeille 

ongelmille, sillä siinä ei pysty helposti hahmottamaan, että ongelmalla voi olla useita 

erilaisia juurisyitä. Tosin analyysin voi tehdä myös niin, että analyysi haaroittuu ja sitä voi 

käyttää vaikeampien analyysien tukena. Pohja analyysille on liitteessä III. 
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Monimutkaisemmille ongelmille soveltuu kalanruotokaavio, jolla syitä tapahtuneelle 

voidaan etsiä aivoriihen avulla. Aivoriihen tarkoituksena on se, että kaikki mieleen tulevat 

ideat voi esittää ilman paineita niiden hylkäämisestä. Aivoriihen aikana ei saa arvostella esiin 

tulleita ideoita. Ideat arvioidaan vasta aivoriihen jälkeen. Kalanruotokaavio on hyödyllinen 

työkalu, koska sen avulla voidaan ryhmitellä aivoriihen tuloksia. Lisäksi siinä pystytään 

menemään syvälle syyn etsimisessä. Koska pääkategorioissa otetaan huomioon myös muut 

kuin tekniset syyt, niin se ohjaa ajattelua myös inhimillisiin syihin. Se sopii hyvin 

monimutkaisten ja vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen. Edelliseen verrattuna kalanruoto-

kaavio työllistää ja vie enemmän aikaa. 

 

ARCA:n mukainen syy/seurauskaavio on erittäin jäsennelty tapa lähteä tekemään 

juurisyyanalyysia. Analyysi voidaan myös haaroittaa, jolloin on helppo miettiä eri juurisyitä 

ja ajattelu ei rajoitu pelkästään yhden juurisyyn löytämiseen. Tämän lisäksi kaaviossa pitää 

aina esittää perustelu, jolloin ei pelkästään arvailla mahdollista syytä. Samaan kaavioon 

voidaan kirjata myös parannusehdotukset. ARCA:han pätee sama kuin kalanruotokaavioon, 

että se on työläs tekniikka ja sitä kannattaa soveltaa useamman henkilön ryhmän kanssa 

senkin takia, että saadaan erilaisia näkökulmia. Kun aivoriihen avulla on saatu mahdollisia 

syitä selville, niin monimutkaisimmat ja todennäköisimmät voitaisiin käydä läpi tällä 

tekniikalla, ja miettiä, onko todisteita. Kaikkein tärkeintä on se, että nojaudutaan todisteisiin. 

Pohja ARCA:lle on liitteessä IV. 

 

Kaikilla näillä analysointitekniikoille on erilaiset käyttökohteet. 5 miksi sopii hyvin 

tuotannon jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseen ja tueksi ARCA:lle. Kalanruotokaaviota 

kannattaa käyttää hyödyksi siinä mielessä, että käytetään sen kategorioita aivoriihen 

pohjalla, jolloin tulee monipuolisesti pohdittua erilaisia syitä. ARCA:ta sovellettaisiin sitten, 

kun lähdetään purkamaan tapahtumia seurauksesta, välittömien syiden kautta juurisyyhyn. 

Samaan kaavioon saadaan kirjattua sekä todisteet, että parannusehdotukset. 

Yksinkertaisempiin ongelmiin käytettäisiin 5 miksi analyysia ja monimutkaisempiin 

ARCA:ta. 

 

RCA:lle pitää olla valmis pohja, jota voidaan käyttää tarpeen tullessa. Valmiilla pohjilla 

saadaan luotua käytäntö, jossa pysytään ja jolloin kaikki tekevät analyysin samalla tavalla. 
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Valmiita pohjia tarvitse välttämättä käyttää juurisyyanalyysissa, sillä usein esimerkiksi 

aivoriihitilanteessa voidaan käyttää kynää ja paperia. Ideoinnin tulokset pitää kuitenkin 

dokumentoida ja raportoida ja tälle on hyvä olla olemassa valmis pohja, jotta ei tarvitse 

lähteä puhtaalta pöydältä ja analyysin tekeminen nopeutuu. Pohjat tulevat olemaan saatavilla 

yrityksen verkkopohjaisessa dokumentinhallintajärjestelmässä. 

 

Aina ei pystytä tekemään juurisyyanalyysia luotettavasti, jos ei esimerkiksi ole tarpeeksi 

tutkittavaa dataa. Usein päästään kuitenkin ymmärrykseen mahdollisista syistä, jolloin 

kannattaa suunnitella ja tehdä testi, jonka avulla pystytään varmentamaan juurisyy. Ensin 

tehdään suunnitelma kokeelle, mitä ja miten mitataan ja mitkä parametrit tulee vakioida. 

Suunnitelma toteutetaan ja sen perusteella saadaan mahdollisesti juurisyy selville. 

 

6.3.5 Muutoksen toteuttaminen 

Kun RCA on saatu tehtyä, pitää analyysin tehneen joukon kanssa pohtia sitä, että mitä 

muutoksia pitää tehdä, jotta pystyttäisiin välttämään samanlainen tilanne tulevaisuudessa. 

Varsinkin laajoihin ongelmiin käytettävän ARCA:n avulla voidaan keksiä jokaiselle 

syylle/seuraukselle ratkaisu. Kun ratkaisuja on keksitty, niin niistä pitää valita 

toteuttamiskelpoisimmat, jos mahdollista, niin kustannustehokkaimmat. Tämän jälkeen 

pitää tehdä muutossuunnitelma, jonka mukaan edetään. Viimeisenä kohtana on muutoksen 

toteutumisen seuranta ja varmentaminen, jota juurisyyanalyysiryhmän tulee tehdä. 

Muutosten toteutumista auttaa se, jos niille saadaan hyväksyntä organisaation johtajalta. 

