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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Tämä tutkimustyö käsittelee Suomen paperiteollisuuden rakennemuutoksen 

aikaansaamaa tilannetta, jossa jokaisen paperinvalmistaja on viimevuosina 

joutunut tilanteeseen, jossa heidän on tarvinnut miettiä mitä tehdä maailmalla 

merkittävästi alentuvan kysynnän vuoksi. Heikentyvä kysyntä on kohdistunut 

eritoten painopapereihin, kuten hienopaperi, aikakausilehtipaperi sekä 

sanomalehti. Maailmassa on ajansaatossa ja digitalisaation yleistyttyä 

kehittynyt paperista ns. ylitarjontaa, eli valmistetaan enemmän mitä markkinat 

vetävät. Paperista ja sen kysynnässä on eri paperilaatujen suhteessa 

merkittäviäkin eroja. Osalla tuotteista on pitkään jatkunut, varsin maltillinen 

kysynnän ja tuotannon kasvu, kun taas joillakin lajeilla on kysynnän ja 

tuotannon todella raju kasvu ja perään todella raju lasku. Kun tarkastelemme 

tuotantomääriä, joka tietenkin heijastelee suoraan kysyntään, on hyvä ottaa 

tarkastelujaksoksi pidempi aikatrendi. Alla on kuvaaja paperin ja kartongin 

tuotannon kehityksestä kuudenkymmenen vuoden ajalta ja jaoteltuna erikseen 

paino- ja kirjoituspaperi, kartonki ja muu paperi (yleisesti erilaiset 

pehmopaperit). (Suorsa Jarmo 2020) 

 

Kuvaajasta näemme selvästi, että juuri painopapereiden kysyntä on aikajanalla 

merkittävimmin kasvanut, mutta samalla myös merkittävimmin supistunut. 

Painopapereiden kysyntä on vuoden 2019 lopulla samalla tasolla kuin se on 

ollut 1985-luvulla. On hyvä havaita myös samalla se, että juuri painotuotteiden 

tuotannosta on karsittu viimeisen kymmenen vuoden aikana pois noin puolet, 

liki 5milj. tonnia vuosituotantoa. Tämä on monellakin tapaa todella suuri 

muutos ihmisten käyttäytymisessä ja maailman digitalisoitumisessa. Vihreässä 

graafissa on mukana siis myös sanomalehtipaperi. 
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Kuva 1. Paperin ja kartongin tuotannon kehitys. 

 

 

Graafista huomattavaa on myös se, että kartongin tuotanto on ollut tasaisessa 

kasvussa koko graafin osoittaman ajan. Tämä selittyy monella erilaisella 

tavalla, mutta myös tässä on yhtenä kysyntää vauhdittavana tekijänä ollut 

digitalisaatio. Ihmisten verkkokaupoista tilaamat tuotteet on kasvattanut 

erilaisten pakettien tarvetta ja täten kartongin kysyntää. Samaan aikaan monet 

tuotteet, joita on aiemmin pakattu erityyppisiin muovi pakkauksiin, on siirrytty 

vahvemmin juuri kartonki pakkauksiin. Tämä käyttäytyminen ja niin ikään 

globaali trendi. Myös pikaruokaloissa, jotka nekin ovat todella paljon 

yleistyneet, on valmisruuan pakkaukset nykyään juuri kartonkia aikaisemman 

muovin sijaan. 
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Mielenkiintoista on myös graafista havaita se, että erilaisten pehmopaperi- 

tuotteiden tuotannon kasvu on ollut merkittävästi maltillisempaa. Maapallon 

ihmisten määrä on kasvanut rajusti kuudessakymmenessä vuodessa, mutta 

pehmopaperi-tuotteiden tuotannon kasvu taas on ollut maltillisempaa. 

 

Painopapereiden ylitarjontaan on vaikuttunut tietenkin kysynnän vähentyminen 

digitalisaation vaikutuksesta, mutta osatekijänä on niin ikään ollut 

paperikoneiden teknologinen kehitys. Paperikoneen elinkaari on kuitenkin 

tyypillisesti mieluummin kymmeniä vuosia kuin lyhyempi aikajakso. Tälle 

elinkaaren jaksolle useat paperin valmistajat luonnollisesti kehittävät ja 

parantavat koneidensa tuotantotehokkuutta ja siten kilpailukykyä. 

Tuotantotehokkuutta kehitetään jatkuvasti ja tehostetaan tuotantoa erilaisin 

pienempien ja suurempien investointien turvin. Tämä on lisännyt ajansaatossa 

tuotettujen tonnien määrää rajusti, vaikka uusia koneita ei olisikaan valmistunut 

samaan tahtiin. 

 

Metsäteollisuus on maailmalla yleisesti erittäin merkittävä työllistäjä suoraan ja 

vielä merkittävämpi välillisesti. Keskityn kuitenkin tässä tutkimuksessani 

pääsääntöisesti metsäteollisuuden merkitykseen Suomessa ja tulen tuomaan 

metsäteollisuuden rinnalle myös alan muutoksen ja sen tuoman uudet markkinat 

esimerkiksi palveluyhtiöiden liiketoimintaan. Metsäteollisuus työllistää 

suoraan noin 42 000 henkilöä ja maksaa palkkoja noin 2,2 miljardia euroa 

vuodessa Suomessa. (Metsäteollisuus Ry 2020)   Välillisesti työllistävä 

vaikutus on kuitenkin todella paljon suurempi. Metsäteollisuus Ry:n arvioiden 

mukaan ala työllistää nykyään noin 140 000 työntekijää ja Suomen osalta 

liikevaihdollinen vaikutus yhteensä noin 46 miljardia euroa vuodessa. 

 

Kuten aiemmin todettu, on alalle kertynyt, varsinkin paperista, ylitarjontaa. 

Ylitarjonta poistuu markkinoilta vain kahdella tavalla. Joko kysyntä saadaan 

nousemaan tai tuotantoa tulee supistaa. Molempia malleja on tehty ja tehdään 

edelleen jatkuvasti. Kuten kaikessa muussakin, niin myös tässä asiassa, eli 
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kilpailukykyiset yksilöt, tässä yhteydessä tehtaat, pysyvät kilpailussa mukana 

heikompia yksilöitä paremmin. Tutkimuksessani tulen tarkemmin syventymään 

eri metsäyhtiöiden kunnossapito strategioihin 2000-luvulla. Havainnollista on 

ollut huomata se, että Suomen kolmella suurella metsäyhtiöllä on kaikilla ollut 

jokseenkin erilainen strategia käytössään. Kaikkien yhtiöiden tuotantoportfolio 

on nykyään paljon erinäköinen verrattuna siihen, millainen se oli esimerkiksi 

vuonna 2001. 

Alla kuvaajat tuotannon muutoksista aikavälillä 2001 – 2019 (Vuosikertomus 

Stora Enso 2001, Vuosikertomus Stora Enso 2019, Vuosikertomus UPM-

Kymmene 2001, Vuosikertomus UPM-Kymmene 2019, Vuosikertomus Metsä-

Group 2001, Vuosikertomus Metsä-Group 2019) 

 

 

 

Kuva 2. Yhtiöiden tuotanto muutokset.  

