
 
LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Energy Systems 

Sähkötekniikan koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

Teemu Hautala 

Kunnossapitotoiminnan ohjaamisen kehittäminen 

kallioporauslaitteita valmistavassa tehtaassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja:  Professori Jero Ahola 

TkT Antti Kosonen 



 
TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 
School of Energy Systems 
Sähkötekniikan koulutusohjelma 
 

Teemu Hautala 

Kunnossapitotoiminnan ohjaamisen kehittäminen kallioporauslaitteita 
valmistavassa tehtaassa 

 

Diplomityö  
2020 
62 sivua, 14 kuvaa, 1 taulukko 
Työn tarkastaja:  Professori Jero Ahola 

TkT Antti Kosonen 
 

Hakusanat: kunnossapito, kunnossapitojärjestelmä, kunnossapidon suunnittelu, 
kunnossapidon mittaaminen 

 

Perinteisen käsityksen mukaisesti kunnossapito on nähty vikojen korjaamisena. 
Nykyaikaisen käsityksen mukaan kunnossapito on integroitu osa yrityksen toimintaa sekä 
tuotanto-omaisuuden hallintaa. Kunnossapito vaikuttaa tuotannon tehokkuuteen sekä 
laatuun, ja siten toimintona vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn muutenkin kuin 
ainoastaan kustannuksena.  
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hyödyntäen pyritään löytämään parhaat käytännöt kunnossapidon toiminnan ohjaukseen 
ja tiedonhallintaan.  
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kerättävissä eikä välttämättä edes tiedossa. Saadun tiedon avulla kyetään kehittämään 
kunnossapitotoimintaa merkittävästi.
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According to the traditional view maintenance has been seen as a correction of defects. 
According to the modern understanding maintenance is an integrated part of the 
company's operations and the management of production assets. Maintenance affects the 
efficiency and quality of production, and thus, as a function, affects the company's 
competitiveness more than just as an expense. 

The aim of this thesis is to develop the management of maintenance activities by focusing 
on the operating processes made possible by the new computerized maintenance 
management system. The functionality of the current operating models and processes is 
examined with an analysis of the current state and literature review is used to find the best 
practices for management of the maintenance operations. 

As a result of the study a new computerized maintenance management system was 
implemented. Utilizing the new computerized maintenance management system 
challenges identified in operations can be corrected with new operating models and 
processes. With the help of the system and the developed key performance indicators, 
previously unknown information about the operation is presented and collectable. The 
information obtained will enable and aid development of maintenance operations 
significantly. 
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1 JOHDANTO 

Kunnossapidon tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu tuotanto-omaisuuden tehokkuuden, 

elinkaaren sekä käyttöasteen maksimointi. Yrityksen tuottaman tuotteen laatuun, 

toimitusvarmuuteen ja hintaan voidaan osaltaan vaikuttaa kunnossapidon keinoin. 

Kunnossapito voidaan nähdä integroituna osana yrityksen toimintaa ja hyvin toimiessaan 

lisäarvoa tuottavana toimintona.  

Kiitettävästi toimiva kunnossapito vaatii toiminnan johtamista. Kunnossapitotoiminnan 

johtamisessa voidaan havaita samankaltaisia piirteitä kuin liiketoiminnan johtamisen 

kontekstissa yleensäkin. Tavoitteita asetetaan, strategioita luodaan saavuttamaan 

tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista seurataan mittareilla.  

Kunnossapitoa varten on kehitetty useita erilaisia strategioita, kuten esimerkiksi RCM 

(Reliability centered maintenance) eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito, TPM (Total 

production management) eli kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito ja tuotanto-

omaisuuden hallinta (asset management). Tuotanto-ominaisuuden hallinta on 

kokonaisvaltainen toimintamalli kunnossapitotoiminnan johtamiselle, jossa toimintaa 

viedään vaiheittain kohti huippusuoritusta. Toimintamallin eri kehitysvaiheisiin kuuluu 

asioita kuten esimerkiksi töiden priorisointi, suunnittelu sekä ajoittaminen, 

alihankkijoiden hallinta, kunnossapitojärjestelmä, mittarit, kuntoon perustuva 

kunnossapito sekä erinäiset strategiat. Tässä työssä keskitytään kohdetoiminnon 

ohjaamisen kehittämiseen uuden kunnossapitojärjestelmän keinoin.  

1.1 Kohdeyritys 

 

Sandvik AB perustettiin Görän Fredrik Göranssonin toimesta Ruotsissa Sanvikenin 

paikkakunnalla vuonna 1862. Görän kykeni hyödyntämään Bessemer-menetelmää 

teräksen teollisessa tuotannossa ensimmäisenä maailmassa. Saavutuksen myötä yhtiön 

toimintaa laajennettiin teräksen tuotannosta ruostumattoman teräksen sekä kovametallin 

tuotantoon. Kallion poraukseen tarkoitettu porakalusto kuului yhtiön valikoimaan jo 

1860-luvulla. Toiminta keskittyi jo varhaisessa vaiheessa tutkimukseen, korkeaan 
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laatuun, lisäarvon tuottamiseen, vientiin ja läheiseen yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. 

(Sandvik, 2020).  

Vuosien varrella Sandvik AB on kasvanut orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoilla. Yksi 

Sandvikin ostaneista yrityksistä on suomalainen kallioporalaitteiden valmistaja Tamrock. 

Ennen toista maailmansotaa Suomessa käytetyt kallioporakoneet varaosineen olivat tuotu 

pääosin Yhdysvalloista sekä Ruotsista. Sodan puhjetessa kallioporakoneiden varaosien 

saanti vaikeutui aiheuttaen haasteita kotimaisessa teollisuudessa. Kysynnän kasvaessa 

Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus osakeyhtiö aloitti  kallioporakoneiden varaosien 

valmistamisen Tampereen tehtaalla. Myöhemmin yhtiö aloitti sodan jälkeisen 

uudelleenrakentamisen vauhdittamana myös omien poralaitteiden suunnittelun ja 

valmistamisen, josta myöhemmin eriytetty Tamrock sai alkunsa. (Harri 2008, s.11–13).  

Nykyhetkellä Sandvik AB toimii yli 150 maassa. Sandvik on markkinajohtaja useilla 

aloilla, kuten esimerkiksi kaivosteollisuuden laitteissa sekä työkaluissa, metallintyöstön 

työkaluissa, erikoismetalliseoksissa ja kestomateriaaleissa. Vuonna 2019 Sandvikin 

liikevaihto oli 103 miljardia ruotsin kruunua ja konserni työllisti noin 40 000 työntekijää. 

(Sandvik annual report, 2020).  

 

Kuva 1 Sandvik Tampereen tehdasalue. (sandvik.com). 
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1.2 Työn tausta, rajaukset ja tavoitteet 

Nykytilassa kunnossapitotoimintojen valvonta ja ohjaaminen on aikaa vievää sekä osin 

haasteellista. Vanha kunnossapitojärjestelmä on käytössä, mutta vain ennakkohuoltojen 

osalta. Työpyynnöt tulevat erillisen työtilaussovelluksen kautta työnjohdolle, joka 

välittää paperitulosteet työkorteista asentajille. Asentajat palauttavat paperisen työkortin 

takaisin työnjohtajalle suoritettuaan työn, jonka jälkeen työnjohtaja kuittaa työn tehdyksi 

sovellukseen. Informaation kierto on hidas, eikä järjestelmä mahdollista työn kulun 

seurantaa taikka kunnossapidon historiatietojen tarkempaa seurantaa. 

Henkilötietoriippuvuus kunnossapitoprosesseissa on ollut korkea.  

Diplomityön tavoitteena on kehittää kunnossapitotoiminnan ohjaamista uudella 

kunnossapitojärjestelmällä. Uuden järjestelmän hankinnalle asetetaan kriteerit, 

järjestelmä hankitaan ja käyttöönotetaan muokaten vastaamaan kohdetoimintojen 

tarpeita.  

Työn tavoitteena on etsiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

I. Miten kunnossapitotoiminnan ohjaamista voitaisiin kehittää uudella 

kunnossapitojärjestelmällä? 

II. Millainen kunnossapitojärjestelmän tulisi olla palvellakseen kohdetoimintoja 

mahdollisimman hyvin? 

III. Miten järjestelmää sekä sen käyttöä tulee kehittää käyttöönoton jälkeen? 

Vastauksia kysymyksiin haetaan kirjallisuustutkimuksella sekä kunnossapitojärjestelmän 

päivitysprojektista.  

1.3 Työn rakenne 

Työn rakenne jaottuu empiiriseen sekä teoreettiseen osaan. Työn alussa luvuissa 2 ja 3 

käsitellään käytettyjä teorioita. Teoriaosuudessa lähestytään työn kannalta oleellisia 

kunnossapitolajeja sekä kunnossapitostrategioita. Mittaamisen teoriaosuudessa 

käsitellään suorituskyvyn mittaamisen lähtökohtia, kriteerejä sekä mittaamista 

kunnossapitotoiminnassa. Kunnossapitotoiminnan laadun ja tehokkuuden mittaamisessa 

käydään läpi tunnuslukujen käytön taustoja, standardeissa esitettyjä vakiomittareita sekä 

mittari hierarkiaa.  
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Luvussa 4 käsitellään kunnossapidon nykytilaa sekä työn toteuttamiseen johtaneita 

haasteita kunnossapitotoiminnassa. Luvussa 5 kuvataan kunnossapidon 

ohjausjärjestelmän valinnan kriteerejä, käyttöönottoa, ominaisuuksia sekä uusia 

toimintamalleja. Kunnossapitotoiminnan ohjaamiseen kehitetty mittaristo esitellään 

hierarkiamallin mukaisesti.  

Työ päätetään jatkotoimenpiteisiin, tuloksiin sekä yhteenvetoon.  
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2 KUNNOSSAPIDON TEORIA 

2.1 Kunnossapito teollisuudessa  

”Kunnossapito on kaikkien niiden, teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 

toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa 

se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana” 

(PSK 6201, 2011, s.2) 

Kunnossapito on yleisesti hyvin tunnistettu toiminto, jonka päämääränä on pitää tuotanto-

omaisuus käyttökunnossa. Toiminnalla varmistetaan laitteen jatkavan sen tekemistä, mitä 

käyttäjät haluavat sen tekevän. Kunnossapitotoiminnan ilmentymänä nähdään usein 

vikaantuneen laitteen korjaaminen ja saattaminen käyttökuntoon. Kunnossapidolle on 

olemassa useita eri määritelmiä. Standardi SFS-EN 13306 määrittelee kunnossapidon 

seuraavasti:  

”Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista ja 

liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa 

kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon” 

(SFS, 2010, s.) 

Standardissa PSK 6201 kunnossapito määritellään seuraavasti:  

”Kunnossapito on kaikkien niiden teknisten, hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien 

toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa 

se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko elinjakson aikana” 

(PSK, 2011, s.2) 

Kunnossapitotoiminnan kehitys voidaan jakaa kuvassa 2 esitettyyn neljään eri 

sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven aikana laitteita voitiin tyypillisesti pitää 

seisokissa matalan integraatioasteen vuoksi. Laitteissa ilmenneet viat olivat 

mekanismiltaan ajasta riippuvia sekä yksinkertaisia. Ennakoiva kunnossapito oli lähinnä 

voitelua, puhdistamista ja säätämistä. (Järviö 2004, s.11). 
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Toinen sukupolvi alkoi toisen maailmansodan aikoihin teollisuuden joutuessa 

valmistamaan suuria määriä sotatarvikkeita. Tuotantomääriä kasvatettiin 

automatisoimalla tuotantoa sekä yhdistämällä koneita ketjuiksi. Yritysten kannattavuus 

alkoi riippua yhä enemmän koneiden käyttötehokkuudesta. Koneiden monimutkaistuessa 

alkoi ilmetä uudenlaisia vikatyyppejä. Kunnossapidon kustannusten ja määrän kasvaessa 

kunnossapitotoiminnan johtamiseen sekä suunnitteluun aloitettiin panostamaan entistä 

enemmän. (Järviö 2004, s.12). 

Amerikkalaisten avaruusprojektikonseptien ja innovaatioiden käyttöönoton yleistyessä 

teollisuudessa 1970-luvulla käynnistyi kolmas sukupolvi. Kansainvälinen kilpailun 

alkaessa kiristyä vain tehokkaimmat tuotantolaitokset selviytyivät hintakilpailussa. 

Tuotantolaitteiden mekanismien ja automaation määrän lisääntyessä kasvoi laitekannan 

merkitys liiketoiminnan kannalta. Laitteiden tehokkuus- ja luotettavuusvaatimukset 

korostuivat yritysten kiinnittäessä huomiota varastoiden kannattavuuteen. Kolmannen 

sukupolven aikana syntyi uusia vikaantumismalleja, joille on ominaista riippumattomuus 

käytön ajasta tai määrästä. (Järviö 2004, s. 12). 

IT-teknologian ja mikroelektroniikan läpimurron myötä alkoi neljäs sukupolvi. 

Automaation ja tuotantoprosessien integraatioiden lisääntyessä nousivat myös 

tuotantolaitteiden hinnat merkittävästi.  Laitteiden seisomisen kustannukset ylittivät 

korjaus- ja kunnossapitokustannukset. Laitekannan kehitys vaati 

kunnossapitohenkilöstöltä yhä enemmän ammatillisia valmiuksia sekä uusia 

osaamisalueita. (Järviö 2004, s. 13). 