 

PDCA:n mukaisesti muutossuunnitelmasta tulisi selvitä ainakin, että mitä muutoksia pitää 

tehdä laitteisiin, prosesseihin ja toimintatapoihin. Toinen asia mitä tulee pohtia, on että 

pitääkö kouluttaa, että ongelmasta päästään eroon. Toimintasuunnitelmaan pitää kirjata, että 

ketkä koulutetaan ja miten koulutuksen tuloksesta saadaan pysyvä. Koulutus korostuu niissä 

tapauksissa, kun vikaantuminen johtuu inhimillisistä tekijöistä. Seuraavaksi mietitään 

kommunikaatiotarpeet eli miten saadaan RCA:n tulokset ja siinä määritetyt muutokset 

ymmärretyiksi. Pitää miettiä, että kuka kommunikoi ja kenelle, kuinka usein ja mikä on 

kommunikointikanava. Muutossuunnitelmaa tehtäessä pitää määritellä myös 

muutossuunnitelman heikkoudet, jotta niihin osataan varautua ajoissa. 
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Kaikkein suurin riski muutosten toteuttamisessa on yleinen muutosvastarinta. Juurisyiden 

kitkeminen vaatii johtajuutta ja ymmärrystä, että juurisyyanalyysia tehdään töiden 

helpottamiseksi eli ongelmien kitkemiseksi ja seisakkiajan minimoimiseksi. Muutokset 

pitäisi pystyä näkemään työtä helpottavina asioina, kun ongelmat vähenevät. Tämän takia 

pitää ylipäänsä tehdä töitä kulttuurin muuttamiseksi käyttövarmuutta parantavaksi. Ajattelun 

pitää lähteä organisaatiosta ylhäältä, jossa määritellään tavoitteet toiminnanlaadulle. Oikeaa 

toimintatapaa on yksinkertaisesti vaadittava. 

 

Juurisyyn aiheuttanut organisaatio on päävastuussa ongelman korjaamisesta ja 

vastuuhenkilömuutoksen toteuttamiseen tulee kyseisestä organisaatiosta. Juurisyystä ja 

muutoksesta pitää tuottaa kirjallinen raportti. Siitä pitäisi selvitä ainakin juurisyy, muutos, 

vastuuhenkilö muutoksen toteuttamiseen ja mihin mennessä muutos pitää olla toteutettuna. 

Muutos pitää esitellä myös sidosryhmille ja saada heidät sitoutettua prosessiin. CMMS:ään 

muutoksen voisi syöttää work orderina, jolloin se on kunnossapidon toteutuslistalla.  

 

Kunnossapidossa juurisyyanalyysit tulevat koskettamaan kunnossapidon työnjohtajia, 

asentajia ja työnsuunnittelijoita. Voi tulla koulutustarpeita ja toimintatapoja voidaan joutua 

muuttamaan. Lisäksi joihinkin laitteisiin voidaan joutua tekemään muutoksia, jotta ne 

toimisivat paremmin. Työnsuunnittelijat ottavat huomioon RCA:sta saatua tietoa siinä 

vaiheessa, kun he tekevät ennakkohuoltosuunnitelmia. 

 

6.3.6 Seuranta ja dokumentaatio 

On tärkeää pitää säännöllisin väliajoin palavereita, joissa seurataan muutosten toteutumista 

ja onnistumista. Seurannassa pitäisi olla mukana juurisyyanalyysin suorittanut ryhmä sekä 

organisaation johtaja. On tärkeää seurata, että onko muutokset otettu käyttöön, jolloin 

saadaan ryhmän paineella toimintatapoja muuttumaan. Joskus voidaan joutua tilanteeseen, 

jossa huomataan, että ei olla välttämättä löydetty oikeaa juurisyytä tai kaikkia juurisyitä. 

Tässä vaiheessa voidaan joutua tekemään juurisyyanalyysi uudestaan tai suorittamaan testi, 

jolla etsitään juurisyytä. Myös ”Switch on/off” -tekniikkaa kannattaa käyttää, jos ei olla 

aivan varmoja, että ollaanko juurisyy saatua eliminoitua. Jos sama ongelma toistuu, niin ei 

olla todennäköisesti löydetty oikeaa juurisyytä tai sitten muutokset eivät ole tehonneet. 
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Jokaisesta RCA:sta pitää tehdä raportti ja ne on syytä laittaa dokumentin hallinta-

järjestelmään. Juurisyyanalyysiraportista pitäisi nähdä tehdyt analyysit kokonaisuudessaan 

ja muutossuunnitelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Yrityksessä käytetään 

dokumentinhallintajärjestelmää, jonne tullaan laittamaan juurisyyanalyysidokumentit. Sieltä 

voidaan tehdä myös linkitys CMMS:ään, joten myös sitä kautta voidaan hakea 

juurisyyanalyysit. Pohja juurisyyanalyysin raportille on liitteessä V. 
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kun luotettavuuskeskeinen kunnossapito ei toimi ja riitä, niin silloin tarvitaan 

juurisyyanalyysia. Mitä vähemmän tarvitsee tehdä juurisyyanalyysia, niin sitä paremmin on 

toimittu ja ennakkohuoltosuunnitelmat ovat toimineet. Voi ajatella niin, että jos RCM on 

laadittu tarpeeksi hyvin ja työtehtävät tehdään oikein, niin juurisyyanalyysia ei juurikaan 

tarvittaisi. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, sillä suuri osa virheistä on tahallisia ja 

tahattomia inhimillisiä virheitä. Juurisyy voi olla inhimillisistä, teknisistä tai johdon 

tekijöistä riippuvaista. On myös tärkeää muistaa, että juurisyitä ei välttämättä ole pelkästään 

yhtä, vaan useat asiat ovat voineet vaikuttaneet lopputulokseen. Kuten alla olevasta 

vikaantumisen mahdollisten syiden listasta nähdään, niin juurisyy voi löytyä hyvin monesta 

paikkaa, jolloin juurisyyanalyysissa tarvitaan laaja-alaista ajattelua. 