 

Aiemmin todettu metsäteollisuudella olevan merkittävä työllistävä vaikutus, on 

sekin luonnollisesti muuttunut tarkastelujaksolla merkittävästi. Vaikuttavana 

tekijänä on luonnollisesti ollut tuotantojen supistamiset, mutta myös tuotannon 

teknologinen kehitys. Alla kuvaaja yhtiöiden henkilöstömuutoksesta 

vertailujaksolla (Vuosikertomus Stora Enso 2001, Vuosikertomus Stora Enso 

2019, Vuosikertomus UPM-Kymmene 2001, Vuosikertomus UPM-Kymmene 

2019, Vuosikertomus Metsä-Group 2001, Vuosikertomus Metsä-Group 2019)   
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Kuva 3. Yhtiöiden henkilöstömuutokset. 

 

Tässä muutoksessa on ollut mukana myös merkittävässä roolissa erilaiset 

palveluyhtiöt, joiden liiketoiminta on oleellisesti kehittynyt metsäteollisuuden 

muuttuessa. Palveluyhtiöiden liiketoiminta on metsäteollisuuden piirissä 

kehittynyt useammasta muutoksesta johtuen, niistä merkittävimpinä muutamat 

seuraavat.  

 

Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kiinteiden kustannuksien muuttaminen 

enemmän muuttuvien kustannuksien luontoiseksi. Tämä on tarkoittanut sitä, 

että metsäyhtiöt eivät ole palkanneet eläköityvien tilalle samassa suhteessa 

henkilöstöä takaisin, vaan työt on pyritty hoitamaan jäljelle jäävällä 

henkilöstöllä. Samalla, kun tuotantolaitoksiin on investoitu, niin teknologinen 

kehittyminen on mahdollistanut henkilöstön edelleen pienentämisen. 

 

Yhtiöiden lyhyen ja keskipitkän aikavälin strateginen suunnittelu 

ydinliiketoiminnan ja ei ydinliiketoiminnan välillä on saattanut joissakin 

tapauksissa päätyä päätökseen, että tarkastellaan joidenkin ei 

ydinliiketoiminnan (non core) ulkoistamisen vaihtoehtoa. Tällaisia toimintoja 

on tehdasympäristössä tyypillisesti 2000 - luvun alkupuolella olleet kuljetukset, 

siivous, vartiointi ja rakennustyöt. Ajan edetessä lähemmäksi vuotta 2010, on 

moni metsäyhtiö toteuttanut tai tulee toteuttamaan myös kunnossapidon ja 
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projektienhoidon tehtävien kokonaisulkoistuksia tai osa-alueiden ulkoistuksia. 

Näiden kahden edellä mainitun strategisen linjauksien lopputuloksena moni 

suurempi palveluyhtiön on pystynyt saamaan merkittävän kasvun aikaiseksi 

metsäteollisuuden palveluliiketoiminta ympäristössä, joka oli vuosikymmeniä 

tavallaan suljettu ympäristö ulkoistuksille. 

 

Teknologian kehittyminen on niin ikään varsin mielenkiintoinen tarkastelupiste 

tuotannon kehittymisen ja henkilöstömuutoksien näkökulmasta. Usein 

investointien seurauksen tarkastelujaksolla, on investointien tarkoituksena ollut 

myös muuttaa ihmisten tekemistä koneiden tekemiseksi ja täten myös sallinut 

henkilöstön pienentymisen. 

 

Jatkuva paperituotteiden kysynnän laskeminen yhdessä tarkastelujaksolle 

sattuneiden globaalien talouden taantumien kanssa voidaan todeta 

metsäteollisuuden ajautuneen eräänlaiseen kriisiin, joka ei tietenkään koske 

vain Suomea, vaan myös kaikkia muita maita ja koko alaa ja sen parissa 

toimivia yrityksiä. Paperituotteiden myyntihinnat ovat olleet pidemmällä 

aikavälillä laskussa niin ikään. Joidenkin paperilaatujen kohdalla hintojen lasku 

on ollut erittäin voimakasta 2000–luvun alun huippuvuosilta. Hintojen laskiessa 

energia sekä kemikaalikustannukset ovat olleet nousussa. Tällainen yhtälö on 

käytännössä mahdoton kannattavan liiketoiminnan kannalta pidemmällä 

aikajänteellä. 

 

Paperin hinnan muutoksiin metsäyhtiöillä ei oikein kunnolla ole muuta keinoa 

käytössään kuin tuotannon supistaminen sellaiselle tasolle, että tuotantomäärät 

ovat hyvässä suhteessa kysynnän kanssa. Paperikoneiden tuottamien tonnien 

tasaaminen hieman alle kysynnän, aiheuttaa väistämättä hintojen paranemisen, 

joka on tervetullutta muiden kustannusten tasaamisen helpottamaksi. Ongelman 

tässä tekee se, että kysyntä laskee koko ajan ja muutos on enemmän tai 

vähemmän käynnissä koko ajan. Merkkejä siitä, että kysyntä lähtisi 

normaalioloissa merkittävään kasvuun, ei ikävä kyllä ole näköpiirissä. Tällä 

hetkellä maailmassa vallitseva Pandemia on hetkellisesti laskenut vielä 
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rajummin kysyntää painopapereista. Maailma kuitenkin elpyy varsin hitaasti 

tämänkaltaisista tilanteista ja Pandemian mukana pienentynyt kysyntä ei 

todennäköisesti tule palautumaan edes pandemiaa edeltäneelle tasolle, vaan 

tulee edelleen jämään alhaisemmalle tasolle. 

 

Metsäjätit ovat pääosin edellä mainituista syistä sopeuttaneet kysynnän ja 

tarjonnan lakia lakkauttamalla kustannuksiltaan korkeat ja tuottamattomat 

tehtaansa. Heikoimmassa asemassa olevat tehtaat ovat niitä tehdasintegraatteja, 

joilla ei ole riittävää omaa energian tuotantoa, vanhat ja pienet paperikoneet 

sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetusten kannalta huonossa 

maantieteellisessä sijainnissa olevat tehtaat.   

 

Suomessa on käynnistynyt vuodesta 1842 - 1998 kaiken kaikkiaan 192 

paperikonetta, joista tätä kirjoittaessani oli käytössä tai ainakin 

käyttökuntoisena noin 60 konetta. Kaikkia 130 paperikonetta ei tietenkään ole 

suljettu kapasiteetin tai hintojen perusteella, vaan koska niiden tekninen ikä on 

tullut tiensä päähän. 2000-luvulla metsäyhtiöt ovat Suomessa sulkeneet 

tehdasintegraatteja mm. Kemijärven tehdas (Stora Enso), Voikkaan tehdas 

(UPM), Kajaanin tehdas (UPM) Summan tehdas (Stora Enso) sekä lukuisia 

tehdaskohtaisia paperikonelinjoja ympäri suomea. Muualla Euroopassa 

lakkautuksia on ollut niin ikään paljon. Suuret pörssiyhtiöt ovat myös myyneet 

joitakin toimintojaan tai tehtaitaan toisille yrityksille, mikäli ovat katsoneet 

samalla luopuvansa ko. tuotteen valmistuksesta. Kapasiteetin karsimisen vuoksi 

tehtaiden myynti on pois suljettu vaihtoehto, mikäli joku toinen jatkaa saman 

tuotteen tuotantoa. 