 

Kuva 2 Kunnossapidon kehittyminen (Järviö 2007, s.11). 
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Vuosikymmenten kehityksen myötä kunnossapitotoimintaa ei enää mielletä pelkkänä 

laitteiden ennakkohuoltamisena tai vikakorjaamisena. Uusimpiin käsitteisiin kuuluu 

kuvassa 3 ja 4 havainnollistettu tuotanto-omaisuuden hoitaminen sekä hallinta. Tuotanto-

omaisuuden hoitaminen käsitteenä kuvaa kunnossapidon toiminta-aluetta sekä 

monimuotoisuuttaa paremmin, kuin kunnossapito.  (Järviö et. al., 2012, s.3) 

Ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset on huomioitava yrityksen 

kunnossapitotoiminnassa. Viranomaisten vaatimusten kiristyessä tulee yrityksen osoittaa 

johtamisen ja kunnossapitoprosessin tehokkuus. Kunnossapidonhistoriatietoa kerätään 

tehdyistä töistä myöhempää todentamista ja analysointia varten. Kunnossapidon 

mittareiden avulla valvotaan toiminnan tehokkuutta sekä tarpeen vaatiessa muutetaan 

kunnossapidon painopistealuetta tai tavoitteita. (Järviö et. al., 2012, s.15) 

 

 

Kuva 3 Tuotanto-omaisuuden hallinnan osa-alueet (Järviö et. al., 2012, s. 14) 
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Kuva 4 Tuotanto-omaisuuden hoitaminen (Järviö et. al., 2012, s. 15) 
 

Yrityksen tuotantoprosessien kustannustehokkuutta pyritään parantamaan keskittymällä 

yhä enemmän omaan ydinosaamiseen. Ydintoimintoja tarkastellaan ydintuotteen tai 

oman tuotannon näkökulmasta. Ydintoiminnaksi muodostuu usein käyttö, tuotanto sekä 

logistiikka. Kunnossapito on ydintoiminnolle palvelua tuottava tukitoiminto, johon 

ydintoiminnot turvautuvat ongelman tai kehitystarpeen ilmenneessä. Kustannuspaineiden 

kasvaessa kunnossapidosta tehdään usein kustannusyksikkö, jolloin sen asemaa voidaan 

tarkastella useista näkökulmista. Ajattelumalli toimii ongelmattomissa ja ihanteellisissa 

olosuhteissa. Kunnossapidon tarjoama näkymätön palvelu ydintoiminnalle jää usein 

kriittisen tarkastelun ulkopuolelle. (Mikkonen, 2009, s.27) 

Kunnossapidon ollessa usein yksi yrityksen suurimmista palvelun tuottajista, on se myös 

silloin yksi suurimmista kustannuksista. Kunnossapitotoiminnan luonne vaatii hallittua, 

kontrolloitua sekä määrätietoista johtamismallia. Muutoin vaarana on, että 

kunnossapidosta syntyy yrityksen suurin kontrolloimaton kustannuserä. Kunnossapitoa 

sekä sen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen voidaan tarkastella Järviön ja Lehtiön 

kuvassa 5 esitetyn vaikutusmallin mukaisesti. Tavoitteellinen toiminnan ylläpito sekä 

kehittäminen vaatii räätälöityjen tai toiminnan luonteeseen soveltuvien vakiomittareiden 

seuraamista. (Järviö et. al. 2012, s.27) 
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Kuva 5 Kunnossapidon hallinnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen, mukaillen (Järvio et. al., 
2012. s.27) 

2.2 Kunnossapitolajit ja -strategiat 

Tehokkaan kunnossapitotoiminnan ohjaamisen perusedellytyksiin kuuluu töiden ja 

toimenpiteiden jaottelu eri kunnossapitolajeiksi. Lajittelemalla voidaan jakaa 

kustannuksia eri työlajien kesken sekä seurata suoritetun työn määrää eri työlajien välillä. 

Kunnossapitolajien jakaumasta saadaan hyödyllistä tietoa toiminnan analysointia varten. 

(Järviö et. al. 2012, s.46) 

Ammattikirjallisuudessa sekä alan standardeissa esiintyy useampia eri tapoja 

kunnossapitolajien jaotteluun. SFS-EN 13306:2010 jaottelee kuvassa 6 kunnossapitotyöt 

vian havaitsemisen mukaan. Jako voidaan tulkita vastaamaan ammattikirjallisuudessa 

esiintyvää proaktiivinen-reagoivajakoa, jolloin ehkäisevään kunnossapitoon sisältyvät 

kaikki toimenpiteet, jotka suoritetaan ennen kuin vika ehtii pysäyttämään laitteen 

toiminnan. (Järviö et. al. 2012, s.46) 
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Kuva 6 Kunnossapitolajit SFS-EN 13306 mukaan 
 

PSK 6201:2011 jaottelee lajit kuvassa 7 sen mukaan, ovatko työt suunniteltuja vai 

odottamattomia häiriökorjauksia. Jaottelun mukaan suunnitellut korjaukset jaetaan 

ehkäisevään kunnossapitoon, kunnostamiseen ja parantavaan kunnossapitoon. 

Häiriökorjaukset voivat olla välittömiä laitteen toiminnan keskeyttäviä, jolloin korjaavat 

toimet tulee suorittaa välittömästi, jotta laitteen käyttöä voidaan jatkaa. Häiriökorjaukset 

voivat olla myös siirrettyjä, jolloin korjaus voidaan suorittaa vasta myöhemmin 

parempana ajankohtana. PSK 7501:2010 jaottelee kunnossapitolajit muutoin kun PSK 

6201:2011, mutta kuntoon perustuva kunnossapito on jaettu kunnonvalvontaan sekä 

kuntoon perustuvaan suunniteltuun korjaukseen. 
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Kuva 7 Kunnossapitolajit PSK 6201 mukaan 

2.2.1 Korjaava kunnossapito 

Korjaava kunnossapito on kunnossapitoa, jota tehdään vian havaitsemisen jälkeen 
tavoitteena saattaa kohde tilaan, jossa se voi toteuttaa vaaditun toiminnon (SFS-EN 
13306:2010) 

Korjaavan kunnossapidon tarkoituksena on palauttaa, komponenttien, laitteiden ja 

koneiden toimintakyky tilaan, jossa se oli ennen havaittua häiriötä tai vikaantumista. 

Korjaava kunnossapito voi olla kunnostus (suunniteltua) tai häiriökorjaus 

(suunnittelematonta). Korjaavan kunnossapidon suoritusaikojen perusteella kyetään 

laskemaan komponentin tai osan elinaika. Korjaaviin kunnossapitotöihin sisältyvät:  

 vian tunnistaminen (fault recognition) 

 vian määritys (fault diagnosis, trouble shooting) 

 vian paikallistaminen (fault localization) 

 korjaus, väliaikainen korjaus (repair, temporary repair) 

 toimintakunnon palauttaminen (restoration). (Järviö et. al. 2012, s.51) 
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2.2.2 Ehkäisevä kunnossapito 

Ehkäisevällä kunnossapidolla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan 

heikentynyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen (PSK 

6201:2011) 

Kunnossapito-organisaation toiminnan tulee olla systemaattista ja hallittua, jotta se 

kykenisi toimimaan tuottavasti ja tehokkaasti. Näin ei ole, jos toimintapa on reagoiva. 

Kunnossapidon yhtenä tavoitteena tulisi olla kuvassa 8 esitetyn tasapainotilan löytäminen 

suunniteltujen huoltojen sekä vikakorjausten välillä. (Järviö et. al. 2012, s.97) 

Ehkäisevän kunnossapidon toimin voidaan vähentää vikaantumisen todennäköisyyttä tai 

laitteen toimintakyvyn heikkenemistä. Optimaalisessa tilanteessa ylläpidonkustannukset 

ja tuotantolaitteiden käyttöasteet ovat halutulla tasolla, eikä valtaosaa kunnossapidon töitä 

kulu korjaavaan kunnossapitoon. Puolestaan liiallisella ennakoivalla kunnossapidolla 

korjaavan kunnossapidon kustannusten merkitys pienenee ja kokonaiskustannukset 

kasvavat. Ehkäisevä kunnossapito on kannattavaa silloin, kun sen toteuttamisen 

kustannukset ovat pienemmät kuin sen puutteen aiheuttamat menetykset. Ehkäisevään 

kunnossapitoon sisältyvät: 

 kuntoon perustuva kunnossapito (condition based maintenance) 

 tarkistaminen (inspection, overhaul) 

 toimintakunnon toteaminen (visual and functional test) 

 määräystenmukaisuuden toteaminen (compliance check) 

 vikaantumistietojen analysointi (trend analysis, equipment history analysis) 

 käynninvalvonta (monitoring) (Järviö et. al. 2012, s.51, Spotilla 2019) 
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Kuva 8 Ennakoivan kunnossapidon vaikutukset kokonaiskustannuksiin (Spotilla 2019). 

2.2.3 Parantava kunnossapito 

Parantavan kunnossapidon tarkoituksena on parantaa kohteen luotettavuutta ja/tai 

kunnossapidettävyyttä muuttamatta kohteen toimintoja (PSK 6201:2011) 

Kohdetta muutettaessa suorituskyvyltään paremmaksi, luotettavaksi tai 

kunnossapidettävyyttä parannettaessa voidaan tehty työ luokitella parantavaksi 

kunnossapidoksi. Parantavan kunnossapidon toimenpiteet voidaan jaotella pääryhmittäin 

modernisaatioihin, osien tai komponenttien vaihtamisiin ja uudelleensuunnitteluun. 

(Järviö et. al. 2012, s.51)  

Modernisoinnit ovat yleisiä vanhoissa tuotannon prosesseissa ja iso osa parantavaa 

kunnossapitoa. Usein modernisoinneissa uudistetaan sekä kone että valmistusprosessi. 

Esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhentuneella paperikoneella ei kyetä valmistamaan 

kustannustehokkaasti uutta paperilajia, on kone järkevämpää uudistaa kuin romuttaa, 

mikäli koneella on vielä muutoin teknistä elinikää jäljellä. Uudelleensuunnitteluilla 

parannetaan laitteen epäluotettavuutta, mutta ei niinkään vaikuteta suorituskykyyn. 

(Järviö et. al. 2012, s.51–52)  
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2.3  Kunnossapitostrategiat  

Kunnossapito strategiaa ovat ne liikkeenjohdolliset keinot, joiden avulla saavutetaan 

kunnossapidon tavoitteet (SFS-EN 13306 2010) 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana kunnossapitoon ja liikkeenjohtamiseen on 

kehitetty useita erilaisia kunnossapitostrategioiksi kutsuttuja toimintakehyksiä. 

Kunnossapitostrategia on yrityksen valitsema linjaus, jonka mukaan kunnossapito-

organisaatio toimii. Strategia voidaan nähdä toimintamallina, joka voi liittyä yhteistyön 

luomiseen kuten TPM, laatujohtamiseen kuten Six Sigma tai tehokkaan kunnossapito-

ohjelman kehittämiseen kuten RCM ja SRCM. Eri kunnossapidon strategioita voidaan 

käyttää myös yhdessä. (Laine 2010, s.221, Järviö et. al. 2012, s.111–113)  

Kunnossapitostrategiassa määritellään millaisin tavoittein, miten ja millä edellytyksin 

tehtaan kunnossapito toimii. Kunnossapidon strategisia valintoja ohjaavat yrityksen 

liiketoiminnan tavoitteet. (Mikkonen 2009, s. 103) 

2.3.1 Vika- ja vaikutusanalyysi / Kriittisyysanalyysi  

Teollisuuden eri kohteiden kriittisyyden arviointiin on olemassa standardi PSK 6800. 

Standardin mukaan kriittisyys on ominaisuus, joka kuvastaa kohteeseen liittyvän riskin 

suuruutta. Kriittisyysanalyysissä arvioidaan kriittisyyttä taloudellisten vaikutusten, 

ympäristövaikutuksen sekä henkilöstöturvallisuuden näkökulmista. 

Kunnossapitotoiminnassa kriittisyysanalyysiä hyödynnetään kunnossapitosuunnitelman 

lähtötiedon tuottamiseen.  

Riskinä voi olla tuotannon menetyksiä, aineellisia vahinkoja tai muita yritystoiminnan 

kannalta merkittäviä vahinkoja. Kohde on kriittinen, mikäli siihen liittyvä riski ei ole 

hyväksyttävällä tasolla. PSK 6800 standardissa kriittisyyden luokittelu keskittyy 

pääsääntöisesti taloudellisiin vaikutuksiin.  

Kriittisyyden arviointi suoritetaan seuraavalla tavalla:  

1. Tarkastelun laajuus määritetään 
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2. Tuotannon menetyksen painoarvo Wp määritetään PSK 6800 standardissa esitetyllä 

tavalla. Kuviossa 9 on esitetty laitoksen prosessihierarkian yleinen malli, jota tarvittaessa 

voidaan muokata toimialakohtaisesti. Eri käyttötarkoituksiin soveltuvia hierarkioita on 

esitetty standardissa PSK 7102. 

Kuviossa 9 on esitetty painoarvokertoimet P1 – P4, jotka kuvaavat laitoksen 

prosessiteknisten toimintojen keskinäistä riippuvuutta prosessihierarkiassa. 

Painoarvokertoimet jaotellaan hierarkian mukaisesti niin, että koko laitoksen kannalta 

kriittinen laite saavuttaa 100 % painoarvon. P1 painoarvokerroin on tuotantoyksikön 

suhteellinen osuus koko laitoksen tuotoksesta. P2 on tuotantolinjan suhteellisen osuus 

tuotantoyksikön tuotoksesta. P3 ja P4 kuvaa prosessin ja osaprosessin painoarvoa 

lähtövirran välttämättömyydestä sen palvelemille kohteille. Mikäli osaprosessi tai 

prosessi voi pysäyttää tuotantolinjan, sen painoarvokerroin on 100%.  