 

 Kunnossapidon laiminlyönti eli tehtävät on määritelty, mutta niitä ei ole suoritettu. 

 Kunnossapito ei ole suunniteltu ollenkaan, esimerkiksi laitteen valmistaja ei ole 

suositellut jotakin huoltotoimenpidettä. 

 Huononeminen eli laite kuluu elinkaarensa aikana, voiteluhuollon virheet, lika ja 

purkautuminen. 

 Laitteen huonontumista ei havaita, koska sen vaikutukset ovat hyvin pienet. 

Vaikutukset voidaan myös hyväksyä, jos ne huomataan. 

 Koneen käytössä ei ole noudatettu ohjeita ja määräyksiä. 

 Kunnollisia ohjeita ei ole ja väärinkäyttö on tahatonta. Käyttäjällä on riittämätön 

osaaminen. 

 Tarkoituksellinen jatkuva ylikuormitus eli käytetään esimerkiksi liian nopeasti, 

tehdään liian isoja tai painavia tuotteita. 

 Tahaton jatkuva ylikuormitus eli tuotantolinjan kapasiteettia on parannettu, mutta 

jotain komponentteja tai osajärjestelmiä on jätetty päivittämättä, jolloin niihin 

kohdistuu ylikuormitusta. 

 Yhtäkkinen tahaton ylikuormitus virheestä operoinnissa tai ulkoisesta vahingosta. 

 Inhimilliset virheet. 

 Laite ei sovi käyttökohteeseen. On hyvä muistaa myös, että laitehankinnan huono 

suunnittelu synnyttää virheitä. 
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Juurisyyanalyysin käyttöönottaminen tulee olemaan vaikeaa, koska yrityksen kulttuuri ei tue 

tällä hetkellä juurisyyanalyysin kaltaista toimintaa.  Yleensä pelkät oireet korjataan ja 

juurisyyn tutkimiseen ei käytetä aikaa, ellei ongelma ole erittäin vakava. Yrityksen kulttuuri 

tukee tällä hetkellä vikojen mahdollisimman nopeaa korjaamista ja lopputuloksesta 

huolimatta oireiden korjaaminen koetaan usein riittäväksi. On tavallista, että jämähdetään 

tekemään samoja korjauksia kerrasta toiseen, koska ne ovat joskus toimineet ainakin 

väliaikaisesti. Samojen vikojen annetaan siis toistua. Koska ongelmat saadaan ratkaistua 

ainakin hetkellisesti ilman RCA:ta, juurisyyanalyysiprosessia kohtaan on varmasti 

vastustusta. Ilman juurisyyanalyysia saadaan korjattua helpoiten tekniset viat. Jos todetaan 

esimerkiksi osan huonontuneen, koska siinä on heikko materiaali tai se ei ole soveltuva 

käyttökohteeseen, ongelma saadaan ratkaistua vaihtamalla osa ja huolehtimalla, että jatkossa 

tiedetään mitä osaa pitää käyttää. Psykologisiin tekijöihin on vaikeampi vaikuttaa. 

 

Juurisyyanalyysi on tärkeä, koska kitkemällä vältettävissä olevat ongelmat, voidaan käyttää 

resursseja merkityksellisempään työhön. Jokainen minuutti, jolloin ei pystytä tekemään 

lisäarvoa tuottavaa työtä, tulee kalliiksi yritykselle. Kirjallisuustutkimuksen perusteella on 

todettu, että organisaatiot, jotka pyrkivät ratkaisemaan vikaantumisten syitä ja estämään 

niiden esiintymisen uudestaan, ovat kaikkein menestyksekkäimpiä. Tähän viittasi sekä 

SIRF:in tutkimus että Hupjén esittelemä tutkimus, jonka mukaan virheiden poistamisella 

saadaan lisättyä toimintakelpoisuusaikaa 14,8 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä yrityksessä 

tulee olemaan haasteena se, että ei tiedetä mitä ongelmia uusien tuotantolinjojen kanssa tulee 

olemaan, koska kenellekään ei ole niistä käytännön kokemusta. RCA on yksi työkalu uusien 

tuotantolinjojen ”sielunelämän” ymmärtämiseksi, ja sitä pitäisi pitää oppimiskokemuksena. 

 

Jotta juurisyyanalyysi voisi toimia, on yrityksen kulttuurin oltava sen puolella. On syytä 

ottaa positiivinen asenne sitä kohtaan ja pitää sitä työkaluna, jonka avulla katsotaan 

tulevaisuuteen, eikä hakemalla haeta kenen syytä ongelmat ovat. Jotta juurisyyanalyysi 

saataisiin otettua paremmin käyttöön, niin tuotannon päälliköiden pitää olla sen kannalla. 

Heille asia saadaan perusteltua helposti sen tuomalla laitteiden toimintakelpoisuusajan 

suurella nousulla. Tämän lisäksi juurisyyanalyysia suorittavaa henkilöstöä pitää kouluttaa. 

Koulutuksen avulla tuodaan esille, että mitä konkreettisia hyötyjä juurisyyanalyysista on. 

Asiaa voisi tuoda esiin myös mittaristojen avulla. Kun vikaantumisten määrä vähenee ja aika 
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vikojen välillä kasvaa, niin ollaan selkeästi menossa oikeaan suuntaan. Valmiita 

juurisyyanalyyseja voidaan käyttää koulutuksessa ja perehdytyksessä apuna. Jos RCA:han 

suhtaudutaan oppimiskokemuksena, on helpompi suhtautua siihen positiivisesti. Toisaalta 

kunnossapidon kannattaa myös markkinoida RCA:ta palveluna, joka helpottaa kaikkien 

työtä. Kun juurisyy on ymmärretty ja ratkaisu on olemassa, pitää muutoksen toteutuminen 

varmistaa.  