 

Metsäteollisuus, niin kuin kaikki muukin teollisuuden ala on aikojen saatossa 

nähnyt nousu sekä laskukausia. Tässä työssäni on tarkoitus tutkia hieman 

tarkemmin 2000-luvun nousua sekä sitä seurannutta rajua laskua, joka jatkuu 

edelleen. Nousun ja etenkin sen jälkeisen laskun aikana suomeen syntyi 

kunnollinen rooli palveluyhtiöille ulkoistuksien sekä palveluiden tilauksien 

lisäyksien kasvaessa. Metsäteollisuuden palveluliiketoiminnan parissa 
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työskentelee paljon entisiä paperitehtaiden henkilökuntaa, mutta alalle on myös 

kouluttautunut uutta henkilökuntaa. 

 

Suomi on maailman mittakaavassakin tarkasteltuna varsin merkittävä paperin, 

sellun ja kartongin valmistaja. Suuren osan tunnettavuutta tekee tietenkin 

maamme suuret metsäteollisuuden yritykset, Stora Enso, Metsä Group sekä 

UPM-Kymmene, mutta tämän lisäksi maailmalla on tällä hetkellä vain 

muutama merkittävää paperi ja kartonki teknologia yhtiö ja näistä yksi on 

Suomalainen Valmet konserni. Suomessa on siis todella hyvää osaamista myös 

teknologiapuolella, joka tietenkin on varsin luonnollista, koska Suomi on ollut 

aina niin vahva paperin tuotantomaa. Tämä näiden tuotannon ja teknologian 

vahva yhdessä toimiminen on pitänyt Suomea kuitenkin kilpailussa mukana, 

koska Suomessa koneet ovat pääsääntöisesti todella hyvässä kunnossa ja 

tehokkaassa hyötysuhdekunnossa. Tämä ei pitkällä aikajänteellä ole mikään 

takuu alan kilpailukyvyn pysyvyydestä, mutta ei myöskään lakkauttamisia tule 

lopettamaan. 

 

Suomessa tuotetusta paperista valtaosa menee vientiin. Suomessa tuotetaankin 

paperia ja kartonkia 100 miljoonan kuluttajan tarpeisiin vuodessa. 

Metsäteollisuus 2020.  

  

Palveluyhtiöt eivät ole kovinkaan vanha perinne perinteisessä metsäteollisuus 

ympäristössä. Toki metsäteollisuuden yritykset ovat ostaneet palveluita koko 

ajan ja tilanteen mukaan sopeuttaen omaa toimintaansa vastaamaan tarpeitaan, 

mutta suuremmissa määrin kokonaisvaltaisia palveluita on alettu käyttämään 

metsäteollisuudessa vasta 1990-luvun laman jälkeisenä aikana.   

Palveluyhtiöt ovat tänä päivänä metsäteollisuudessa erittäin merkittävässä 

roolissa. Suomessa ja suurelta osin myös ulkomailla vuosikymmenen trendi on 

ollut metsäyhtiöillä keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja ostaa valitut 

kokonaisuudet kumppaneilta silloin, kun niitä tarvitsevat tai muodostavat 

sopimuspohjaisen palvelukokonaisuuden kumppaneidensa kanssa. Osittain 

tämä malli on lähtöisin tarpeesta säästää kustannuksia, mutta myös osittain 



13 
 

varmistaakseen oman osaamisen ylläpitäminen ja oman tekemisen pohdinnan 

lopputuloksena saatu yhteisymmärrys omasta ydinliiketoiminnasta. 

 

Aiemmin lyhyesti alustettu core ja non core liiketoiminnan erottelu 

metsäteollisuuden piirissä, on edelleen vallitseva ajattelumaailma. 

Metsäyhtiöiden core, on nimenomaan tuottaa ja rahdata tuotanto 

mahdollisimman kustannustehokkaasti asiakkailleen, säilyttäen tuotteessaan 

hyvän laadun. Tässä yhtälössä, kun tutkitaan toimintoja, joiden ei suoraan nähdä 

vaikuttavan koneiden käytettävyyteen ja laatuun, on muodostunut jo -90-luvulla 

käsitys, että nämä ovat sitä non core toimintaa metsäyhtiöille. Ajan tullessa 

lähemmäs 2000-lukua, on ajatus tästä alkanut tällä vuosituhannella jalostua ja 

mietintä syventyä kohdistumaan myös kunnossapidollisiin toimintoihin. Onko 

kunnossapito osa metsäyhtiöiden core toimintaa vai non core toimintaa. Tässä 

suhteessa Suomalaiset metsäyhtiöt erottuvat toisistaan osin jopa 

merkittävästikin. Mukava oli tutkimusta tehdessäni huomata, että kaikki yhtiöt 

miettivät tätä kysymystä kuitenkin ja ovat valinneet pitkän aikavälin strategian 

sen suhteen. Toisen yhtiön non core voi olla toisen yhtiön core. Silloin kun 

toiminto on yhtiön core liiketoimintaa, niin se yhtiö siihen panostaa ja kehittää 

toimintaa, kun toiminto on non core osastolla, niin siihen ei kehityspanokset 

ulotu samalla tavalla. 

 

Metsäyhtiöt ovat viimevuosina joutuneet koville oman kannattavuutensa 

kanssa. Markkinoille on muodostunut reilu ylikapasiteetti, joka osittain johtuu 

metsäyhtiöiden investointiherkkyydestä uusiin paperikoneisiin, kun kysyntä oli 

kovaa ja hinnat ylhäällä 1990- 2010 aikakaudella. Toisaalta markkinoiden 

taantuessa hintataso alenee, kun tarjontaa on markkinoilla reilusti, sekä 

taantuman mukana tuomasta julkaisujen vähentyneisyydestä, paperin menekki 

vähentynyt. Maailmalle muodostui tilanne, jossa tuotantolaitosten vuosittainen 

kapasiteetti ylitti reilusti markkinoilla tarvittavan kapasiteetin. Paperilaadusta 

riippuen, metsäyhtiöiden arviota ylikapasiteeteistä vaihteli 5 % ja 35 % välillä. 
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Metsäyhtiöt ovatkin joutuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana 

tilanteeseen, jossa on jouduttu hetkellisiin sekä pysyviin tuotannon rajoituksiin, 

Markkinoilla vallitseva ylikapasiteetti ei poistu, ennen kuin se sieltä 

paperinvalmistajien toimesta viedään pysyvästi pois. Pysyviin sulkemisiin 

olemme tottuneet viime aikoina kuulemaan. Uutisointi on tosin Suomalaisten 

metsäyhtiöiden kohdalla rajoittunut vain Suomen rajojen sisäpuolelle, mutta 

pysyviä sulkemisia on tapahtunut Suomalaisten ja ulkomaisten metsäyhtiöiden 

toimesta myös ulkomailla. 

 

Markkinoilta pysyvästi poistettu kapasiteetti on auttanut jäljelle jääneitä tehtaita 

parantuneella tilauskannalla, mutta tilanne ei ole poistunut kokonaan. Yhtälössä 

on otettava huomioon keräyspaperin vastaanotto. Viimeisin sulkemisilmoitus 

on tullut UPM-Kymmeneltä koskien Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista. 