 

Kuva 9 PSK 6800 laitoksen prosessihierarkia 
Tuotannon menetyksen painoarvokerroin lasketaan kertomalla painoarvokertoimet:  

  𝑊  =  𝑃  𝑃  𝑃  𝑃     (1) 

3. Kuvassa 10 esitetyt muut painoarvot arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan 

soveltuvimmiksi. 

4. Tarkasteltavat laitteet listataan laskentaa varten  
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5. Tarkasteltaville laitteille valitaan kuvan 10 kertoimet 

6. Annetuilla parametreilla lasketaan laitteiden kriittisyysindeksi K sekä sen osaindeksit 

Ks (turvallisuusindeksi), Ke (laitteen kriittisyysindeksi ympäristön kannalta), Kp (laitteen 

kriittisyysindeksi tuotannon menetyksen kannalta), Kq (laitteen kriittisyysindeksi tuotteen 

laadun kannalta) ja Kr (laitteen kriittisyysindeksi korjauskustannusten kannalta)  

𝐾 =  𝑝 (𝑊  𝑀 +  𝑊  𝑀 + 𝑊  𝑀 + 𝑊  𝑀 + 𝑊  𝑀 ) (2) 

7. Kriittisyysindeksi K:n arvon mukaan laitteet lajitellaan järjestyksessä luokkiin 

 

Kuva 10 Kriittisyysindeksin kertoimet 
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2.3.2 Tuottava kunnossapito (TPM)  

TPM (Total Productive Maintenance) eli tuottava kunnossapito on kokonaisnäkemys 

kunnossapidon vaikutuksista tuotannossa. Strategian mukaan koko organisaatio sitoutuu 

kehittämään, ylläpitämään ja huoltamaan tuotantolaitteistoa. Tuotantolaitteille sekä 

koneille luodaan optimaaliset toimintaolosuhteet ja niiden ylläpitämiseen sitoudutaan. 

(Laine 2010, s.41) 

Perinteinen TPM-strategia on peräisin Japanista. Strategiasta on johdettu kevyempi 

eurooppalainen malli, jolla päästään nopeammin hyviin taloudellisiin tuloksiin. 

Eurooppalaisessa mallissa tunnistetaan suurimmat kunnossapidolliset ongelmat ja 

aloitetaan eteneminen niistä.  Järviö & Lehtiö (2012, s. 114) jakavat TPM:n ohjelmana 

neljään askeleeseen jotka ovat, suunnittelu, mittaus, kunnostus ja huippukuntovaihe.  

Suunnitteluvaiheessa aloitetaan projekti määrittelemällä toimiva organisaatio, 

avainhenkilöt sekä tarvittavat resurssit. Vaiheen aikana luodaan 

kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään mm. kunnossapitokonsepti, 

kunnossapidon ohjausjärjestelmä CMMS, seurattavat mittarit, budjetointi, 

kustannuslaskenta ja raportointi. (Järviö et. al. 2012, s.114)    

Mittausvaiheessa määritellään ryhmä koneita, jotka vaativat kiireellisiä ja aiemmasta 

poikkeavia toimenpiteitä vikaantumisten vähentämiseksi. Määrittely suoritetaan 

kunnossapidon vika- ja korjaushistoriatietoa hyödyntäen. Kunnossapidon kohteen 

priorisointiin käytetään myöhemmin esiteltäviä RCM- SRCM ja Asset Management -

menetelmiä. (Järviö et. al. 2012, s.115) 

Kunnostusvaihe aloitetaan kunnostamalla ja puhdistamalla laite Lean-filosofian 5S-

menetelmällä. Japaninkielisistä sanoista koottu 5S sisältää lajittelun (seiri), järjestyksen 

(seiton), siivouksen (seiso) ja sitoutumisen (shitsuke). 5S-menetelmän implementoinnin 

jälkeen kunnostusvaiheessa edetään koneen huolelliseen tarkastukseen sekä 

perusteelliseen kunnostamiseen. (Järviö et. al. 2012, s.115–117) 

Kunnostamisen jälkeen suoritettujen toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan 

käytettävyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Mikäli vaikutus nähdään riittävän 
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positiiviseksi, suoritetaan kunnostus myös muille ryhmän laitteille. Vaihe päätetään 

kunnossapito- ja käyttöohjeiden päivittämiseen. (Järviö et. al. 2012, s. 117–118) 

Huippukuntovaiheeseen edetään vasta, kun kunnostusvaihe on arvioitu onnistuneeksi. 

Vaiheen tavoitteena on maksimoida koneen elinaikatuotto. Vaiheen aikana laaditaan 

kunnossapitotoimintaan soveltuva suorituskykymittaristo ja mittareille tavoitearvot sekä 

optimoidaan kunnossapidon prosessit ja tukijärjestelmät. Huippukuntovaiheen ylimmällä 

portaalla pyritään vähentämään kunnossapitotarvetta kunnossapidon toimenpiteiden 

suunnitelulla sekä epäluotettavien komponenttien uudelleensuunnittelulla. 

Suorituskykyvertailua muihin yrityksiin korostetaan, jotta epäluotettavuuksia voitaisiin 

tunnistaa ja pyrkiä suosimaan luotettavia rakenteita. (Järviö et. al. 2012, s.119)  

Koneen elinaikatuottoa TPM-strategiassa kuvataan kuvassa 11 esitetyllä Life Time Profit 

-käsitteellä. Investoinnin alkutaipale on usein kannattamatonta, mutta käyntiinajovaiheen 

jälkeen siirrytään varsinaiseen tuottavaan vaiheeseen. Koneen ikääntyessä alkavat 

ylimääräiset kunnossapitokustannukset kumuloitua. Tulo- ja menokäyrien 

leikkauspisteen lähentyessä määritetään koneen romu- tai jäännösarvo. Laskelma kattaa 

koko koneen eliniän ja auttaa arvioimaan sekä seuraaman investointeja. (Heinonkoski 

2004, s.36.) 

 

Kuva 11 Koneen elinaikatuotto (Heinonkoski 2004, s.36.) 
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2.3.3 RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

RCM eli Reliability Centered Maintenance suomennetaan yleisimmin termillä 

luotettavuuskeskeinen kunnossapito. RCM on systemaattinen menetelmä kunnossapidon 

suunnittelun tueksi, jonka avulla pyritään minimoimaan kunnossapitotyön määrä, 

kuitenkin vaarantamatta laitoksen tai koneen toimintaa. RCM voidaan nähdä prosessina, 

jonka avulla kunnossapidon vaatimukset tuotanto-omaisuudelle sen 

toimintaympäristössään määritellään. Menetelmä on vakiinnuttanut sijansa yhtenä 

tärkeimmistä kunnossapidon ohjaamisen työkaluista. (Mikkonen et. al. 2009, s. 75) 

RCM:n lähtökohtana on ollut lentokoneteollisuuden tarve kehittää systemaattinen 

menetelmä koneiden käyttövarmuuden nostamiseksi. Kunnossapitotoiminnan 

suorittamisen lisäksi menetelmässä painotetaan koneiden suunnittelua ja kehittämistä 

käyttövarmuuden ja kunnossapidettävyyden parantamiseksi.  Menetelmän pohjana on 

systemaattisuus, joka mahdollistaa keskittymisen oleelliseen jättäen turhat prosessit ja 

työt pois. (Mikkonen et. al. 2009, s. 75) 

Moubrayn (1997) RCM II -kirja on noussut teollisuudessa alan perusteokseksi. Moubrayn 

mukaan RCM-prosessissa edetään seitsemän kohdan mukaan vaiheittain: 

1. Määritetään tuotanto-omaisuuden toiminto- ja tehokkuusvaatimukset (Functions 

and Performance Standards): 

- primääriset ja sekundääriset 

- määritetään kohteiden vaatimustaso 

2. Määritetään toiminnalliset viat (Functional Failures): 

- kuinka ja millä tavalla kone voi olla täyttämättä kohdassa 1. 

määritetyn toiminnallisuuden  

3. Selvitetään vikaantumismallit (Failure Modes): 

- mitkä vikaantumismekanismit johtavat toiminnallisen vian syntyyn  

4. Selvitetään vian vaikutukset (Failure Effects): 

- kuinka vikaantuminen näkyy 

- kohdat 3. ja 4. voidaan määritellä vika- ja vaikutusanalyysin 

perusteella 
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5. Vian seuraukset (Failure Consequences) jaotellaan RCM:n mukaisesti neljään 

ryhmään RCM:n päätöksentekologiikkaa hyödyntäen:  

- piilevät seuraukset (Hidden) 

- ympäristö- ja tuvallisuusvaikutukset (Environmental and Safety) 

- toiminnalliset vaikutukset (Operational) 

- ei-toiminnalliset vaikutukset (Non-operational) 

6. Ennakoivat toimenpiteet (Proactive Actions) määritetään kohdan 5. perusteella 

hyödyntäen RCM:n päätöksentekologiikkaa: 

- määräaikaishuollot (scheduled restoration) 

- määräaikaisvaihdot (scheduled discard) 

- kuntoon perustuvat huollot (on-condition) 

7. Korjaavat toimenpiteet (default actions) määritetään kohdan 5. perusteella 

hyödyntäen RCM:n päätöksentekologiikkaa: 

- määräaikaiset tarkastukset (failure-finding) 

- uudelleensuunnittelu (redesign) 

- ei huoltoa (run to failure) 

Edellä mainittujen vaiheiden avulla edetään ja kerätään tietoa, kunnes sitä on riittävästi 

lopullisten päätösten tekemiseen. RCM:n päätöksentekologiikassa hyödynnetään 

päätöskaaviota, jota hyödyntäen valitaan koneille suoritettavan kunnossapidon 

toimenpidelaji. (Moubray 1997, s.7, 103) 

Moubrayn mukaan RCM:n keskeisimpiin tavoitteisiin lukeutuvat: 

 Suorituskykyä parannetaan  

 Koneiden käyttöhenkilökunta oppii valvomaan kriittisiksi luokiteltujen 

komponenttien toimintaa 

 Koneiden vikaantumismekanismit selvitetään ja siten luodaan perusta 

tehokkaiden sekä oikeiden kunnossapitomenetelmien käytölle 

 Priorisoinnin perusteella kunnossapidon resurssien käyttöä tehostetaan ja 

kunnossapito kohdistetaan koneisiin, joissa sitä tarvitaan eniten. Yleisimpiin 

priorisointikriteereihin kuuluvat kustannukset, turvallisuus, 

ympäristövaikutukset ja laatu 
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 Toimintaohjeet luodaan myös niille koneille, joille ei löydy tehokkaiksi 

arvioituja ehkäisevän kunnossapidon menetelmiä  

 Kalliiden koneiden elinikä maksimoidaan  

 Prosessin toimessa passiivisina olevat raja- ja turvalaitteet saatetaan 

kunnossapidon piiriin 

 (Moubray 1997, s.308–317) 

RCM -prosessi päätetään kunnossapito-ohjelman laadintaan. Tuloksien perusteella 

ohjelmaan määrätään rutiinitoimenpiteet sekä korjaavat toimenpiteet. Tuloksien 

hyödyntäminen pitkällä aikavälillä edellyttää kunnossapito-ohjelmalta määritettyjen 

toimenpiteiden lisäksi myös seuraavia asioita:  

- rutiinitoimenpiteiden ohjeet ja lisätiedot ovat helposti saatavilla ja 

selkeät 

- tuloksiin perustuvat suositukset ovat hyväksytetty vastuussa olevilla 

henkilöillä 

- rutiinitoimenpiteistä ja toimenpiteiden muutoksista on kasattu 

soveltuvat osakokonaisuudet  

- muutoksia vaatineet toimenpiteet, kuten esimerkiksi käyttötavat tai 

käyttäjien osaamistaso, toteutetaan oikealla tavalla 

- osakokonaisuudet viedään kunnossapitojärjestelmään ja valvotaan, että 

toteutus suoritetaan oikealla tavalla, syklillä ja oikeiden ihmisten 

toimesta 

- valvotaan, että toimenpiteiden aikana huomioidut muutokset korjataan 

nopeasti  

 (Järviö 2000, s. 112–113) 

 

2.3.4 Six Sigma 

Kreikkalainen kirjain sigma (σ) kuvaa tilastomatematiikassa standardipoikkeamaa. 

Sigmalla mitataan, kuinka paljon tarkasteltavassa otoksessa on vaihtelua, eli kuinka 
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paljon mittaustulokset poikkeavat keskiarvosta. Six Sigmassa tarkasteltavalle prosessille 

määritellään ala- ja yläarvorajan arvot. Keskimitan arvoksi asetetaan 6, jolloin 

miljoonassa tuotetta saa olla vain 3,4 virhettä. (Järviö et. al 2012, s.129) 

Six sigma sisältää paljon laatutyökaluja, jotka ovat rakennettu laatujohtamisen 

periaatteille sekä sen menetelmille. Ohjelmassa paneudutaan tuotteiden ja prosessien 

stabilointiin eliminoimalla vaihtelut. Syy voi olla satunnainen, joka aiheuttaa ongelman. 