 

Ongelman ratkaisu voidaan nähdä uhkana, jos se vaarantaa oman aseman tai jos siihen 

liittyvät muutokset aiheuttavat kuluja. Muutosvastarintaa on aina ja uudet työtavat eivät aina 

aiheuta ihastusta. Muutosehdotus voi aiheuttaa budjettiylityksen, vaikka pitkällä aikavälillä 

se säästäisi kustannuksia. Sen tuoma lisäys toimintakelpoisuusaikaan on iso, jonka avulla 

pystytään pysymään paremmin tuotantoaikataulussa. Tämä vähentää siis kustannuksia, jotka 

tulevat aikataulun kiinniotosta. On selkeää, että selvän seisakin aiheuttamille vioille on 

löydettävä juurisyy, mutta myös pienten vikaantumisten tarkasteleminen on tärkeää, koska 

silloin saadaan kokemus vakavia ongelmia varten, että ennenkin on pystytty ratkaisemaan 

ongelmia. 

 

Ongelman tulisi olla ongelma kaikille osastoille. Juurisyyanalyysissa pitää varmistua siitä, 

että puhutaan yhteistä kieltä ja on yhteinen käsitys, että miten asioiden pitäisi olla. On 

tärkeää kiinnittää huomiota saman sanaston käyttöön, jotta tiedetään puhuttavan samasta 

asiasta. Samanlaisen sanaston käyttö auttaa näkemään ongelmat. Lisäksi pitää pyrkiä 

toimintakulttuuriin, joka on itseohjautuva ja ongelmiin halutaan puuttua. Käyttäjä-

kunnossapidon lisääminen olisi yksi ratkaisu. Henkilöstö pitäisi saada näkemään, että 

RCA:sta on hyötyä. Vaikka luulisi, että jokin ongelma on ratkaistu niin se ei välttämättä ole 

niin, sillä eri juurisyiden seuraukset voivat olla samanlaisia. 

 

Hankalimpia ongelmia ratkaistaviksi ovat piilevät psykologiset viat, joita ovat esimerkiksi 

välinpitämättömyys ja se, ettei koeta jonkin olevan vikaantumista, vaan enemmänkin laitteen 

ominaisuus. Suurin osa ongelmista on ihmisestä lähtöisin ja heti, kun ihmisestä tulee 

ongelma, niin ongelman ratkaiseminen on vaikeaa. Vaikka ihminen tietää, että jokin asia 

olisi hyväksi hänelle, niin ei hän silti elä sen mukaisesti. Kuten aikaisemmin on todettu, niin 

RCA pitäisi pyrkiä tekemään niin, että se ei olisi syyttelevä. Vaikka sitä ei tehtäisi 

syyttelevällä mielellä ja pyrittäisiin neutraaliuteen, joku voi silti loukkaantua. Tämän lisäksi 
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organisaatiossa pitää ottaa huomioon luonnollinen jännite kunnossapidon ja tuotannon 

välillä. Erillisissä organisaatioissa ei välttämättä katsota hyvällä, jos toisesta tullaan 

neuvomaan töiden suorittamisessa. Tästä johtuen pitää löytää yhteinen tahtotila ongelmien 

ratkaisemiseen. Tarvitaan kulttuurinmuutosta, jossa kaikki kokevat tuotantolinjojen 

luotettavuuden nostamisen ja ylläpitämisen omaksi työtehtäväkseen. 

 

Kunnossapidon työnsuunnittelulla ei aina pystytä puuttumaan juurisyyanalyysista esiin 

nouseviin ongelmiin. Ellei vikaantuminen ole selkeästi aikaan sidoksissa, niin RCA:sta ei 

ole hyötyä ennakkohuoltosuunnitelman tekemisessä. Suurin osa vikaantumisista tapahtuu 

satunnaisesti. Toisaalta pitää tarkastella, että onko jotakin unohtunut laittaa ennak-

kohuoltosuunnitelmaan tai puuttuuko jotakin valmistajan ennakkohuoltosuosituksesta. 

 

7.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että miten kunnossapito pystyy kehittämään toimintaansa 

juurisyyanalyysin avulla. Kirjallisuustutkimuksen ja tutkimukseen haastatelluiden 

perusteella on selvää, että ongelmia tulee paljon inhimillisistä virheistä tai siitä, että laite on 

alun perin huonosti suunniteltu. TPM:n kehittäjien mukaan hyvin moni ongelma johtuu 

inhimillisistä asioista. Uusilla linjoilla ollaan vasta käyttöönottovaiheessa, mikä tarkoittaa 

sitä, että tulevaisuudessa tulee oleman paljon teknisiä vikoja. Toisaalta myös uusien linjojen 

käytössä on tottumattomuutta, mikä tulee aiheuttamaan vikaantumisia. Tämän lisäksi pitää 

päästä eroon asioiden vikojen korjaamisesta ja sen jälkeen niiden unohtamisesta siihen, että 

vikoja tutkittaisiin. Vikaantuminen ei johdu pelkästään kunnossapidon puutteesta, vaan 

myös tuotannossa luodaan vikoja esimerkiksi väärillä toimintamalleilla. 