Kaipolassa on suomen ainoa sanomalehteä tuottava paperikone, joka käyttää 

pääraaka-aineenaan keräyspaperista tuotettua massaa. Kun viimeinen 

sanomalehtikone sammuu, on samalla valtion mietittävä, mihin jatkossa 

paperinkeräys raaka-aine kuljetetaan. Eräät Euroopan valtiot tukevat 

merkittävästi paperinkeräystä ja sen uusio hyödyntämistä, joten 

kustannushelpotuksia on saavutettu myös massapuolella, joka on edelleen 

auttanut pitämään tietyillä alueilla tehtaan käynnissä. 

 

Suomessa haasteelliseksi paperintuotantotilanteeksi tekee hintojen kohtalaisen 

raju lasku yhdistettynä tuotantokustannusten kohtalaisella nousulla. 

Paperilaadusta riippuen hintojen laskussa toki on ollut eroja, mutta hintojen 

lasku on lisännyt alan ongelmia. Täytyy muistaa, että paperitonnin 

valmistuskustannuksista varsin pieni osa on henkilöiden palkkakustannuksia, 

mutta toisaalta energia ja muuta lisäaineet taas ovat erittäin merkittävä osa. 

Tuotannon lasku Suomessa on pääasiassa aiheutunut sanomalehti- sekä 

kirjoitus- ja painopaperin kapasiteetin vähentämisestä linjojen ja tehtaiden 

sulkemisen myötä.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimustyössä tutkitaan metsäteollisuuden rakennemuutoksen aikaansaamaa 

muutostilannetta tuotantokapasiteetin vähentyessä ja kilpailun edelleen 

kovetessa sekä toisaalta siitä näkökulmasta katsottuna mitä rakennemuutos on 

aiheuttanut kunnossapidon palveluyrityksien kehitykseen sekä palveluyritysten 

rooliin osana metsäyhtiöiden strategisia kumppanuuksia. Palveluyhtiöiden 

kehitysaika on ollut nopeaa ja alalle on tullut paljon yrityksiä ja osa niistä on 

nykyään jo suurien yritysten joukossa. Keskiössä tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin metsäyhtiöiden strategiset valinnat ja sen vaikutukset 

palveluyhtiöiden kehityksen historiaan ja tulevaisuuteen.   

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan metsäteollisuuden 2000-luvulla 

kokeman muutoksen vaikutukset tällä aikajänteellä syntyneiden 

palveluyhtiöiden kehitykseen. Tälle kehitykselle on laukaisevana tekijänä ollut 

juuri kova metsäteollisuuden muutos, joka on syntynyt useamman tapahtuman 

ja käyttäytymismuutoksen seurauksena. 

Tutkimuksessa syvennytään myös asiakaskokemuksen merkitykseen 

metsäyhtiöille ja siihen, millaisella asiakaskokemuksella on merkitys ja 

millaiset tekijät saavat asiakaskokemuksesta positiivisen vaikutelman. Millaiset 

tekijät vaikuttavat siihen, että asiakkaat kokevat saadun palvelun positiivisena. 

Vaikuttaako kokemukseen puhtaasti vain suorituskykymittari sekä 

kustannukset, millainen on näiden kahden välinen painoarvo? Millaisella 

painoarvolla asiakas kokee pidemmän aikavälin suunnittelun ja millainen on 

vaikutus asiakaskokemukseen äkillisillä laitevaurioilla ja ennakoimattomilla 

kustannuksilla. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista vertailla tuloksia myös eri 

yhtiöiden välillä siitä, että miten he suhtautuvat asioihin. Toisilla on kokonaan 

ulkoistettu kunnossapito palvelu ja toisilla on edelleen omalla henkilöstöllä 

tuotettu kunnossapito palvelu. Miten näiden yhtiöiden välillä on eroja siihen, 

kuinka he kokevat kunnossapidon toimivuuden omassa yhtiössään.  
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Tutkimuksessa ei esitetä eri yhtiöiden ja tehtaiden käytettävyyslukuja / 

tehokkuuslukuja, koska niiden esittäminen ei tässä yhteydessä ole relevanttia 

tietoa.  

Mielenkiintoista on myös saada tutkimustuloksia siitä, millainen on 

palveluyhtiöiden tulevaisuuden näkymä tällä alalla ja millaisissa erilaisissa 

näkökulmissa metsäyhtiöiden johto palveluyritykset näkevät. Metsäyhtiöiden 

johdon tehtävänä on katsoa yhtiön liiketoimintaa eteenpäin, niin pitkälle kuin 

vain on mahdollista nähdä. Tässä yhteydessä on kaikin mahdollisin keinoin 

pyrittävä löytämään sellaiset mittarit, joiden avulla pystyy suunnistamaan 

sellaiseen suuntaan, jotta kilpailukyky yrityksessä säilyy. 

Pyrin tutkimuksessani hakemaan strategian merkitystä ja etenkin strategian teko 

ja toteutuspaikkaa. On merkittävästi eri asia, onko konsernilla olemassa 

kunnossapitostrategia, joka on tehty konserni tasolla ja ohjataan konsernista vai 

onko strategia tehty tehdastasolla ja sen ohjaus tapahtuu myös tehdastasolla. 

Tämän merkitys kunnossapitotoimintojen lyhyen ja pitkän aikavälin 

kehitykseen on suuri. 

Tutkimustyö rajoittuu koskemaan Suomessa toimivia paperin- ja kartongin- 

sekä sellun valmistajia ja näiden eri valmistajien tehtaita. Tärkeänä 

tarkastelupisteenä toimii vertailu metsäyhtiöiden valitsemien strategioiden 

välillä tehdaspalveluiden osalla.  

Suomalaisilla metsäyhtiöillä on kaikilla oma toimintamalli siihen, miten he 

huolehtivat omien tuotantolaitoksiensa ylläpidosta. Jos teemme karkean 

yleistyksen, on olemassa käytännössä kolme erilaista mallia hoitaa 

tehdasintegraatin ylläpitopalvelut. Metsäyhtiöt voivat hoitaa sen kokonaan 

omalla henkilöstöllään, yhtiöt voivat hoitaa sen pitkällä sopimuspohjaisella 

palvelulla (ulkoistus) tai näiden yhdisteellä jossa on metsäyhtiön omalla 

henkilöstöllä keskitytty hoitamaan ydinliiketoimintaan (core) suoraan 

kytköksissä olevat toiminnot ja sen ulkopuolelle jäävät toiminnot (non core) 

ostetaan joko yhdeltä tai useammalta palveluiden tuottajalta. 
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Tutkimustyössä pyritään vertailemaan näiden, käytännössä kolmen valitun 

strategian eroja, hyötyjä sekä haittoja. Tutkimustyössä oleellisena roolina 

käytettään metsäyhtiöiden johdon haastatteluja, jotka on tarkoitus tehdä 

anonyymisti, jotta varmistutaan mahdollisimman avoimesta keskustelusta. 

Tutkimuksessa ei julkaista mitään sellaista tietoa, joka ei tämän tutkimuksen 

kannalta ole relevanttia eikä mitään sellaista tietoa, joka identifioisi haastatellun 

henkilön identiteetin.   

Tutkimustyötä varten on räätälöity kysely, joka muodostuu kolmesta erilaisesta 

lähestymistavasta. Lähestymistavat kyselyyn ovat:  

- Kunnossapito strategia seuraavalle viidelle vuodelle? 