Haluttu laatutaso voidaan saavuttaa, kun toimintaparametrit on saatu vakioitua ja prosessi 

on stabiloitunut. (Järviö et. al 2012, s.129) 

Six Sigma menetelmässä hyödynnetään DMAIC-ongelmanratkaisumallia, joka tulee 

sanoista define, measure, analyze, improve ja control eli määrittele, mittaa, tutki, paranna 

ja ohjaa. DMAIC-prosessi etenee sanojen mukaisessa järjestyksessä ja eri vaiheet 

kytkeytyvät toisiinsa luoden oppimiskierroksen, joka alkaa ongelmasta ja päättyy 

ratkaisuihin sekä uusien kehityskohteiden määrittämiseen. (Järviö et. al 2012, s.130) 

Ongelmanratkaisumallin erityispiirteisiin kuuluvat muun muassa: 

- Toiminnan perustana ovat asiakasvaatimukset, ne ovat huomioitava 

ongelmia ratkaistaessa  

- Ongelma todistetaan mitattavin suurein  

- Hyvä tulos saavutetaan muutoksilla, ei prosessia ”säätelemällä” 

- Ongelmat ratkaistaan työkaluilla, kuten esimerkiksi syy-seuraus 

kaaviot, FMEA, tilastolliset menetelmät ja prosessikaaviot 

- Tulokset mitataan ja seurataan todellisen vaikutuksen varmistamiseksi 

 (Järviö et. al 2012, s.130) 

2.3.5 Asset Management – käyttöomaisuuden hallinta 

Yrityksen tuotantoprosessin perustamiseen sekä kehittämiseen on sidottu merkittävästi 

pääomaa. Tehdyille investoinnille on tärkeää saada mahdollisimman lyhyt 

takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuajan minimointi saavutetaan mm. tehokkaalla 

prosessien hyödyntämisellä, tehokkaalla palveluiden hyödyntämisellä sekä tehokkaalla 

kunnossapidolla. (Mikkonen, 2009, s.86) 
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Asset Management eli käyttöomaisuuden hallinta on laatujohtamisen ajatusmalli, jonka 

tavoitteena on hallita sekä pitää tuotanto-omaisuus siinä kunnossa, että liiketoiminnalliset 

tavoitteet saavutetaan. Kunnossapitotoiminnan suunnittelussa on huomioitava koko 

kunnossapidettävä omaisuus kaikista tuotannollisista, kunnossapidollisista sekä 

liiketaloudellisista näkökulmista. Kunnossapitotoiminnan näkökulmasta 

käyttöomaisuuden hallinnan päätavoitteisiin lukeutuvat (Mikkonen, 2009, s.86): 

- yrityksen toiminnan kannalta oleellisten turvallisuus- sekä 

ympäristötavoitteiden saavuttaminen 

- yrityksen omaisuuden arvon säilyttäminen sekä markkina-arvon 

optimointi 

- yrityksen tuottokyvyn kehittäminen ja ylläpito 

SAMI (Strategic Asset Management Inc.) on luonut kuvassa 12 esitetyn viisi tasoisen 

pyramidimallin käyttö-omaisuuden hallinnan ja järjestelmien esittämiseen.  Kaikkien 

viiden tason vaatimusten toteuttamisen avulla tavoitellaan kokonaisvaltaista 

kunnossapidettävän omaisuuden hallintaa. Tasot sisältävät kunnossapitotoiminnan 

suunnittelun, proaktiivisen toiminnan, johtamisen, hallinnan sekä toiminnallisuuden eri 

vaiheet ja vaatimukset. (Järviö et. al. 2007, s.94) 
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Kuva 12 Kunnossapidon tasot SAMI-pyramidissa (SAMI, 2020) 
 

Pyramidin ensimmäinen taso sisältää suunnitelmallisen toiminnan tehtävät ja hallinnan 

menetelmät. Toiminnan perustana on johtamisjärjestelmä, jota hyödyntäen eri toimintoja 

hallitaan ja johdetaan. Toimintaan soveltuva kunnossapitojärjestelmä on käyttöönotettu 

ja sitoutettu käyttämään sitä. (Järviö et. al. 2007, s.94) 

Toisella tasolla kunnossapitotoiminta on proaktiivista. Ennakoivaan toimintaan kuuluu 

vikaantumisten syiden analysointi sekä vikahistoriatietojen hyödyntäminen 

kunnossapitojärjestelmän käytön myötä. Kunnossapidon mittarit ohjaavat toimintaa ja 

tavoitteiden saavuttamista. Kunnonvalvonnan menetelmiä hyödynnetään soveltuvin osin. 

Toiminta kokonaisuudessaan on analyyttista ja järjestelmäsidonnaista. (Järviö et. al. 

2007, s.94) 

Kolmannella tasolla kunnossapidon rooli ydintoimintojen tuottamisessa on korostunut. 

Johtamiskulttuuri on yksilöä tukevaa ja ohjaavaa. Kunnossapitohenkilöstön osaaminen 

on korkealla tasolla ja moniosaamisen kulttuuri on yksikölle ominaista. Tuotannon, 
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koneiden käyttäjien ja kunnossapidon yhteistyö on tiivistä TPM-strategian mukaisesti. 

(Järviö et. al., 2007, s.94) 

Neljännellä tasolla prosessin epäluotettavuuden hallinnasta siirrytään luotettavuuden 

hallintaan. Laitevikojen ennustettavuutta sekä prosessin luotettavuutta parannetaan 

kehittämällä laitteita, menetelmiä ja prosesseja. Elinjaksoanalyysia ja RCM-prosessia 

hyödynnetään soveltuviin ja prosessin kannalta oleellisiin laitteisiin. Tavoitteena on 

saavuttaa yli 95 % luotettavuustaso. (Järviö et. al., 2007, s.95) 

Viidennellä ja korkeimmalla tasolla käytettävyys, käyttö ja tuotantokapasiteetti on 

optimoitu sekä toimintateho asetettu vastaamaan markkinoiden kysyntää. Tuotanto-

omaisuuden hallintakeinot on otettu käyttöön. Toimintaa kehitetään yhteistyössä 

kunnossapidon ja yrityksen johdon kanssa. (Järviö et. al, 2007, s.95) 

 

  

2.4 Kunnossapidon ohjausjärjestelmä (CMMS) 

2.4.1 CMMS 

Tuotantolaitosten kunnossapidon ohjaamiseen on saatavilla erilaisia ohjausjärjestelmiä. 

Kansainvälisissä julkaisuissa kunnossapidon ohjausjärjestelmästä käytetään lyhennettä 

CMMS – Computerized Maintenance Management System. Ohjausjärjestelmän 

päätehtäväksi voidaan nostaa tiedon kerääminen, kunnossapitotoiminnan johtaminen, 

työmääräimet sekä aikataulutus ja varaosa- sekä laitehallinta. Ohjausjärjestelmässä eri 

tehtävät jaetaan erilaisiin moduuleihin. (Manzini et al. 2010, s.190) 

 (Amandi-Echendu et al. 2013, s.23) 

Ohjausjärjestelmät voidaan jaotella integroituihin järjestelmiin, jossa CMMS on osa isoa 

kokonaisuutta kuten ERP-toiminnanohjausjärjestelmää omana moduulinaan tai 

itsenäinen ohjelma. Itsenäinen ohjelma voi olla kiinteä, jolloin toimintosisältö on 

samankaltainen kaikilla asiakkailla. Räätälöidyssä ohjelmassa toiminnot muokataan 

asiakasyrityksen tarpeiden mukaisiksi. Käyttäjävaatimukset ja toiminnallisuuksien 
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yksityiskohtainen määrittely on usein työlästä. (Järviö;Piispa;Parantainen; & Åström, 

2007, s.219) 

Onnistunut CMMS-järjestelmän implementointi on todettu kunnossapidon tunnuslukujen 

perusteella lyhentäneen ennakointiaikoja, vähentäneen ennakoimattomien 

kunnossapitotöiden määrää, nostaneen käyntitunteja, laskeneen varaosakustannuksia ja 

heloittaneen työmääräinten aikataulutusta. A. Kearney and Industry Week 2009 

julkaistun kyselytutkimuksen perusteella CMMS-järjestelmän keskimääräinen 

takaisinmaksuaika oli 14.5 kuukautta. Kyselyyn osallistui 558 yritystä. (Majernik et. al 

2016 s. 242–245) 

Keskeisimmäksi kunnossapitojärjestelmän hankinnassa muodostuu tietojärjestelmien 

vaatimusten määrittely sekä niiden hyödyntäminen käytännössä. Ohjausjärjestelmää 

voidaan verrata mihin tahansa työkaluun, se on hyödyllinen vasta sitä käytettäessä. 

Käyttämätön tai osittain käytössä oleva järjestelmä aiheuttaa turhia kuluja yritykselle. 

Kunnossapitotapahtumia tulee seurata säännöllisesti ja toiminnalle on asetettava mittarit, 

jotta tavoitteiden toteutumaa voidaan arvioida. (Järviö et al. 2007, s. 220–221)  

2.4.2 Käsiteltävä tieto 

Kunnossapidon ohjausjärjestelmän runkona ja toimivuuden lähtökohtana on saatavilla 

oleva tieto. Kyetäkseen ennakoida kunnossapitotöitä, ylläpitää mittareita ja luoda 

kunnossapidon raportteja, tulee kunnossapitohistoriasta ja nykytilanteesta olla tieto 

saatavilla sekä käsiteltävissä. Toiminta ilman yrityksen käyttöön soveltuvaa järjestelmää 

ja reaaliaikaista yhteyttä tietokantaan vaikeuttaisi sekä hidastaisi päivittäistä 

kunnossapitotoimintaa, resurssien hallintaa, suunnittelua, dokumentointia ja raportointia. 

Reaaliaikaiset yhteydet käsiteltävään tietoon mahdollistavat toiminnan ohjauksen ja 

seurannan paikasta riippumatta sekä mahdollistaa ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden 

käyttää ja luoda kunnossapitoaineistoa. (Vekara 2003, s. 1) 

Laitepaikkojen ja laiteyksilöiden perustiedot muodostavat ohjausjärjestelmän perustan. 

Tyypillisesti tuotantolaitoksen laitemäärä on sadoista tuhansiin, jotka muodostavat 

järjestelmän laiterekisterin. Laiterekisteristä löytyy laitteiden valmistustiedot, 

piirustukset, muutoshistoria, komponenttirakenne, linkitetyt varaosat sekä vika- ja 
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toimenpidehistoria. Laitekohtaisesti täytetyistä vika- ja toimenpideraporteista saadaan 

tietoa vikaantumis- ja korjausajasta, työlajista, toimenpiteistä, käytetyistä varaosista sekä 

vikaantumisen juurisyystä. Laiterekisteri muodostaa ohjausjärjestelmän tietokannan, jota 

järjestelmän muut moduulit hyödyntävät. (Manzini et al., 2010 s. 190–192)  

2.4.3 Työmääräimet   

Työmääräin on dokumentti, jolla kunnossapidon töitä hallitaan ja aikataulutetaan. Usein 

yrityksissä kuka tahansa henkilöstöstä voi luoda työmääräimen, mutta edetäkseen sen 

sisältö tulee olla tarkistettu ja täydennetty kunnossapidon vastuuhenkilön toimesta. 

Työmääräimen tulee olla suunniteltu siten, että suunnittelua, aikataulutusta ja toteutusta 

varten vaadittavat tiedot kyetään kirjaamaan: 

- Osasto tai henkilö, joka on pyytänyt huoltoa tai ilmoittanut 

vikaantumisesta 

- Laitekoodi ja laitteen nimi 

- Työn/vian kuvaus 

- Tarvittavat työvälineet  

- Prioriteetti sekä mahdollinen suoritusaikaikkuna 

- Turvallisuustoimenpiteet  

- Käyttöohjeet, piirrokset tai muuta teknistä tietoa 

 (Duffaa et al. 2009, s. 100–101) 

Työmääräinten aikataulutus ja hallinta koostuu kahdesta pääalueesta: 

- Työmääräinten suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan 

dokumentoinnista 

- Työmääräinten etenemisprosessista 

Työmääräintä sekä siihen kirjattavia tietoja hyödynnetään: 

- Varmistamaan, että tehtävässä noudatetaan ohjeistettuja 

työturvallisuus- ja työskentelymenetelmiä 

- Määrittämään työhön tarvittavat resurssit 
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- Kunnossapitotehtävien toteuttamiseen, valvontaan, avustamiseen sekä 

hallintaan 

- Varmistamaan, että työmääräimestä siirtyy tarvittava tieto 

kunnossapitohistoriasta jatkokäsittelyä sekä mittarointia varten 

 (Duffaa et al. 2009, s. 100–101) 

2.4.4 Kunnossapitotoiminnan aikataulutus 

Nykyaikaisesta kunnossapidon ohjausjärjestelmästä löytyy moduuli aikataulutukselle. 

Moduulista usein löytyy töiden aikataulutus, mahdollisuus seurata töiden edistymistä ja 

henkilöstön hallinta. Aikataulutuksella ja suunnittelulla on merkittävä rooli 

kunnossapitotoiminnan kustannusten hallinnassa ja tuotannon toimivuudessa. Hyvin 

toimiva koordinointi tuotannon ja kunnossapidon välillä mahdollistaa oikea-aikaisen 

tuotantoseisakkien pidon ja pitkän aikavälin suunnittelun. Oikeaan ajankohtaan ajoitetut 

huoltoseisakit vaikuttavat merkittävästi laitoksen tuotannon tuottavuuteen sekä 

toimintavalmiuteen. (Manzini et al., 2010, s. 190, 194–195) 

Kunnossapitotöiden suunnittelussa tulevia töitä aikataulutetaan mm. työkuorman 

tasaamiseksi, saatavilla olevien resurssien, ulkoisten rajoitusten ja eri tehtävien välisten 

suhteiden vuoksi. Suunnittelun tärkeimpiin tavoitteisiin lukeutuvat:  

- laitteiden käytettävyyden varmistaminen  

- työvoiman hukka-ajan minimointi  

- resurssien, materiaalien ja työajan käytön maksimointi 

 (Al-Truki, 2009, s, 237–239) 

Duffuaa et al. (2015, s. 158) jakaa kunnossapidon aikataulutuksen kolmeen tasoon 

aikajänteen perusteella: pitkän aikavälin, keskipitkän aikavälin sekä lyhyen aikavälin 

aikatauluihin. Lyhyen aikavälin päivittäinen aikataulutus muodostetaan viikoittaisen 

aikataulun perusteella. Työt aikataulutetaan asetettujen prioriteettien perusteella. 