 

Useimmilla systeemeillä vikaantuminen on satunnaista. Lisäksi systeemien vikaantuminen 

niiden elinkaaren alkuvaiheessa on yleinen ilmiö. Koska aikaan sidottuja vikaantumisia on 

loppujen lopuksi hyvin vähän, juurisyyanalyysi on tärkeä työkalu vikaantumisten 

selvittämisessä. Vikaantuminen on matemaattisesti vaikea ilmiö mallintaa, koska se on 

satunnaista ja laitteiden vikaantuminen riippuu esimerkiksi laitteen iästä, sen käyttötavasta, 

onko siihen tehty parannuksia ja millaisessa ympäristössä se on. Vikaantumisen teoria tukee 

sitä, että juurisyiden tutkiminen on kannattavaa, koska eri vikamuodoilla voi olla sama 

ilmentymistapa.  
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Kirjallisuudessa on esitetty paljon erilaisia hyviä ja toimivia käytänteitä RCA:han datan 

keräämisestä analyysin suorittamiseen. Ei löytynyt mitään syitä olla noudattamatta 

aikaisemmin kirjallisuudessa hyviksi todettuja käytänteitä. Tällä hetkellä juurisyyanalyysin 

suorittaminen on ongelman kanssa tekemisissä olevien henkilöiden harteilla ja sitä tehdään 

enemmän ja vähemmän jokapäiväisessä työssä. Nyt tarkoituksena on varmistaa se, että 

siihen on tarpeeksi tietoa ja työkaluja ja siitä nousseet parannusehdotukset toteutetaan. 

Valmis etukäteen määritelty ja yhtenäinen prosessi ovat mahdollistajina siinä, että 

parannuksia tehdään. Lisäksi järjestelmällinen dokumentaatio on tärkeää muutoksen 

mahdollistajana, jotta tiedetään vastuut ja muistetaan edes mitä on tehty ja miksi se on tehty. 

Tärkeää on muistaa kuitenkin se, että jos yhteistä tahtotilaa ei ole, niin on hyvin vaikeaa 

lähteä ottamaan käyttöön prosessia. 

 

Se, että aloitetaanko prosessi, arvioidaan tapauskohtaisesti. RCA rt:ssä on käytössä 

matriisityökalu, jota seuraamalla voidaan hahmottaa hyvin, että minkälaisiin vikaantumisiin 

pitää kiinnittää huomiota ja minkälaisella prosessilla juurisyytä kannattaa lähteä 

analysoimaan. Pieniltä vaikuttavat ongelmat, toistuessaan usein, voivat kerätä paljon 

kustannuksia ja ongelmat voivat kasvaa. Prosessi riippuu siitä, miten vakava tilanne on. On 

tilanteita, joissa vaaditaan heti toimintaa ja ratkaisuita. Vaikka häiriö korjattaisiin heti, pitää 

korjaamisen jälkeen miettiä tehtiinkö oikeat toimenpiteet ja mitä ongelman taustalla on ollut. 

Toisaalta jotkin vikaantumiset ovat niin yksinkertaisia, että ei edes kannata prosessoida 

syvällisesti, koska vastaus on niin ilmiselvä. Avoimessa ilmapiirissä myös kaltoinkohtelusta 

johtuvat ongelmat ja itseaiheutetut ongelmat myönnetään ja niistä opitaan. Jos ilmapiiri on 

avoin, vältytään turhalta työltä. 

 

Juurisyyn analysoimiseksi on tarjolla monia erilaisia työkaluja. Yleisesti ottaen kaikkein 

eniten olemassa olevista RCA:n työkaluista esille nousevat 5 miksi, kalanruotokaavio, 

ARCA ja RCA rt. Nämä ovat työkaluja, joita käytetään vikaantumisen jo tapahduttua. 

Kirjallisuus on täynnä myös muita kunnossapitoon liittyviä analyysityökaluja, jotka toimivat 

paremmin käyttöönotossa ja ennakoinnissa, kuten FMEA. Koska valmiita analyysityökaluja 

on, niin niistä otetaan yrityksessä käyttöön soveltuvimmiksi arvioidut. 5 miksi on tarpeeksi 

hyvä yksinkertaisiin ongelmiin ja ARCA vaikeampiin. ARCA:n hyvänä puolena on se, että 

sitä saa haaroitettua hyvin ja se korostaa todisteita. Silloin kun juurisyyanalyysiprosessia 
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opetellaan, pitää painottaa välittömien syiden erottamista juurisyistä. Välitön syy on tila tai 

tapahtuma, joka on johtanut tapahtumaan. Juurisyyt ovat välittömän syyn takana. 

 

7.2 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuksen tuloksena selvitettiin, että minkälaisia haasteita juurisyyanalyysin 

käyttöönotossa tulee olemaan ja minkälainen juurisyyanalyysiprosessin tulisi olla. 

Tutkimuksen ongelmana on se, että vielä ei ole käytössä tietojärjestelmiä, johon säilöttäisiin 

dataa. Jos jokaista vikaantumista ei ole tallennettu, on hyvin vaikeaa tehdä analyysia 

vikaantumisissa näkyvistä trendeistä. Tutkimuksen kohteena olevista tuotantolinjoista vain 

yksi, eli esikäsittely, on käynnissä. Siellä technology owner on kirjannut ylös joitakin 

ongelmia, joista suurin osa on ollut linjan käynnistämiseen liittyneitä haasteita. Tästä johtuen 

ei pystytty tekemään juurisyyanalyysia. Tutkimuksen aikataulusta johtuen ei pystytty 

odottamaan tulevaisuuteen, jotta pystyttäisiin käytännössä kokeilemaan juurisyyanalyysia. 

Prosessi tulee varmasti muuttumaan tulevaisuudessa, koska sitä ei ole pystytty testaamaan. 

Kehitetyn prosessin toimivuus ja vaikuttavuus ovat vasta tulevaisuudessa nähtävissä. 

Tutkimukseen on haastateltu useita eri henkilöitä. Pitää ottaa huomioon, että haastateltujen 

asenteet saattavat olla puolueellisia. 