- Ulkoistetun kunnossapidon ja itse hoidetun kunnossapito välinen vertailu? 

- Millaiset ulkoiset tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet yhtiön tekemiin 

valintoihin 2000-luvulla? 

Näiden edellä mainittujen otsikoiden alle on rakennettu kymmenen kysymystä. 

Kysymyksiin saadut vastaukset ja pohdinnat olen tutkinut ja analysoinut sekä 

sen jälkeen koostanut ne yhteenvetomuotoon tutkimustyöhöni.  

 

1.2.1 Omalla henkilöstöllä tuotettu kunnossapito 

Osalla metsäyhtiöstä on kunnossapitostrategiassa määritelty tehtaan elinkaaren 

hoito lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä hoidettavaksi ja johdettavaksi omalla 

palkkalistoillaan olevalla henkilöstöllä. Tällaisia ns. perinteisellä mallilla 

toimia yhtiöitä on edelleen Suomessa ja ulkomailla vielä paljon. Toki tällaisella 

mallilla hoidetuissa kunnossapidoissa on varsin paljon mukana myös 

alihankintaresurssein tehtäviä palveluita, jotka voivat pohjautua myös johonkin 

sopimuspohjaiseen palveluun, urakkaan tai tuntitöinä tehtävään palveluun. 

Metsäteollisuusyrityksien tarpeissa on tapahtunut muutoksia viimeisten 

vuosikymmenien aikana sellaiseen suuntaan, että ns. omalla henkilöstöllä 

hoidettu kunnossapito on pikkuhiljaa keskittynyt ns. ydinosaamiseen. Hyvin 
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suuriosa ennen itse hoidetuista palveluista ostetaan nykyisin ulkopuolisilta, 

erikoistuneilta yrityksiltä. Metsäyhtiöt kuten muutkin teolliset yritykset 

haluavat toiminnassaan keskittyä ydinprosesseihin. Metsäyhtiöt hoitivat 

aikoinaan kaikki palvelut itse, joita tehtaallaan tarvitsivat, itse omalla 

henkilöstöllään. Palkkalistoilla oli perinteisten asentajien ja työnjohtajien 

lisäksi sellaisia ammatteja, joita ei enää ole olemassakaan. Tehtailla oli omat 

suuret suunnitteluosastot, joissa kaikki rakenteisiin ja pienmodernisointii 

liittyvät piirustukset tehtiin ja suunniteltiin itse alusta loppuun. 

Suunnittelupalvelut ovat yksi sellainen osa-alue, joka on ollut jo pitkään 

enemmän ostettu palvelu kuin omalla henkilöstöllä toteutettu palvelu. Tämän 

toimintamallin murros alkoi 1980-luvulla muuttua siten, että yritykset alkoivat 

muuttaa toimintamalliaan osaksi ostopalvelua. Tyypillisiä ensimmäisen aallon 

ulkoistettua palveluita olivat: vartiointi, kuljetukset, siivous, IT-palvelut ja 

koulutustoiminta. (Komonen 1998, s.1.) Teollisuuden kunnossapidon rakenne 

ja tehokkuus. 

Omalla henkilöstöllä ja johdolla toimitettujen kunnossapitopalveluiden hyviä ja 

huonoja puolia on äärimmäisen vaikea verrata, jos vertailussa on vaikkapa 

omalla henkilöstöllä toimitettu kunnossapito. Metsäyhtiöiden strategiassa ja 

etenkin strategian mietinnässä usein ilmenee pelko siitä, että ”omasta 

kunnossapidosta luopumista ja ostettavien palveluiden lisäämistä rajoittavat 

lähinnä erilaisten riskien pelot ja toisaalta epärealistiset arviot omien 

palveluiden kustannuksista”. (Komonen 1998, s.1.) Teollisuuden 

kunnossapidon rakenne ja tehokkuus. Tässä edellä mainitussa onkin tavallaan 

metsäyhtiöiden johdolla suuri kysymys mietittävänä. Kun kunnossapitopalvelu 

on tuotettu omalla henkilöstöllä omassa tehtaassa, voidaan lähtökohtaisesti 

tiedostaa se, että kustannuksien sisällä on toteutettu paljon muitakin tehtäviä ja 

toimintoja kuin puhdasta kunnossapitoa. Näiden muodostuneiden 

kustannuksien kirjaaminen ja raportoiminen juuri oikeille kustannuspaikoille ja 

vielä niin, että on aidosti arvioitu ennen kustannuksien muodostumista, että 

kuuluuko muodostuneet kustannukset nyt aidosti kunnossapitokustannuksiin 

vai ei. Tällaiselle kustannuksien tarkalle jaottelulle, kun ei tässä yhtälössä ole 

ollut niin suuri merkitys. Toiminnot on tyypillisesti tehty yhteisessä 
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suunnittelussa tuotanto organisaation kanssa. Samalla menetelmällä on 

kustannuksien kohdistaminen todennäköisesti ”lipsunut” perusparannuksien ja 

ennakkohuollon / ylläpidon välillä. Tässäkään yhteydessä sillä ei ole ollut niin 

suuri merkitys, koska olettaa voimme kuitenkin niin, että paikallisesti kaikki 

suoritetut tehtävät ovat olleet kuitenkin tavalla tai toisella tarpeellisia toteuttaa. 

Vaikeaksi ja haasteelliseksi tässä edellä kuvatussa yhtälössä on kuitenkin 

sellainen tilanne, jossa viralliset kunnossapitoon kohdistuneet kustannukset 

tulee saada irti kokonaiskustannuksista. Tällaisia tilanteita on tehdastasolla 

lukuisia erilaisia. Konsernit tekevät sisäistä vertailuaan mm. 

kunnossapitokustannukset vs. tuotettu tonni eri tehtaiden välillä. Jos 

kustannukset ovat poikkeavan korkeat toisiin tehtaisiin nähden, niin divisioona 

tasolta on tyypillisesti tullut lisäkysymyksiä tai suoria kehotuksia alkaa alentaa 

kunnossapitoon liittyviä kustannuksia. Taas kerran, mikäli kustannukset eivät 

ole kirjattu riittävän ”oikein” joutuu tyypillisesti tehtaanjohto rakentamaan 

jonkinlaisen kustannuksia leikkaavan ohjelman tai toisaalta kaivamaan 

todelliset kustannukset esiin paremmin ja oikeellisemmin.  

Toinen haasteelliseksi asian tekevä asia voi hyvin olla tilanne, jossa oman 

kunnossapidon kustannuksia verrataan esim. ulkoisen palveluntarjoajan 

tarjoamaan kunnossapitopalveluiden hintaan. Palveluiden tarjoaja pyytää 

tyypillisesti kunnossapitokustannusdatan aikaisemmilta vuosilta tehtaalta. 