Päivittäinen aikataulutus voidaan toteuttaa myös hajotetusti, jolloin työnjohto jakaa 

päivän työt prioriteetteja noudattaen. Usein suunnittelemattomat, reaktiiviset työtehtävät 
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muuttavat asetettua aikataulua. Äkillisille vikaantumisille varataan kunnossapidon 

historiatiedon mukaan kapasiteettivaraus. (Duffuaa et al., 2015, s.160)  

Keskipitkä viikkokohtainen aikataulutus muodostetaan pitkän aikavälin aikataulun 

perusteella. Keskipitkä aikataulutus tehdään noin kahden viikon ajaksi, jotta tulevan 

viikon suunnitelma on jo tiedossa edellisellä viikolla. Tulevat työt aikataulutetaan 

tehtäväksi tietyllä viikolla huomioiden tuotannon aikataulut ja kunnossapidon resurssit. 

Aikataulussa huomioidaan aikaisemmin kertyneet tekemättömät työt. Yhtenä 

aikataulutuksen työkaluna käytetään kunnossapidonhistoriatietoja sekä kuormitusta 

kuvaavia mittareita. (Duffuaa et al., 2015, s.159–160) 

Pitkän aikavälin aikataulutus koostetaan kertyneestä työkuormasta, jatkuvista 

työtehtävistä sekä ennakoivasta kunnossapidosta. Aikataulutuksen tarve korostuu etenkin 

suurten huoltojen kohdalla. Pitkän aikavälin tavoitteena on tasapainottaa työkuormaa 

käytettävissä olevan työvoiman mukaisesti. Varaosien ja ulkoisen työvoiman tarvetta 

kyetään ennakoimaan pidemmän aikataulun mukaan. (Duffuaa et al., 2015, s.159–160) 

Kunnossapidon töiden aikatauluttamisessa suoritettavat työt sidotaan tiettyyn 

ajankohtaan ja liitetään käytössä oleviin resursseihin. Töiden vaiheiden ja laajuuden 

vuoksi kaikkia töitä ei voida aina suunnitella saman työmääräimen alle, joten 

työmääräimistä koostetaan kokonaisuuksia, joiden avulla suurempia kokonaisuuksia 

suunnitellaan ja aikataulutetaan. Aikataulua luodessa tulee huomioida tarvittavat varaosat 

sekä tarvikkeet, töiden sovittaminen tuotannon aikatauluihin, töiden kriittisyysasteiden 

määritys ja arviot töiden kestosta riittävin joustovaroin. (Duffuaa et. al, 2015, s.157) 

Kunnossapitotöiden suunnittelussa huomioidaan sekä tarvittaessa laaditaan: 

- tehtävien prioriteetit  

- työsuunnitelma soveltuvin työtavoin  

- työntekijöiden valinta ja työryhmä 

- erikoistyökalujen ja -varaosien tarve 

- riskien arviointi 

- historiatiedot aikaisimmista reviisiosta  

- kustannuspaikat 
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 (Duffuaa et al., 2015, s.157) 

 

2.4.5 Varaosa- ja laitehallinta 

Kunnossapidon ohjausjärjestelmän avulla hallitaan varastoitavia nimikkeitä ja 

ennakoidaan varaosien menekkiä. Varaosienhallinta on tärkeä osio 

kunnossapitotoiminnan kustannusten hallinnassa merkittävän kulueränsä johdosta. 

Kerätyn kunnossapidon historiatiedon perusteella varaosien määrä kyetään optimoida 

vastaamaan laitekannan vikaantumistiheyttä ja siten varaosien keskimääräistä tarvetta. 

(Manzini et al., 2010, s.195) 

Työmääräimeen lisätään varaosatilaus, jotta nimikkeiden saldot pysyvät ajantasaisina ja 

tarvittavien varaosien varmistetaan olevan saatavilla työn toteutusajankohtana. 

Varaosatilauksen tulee sisältää: 

- Varaosan nimike ja kuvaus 

- Työmääräimen numero ja työn kuvaus 

- Tarvittavat varaosat 

- Varaston sijainti  

- Varaosan keräilyaika  

- Tieto varaosan arvon allokointia varten 

 (Duffuaa et al., 2009, s.100–101) 

2.4.6 Kunnossapidon ohjausjärjestelmän käytön haasteet ja edut 

Kunnossapidon ohjausjärjestelmän käyttöönotto on keskimääräisesti investointina kallis 

ja työläs projekti. Usein odotetaankin ohjausjärjestelmän itsellään ratkaisevan 

kunnossapidon haasteet ja suorittavan päivittäisen toiminnanohjaamisen. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on arvokas työkalu kunnossapitotoiminnan ohjaamiseen ja 

suunnitteluun, mutta järjestelmä ei itsessään ole toimintasuunnitelma, eikä kykene 

tuottamaan merkittävää lisäarvoa ilman toimintaa ohjaavia avainhenkilöitä. (Palmer 

2006, s.283–284) 
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Palmerin esittelemissä tutkimuksissa useat kohdeyritykset odottivat ohjausjärjestelmän 

nostavan kunnossapitotoiminnan tuottavuutta, mutta eivät kuitenkaan kyenneet 

erittelemään mikä ohjausjärjestelmässä nostaisi tuottavuutta. Ohjausjärjestelmien 

käyttöönottoprojektien raportoitiin epäonnistuneen noin 50 % kohdeyrityksistä, riippuen 

kuitenkin epäonnistumisen määritelmästä. Toisen tutkimuksen mukaan vain 18 % 

yrityksistä piti ohjausjärjestelmän implementointia onnistuneena. (Palmer 2006, s.283–

284) 

Merkittävimmiksi kunnossapidon ohjausjärjestelmän implementoinnin epäonnistumisen 

syiksi mainittiin resurssien tarpeen aliarviointi sekä järjestelmän käyttäjäystävällisyys: 

- Kunnossapidon huolto-ohjelmien, varaosalistojen ja dokumentaation 

päivittäminen ja vienti uuteen järjestelmään osoittautui oletettua työläämmäksi. 

Järjestelmään viety tieto oli puutteellista ja heikkolaatuista.  

- Kunnossapitohenkilöstön kouluttamisen kustannukset arvioitiin alakanttiin. 

Koulutukset pidettiin, mutta osallistuminen ja oppiminen oli vajavaista. 

Osaamisen heikkotaso johti kunnossapitotietojen, kuten esimerkiksi 

päiväkirjamerkintöjen, vikailmoitusten, työmääräinten sekä vikaantumislajien 

kirjaamisen huonoon laatuun. Henkilöstöllä oli vajavainen ymmärrys 

kirjattavien tietojen tarpeellisuudesta ja jatkokäytöstä. 

- Järjestelmän heikko käyttäjäystävällisyys johti muutosvastarintaan, joka 

heikensi uuden järjestelmän käytön laatua. Henkilöstössä koettiin myös, että 

uuden järjestelmän päätavoitteena oli kustannusten tarkempi raportointi 

talousyksikölle. (Kelly 2006 s.195–196) 

Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistuessa voidaan 

nopeuttaa ja automatisoida jo käytössä olevia prosesseja sekä ottaa käyttöön uusia 

toimintamalleja ja prosesseja, joita toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla saavutettavissa olevat edut alueittain: 

(Palmer, 2006, s.292) 

- Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan tallentaa, käsitellä, raportoida ja 

analysoida suuria määriä kunnossapidon dataa. Kerätystä tiedosta voidaan johtaa 

tavoitteiden ja toiminnan kannalta olennaiset suorituskykymittarit sekä 
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mittaristot. Järjestelmä mahdollistaa kaikkien organisaatiotasojen pääsyn 

kunnossapitotietoihin halutuin rajauksin. Kunnossapidon tietojen käsittely on 

välttämätön osa kustannustehokkaan ja suorituskykyisen kunnossapitotoiminnan 

toteutusta. (Kelly 2006, s.195) 

- Toiminnanohjausjärjestelmän tietokantapohjaisuus, rajapinnat sekä integraatiot 

mahdollistavat kunnossapitotietojen reaaliaikaisen päivittymisen yrityksen 

osastojen eri järjestelmien ja yhteistyökumppaneiden omien järjestelmien välillä. 

(Kelly 2006, s.194)  

- Tuotantolaitosten ja laitteiden tietojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi 

mahdollistaa suuren tietomäärän hallinnan yhtenevien laite- ja 

laitoshierarkioiden avulla. Varaosavaraston kiertoa saadaan lyhennettyä ja 

varaosat jaettua useiden tuotantolaitosten kesken, kun varaosien hallinta 

keskitetään yhteen järjestelmään. Kunnossapitotoimintojen organisointi 

tehostuu, kun kaikkien tuotantolaitosten ja -tilojen laitekanta on ajan tasalla, 

tiedot samassa järjestelmässä sekä vakioidut laitekortit ja toimintamallit 

käytössä. (Palmer 2006, s.297) 

- Kunnossapitotöiden aikataulutus on avointa, joustavaa ja helpommin 

suunniteltavissa. Työkuorman tasapainottaminen ja suunnittelu pidemmällä 

aikajaksolla mahdollistuu, kun koko organisaatio kykenee havainnoimaan 

valmiiden ja keskeneräisten töiden suhteen. Ennakkohuoltotöiden generointia 

pystytään automatisoida ja hallinta helpottuu, kun aikataulutus voidaan tehdä 

samassa kalenterissa muun kunnossapitotyökuorman kanssa. (Palmer 2006, 

s.297, Kelly 2006, s. 194–195)   
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3 MITTAAMINEN 

Suorituskyvyn mittaamisessa mitattavia kohteita kutsutaan menestystekijöiksi. 

Menestystekijät ovat liiketoiminnallisen strategian ja menestymisen kannalta keskeisiä 

asioita, joiden tasolla organisaation suorituskykyä usein tarkastellaan. Mittarilla 

tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kuvataan tietyn menestystekijän suorituskykyä. 

Usein kirjallisuudessa käytetään myös termiä tunnusluku. (Lånqvist et al. 2006, s.22,30) 

Suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi saavuttaa asetettuja tavoitteita. Mittaaminen on 

prosessi, jolla suorituskyvyn taso kartoitetaan tai määritetään tunnuslukuja hyödyntäen. 

Yritykset tuottavat suuren määrän dataa, josta mittareilla nostetaan oleellinen tieto 

nähtäville. Mittareiden tulee kuvata toiminnan tasoa tasapainoisesti useasta näkökulmasta 

ja menestymiseen sekä kilpailuasemaan vaikuttavien tekijöiden kautta. Sarja toisiinsa 

integroituja, määritettyjä ja mittauskohteen kannalta oleellisia mittareita muodostavat 

yhdessä mittariston. Mittaristo mahdollistaa kattavamman näkökulman tarkasteltavan 

prosessin tilasta, kuin vain yksi mittari. Mittaamisen avulla voidaan arvioida 

nykytilannetta, oppia menneisyydestä ja määrittää tulevaisuuden tavoitteet. Hyvin 

suunniteltu mittaus on olennaista menestyksekkäässä suorituskyvyn johtamisessa. 

(Lönnqvist et. al 2006, s.11) 

Mittaamisen käännekohtana voidaan pitää 1990 -luvun alkupuolta, jolloin kehitettiin 

uusia malleja ja viitekehyksiä mittaamiselle. Aikaisemmin perinteiset mittarit keskittyivät 

ainoastaan taloudellisiin näkökulmiin, eivätkä mittarit tarjonneet mahdollisuutta ennustaa 

tulevaa. Taloudellisia mittareita pidettiin riittämättöminä kuvaamaan etenkin aineettoman 

pääoman aikaansaannoksia. Vuonna 1992 Kaplan ja Norton esittivät moniulotteisen 

seurantajärjestelmän Balanced Scrorecard (tasapainotettu tuloskortti), joka vakiinnutti 

asemansa nopeasti toiminnanohjauksen suorituskykymittaristona.  (Malmi et al. 2006, 

s.9, 16–17) 

Tasapainotetun tuloskortin tavoitteena on tasapainoinen ja moniulotteinen 

seurantajärjestelmä, jolla voidaan määritellä nykyisen sijainnin lisäksi tulevaisuuden 

suunta. Mittariston avulla yrityksen strategia ja vision muutetaan toimintasuunnitelmiksi, 

mittareiksi ja tavoitteiksi. Tasapainotetun tuloskortin mittareissa hyödynnetään neljää 
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näkökulmaa: asiakas-, sisäisten prosessien-, oppimis- ja taloudellinen näkökulma.  

Asiakasnäkökulmassa huomioidaan, kuinka yritys on onnistunut toimimaan 

asiakasrajapinnassa. Käytettäviä mittareita voivat olla esimerkiksi markkinaosuus ja 

asiakastyytyväisyys. Sisäisten prosessien näkökulmassa huomioidaan prosessit, jotka 

vaikuttavat asiakasnäkökulman ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Oppimisnäkökulmassa korostetaan oppimisen ja jatkuvan kehittymisen tärkeyttä 

kilpailukyvyn varmistamiseksi. (Malmi et al. 2006, s.23–29) 

Mittarin ominaisuuksien arvioimiseen on olemassa useita eri tapoja. Lånnqvist ja 

Mettänen (2006) esittävät hyvän mittarin kriteereiksi mittaukseen teoriaan perustuen:  

 Relevanssi, joka kuvaa mittarin olennaisuutta käyttäjälleen  

 Validiteetti, joka kuvaa mittarin kykyä mitata asiaa, joka on asetettu mitattavaksi  

 Reliabiliteetti, joka kuvaa mittauksen arvon satunnaisvirhettä ja 

johdonmukaisuutta 

 Käytännöllisyys, joka kuvaa mittarin kustannustehokkuutta, eli saatua hyötyä 

vaivaan nähden 

 

Neely et al. (1997) suorittivat laajan analyysin suorituskykymittauksesta tehdyistä 

julkaisuista ja tutkimuksista. Analyysin perusteella laadittiin 22:n kohdan listaus 

suorituskykymittarin tärkeimmistä kriteereistä. Taulukossa 1 esitetty laaja lista ohjaa 

kehittäjiä ymmärtämään luotavan mittarin kannalta oleellisia ominaisuuksia.   