 

7.3 Kehitysehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen aikana nousi esiin useita kehitysehdotuksia, joilla voitaisiin tehostaa ongelmiin 

puuttumista aikaisessa vaiheessa. Ensimmäisenä on dokumentaation aloittaminen. Kuten 

tuloksissa kerrottiin, niin yrityksessä ollaan ottamassa käyttöön erilaisia tietojärjestelmiä. 

Vaikka tietojärjestelmät ovat olemassa, niin on tärkeää, että ne saadaan jalkautettua käyttöön 

ja kaikki käyttävät niitä. Haastavaa voi olla se, että ne koetaan ajanhukaksi, koska ennen 

niitä ollaan selvitty nykyisellä toimintatavalla. Sekä kaikki viat, että tehdyt häiriökorjaukset 

pitäisi saada kirjattua ylös, jotta niistä saataisiin tutkittua niiden takana olevat trendit. Toinen 

kehitysehdotus on käyttäjäkunnossapito. Operaattoreiden pitäisi tehdä kierroksia, joissa 

etsittäisiin aistinvaraisia alkavia vikoja. Tämä madaltaisi myös vikailmoitusten tekemistä, 

jos haluttaisiin saada yhdessä aikaan tahtotila, jossa puututtaisiin ongelmiin proaktiivisesti. 

 

Kolmantena kehitysehdotuksena on kunnonvalvonta, jolla pystyttäisiin proaktiivisesti 

puuttumaan alkaviin vikoihin. Se, että vikaantumisia pystytään ennakoimaan, vähentää 

myös suunnittelemattomien seisakkien määrää. Pitää muistaa, että kunnonvalvonta ei tee 
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autuaaksi ja se ei kerro suoraan mikä on vikana, eikä se ehkäise vikaantumista. Huolellista 

kunnossapitoa ja käyttöä ei pidä laiminlyödä kunnonvalvonnan takia. Kunnonvalvonnalla 

pystyttäisiin tosin havaitsemaan ylimääräinen rasitus rakenteessa, mikä voisi johtua väärästä 

käytöstä, huonosta materiaalista, tribologisista seikoista tai asennuksesta. 

Kunnonvalvonnalla pystytään puuttumaan fyysisesti piileviin vikoihin ennen kuin ne 

kehittyvät tuotantoa haittaaviksi. Kunnonvalvonnan ja prosessiparametrien liittäminen 

RCA:han auttaisi saamaan selville esimerkiksi laitteen käyttötavan ennen vikaantumista. 

Systeemien kasvaessa ja monimutkaistuessa, kunnonvalvonnan rooli kunnossapidossa tulee 

tulevaisuudessa kasvamaan. Koneiden jo itsessään tuottamaa tietoa pitäisi käyttää hyväksi, 

koska siihen on mahdollisuuksia. 

 

Fyysisten vikojen lisäksi piileviä vikoja ovat psykologisesti piilevät viat. Psykologisen 

piilevyyden aiheuttajia ovat ongelmien aliarviointi ja se, että jätetään tietoisesti 

huomioimatta varoitusmerkit. Tähän pystytään todennäköisesti puuttumaan paremmin, 

kunhan saadaan vikahistoriaa esille sekä teroitettua selvästi, että mihin ongelmiin halutaan 

puuttua. Tutkimus juurisyyanalyysista erityisesti piileviin psykologisiin vikoihin liittyvänä 

voisi olla erittäin hyödyllinen, sillä hyvin monet viat liittyvät inhimillisiin vikoihin. 

Tutkimuksessa nousi myös esille suojalaitteet. Niiden vikaantumista ei välttämättä huomata, 

jos niistä ei etsitä vikoja. Suunniteltu säännöllinen toiminta niiden tarkastamiseksi on osa 

turvallista ja toimivaa tuotantolaitosta. Vikojen etsimisellä turvalaitteista pystyttäisiin 

pienentämään riskejä hätätilanteessa. 

 

Kuten kirjallisuustutkimuksessa todettiin, niin FMEA:lla, RCM:llä ja RCA:lla on 

yhtymäpinta. Tulevaisuudessa voitaisiin tarkastella miten laitteelle tehdyt FMEA-analyysit 

ovat onnistuneet suhteessa juurisyyanalyyseihin. Mitä vähemmän juurisyyanalyyseja on 

tehty, niin sitä onnistuneemmaksi voidaan olettaa yrityksen tekemät FMEA:t. Ainakin 

paneelilinjalle on tehty FMEA:ta, joten tulevaisuudessa voidaan tarkastella miten hyvin se 

tehtiin aikanaan ja jäikö jotain olennaista huomaamatta. Näin voitaisiin kouluttautua myös 

FMEA:n tekemiseen ja mitä voi jäädä huomioimatta. 

 

Koska tutkimuksessa käytännön osuus jäi vähäiseksi, niin tulevaisuudessa voitaisiin tutkia, 

että mitä hyötyjä juurisyyanalyysista on saatu yrityksessä. Hyödyt voivat olla taloudellisia, 

laadullisia tai tuotannollisia. Juurisyyanalyysin sanotaan tekevän yrityksiä 
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menestyksekkääksi, mutta taloudellisia hyötyjä voisi tutkia enemmän. Juurisyyanalyysin 

laadullisia hyötyjä on tutkittu esimerkiksi autoteollisuudessa ja siitä on hyviä näyttöjä 

laadunhallinnan puolella. Sillä saadaan laskettua valitusten määrää laatuvirheistä. 