Näiden kustannuksien sisällä, jos tosiaan on paljon muutakin kuin pelkkä 

kunnossapitokustannus, johtaa tämä palveluiden tarjoajan näkövinkkelistä 

baseline tason vääristymään. Palveluiden tarjoaja hinnoittelee vain 

kunnossapitoon liittyvät kustannukset ja siihen linkittyvät kustannukset, kun 

taas ne paikallisesti yhdessä sovitut ns. muut asiat jäävät hinnoittelematta 

palveluiden tarjoajan toimesta. Kun palveluita ei ole hinnoiteltu 

sopimuspohjaiseen palveluun, niin on vaara, että nämä paikallisesti sovitut 

palvelut jäävät toteuttamatta tai niiden palveluiden toteutus jatkossa on erikseen 

veloitettavaa palvelua. Molemmissa tapauksissa taas palveluiden aiemmin 

tottunut käyttäjä tyypillisesti pettyy ja heijastaa pettymyksensä heikkona 
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asiakaskokemuksena ja kokee olevansa tyytymätön palveluiden tarjoajan 

tekemisiin.  

Edellä mainitusta kappaleessa olen siis pyrkinyt muistuttamaan raportoinnin 

tärkeydestä ja ennen kaikkea raportoinnin sisällön oikeellisuudesta.  

1.2.2 Ulkoistettu kunnossapito 

Ulkoistetulla kunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitomallia, jossa yhtiö on 

päättänyt luopua omalla henkilöstöllään toteutettavasta palvelusta ja ostaa se 

pitkäaikaisella sopimuksella valitulta kumppaniltaan, joka on juridisesti 

erillinen yhtiö. Tietenkin on olemassa mahdollista, että uuteen rakenteilla 

olevaan laitokseen / tehtaaseen solmitaan alun perin palvelusopimus jonkin 

palvelutoimittajan kanssa, joka vastaa alusta saakka kunnossapitopalvelun 

tuottamisesta yhtiölle. Tällaisessa tapauksessa ei luonnollisestikaan ole 

tapahtunut lainkaan mitään liiketoimintakauppaa eikä liikkeenluovutusta, vaan 

toiminta on alusta saakka ollut puhtaasti sopimuspohjaista toimitusta. 

Maailmalla tyypillisesti tällaisessa tilanteessa solmitut, uusien tehtaiden 

sopimukset, ovat usein solmittu jonkin kohdetehtaan laitteistoja toimittaneiden 

yhtiöiden kanssa. Suomalainen Valmet on mm. solminut tällaisia sopimuksia 

maailmalla paljon.   

Ulkoistava yritys sopii liikkeenluovutuksella henkilöstön siirrosta uuteen 

yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä ja samalla nämä kaksi yritystä ovat 

sopimuksellisesti sopineet sopimuksen laajuudesta, hinnasta, toimintavasta 

sekä tietenkin näihin edellä mainittuihin kohtiin liittyvien palveluiden 

veloituksesta. Usein, varsin tyypillisesti yritykset ovat keskenään sopineet myös 

toiminnan kehityksestä. Tuotantolaitoksien kunnossapitotoimintojen 

ulkoistuksen yhteydessä sovitut kehitykset pohjautuvat usein käyttövarmuuteen 

ja täten tuotantotehokkuuden kasvattamiseen sekä kunnossapitotoimintojen 

kehitykseen. 

Ulkoistavan yrityksen on sopimuksia neuvoteltaessa helppo vaatia palveluiden 

toimittajaa kehittämään toimintaa haluamaansa suuntaan ja tässä vaiheessa 

onkin äärimmäisen tärkeää tuoda julki ne epäkohdat, jotka ovat eniten 
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”jarruttaneet” omalla henkilöstöllä tehtävää palvelua sen laatua. On varsin 

tyypillistä, että ulkoistavalla yrityksellä on omasta toiminnastaan ja 

kunnossapidon tehokkuudesta harhainen kuvitelma. Täten on hyvin 

todennäköistä, että ulkoistava yritys antaa omissa lausunnoissaan ”liian” 

positiivisen kuvan kunnossapitonsa toiminnasta. Usein, kuten aiemmin sanoin, 

niin vaarana on myös se, että kunnossapidon kustannuksissa on sisällä sinne 

kuulumattomia kustannuksia. Tämä niin ikään väärentää pohjatietoa ja siten 

myös hankaloittaa kovasti palvelun tarjoajan kykyä hinnoitella palvelun sisältö 

oikein.  

Ulkoistuksen myötä myös kunnossapitotoiminnan raportointi usein paranee 

merkittävästi verrattuna siihen, että oma organisaatio huolehtii siitä palvelusta. 

Ulkoistavalle yritykselle on myös vuosikustannukset selvillä useammaksi 

vuodeksi eteenpäin ja voidaankin todeta, että muuttuvat kustannukset 

muuttuvat kiinteiksi kustannuksiksi ja näin ollen myös helpommaksi ennustaa. 

Toisaalta ulkoistavalla yrityksellä voi olla epärealistiset odotukset 

kunnossapitokumppanille. Sellaiset toiminnot, joiden tehokkuus ei ole ollut 

omalla henkilöstöllä toteutetussa kokonaisuudessa kunnossa, ei ulkoistus 

sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen automaattisesti tule muuttumaan 

parempaan suuntaan. Siksi tässä sopimuksen neuvotteluvaiheessa molemmin 

puolinen luottamus ja rehellisyys ovat todella tärkeässä roolissa. Yhdessä tulee 

todeta ja ymmärtää kunnossapidon nykytila ja yhdessä tulee sopia 

kehityssuunnitelma, mihin päin toimintaa lähdetään viemään. Visio tulee luoda 

yhdessä ja sille tulee rakentaa yhdessä strategia, jolla visiota kohti toimintaa 

viedään. Tässä tarvitaan molempien ponnistelua ja molempien yhtiöiden tukea.  

 

1.2.3 Oman kunnossapidon ja ulkoistetun kunnossapidon kombinaatio 

Jotkut teolliset yritykset ovat vuosia suosineet näiden kahden edellä mainitun 

toimintamallin yhdistämistä siten, että ovat valinneet ja miettineet ne oman 

liiketoiminnan kannalta kriittisimmät ”ydintoiminnot” jotka he haluavat 

jatkossakin hoitaa itse omalla henkilöstöllään. Tämän lisäksi he ovat miettineet 
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ne osa-alueet, joiden osaamista he eivät jatkossa halua ylläpitää ja kehittää. 

Nämä osa-alueet on neuvoteltu hoidettavaksi sopimuspohjaisesti joko yhden 

sopimuskumppanin kanssa tai useamman sopimuskumppanin kanssa. 

Etuna tällaisessa toimintamallissa on tietenkin se, että yritykselle itse jää vain 

pieni henkilökunta, joiden osaamista on huomattavasti helpompi ylläpitää. 

Samalla pienempi oma organisaatio, jos se on johdettu suunnitelmallisesti ja 

tehokkaasti, on helpompi mitoittaa täyteen työkuormaan ja tasata työhuiput 

sitten kumppaneiden kanssa. Nämä ns. ydintoiminnot ovat tyypillisesti sellaisia 

toimintoja, jotka ovat suoraan kytköksissä valmistettavan lopputuotteen laatuun 

ja toimitusvarmuuteen. 