1.   Suorituskykymittarit tulee olla johdettu yrityksen strategiasta. 

2.  Suorituskykymittareiden tulisi olla helppoja ymmärtää. 

3.  Suorituskykymittareiden tulee tarjota ajankohtaista ja tarkkaa tietoa. 

4.  Suorituskykymittareiden tulisi mitata sellaista toimintaa tai ominaisuuksia, joihin 
mittaaja voi 

  toiminnallaan vaikuttaa yksinään tai yhteistyössä muiden kanssa. 

5.  Suorituskykymittareiden pitäisi heijastella yrityksen koko liiketoimintaprosessia. 
Esimerkiksi 
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  mittarin määrittelyssä pitäisi olla mukana yrityksen asiakkaat ja toimittajat. 

6.  Suorituskykymittareiden tulisi liittyä tiettyihin tarkoin määriteltyihin tavoitteisiin. 

7.  Suorituskykymittareiden pitäisi olla relevantteja. 

8.  Suorituskykymittareiden tulisi olla osa johdon closed loop -mallia. 

9.  Suorituskykymittareiden pitäisi olla selkeästi määritellyt. 

10.  Suorituskykymittareilla tulisi olla näkyvä vaikutus. 

11.  Suorituskykymittareiden pitäisi keskittyä asioiden kehittymiseen. 

12.  Suorituskykymittareiden tulisi olla yhdenmukaisia säilyttääkseen merkittävyytensä 
ajansaatossa 

13.  Suorituskykymittareiden pitäisi tarjota mitattavasta asiasta nopeaa palautetta. 

14.  Suorituskykymittareiden tarkoitus tulisi olla eksplisiittisesti esitetty. 

15.  Suorituskykymittareiden pitäisi perustua eksplisiittisesti esitettyihin kaavoihin ja 

  lähtötietoihin. 

16.  Suorituskykymittareiden tulisi esittää tulokset mieluummin suhdelukuina kuin 
absoluuttisina 

  arvoina. 

17.  Suorituskykymittareiden pitäisi hyödyntää prosessista automaattisesti saatavaa dataa 
aina 

  kuin mahdollista. 

18.  Suorituskykymittarit tulisi aina esittää yksinkertaisessa ja yhtenäisessä muodossa. 

19.  Suorituskykymittareiden pitäisi perustua ennemmin trendeihin kuin hetkellisiin 
tilannekuviin. 

20.  Suorituskykymittareiden tulisi tarjota tietoa.  

21.  Suorituskykymittareiden tulee olla täsmällisiä mitattavan asian suhteen 

22.  Suorituskykymittareiden tulisi olla objektiivisia, eikä perustua mielipiteisiin. 

 

Taulukko 1: Yleisesti kirjallisuudessa suositeltuja hyvän suorituskykymittarin kriteereitä 

(Neely et al., 1997, s.1137) 
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3.1 Toiminnan laadun ja tehokkuuden mittaaminen kunnossapidossa 

Kunnossapidon piirissä toimivilla henkilöillä on lähtökohtaisesti selkeä käsitys 

kunnossapitotoiminasta ja sen tarkoituksesta heidän työssään. Kokemuspohjana toimii 

yritystaustan lisäksi henkilön oma työhistoria, joten käsitykset vaihtelevat yritys- ja 

tehtäväkohtaisesti. Prosessien tunnistaminen erilaisista näkökulmista on pitkäjänteisen 

kehittämisen perusta. Kehittämisestä tulee tavoiteohjautuvaa, kun asetettuja tavoitteita 

viedään riittävän pitkälle. (Mikkonen, 2009, s. 25) 

Yritykset pyrkivät tehostamaan tuotantoa sekä toimintojaan jatkuvasti ja kunnossapidon 

näkeminen tuottavuutta avustavana tekijänä asettaa tarpeen toiminnan jatkuvalle 

kehittämiselle. Kunnossapitotoiminnan systemaattinen kehittäminen vaatii mittaamista, 

jotta toiminnan tasoa voidaan arvioida ja parantaa. Tarkastelun näkökulmana on usein 

kunnossapitoyksikön suoriutuminen tuottavuuden, tehokkuuden tai taloudellisuuden 

kriteerein arvioituen.  Kunnossapidon tunnusluvuilla tarkastellaan esimerkiksi käytettyjä 

työtunteja, kustannuksia, seisokkiaikoja sekä kunnossapidon tuottavuutta ja tehokkuutta. 

Toimintaa voidaan tarkastella omina tunnuslukuinaan tai suhteellisina lukuarvoina. 

Näiden kaltaisten tunnuslukujen tarkastelu ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen on 

yrityksen toiminnan kannattavuuden kannalta välttämätöntä, mutta yksinään mainituilla 

tunnusluvuilla ei kuitenkaan saavuteta tarkkuustasoa, joka toimintaprosessien 

kehittämisen näkökulmasta olisi tarpeen. (Mikkonen 2009, s.50, Järviö et. al 2012, s.257)  

Kunnossapidon vakiomittareita on suuri määrä, josta osa on esitetty standardeissa kuten 

SFS-EN 15341 Kunnossapidon tunnusluvut ja PSK 7501 Prosessiteollisuuden 

kunnossapidon tunnusluvut. Käytettävät mittarit tulevat olla valittuina kunnossapidon 

toiminnan, toimintaympäristön ja strategian mukaisesti. Tavoitteena on mitata oikeita 

asioita oikeaan aikaan. Mittarit eivät ole universaaleja. (Mikkonen 2009, s.50) 

Standardi PSK 7501 Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut kuvaa 

käynnissäpidon mittareita sekä kerättyjä tuloksia järjestelmän kehittämiseksi. Standardin 

mukaan tunnusluvut mahdollistavat monipuolisen kuvan muodostamisen alueen 

toiminnasta, jota voidaan käyttää kunnossapidon arvioimiseen eri näkökulmista. 
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Standardissa esitettyjen tunnuslukujen yhtenä etuna voidaan pitää vertailukelpoisuutta, 

sillä standardi määrittelee tunnuslukujen laskentakaavat, laskennassa käytettävät tiedot 

sekä niiden sisällön. 

Kunnossapidon mittarit voidaan jakaa kategorioihin sekä käyttötarkoituksen mukaan 

kuvassa 13 näkyviin hierarkkisiin luokkiin. Kunnossapidon mittarihierarkia muistuttaa 

hierarkkista organisaatiorakennetta. Hierarkkinen mittaristo kykenee mittaamaan koko 

organisaation tavoitteiden kannalta tärkeitä asioita, sekä yksittäisiä tärkeitä toimintoja. 

(Laine 2010, s.244) 

 

Kuva 13 Mittarihierarkia (Laine 2010) 
 

Kuvassa 13 Laineen esityksen mukaan mittarihierarkian alimmalle tasolle sijoittuu 

kunnossapitoresurssit ja käytettävyyden mittaaminen. Kunnossapidon 

kokonaiskustannuksen suhteen tulisi olla selvää kuinka työ- ja tarvikekustannukset ovat 

jakautuneet eri laitteiden korjaamisiin sekä kuinka kunnossapitotyöt ovat jakautuneet 

suunniteltujen ja suunnittelemattomien töiden välille. Käytettävyys kuvaa kohteen kykyä 

olla tilassa, jossa se pystyy suoriutumaan vaadituista toiminnoista olettaen, että 

vaadittavat ulkoiset resurssit ovat käytettävissä. Käytettävyyteen vaikuttavat yhdessä 

kunnossapidettävyys, kunnossapito- ja toimintavarmuus. (Laine 2010, s.244–252, PSK 

6201)  
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Mittariston toiselle tasolle sijoittuu menetettyjen tuottojen ja kunnossapidon sekä 

epäsuorien kustannuksien mittaaminen. Suorat kustannukset aiheutuvat laitteiston 

toimintakunnon ylläpitämiseen varatuista resursseista: materiaalit, työt, ostopalvelut ja 

pääomakustannukset. Epäsuoria kustannuksia synnyttävät tuotannon ylityöt, laitteiden 

kahdennukset, hylkytuotteet ja tuotteiden puskurivarastot. Menetettyjä tuottoja syntyy 

kunnossapidosta johtuvista laatuongelmista ja vikaantumisista seuranneista seisakeista. 

(Laine 2010, s.244–252) 

Mittariston kolmannella tasolla ovat laitteiston käyttöaste, käytettävyys ja laatutuotto. 

Kaikille osa-alueilla voidaan asettaa omat mittarinsa.  

Mittariston neljännellä tasolla mitataan liiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuuden 

tarkastelussa painotetaan kunnossapidon vaikutusta liiketoiminnan kokonaistulokseen. 

Kunnossapidon tuotot muodostuvat epäsuorasti, joten hankalan mitattavuuden 

seurauksena keskitytään usein kustannuksiin. (Laine 2010, s.244–252) 

Kunnossapidon mittariston luokitteluun ja jaotteluun on kirjallisuudessa esitetty useita eri 

malleja. Standardi PSK 7501 luokittelee mittarit avainalueittain seuraavasti: 

1. Kunnossapidon taloudellinen merkitys  

1.1 Kunnossapito ja pääoma; mitataan kunnossapidon merkitystä yrityksen 

liiketoiminnalle pääoman avulla. Kunnossapidon merkitys kasvaa, mitä suurempi 

painoarvo tuotannon laitteilla ja koneilla on.  

1.2 Tuotantojärjestelmän tehokkuus; mittareita käytetään yhdessä kunnossapidon 

tunnuslukujen kanssa kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi. 

1.3 Tuotantojärjestelmän luotettavuus; mittareilla seurataan kunnossapidon 

vaikutusta sekä häiriökehitystä luotettavuuden saavuttamiseksi.  

1.4 Liiketoiminnan taloudellisuus ja tehokkuus; mitataan kunnossapidon merkittävyyttä 

pääliiketoiminalle arvioimalla kunnossapitotoiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja 

panostusta kunnossapidon tuotteisiin sekä laitekantaan.  
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2. Kunnossapidon kustannusrakenne; mittarit kuvaavat kunnossapidon 

kustannusrakennetta 

2.1 Henkilöstö; mittareita hyödynnetään arvioidessa kunnossapitotoiminnan 

resurssien käyttöä sekä henkilöstön osuutta toiminnassa 

2.2 Resurssien käyttö; mitataan eri työlajien osuutta 

3. Varaosat; mitataan sitoutunutta pääomaa, varaosien kulutusta ja välitystoiminnan 

tehokkuutta 

4. Kunnossapidon ympäristövaikutukset; mittareilla tavoitellaan kestävää kehitystä 

jätelakiin nojautuen 

5. Kunnossapitolajit; mittarit kuvaavat eri kunnossapitolajeihin käytettyjä resursseja 

 5.1 Kunnossapidon suunnittelu; mitataan seisokkiaika-, ennakointi- ja 

suunnitteluastetta 

5.2 Ehkäisevä kunnossapito 

5.3 Korjaava kunnossapito 

5.4 Häiriökorjaus 

5.5 Parantava kunnossapito 

5.6 Seisokki kunnossapito 

6. Kunnossapidon investoinnit; mittarit kuvaavat kunnossapidon panostusta 

kunnonvalvonnan menetelmäkehitykseen sekä omaan laitekantaan 

Kunnossapidon mittarit voidaan luokitella käyttötarkoituksen mukaisesti hierarkkisiin 

luokkiin. Kunnossapidon tehokkuuden mittarit luokitellaan sisäisiin tavoitemuuttujiin. 

Mittareihin kuuluvat esimerkiksi käytettävyys- ja kunnossapitokustannusmittarit. 

Liiketoimintalähtöiset mittarit kuten esimerkiksi tuotannon kokonaistehokkuus, 

tuotantolaitteiden elinkaarikustannukset ja pääoman tuottoaste luokitellaan ulkoisiin 

tavoitemuuttujiin. Olosuhdemuuttujat ovat mittareita kuten esimerkiksi laitekannan koko, 
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tuotantokoneiden käyttöaste ja tuotannon integraatioaste. Olosuhdemuuttujat auttavat 

tulkitsemaan muita mittareita. (PSK 7501 2010, s.27) 

Seurantamuuttujat ovat toisen tason tavoitemuuttujia, joihin ei pystytä vaikuttamaan 

suoraan päätöksillä. Muuttujat antavat lisätietoa parannuskohteista asettamalla muuttuja 

kehittämis- tai keinotavoitteeksi varsinaiseen päämäärään pyrittäessä. Mikäli esimerkiksi 

varsinainen päämäärä olisi epäkäytettävyys- ja kunnossapitokustannusten alentaminen 

voitaisiin keinoksi valita parantava kunnossapito. Parantavalla kunnossapidolla 

vaikutetaan MTTR:ään (keskimääräiseen korjausaikaan) ja MTTR:stä luodaan 

tavoitemuuttuja. (PSK 7501 2010, s.27) 

Keinomuuttujat ovat työkaluja kuten alihankinta-aste, ehkäiseväkunnossapito, 

käyttäjäkunnossapito ja kunnossapidon joustavuus, joita käytetään asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvaavat muuttujat ovat kunnossapidon sisäisiä mittareita, 

jotka kuvaavat tuotantojärjestelmän kunnossapidon organisaatio- ja kustannusrakennetta, 

kustannustasoa sekä pääomavaltaisuutta. (PSK 7501 2010, s.27) 
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4 IMPLEMENTOINTI 

4.1 Nykytilan kuvaus 

Nykytilassa käytössä on vanha kunnossapitojärjestelmä, jota käytetään kuitenkin vain 

ennakkohuolloille. Järjestelmä ei iän ja ominaisuuksiensa vuoksi sovellu sujuvasti 

laajempaan käyttöön. Työntekijöillä ei ole käyttäjätunnuksia vanhaan järjestelmään. 