Tuotannolliset hyödyt ovat sitä, että tuotannossa on vähemmän pysähdyksiä, jolloin 

pysytään aikataulussa. Juurisyyanalyysin on todettu aikaisemmin nostavan 

tuotantokelpoisuusaikaa 14,8 prosenttiyksikköä, mutta sen ja eri kunnossapitotoimien 

vaikutusta olisi mielenkiintoista tutkia myös Meyer Turulla.  
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa oli tarkoituksena kehittää Meyer Turku Oy:n uusille tuotantolinjoille 

juurisyyanalyysiprosessi, jota hyödyntämällä pystyttäisiin löytämään vikaantumisille 

kaikkein perimmäisimmät syyt ja niiden avulla kehittämään toimenpiteitä, jotta juurisyyt 

eivät enää toistuisi tulevaisuudessa. Lisäksi selvitettiin, että millaiset lähtökohdat yrityksellä 

on juurisyyanalyysin suorittamiseen. Tutkimusongelmana oli, että miten saadaan määritettyä 

parhaat mahdolliset operaatio- ja kunnossapitotavat, jotta pystyttäisiin ennakoimaan 

mahdollisia vikaantumisia ajoissa ja puuttumaan niihin ennen ilmenemistä. 

Päätutkimuskysymys oli ”Miten pystytään lisäämään käyttövarmuutta vikailmoitusten 

perusteella?” Alatutkimuskysymykset olivat ”Minkälainen lähtötilanne yrityksellä on 

juurisyyanalyysiprosessin aloittamiseen?”, ”Minkälainen prosessin tulisi olla vian 

ilmenemisestä käyttövarmuutta lisäävän toiminnon suorittamiseen?”, ”Miten pystytään 

analysoimaan vikailmoituksia niin, että niistä löydetään merkittävät tapaukset, joille 

kannattaa löytää juurisyy?” ja ”Miten pystytään selvittämään juurisyy, eli millaisia 

mahdollisuuksia on vikailmoitusten analysoimiseksi?” 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin käyttövarmuutta, vikaantumista ja 

erilaisia juurisyyanalyysitapoja. Käyttövarmuus tarkoittaa sitä, että laite pystyy tekemään 

siltä halutun toiminnon silloin, kun sen on tarkoitus tehdä se. Vikaantuminen voi johtua 

monesta eri syystä. Sekä RCM:ssä, että TPM:ssä on tutkittu syitä vikaantumiselle. Syyt 

voivat olla inhimillisiä tai tekniikasta johtuvia. Tällä perusteella on selvää, että 

vikaantumisen analysoimisessa ei kannata keskittyä pelkästään teknisiin aspekteihin, vaan 

myös inhimilliset ja johdon tekijät on otettava huomioon. Tutkimuksessa käsiteltiin myös 

RCM:ää, joka on yrityksen kunnossapidon strategia. Sen mukaisesti kannattaa jakaa 

resursseja niin, että ainakin kaikkein kriittisimmät laitteet ovat tutkinnassa. 

Juurisyyanalyysitapoja on kehitetty monia ja tutkimuksessa käsiteltiin 5 miksi, 

kalanruotokaavio, ARCA:ta ja RCA rt:tä. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin yrityksen valmiuksia juurisyyanalyysin suorittamiseen. Tällä 

hetkellä ongelmallisimmalta vaikuttaa se, että kunnollista vikadokumentaatiota ei ole 

käytössä. Yrityksessä on tällä hetkellä tilapäinen CMMS, josta on tarkoitus siirtyä koko 
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yrityksen laajuiseen toiminnanohjausjärjestelmään tulevaisuudessa. Vikailmoitukset pitää 

saada tulevaisuudessa dokumentoitua ja sen vaatimiseen ja tukemiseen pitää käyttää aikaa 

ja resursseja. Juurisyyanalyysissa pitää lähteä liikkeelle dokumentaatiosta. Ongelmat pitäisi 

olla kuvattu neutraalisti ja niistä pitäisi olla tarpeeksi dokumentaatiota. Tässä vaiheessa pitää 

välttää arvailua, jotta analyysista saadaan tehtyä luotettava. Käytännössä vikailmoitusten 

pitää sisältää tarpeeksi tietoa. 

 

Juurisyyanalyysi kannattaa tehdä, jos tilanteen vaikutukset ovat erittäin selvät ja näkyvät. 

RCA:ta kannattaa tehdä myös niin, että koitetaan löytää säännöllisin väliajoin trendejä 

laitteiden vikaantumisesta. Pieneltä vaikuttavista ongelmista voi tulla nopeasti suuret 

kumulatiiviset vaikutukset. Jos seisokkiaikaa kerääntyy useissa eri osissa, voidaan pian olla 

hyvin suuressa kumulatiivisessa seisokkiajassa. Käytännössä vikailmoitukset pitää seuloa 

tarpeeksi usein, jotta ongelmiin voidaan tarttua. Jos jokin laite menee rikki selvästi paljon 

aikaisemmin, kuin sen suunniteltu elinikä on, niin sitä pitää tutkia. 

 

Juurisyyanalyysin tekemiseen pitää osallistua joukko, jossa on tarpeeksi tietoa tuotannosta 

ja kunnossapidosta, sekä ongelmiin vaikuttavista psykologisista tekijöistä. Juurisyy-

analyysissa kannattaa käyttää hyödyksi aivoriihitekniikkaa, jossa yritetään hakea 

mahdollisimman paljon eri asioihin liittyviä juurisyitä. Juurisyitä voi olla myös useita.  

Hyödyllisiä tekniikoita ovat yksinkertainen 5 miksi ja Apollo RCA. Pitää muistaa se, että 

pitää olla juurisyytä tukevia todisteita. Jos ei pystytä varmentamaan juurisyytä, voidaan 

tehdä testi, jossa haetaan varmistusta juurisyylle. 