Kombinaatiomallissa on erittäin tärkeää miettiä myös sellaiset toiminnot, jotka 

jäävät näiden ydinliiketoimintojen ulkopuolelle, mutta vaatii laitteistojen 

omistajalta toimenpiteitä näiden ylläpitämiseksi. Vaikka joitakin 

ydinliiketoiminnan ulkopuolisia sopimuspohjaisesti ostetaankin 

yhteistyökumppaneilta, vaatii tämän toiminnon valvonta usein työpanosta myös 

tilaajaorganisaatiolta. Tyypillisiä sopimuspohjaisia palveluita joita tällaisessa 

yhdistetyssä mallissa tehdään, ovat esimerkiksi korjaamopalvelut, jotka 

käsittävät laitekunnostuksen, koneistuksen ja joidenkin varaosien varastoinnin.   

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne muodostuu kirjallisuus osiosta, metsäyhtiöiden johdon 

haastatteluista sekä saatujen tulosten analysoinnista.  Teoria osuudessa pyritään 

antamaan lukijalle riittävät tiedot Suomen metsäteollisuuden historiasta sekä 

erivaiheista aina 1900-luvun alkupuolelta tähän päivään saakka, vaikka itse 

tutkimus sinällään tarkasteleekin vain 2000-lulla tapahtuneita muutoksia ja sen 

aikana syntynyttä kokonaan uudentyyppistä palveluliiketoimintaa. Lukijalla on 

riittävät tiedot tutkimustyön luettuansa muodostaa oma näkökantansa 

metsäteollisuuden elinkaareen ja erityisesti metsäteollisuuden palveluihin 

erilaisissa ympäristöissä. Metsäteollisuuden palveluiden osalta olen keskittynyt 
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tutkimuksessani nimenomaan kunnossapidollisiin palveluihin ja niiden 

erilaisiin muotoihin yhtiöissä. 

Tutkimuksessa tehdyt haastattelut on tehty yhtiöiden ylimmän johdon sekä 

tehdaspaikkakuntien ylimmän johdon kanssa ja haastattelujen tulokset 

esitellään tutkimustyössä anonyymisti. Haastatteluissa on ollut mukana kaiken 

kaikkiaan noin 10 henkilöä, jotka edustavat eri metsäyhtiötä, tämän lisäksi 

haastatteluissa on ollut mukana myös eri palveluita tuottavan yrityksen johtoa. 

Haastatteluissa mukana olleen laajan ja eritaustaisen henkilöiden jakauman 

perusteella, uskon haastatteluissa saatujen tietojen perusteella saavani kattavan 

läpileikkauksen tämän hetken ajattelumallista sekä tilanteesta. 

 

2 METSÄTEOLLISUUS SUOMESSA   

2.1 Metsäteollisuuden historia ja nykytila 

Paperiteollisuus on Suomessa ollut aikoinaan ja on edelleenkin erittäin 

merkittävä työllistäjä sekä maailman laajuisesti katsottuna ja asukaslukuun 

suhteutettuna Suomessa valmistetut paperitonnit / asukas ovat maailman 

kärkiluokkaa. Suomalaiset ovat myös maailman kärkiluokkaa paperin 

kulutuksessa. Metsäteollisuus tuotteet ovat edelleen suurin vientituotteemme 

maailmalle. Alla graafi antamassa kuvaan metsäteollisuuden viennin 

merkityksestä Suomelle. (Suorsa Jarmo, 2020) 
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Kuva 4. Metsäteollisuuden osuus suomen viennin arvosta. 

Suomalainen metsäteollisuus on niin ikään erittäin merkittävä työnantaja 

teollisuudessa. Metsäteollisuuden piirissä työskentelee noin 42.000 ihmistä suoraan 

ja välillisesti vielä 140.000 ihmistä lisää. Puhumme siis edelleen todella 

merkittävästi alasta, katsotaan sitä sitten mistä perspektiivistä tahansa. Alla 

muutama taulukko havainnollistamaan tilannetta.  (Rautavirta Marjukka 2020) 
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Kuva 5. Metsäteollisuuden työvoima. 

 

Taulukko 1. Metsäteollisuus Suomen kansantaloudessa. 

 

Metsäteollisuus on aikojen saatossa kehittynyt paljon ja historiansa aikajanalla 

katsottuna, edelliset kaksikymmentä vuotta ovat olleet kehityksessä lähes 

räjähdysmäiset. Paperintuotantoa nostettiin tasaisesti 1960 – 1998 aikavälillä noin 

miljoonasta vuotuisesta tuotetusta tonnista 10 miljoonaan tuotettuun tonniin. 

Kehitys oli todella voimasta. Vuodesta 2006 vuoteen 2019 tuosta 

tuotantokapasiteetista oltiin lakkautettu noin viiden miljoonan tonnin edestä 

konekantaa ja kokonaisia tuotantolaitoksia. Nykyinen Suomen metsäteollisuuden 

tuotantokapasiteetti on samalla tasolla, kuin se oli 1985. Muutos on ollut hurjaa, 

mutta ihmisten käyttäytyminen edelleen kehittyy ja tukee sen suuntaista kehitystä, 

että kapasiteettia joudutaan edelleen ajamaan alas. Tämä tuo tavallaan yhtiöille 

jatkun haasteen. 

Monet yhtiöt ovat muokanneet omaa tuotantoaan pois paperista ja pyrkineet 

muuttamaan omaa konekantaansa enemmän kartonkipohjaisiin tuotteisiin. 
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Kartongin tuotantoa on Suomessa pystytty nostamaan liki tasaisella trendillä 

kuudessakymmenessä vuodessa 500.000 tonnin tasolta noin 4 miljoonaan tonniin. 

 

2.2 Tutkimuksessa käytetyt Suomalaiset metsäteollisuuden tuottajat 

2.2.1 Stora Enso 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden 

uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. 

Asiakkaita ovat pakkausvalmistajat, brändin omistajat, paperin ja kartongin 

valmistajat, kustantajat, jälleenmyyjät, painotalot, jatkojalostajat sekä 

rakennus- ja puusepänteollisuuden yritykset. Puukuituun pohjautuvat 

materiaalit ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä. Ratkaisut tarjoavat vähähiilisen 

vaihtoehdon uusiutumattomiin luonnonvaroihin pohjautuville tuotteille. Stora 

Enson palveluksessa oli keskimäärin 26.096 henkilöä vuonna 2019. Konsernin 

liikevaihto vuonna 2019 oli 10,1 miljardia euroa ja operatiivinen liiketulos 1,0 

miljardia euroa. Osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssa (STEAV, 

STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). (Stora Enso 

vuosikertomus 2019) 

 

2.2.2 UPM-Kymmene 

UPM-Kymmene Oyj perustettiin syksyllä 1995, kun Kymmene Oyj, Repola Oy 

ja Repolan tytäryhtiö Yhtyneet paperitehtaat Oyj ilmoittivat fuusiostaan. Uusi 

yhtiö, UPM-Kymmene, aloitti toimintansa 1. toukokuuta 1996. (UPM-

Kymmene vuosikertomus 2019) 

Yhtiön historia ulottuu kauas suomalaisen metsäteollisuuden alkulähteille. 