Työpyynnöt tulevat erillisen työtilaussovelluksen kautta työnjohdolle, joka välittää 

paperitulosteet työkorteista asentajille. Asentajat palauttavat paperisen työkortin takaisin 

työnjohtajalle suoritettuaan työn, jonka jälkeen työnjohtaja kuittaa työn tehdyksi 

sovellukseen. 

Työtilauskantaan tulevat työtilaukset eivät kohdennu automaattisesti tietylle laitteelle tai 

kustannuspaikalle. Näin ollen ei myöskään kerry laitekohtaista kunnossapitotyöhistoriaa. 

Vanhasta kunnossapitojärjestelmästä ja työtilaussovelluksesta ei löydy asentajille 

vapaasti käytössä olevia laitepaikkoja dokumentoinnille, jossa piirustuksia sekä 

käyttöohjeitä pääsisi vapaasti käsittelemään. Henkilötietoriippuvuus 

kunnossapitoprosesseissa on korkea.  

Tiettyjen laitteiden osalta ennakkohuoltojen kirjaukseen käytetään erillisiä excel-

taulukoita sekä huoltotarroja. Näiden ennakkohuoltojen suoritus on ollut pitkälti 

henkilöriippuvaista ja suoritus usein kunnossapitoasentajan muistin varassa. Osin 

huoltoja on suoritettu sitä mukaan, kun tuotannosta on ilmoitettu huoltotarran 

vanhentumisesta.  

Nykytilassa kunnossapitotoimintojen valvonta ja ohjaaminen on aikaa vievää sekä osin 

haasteellista. Informaation kierto on hidas, eikä järjestelmä mahdollista työn kulun 

seurantaa. Töiden priorisointi on karkeaa.  

 

4.2 Järjestelmän valinnan kriteerit 

Kunnossapitojärjestelmän hankinnalle asetettiin korkeat käytettävyys- sekä 

toiminnallisuusvaatimukset. Järjestelmäpäivityksen tuli mahdollistaa laajat 
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tiedonhallintakeinot sekä tehostaa kunnossapitotöidenhallintaprosesseja. Järjestelmän oli 

sisällettävä kaikki oleelliset moduulit sekä raportointitoiminnot selkeillä käyttöliittymillä. 

Käyttö itsessään ei saanut luoda tarpeetonta työajan hukkaa. Järjestelmätoimittajien 

arvioinnissa hyödynnettiin käyttöliittymädemoja sekä haastatteluja.  

Kunnossapitojärjestelmän elinkaaren ollessa hyvin pitkä, jopa yli kymmenen vuotta, oli 

järjestelmätoimittajalla oltava riittävä näyttö vastaavan kokoluokan asiakasreferensseistä, 

järjestelmän kehityshistoriasta sekä toimittajan taloudellisesta kehityksestä. Toimittaja-

arvioinnin perusteella voitiin olettaa integraatioiden sekä järjestelmäpäivitysten olevan 

mahdollisia myös pitkälle tulevaisuuteen.  

Lopullinen valinta suoritettiin järjestelmätoimittajien pisteytyksen perusteella. 

Toiminnallisuuksien tärkeimmistä valintakriteereistä voidaan esille nostaa:  

- kalenteripohjainen töiden hallinta sekä työsuunnittelu 

- vapaasti määriteltävissä olevat raportontityökalut 

- helppokäyttöinen ja käyttäjätasokohtaisesti muokattavissa oleva käyttöliittymä  

- mahdollisuus mobiilikäyttöliittymään 

- automattisen hälytykset uusista töistä, työvaiheiden muutoksista ja 

myöhästyneistä töistä 

- soveltuvuus mittaavaan kunnossapitoon  

- nopea tiedonsiirto ulos järjestelmästä 

- ennakoivan kunnossapidon moduulin soveltuvuus laajalle laitekannalle  

 

4.3 Käyttöönotto; järjestelmän rakenne ja moduulit  

4.3.1 Työtilaukset 

Kunnossapidolle tehtävät työpyynnöt tehdään järjestelmän oman moduulin kautta.  

Työpyynnön tekijän tulee ilmoittaa pyyntöön: 

- sähköposti, johon järjestelmä lähettää automaattiset ilmoitukset työn 

etenemisestä 

- kustannuspaikka 
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- laite johon työ kohdistuu  

- seisooko kone  

- vain tai palvelupyynnön kuvaus  

- ajankohta työn suorittamiselle, mikäli se on esimerkiksi tuotannollisista syistä 

suoritettava tiettyyn ajankohtaan  

Työpyynnön tekijä ei ota kantaa siihen, kuka työn suorittaa ja millä menetelmin. 

Työpyyntö etenee työnsuunnittelijalle, joka hallinnoi työaikatauluja, täydentää 

työpyynnön tiedot työkortille ja luovuttaa työn toteutukseen. Työpyyntö luo siten 

työkortin johon työpyynnön tiedot siirtyvät.  

Työnsuunnittelija täydentää työkortille huoltoryhmän ja työntekijät. Työkortille lisätään 

tarvittavat ohjeet ja liitteet. Työkortit priorisoidaan kriittisyysluokan perusteella ja 

aikataulutetaan työnseurannan moduulin Gantt-kaaviossa. Kaaviossa työkortit erotellaan 

visuaalisesti työlajien mukaan, joten esimerkiksi määräaikaishuollot, 

turvallisuusilmoitukset, vikakorjaukset, projektit jne. näkyvät eri lajin töinä. Järjestelmä 

lähettää automaattisesti työnsuorittajalle ilmoituksen uudesta työstä sen ollessa ajoitettu.  

Työn suorittaja raportoi työkortille työnkeston, suoritusajankohdan, toimenpiteet sekä 

käytetyt varaosat. Mikäli työnsuorittaja ei kykene suorittamaan työtä esimerkiksi 

tuotannollisen tilateen, varaosapuutteen tai ulkopuolisen työvoimatarpeen takia, raportoi 

hän siitä työkortille jolloin työsuunnittelija saa tiedon asiasta. Työkorttien tilatiedot ovat 

värikoodattuja työseurannan kaaviossa.  

Järjestelmään on luotu vika-analyysimalli jolloin saadaan tarkempaa tietoa vioista, 

tapahtumista ja vikojen aiheuttajista niiltä osin, kun seuraaminen on kokonaisuuden 

kannalta hyödyllistä. Vikatyypeille on määritelty syyt, kohteet, tekijät sekä 

ehkäisykeinot. Mallin avulla voidaan löytää ja luoda kriittisille laitteille sekä 

vikaantumismuodoille ehkäisevät kunnossapitotoimenpiteet korjaavan kunnossapidon 

vähentämiseksi sekä käytettävyyden parantamiseksi.   
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Kuva 14 Otanta vika-analyysimallista 
 

Järjestelmästä voidaan asettaa lähteväksi automaattinen ilmoitus työkortinsuorittajalle tai 

työnjohtajalle työn ollessa myöhässä. Työpyynnön tekijälle lähtee sähköposti-ilmoitus, 

kun työ on kuitattu tehdyksi.  

4.3.2 Laiterekisteri, -hierarkia ja -kortit 

Kaikki tuotanto-omaisuuteen liittyvä tieto löytyy järjestelmän laiterekisteristä. 

Laiterekisteri muodostaa tiedonhallinnan perustana olevan tietokannan, josta muut 

moduulit noutavat tietoa.  Laiterekisteri koostuu laitekorttien muodostamasta 

puurakenteesta, jossa laitteet ovat järjestetty fyysisen sijainnin sekä laitetyypin mukaan. 

Laitehierarkian päätasoina ovat kiinteistötasot.  

Jokaiselle laitteelle on perustettu laitekortti. Laitekortteja voidaan siirtää hierarkian 

sisällä, muokata ja lisätä. Laitteen siirtyessä esimerkiksi fyysisesti tuotantotilasta toiseen, 
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jää kantaan tieto laitteen hierarkiasijainnin muutoksista. Laitekorttien tietokentät ovat itse 

määriteltävissä ja sisältävät mm.:  

- laitteen nimi ja tunnus  

- valmistaja ja valmistusvuosi 

- tyyppi, valmistusnumero ja malli 

- sijainti laitehierkarkiassa sekä fyysinen sijainti 

- laitteeseen linkitetyt varaosat  

- kunnossapitohistoria  

- tekniset dokumentit ja huolto-ohjeet  

Laiterekisteristä voidaan hakea laitteita useilla erilaisilla hakuominaisuuksilla. 

Ominaisuus mahdollistaa valituilla kriteereillä haetun laitelistan ulosajon Excel 

taulukkoon. Esimerkiksi laiterekisteristä voidaan hakea lista tietyn kiinteistön 

generaattoreista. Tällöin järjestelmä ajaa kaikki laitekortin tiedot, kuten esimerkiksi 

jännitearvot, vuosimallin, valmistajan jne. sisältävän taulukon generaattoreista. 

Ominaisuus on hyödyllinen etenkin ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa toimiessa.  

4.3.3 Ennakkohuollot 

Vanhasta järjestelmästä tuotiin ennakkohuoltotiedot uuteen järjestelmään päivittäen 

samalla tietoja ajan tasalle. Ennakoivan kunnossapidon kokonaisuus jaettiin 

työlajitasoihin:  

 hydraulihuollot 

 kiinteistöhuollot 

 lakisääteiset huollot 

 mekaniikkahuollot 

 nostolaitehuollot ja -tarkastukset 

 nostopöytien vuosihuollot 

 PI-huollot 

 VYK-keskusten ja generaattoreiden tarkastukset 

Huoltohierarkiassa työlajitasot on purettu laiteryhmiin ja lopulta yksittäisiin 

laitteisiin/kohteisiin. Esimerkkinä voidaan nostaa lakisääteiset huollot, jotka on jaettu 
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kahdeksaan eri kokonaisuuteen, yksi niihin kuuluvista kokonaisuuksista ”sähköverkko” 

on jaettu edelleen yhdeksään eri ennakoivan kunnossapidon tehtävään ja lopulta 

yksittäisiin laitteisiin/kohteisiin.  Huolto-ohjeita ja tarkastustoimenpiteitä löytyy 

moduulista sekä ryhmä- että laitetasolla.  

Huoltomoduuli generoi automaattisesti työkortit määritellyille ennakoivan 

kunnossapidon tehtäville ja osoittaa ne oikeille työntekijöille tehtäväksi.  Automaattisesti 

generoidut työkortit ilmestyvät työaikatauluun alkuperäisten suoritusaikojen mukaan, 

jonka jälkeen ne voidaan aikatauluttaa myöhemmin tarkemmin sen hetkisen työkuorman 

mukaan. Huolto-ohjelmien kehittämisen ja ylläpitämisen helpottamiseksi ennakoivan 

kunnossapidon sisältö pyrittiin pitämään systemaattisena ja muodollisena.   

Ennakoivan kunnossapidon työkortit voidaan asettaa generoituvaksi mitatun suureen, 

käyttötuntien tai aikavälin perusteella. Toimenpidekohtaisesti voidaan määritellä 

huoltovälin laskennan alkavaksi edellisen työn suoritusajankohdasta tai edellisen 

työkortin generoinnista. Työkorteille voidaan määrittää aika-asetus, jolloin työkortit 

generoituvat työsuunnittelijalle aikataulutettavaksi vasta kun määritetty päivä määrä 

ennen tavoitesuoritusajankohtaa on saavutettu.  

4.3.4 Varaosien hallinta 

Tärkeäksi määritellyille varaosille luotiin järjestelmään nimikkeet. Määrittelyyn 

vaikuttivat osien saatavuus, toimitusaika sekä kriittisisyys. Osia, joita on helposti ja 

nopeasti saatavilla, ei ole järkevää varastoida. Listauista varaosista löytyy tiedot:  

 varasto 

 nimi ja tuotekoodi 

 osanluokka, kuten esimerkiksi kontaktori, radiolähetin 

 hinta, saldo ja hälytysraja 

 käyttöhistoria ja listaus laitteista joissa osa on käytössä  

Varaosat linkittyvät laitteelle automaattisesti, kun osan on kerran ottanut laitteen 

työkortille. Linkityksen perusteella voidaan yhtenäistää esimerkiksi käytössä olevien 

valokennomallien määrä mahdollisimman pieneksi, jolloin pienellä osamäärällä saadaan 

katettua suuren laitemäärän varaosantarve.  
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Ennakoivan kunnossapidon työkorteille on määritelty ne työssä tarvittavat varaosat, jotka 

tulee vaihtaa automaattisesti kierron yhteydessä. Tällöin vaihdettavien osien määrä ja 

vaihtoajankohta tiedetään etukäteen ja hankinnat voidaan tehdä keskitetysti. Ennakoivalla 

varaosien hallinnalla saavutetaan säästöjä hankinnoissa sekä että työn kestossa, kun osia 

ei tarvitse alkaa hankkimaan kesken työn suorituksen.   

4.4 Tunnusluvut kunnossapitotoiminnan ohjaamisessa  

Toiminnan seuranta ja kehittäminen vaativat mitattua tietoa eri näkökulmista. 