 

Kun juurisyy(t) ovat selvillä, pitää miettiä toimenpiteitä, joiden avulla pystytään estämään 

ongelman uudelleen syntyminen. Toimenpiteen toteuttamisesta vastaa henkilö, jonka 

alueella ongelma on organisaatiossa, ja niiden toteutumista pitää seurata tarkasti esimerkiksi 

tapaamisissa. On tärkeää, että prosessi myös dokumentoidaan. Prosessi kannattaa ottaa 

oppimiskokemuksena ja on tärkeää, että prosessissa ei syytellä ongelmatilanteesta, vaan 

mietitään mitä voitaisiin tehdä niiden ehkäisemiseksi jatkossa. 

 

Tutkimuksen ongelmana on se, että itse juurisyyanalyysia ei päästy kokeilemaan, koska 

toimintatapa kehitettiin uusille linjastoille, joista vain yksi on tällä hetkellä käytössä ja 

sielläkin ratkotaan lapsikuolleisuusongelmia. Tulevaisuudessa juurisyyanalyysiprosessi 
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tulee varmasti vielä muuttumaan, kunhan sitä päästään toteuttamaan. Jatkokehityskohteeksi 

nostetaan kunnonvalvonta, jolla pystyttäisiin puuttumaan ongelmiin entistä ennakoivammin 

ja huomaamaan vikaantuminen ennen näkyviä vaikutuksia. Tämän lisäksi 

käyttäjäkunnossapitoa kannattaisi lisätä. 
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          Liite I 

 

Esimerkki nykyisestä vian käsittelystä 

 

Vika 
Päivä ja aika, 
kun alkoi 

Päivä ja aika, 
kun saatiin 
korjattua Häiriöaika 

Oper. Vai 
Tekn. 

Toimenpiteen 
valvoja Toimenpiteet Määräaika Tärkeys Tila 

Profiilikentän kuljettimet 
jumittaa 

22.3.2019 
0:00 

23.2.2019 2:00:00 Technical Technology 
owner / 
KP:n 
työnjohtaja 

22.3 korjattu puhaltimen 
jälkeisen linjan vimppaa 
nostinta. Jää jumiin ylös 
=> Kytkin luistanut. 
Seuraavassa vuorossa 
luistanut pari akselia 
edempää ja linja jumiin. 
Kiristetty kaikki kytkimet 
23-26.3 

na 2 4 
completely 
finished 

Maalit asettuvat hitaasti ja 
huuhtelut eivät mene läpi. 
Lopulta ollenkaan. 

23.3.2019 
11:00 

24.3.2019 
11:00 

8:00:00 Technical Technology 
owner/ KP:n 
työnjohtaja / 
KP:n 
asentaja 

23.3 Yläkelkan suuttimet 
tukossa. Puhdistettu 
suuttimet, venttiilitaulu ja 
lopulta uusittu letkut ylä- ja 
alakelkkaan.  

na 1 4 
completely 
finished 

Profiilipuhalluskoneessa 
anturivikaa. 
Puhdistusaseman 
alaruuvin anturi ei toimi.  

26.3.2019 
2:00 

26.3.2019 
5:00 

3:00:00 Technical Technology 
owner / 
KP:n 
työnjohtajat 
/ KP:n 
asentaja 

Anturi puhdistettu ja sen 
koteloinnin kiinnitys 
korjattu sinko kammiosta 

na 2   



 

      Liite II 

Juurisyyanalyysin esitietolomake, jonka kysymyksien pohjalta voidaan alkaa tehdä 

juurisyyanalyysia. 

 

 

  



 

      Liite III 

5 miksi-analyysin pohja. Jos juurisyyanalyysi alkaa haaroittumaan, voidaan pohjaa käyttää 

useamman kerran. 

 

 

 

5 kertaa miksi?

Ongelma tiivistettynä ilman oletuksia:

Juurisyy?

1.
Miksi?

2.
Miksi?

3.
Miksi?

4.
Miksi?

5.
Miksi?

Juurisyyn numero

Juurisyyn kuvaus



 

         Liite IV 

Pohja ARCA-analyysille, jonka voi tehdä Excelissä, PowerPointissa tai Visiossa. Analyysia tehdessä voi käyttää myös paperia, jos kokee 

ohjelmistot hankalaksi tai hidastaviksi.  

Pohja ARCA:lle

Todisteet Todisteet

Ratkaisu 1 Ratkaisu 1

Ratkaisu 2

Todisteet

Ratkaisu 1

Ratkaisu 2 Todisteet

Ratkaisu 1

Ratkaisu 2

Todisteet

Ratkaisu 1 Todisteet

Ratkaisu 1

Ratkaisu 2

Todisteet Ratkaisu 3

Ratkaisu

Ongelman kuvaus 
/ Ensisijainen 
seuraus

Syy/Seuraus

Juurisyy

Syy/Seuraus

Syy/Seuraus

Syy/Seuraus

Juurisyy

Juurisyy



 

      Liite V, 1 

Pohja juurisyyanalyysin muutossuunnitelmalle. 

Muutossuunnitelma juurisyyn poistamiseksi    

        

Juurisyyn numero        

        

Juurisyyn kuvaus       

        

  

        

Muutokset laitteisiin      

        

  

        

Muutokset prosesseihin      

        

  

        

Muutokset toimintatapoihin      

        

  

        

Koulutustarpeet: ketä koulutetaan, kuka kouluttaa ja miten saadaan 
lopputuloksesta pysyvä? Tarvitseeko työtehtäviä lisätä, muuttaa tai poistaa? 

        

  



 

      Liite V, 2 

        

Kommunikaatiotarpeet: kenen tarvitsee tietää muutoksista? Kuka kommunikoi ja 
kenelle? 

        

  

        
Mitkä ovat tämän muutossuunnitelman heikkoudet ja miten niihin varaudutaan?         

  

        

Vastuuhenkilö    

        

Aloitus- ja lopetuspvm   

 