Tunnusluvut kuuluvat siten kokonaisuuteen, jolla toimintaa kehitetään. Alla esitellään 

teoriaan sekä empiiriseen tutkimukseen perustuen tunnuslukuja, joita tehtaan 

kunnossapidossa tulisi seurata. Määrittelyjen luonnin jälkeen tunnuslukuja varten 

tarvittavan tiedon ohjausjärjestelmä noutaa automaattisesti tietokannasta ylimääräistä 

vaivaa aiheuttamatta. Tietoa ei kuitenkaan synny ilman järjestelmän oikeaoppista käyttöä.  

Alla olevat mittarit on lueteltu edellä esitellyn hierarkiamallin mukaisesti.  

Taso 4:  

Kunnossapitotöiden tilauskanta =  
ä  ö

 ö
  (3) 

Kunnossapitotöiden tilauskanta kuvaa keskeneräisten sekä valmistuneiden töiden 

suhdetta asetetulla ajanjaksolla. Toiminnan ohjaamisen työkaluna käytettävä 

tunnusluku siten peilaa tilauskannan kuormitustilannetta, tietyn ryhmän 

suorituskykyä ja työtilausten käsittelyä. Tunnuslukua seurataan osaston yleisellä 

tasolla sekä työryhmittäin.  

Tuottava työaika, Wrench Time =  
ä   ö  

ä ä ä  ö
  (4) 

Tuottava työaika mittaa kunnossapitotyöntekijöiden tuottavaa työaikaa, eli aikaa, 

jolloin varsinaista huoltotyötä suoritetaan. Tunnuslukua voidaan pitää toiminnan 

ohjaamisen työkaluna, sillä onnistuneella aikatauluttamisella ja työnsuunnittelulla 

vaikutetaan myönteisesti lukuun. Hyvin aikataulutetut työt vähentävät turhia viiveitä 

töiden aikana ja aikataulutus töiden välillä. Tunnuslukua voidaan hyödyntää myös 
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alihankintatyön kustannustehokkuuden tarkastelussa henkilö-, työryhmä- tai 

urakoitsijatasolla.   

Kunnossapidon tehokkuus =  

ä ä   

 ö
   (5) 

Suunniteltujen sekä suunnittelemattomien töiden suhde kuvastaa kunnossapidon 

suunnitteluastetta ja siten kunnossapidon tehokkuutta.  

Keskimääräinen korjausaika, MTTR =  
 

ä ö  ää ä
  (6) 

Keskimääräinen korjausaika, Mean Time To Repair, kuvaa huoltotöiden 

keskimääräistä kestoa. Toiminnan ohjaamisen tavoitteena on minimoida MTTR 

esimerkiksi koulutuksilla, työmenetelmiä kehittämällä sekä varaosien hallinnalla. 

Tunnuslukua voidaan tarkastella yleisellä tasolla sekä laitekohtaisesti. Halutessaan 

oman henkilöstön ja alihankintatyön tunnusluvut voidaan automaattisesti erotella, 

jolloin saadaan arvokasta tietoa alihankintatyön käyttämisen 

kustannustehokkuudesta.  

Taso 3: 

Kunnossapidon taloudellisuus = 
  

ää ä 
   (7) 

Kunnossapidon taloudellisuutta suhteutetaan tunnusluvun avulla tuotantomääriin. 

Tarkastelussa ollessa vain suorat kustannukset, otetaan epäsuorat kustannukset 

huomioon tarkemmassa tarkastelussa.  

Taso 2: 

Keskimääräinen vikaantumisaika, MTTF =  
ä ö

 ää ä
 (8) 

Keskimääräinen vikaväli eli vikaantumisajan odotusarvo, Mean Time To Failure, 

kuvaa vaihdettavan komponentin keskimääräistä aikaa vikaantumiseen. Tunnuslukua 

voidaan hyödyntää kertakäyttöisen komponentin eliniän ennustamiseen.  
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Keskimääräinen odotusaika, MTBF =  
ä ö

 
   (9) 

Keskimääräinen odotusaika, Mean Time Between Failures, mittaa kohteen vikaväliä 

ja siten kuvaa toimivuusvarmuutta.  
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5 JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Mitattuun suureeseen pohjautuvat ennakoivan kunnossapidon 
työt  

Ennakoivan kunnossapidon työt voidaan perustaa fysikaalisten suureiden mittaamiseen. 

Mittaukset voidaan suorittaa asetetuin väliajoin tai toteuttaa jatkuvin online- mittauksin. 

Mittaukset voidaan perustaa suureiden mittaamiseen, kuten:  

- värähtely 

- lämpötila 

- öljyn ominaisuudet ja puhtaus 

- virta-arvot 

- paine 

- käyntinopeus 

Komponentti- tai laitekohtaisesti voidaan seurata yhtä suuretta taikka hyödyntää 

moniparametrivalvontaa, jolloin samasta kohteesta seurataan useita eri suureita. 

Suureiden trendiä seurataan ja luodun asetusarvon ylittyessä kunnossapitojärjestelmä 

generoi työkortin ennakoivalle työlle.  

Työnteon aikana kartoitettiin tekninen toteutus öljynpuhtauden online-mittauksen 

liittämiseen järjestelmään. Mittari tullaan asentamaan hydrauliöljylinjaston pääsäiliöihin, 

jolloin mm. pumppujen vikaantumisia ja säiliöiden puhdistustarvetta voidaan ennakoida 

käyttämättä siihen työaikaa.  

Kriittisyysluokittelun perusteella värähtelymittauskohteiksi nousivat kompressorit, 

generaattorit sekä kaukolämmönkiertovesipumppu. Perinteisten lämpö- ja 

värähtelymittausten lisäksi tullaan kartoittamaan mm. häkäpitoisuusmittausten 

järjestelmään liittämisen kannattavuutta. Vikaantumisten ennakoitavuuden lisäksi tietoon 

perustuvalla ennakoivalla kunnossapidolla voidaan eliminoida tarpeettomat toimenpiteet 

ja suorittaa tarpeelliset toimenpiteet oikea-aikaisesti.  
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5.2 Käyttötunteihin pohjautuvat ennakkoivan kunnossapidon työt 

 

Tällä hetkellä esimerkiksi kompuroissa käyttötunteja tarkastellaan manuaalisesti. Uuden 

järjestelmän myötä haluttujen laitteiden ja järjestelmän välille voidaan luoda rajapinta, 

jolloin työkortit generoituvat automaattisesti asetetun tuntirajan ylittyessä.  

Samalle laitteelle voidaan luoda useampi eri huoltotehtävä. Esimerkiksi 1000 

käyttötunnin välille voidaan asettaa kevyt huolto ja 2000 käyttötunnin välille laaja 

perusteellinen huolto. Automaattiset käyttötunteihin pohjautuvat huollot poistavat 

manuaalisen tarkastamisen tarpeen ja mahdollisuuden ylittää käyttötuntiraja 

huomaamatta sitä. Rajapintojen perustamista järjestelmään tullaan kartoittamaan 

generaattoreista, kompuroista ja korkeavarastosta lähtien.   
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

IV. Miten kunnossapitotoiminnan ohjaamista voitaisiin kehittää uudella 

kunnossapitojärjestelmällä? 

Uutta kunnossapitojärjestelmää käytetään kokonaisvaltaisen kunnossapidon johtamiseen 

sekä hallintaan. Järjestelmän myötä toimintaan liittyvää tietoa on laajasti saatavilla sekä 

helposti käsiteltävissä, ja kunnossapitotoimintaa kyetään valvomaan tarkemmin. 

Kunnossapidon historiatietoa voidaan hyödyntää mm. vikaantumisten selvittämiseen 

sekä jalostettavaksi mittareihin aina resurssienkäytön seuraamisesta käytettävyyden 

seurantaa. Tärkeimpiin ominaisuuksiin voidaan lukea töiden aikataulutuksen ja 

suunnittelun moduulin, ennakkohuoltojen hallinnan sekä mittareiden moduulin.  

Historiatiedon keräämisen ja analysoinnin avulla nähdään kunnossapidon toiminnot ja 

syntyneet vikatilanteet kokemusta tarkemmin, jolloin tulevien tilanteiden ennakointi 

parantuu. Kunnossapidon suunnittelun lähtökohdat parantuvat ja menneisiin 

ongelmatilanteisiin kyetään reagoimaan jatkossa paremmin.  

Jalostettu tieto toiminnasta tukee kunnossapidon kehitys- ja suunnittelutyötä. Mittareita 

säännöllisesti raportoimalla sekä analysoimalla kyetään reakoimaan esille nousseisiin 

epäkohtiin ja havaita toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Mittareiden edellyttämä tieto on 

vaivattomasti saatavilla, mutta vaatii henkilöstöltä kunnossapitojärjestelmän 

laajamittaista käyttöä.  

Työmääräimien kohdistuessa aina tietylle laitteelle kyetään kunnossapitotoiminnan 

kustannuksia tarkastella myös alemmilla tasoilla, kuten laitteen tai laitteen osan tasolla. 

Tällöin laitekannasta kyetään tunnistamaan laitteita, jotka vaativat huomattavan määrän 

kunnossapidon resursseja. Aiemmin esiteltyä TPM-strategian koneen elinaikatuottoa 

kuvaavaa Life Time Profit -käsitettä kyetään jatkossa hyödyntämään investointien 

kannattavuutta tarkastellessa, eikä kustannusten tarkastelun tarvitse pohjautua arvioon tai 

kokemukseen.  
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V. Millainen kunnossapitojärjestelmän tulisi olla palvellakseen kohdetoimintoja 

mahdollisimman hyvin? 

Kunnossapitojärjestelmän tulee tehostaa kunnossapitotöiden hallinnan prosesseja. Töiden 

hallinta tulee ole olla kalenteripohjainen, jotta aikataulutus, piriorisointi ja seuranta 

tehostuu. Töiden tila tulee olla visuaalisesti esillä nopean tilannehavainnoinnin 

mahdollistamiseksi. Automaattisten sähköpostihälytyksien ja -ilmoitusten lähetysehdot 

tulee olla vapaasti määriteltävissä. Järjestelmän on mahdollistettava vapaasti määritetyin 

laskentaperustein asetuetut mittarit. Muilta osin järjestelmän tule olla kuten luvussa 2.4 

esitelty.   

Järjestelmätoimittaja tulee olla toimialalla tunnettu ja hyvillä referensseillä varustettu. 

Järjestelmän käyttäjämäärät tulee olla kasvussa, jotta ohjelmiston pitkästä elinkaaresta 

sekä päivityksistä myös tulevaisuudessa voidaan pitää todennäköisenä.  

VI. Miten järjestelmää sekä sen käyttöä tulee kehittää käyttöönoton jälkeen? 

Järjestelmän käyttöä tulee tehostaa sille tasolle, että kaikki kunnossapitotoimintaan 

liittyvä informaatio liikkuu järjestelmän kautta. Järjestelmä on käyttöönotettu 

onnistuneesti, mutta ajoittain työpyyntöjä sekä suorituksia tulee edelleen ohi järjestelmän.  

Tulevaisuudessa tavoitteena on luoda käyttöönotetun järjestelmän sekä alihankkijan 

oman järjestelmän välille rajapinta, jolloin kunnossapitoon liittyvät tiedot ovat kaikilla 

osapuolilla saatavilla. Mitattuihin suureisiin sekä käyttötunteihin pohjautuvien 

ennakkohuoltojen käyttöönottoa luvussa 6 esitetyn mukaisesti tulee puntaroida. 
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7 YHTEENVETO 

 

Kunnossapitotoiminnan kehittämiseen sekä johtamiseen on olemassa useita erilaisia 

malleja, toimintatapoja ja strategioita. Kunnossapitojärjestelmällä on merkittävä rooli 

nykyaikaisen kunnossapitotoiminnan ohjaamisessa ja siten se voidaan nähdä yhtenä 

suurimmista yksittäisistä kehityskohteista. Suorituskykyisen kunnossapitotoiminnan 

perusedellytyksiin kuuluu toimiva dokumentaatio sekä tehokas tiedonkulku. 

Kunnossapitotoimintaa kyetään seuraamaan merkittävästi aikaisempaa tarkemmin 

nykyaikaisella kunnossapitojärjestelmällä.  Järjestelmällä toiminnasta saadaan esille 

tietoa, joka ei aikaisemmin ollut kerättävissä eikä välttämättä edes tiedossa. Saatavilla ja 

käsiteltävissä oleva tieto helpottaa toiminnan hallintaa.  Tiedonhallinta ei tule olla 

ainoastaan tiedon keräämistä, vaan sitä on myös hyödynnettävä toiminnan kehittämiseen. 

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä ennakkohuolto-ohjelmia päivitettiin 

ja kunnossapitotoimintaa kehitettiin kohti ennakoivaa kunnossapitoa, joka johti 

parantuneeseen kustannustehokkuuteen, laaduntuottokykyyn sekä käytettävyyteen.  

Kunnossapitojärjestelmän valinta osoittautui oikeaksi.  Ohjelman toiminnallisuudet 

palvelevat kohdetoimintoja erittäin hyvin ja tulevaisuutta ajatellen 

laajentamismahdollisuudet ovat hyvät. Järjestelmällä sujuvoittaa merkittävästi 

kunnossapitotoiminnan päivittäistä ohjaamista. 

Tulevaisuudessa saavutettava hyöty riippuu järjestelmän käyttöasteesta. Toimintatapoja 

kehittämällä kyetään vaikuttamaan päivittäisen kunnossapitotoiminnan kulkuun. Osin 

toimintatavat tulevat muokkautumaan käytön mukaan, eivätkä ihmiskeskeisiä 

toimintatapoja kuvastavat teoreettiset mallit välttämättä toteudu käytännössä.  

Jatkotutkimusten aiheita tälle diplomityölle voisivat olla kunnossapidon 

materiaalihallinnan kehittäminen sekä ostetun kunnossapitotyön tehokkuuden arviointi 

mittareiden keinoin.
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