Yhtiön ensimmäinen mekaaninen sellutehdas, paperitehtaat ja sahat aloittivat 

toimintansa 1870-luvun alkupuolella. Selluntuotanto alkoi 1880-luvulla ja 

paperin jalostus alkoi 1920-luvulla. Vanerintuotanto aloitettiin seuraavalla 

vuosikymmenellä. (UPM-Kymmene vuosikertomus 2019) 
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Sukupuun juurien vanhimmat haarat löytyvät Valkeakoskelta ja 

Kuusankoskelta. Aktiebolag Walkiakoski perustettiin vuonna 1871, kun taas 

Kymmene Ab perustettiin vuonna 1872. Moni merkittävä suomalainen 

metsäyhtiö kuten Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Kaukas, Kajaani, Schauman, 

Rosenlew, Raf. Haarla ja Rauma-Repola, on vuosien mittaan sulautunut 

nykyiseen UPM-konserniin. (UPM-Kymmene vuosikertomus 2019) 

 

2.2.3 M-Ryhmä 

Metsä-ryhmä (Metsä-Group) on kilpailijoistaan hieman poikkeava 

metsäteollisuus konserni. Metsä-Group on osuuskunta, joka toimii noin 30 

maassa. Liikevaihdolla mitattuna on aiemmin esitellyistä kilpailijoistaan jonkin 

verran pienempi. Liikevaihtoa konserni tekee noin 5,5 miljardia euroa ja 

työllistää noin 9600 henkilöä. Pääkonttori konsernilla on Espoossa. Konserni 

muodostuu useammasta erillisestä yhtiöstä, jotka ovat: Metsä Board, Metsä 

Fibre, Metsä Forest, Metsä Tissue sekä joukko maakohtaisia erillisiä yhtiöitä. 

(Metsä-Group vuosikertomus 2019) 

 

3 METSÄTEOLLISUUDEN RAKENNEMUUTOKSEN 

MAHDOLLISUUDET PALVELUYHTIÖLLE 

 

3.1 Palveluyhtiöiden historia metsäteollisuudessa 

Metsäteollisuuden piirissä palveluyhtiöiden käyttö on nykyaikana aivan 

erilaisella tasolla verrattuna vuosikymmenien takaiseen aikaan. Jos lyhyesti 

tarkastelemme 1960-lukua, niin silloisilla tehdaspaikkakunnilla oli tapana 

toteuttaa lähtökohtaisesti lähes kaikki palvelut itse omalla henkilöstöllä. Tällöin 
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tehtaiden henkilökunnan määrät olivat jopa monin kertaiset verrattuna nykyisiin 

henkilömääriin tehtaalla. 

Tehtaan oma organisaatio hoiti niin rakennusten kunnossapidon kuin myös 

rakennuksien rakentamisen, ainakin osaksi. Kunnossapidon puolella taas 

alueilla oli jopa omat pienvalimot, joissa valettiin mm. kunnossapitotöissä 

käytettäviä lyijyvasaroita. Tehtaalla oli omat puusepän verstaat, joissa puusepät 

tekivät niin huonekaluja kuin myös muita tarvittavia muotteja sekä laboratorion 

käyttöön tarvittavia tarvikkeita. Hyödykkeitä oli moneen lähtöön ja tekijöitä oli 

niin ikään joka lähtöön. 

Suuremmissa määrin palveluyrityksiä käytettiin tehtaiden vuosihuolloissa, joita 

oli juhlapyhinä, mutta myös juhlapyhien ulkopuolella. Tällöin tehdasalueen 

henkilömäärä saattoi edelleen moninkertaistua, tällä kertaa tehtaan laitteistojen 

vaativasta huoltotyöstä johtuen.  

Aikaisemmilla vuosikymmenillä palveluliiketoiminnat olivat niin ikään 

erilaista. Tehtaiden vuosihuoltoihin osallistui ulkopuolisena pääsääntöisesti 

silloisten laitetoimittajien henkilökuntaa, joilla itsellään oli merkittävissä 

määrin henkilökuntaa huolto-organisaatioissaan. Laitevalmistien omissa 

huolto-organisaatioissa työskentelevät ihmiset kiersivät käytännössä kaikki 

suomen paperi, kartonki ja sellutehtaat vuorollaan. Kun näiden laitetoimittajien 

oma henkilökunta alkoi käydä liian ohueksi, alkoivat laitetoimittajat pikkuhiljaa 

käyttämään paikallisia pienyrityksiä omina apuinaan huoltotöissä. Seuraavat 

vuosikymmenet alkoivat kasvattamaan näiden paikkakunnilla toimivien 

pienyritysten suosioita ja tehtaat alkoivat käyttää heitä myös laitevalmistajien 

tilauksien ulkopuolisissa töissä. Pikkuhiljaa laitevalmistajat alkoivat ajaa 

omaan huolto-organisaatioitaan pienemmäksi ja samalla alkoivat kasvattaa 

omaa kumppaniverkostoaan suuremmaksi. Monet paikkakunnilla toimivat 

pienyrittäjät tekivät laitevalmistajien kanssa sopimuksen, jolloin 

laitevalmistajat ottivat asiakkailta / tehtailta tilaukset vastaan, lähettivät itse 

paikanpäälle vain töiden valvojan ja itse tekijät tulivat paikkakunnan 

alihankkijalta. Voidaan todeta, että kunnossapidollinen palveluliiketoiminta on 
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saanut syntyperänsä juuri laitevalmistajien toimintamallista, joissa oma 

kenttäorganisaation madaltaminen on ollut tavoitteena. 

Nämä paikkakunnilla kehittyneet pienyritykset palvelivat paikkakunnan 

tehdasta vuositasolla jopa merkittävän suurella volyymilla. Laitevalmistajien 

kanssa solmittujen sopimuksien puitteissa nämä yritykset laajensivat omaa 

palveluiden tarjontaa koskemaan myös muita tehtäviä, joita he toteuttivat 

suoraan tehtaille ilman että laitevalmistajat olivat tässä tilaus – toimitusketjussa 

mukana laisinkaan. Oli syntynyt uusi merkittävä kunnossapidollinen 

palveluliiketoiminnan perustus. 

Tehdastasolla oli edelleen voimissaan ajatusmalli, jota myös silloinen 

paperiliitto kovasti tuki, että mahdollisimman paljon piti tehdä itse ja omalla 

henkilökunnalla. Ulkopuolisen työvoiman käyttö oli siis rajattua.  

Aikakaudella, jossa tehtaan ”omavaraisuus” resurssien mielessä oli tavallaan 

turvattu, alkoi muuttua jo 1960-luvulla, mutta muutosnopeus oli alussa varsin 

maltillinen. Tehtaiden henkilökunnan lukumäärä tippui pikkuhiljaa kaikilla osa-

alueilla. Teknologinen kehitys tuki tätä trendiä niin ikään, mutta myös se puoli 

eteni maltillisesti. Teknologia mahdollisti ajansaatossa sen, että yhä enemmissä 

määrin voitiin siirtää ihmisten tekemään työtä digitaaliseksi. 

Tehtaiden toteuttama omatoiminen kunnossapito oli edelleen 1960-luvulla jopa 

merkittävästi ylimitoitettu tarpeeseen nähden. Luontainen poistuma ja tiettyjen 

ammatillisten osaamisten puute alkoivat muodostua myös kunnossapidon 

saralle sellaisen suunnan, jossa tiettyjä osaamisia aloitettiin ostamaan 

markkinoille muodostuneilta kumppaneilta. Toimintamalli, jossa omaa 

organisaatiota ajettiin luontaisilla menetelmillä pikkuhiljaa pienemmäksi, 

toteutettiin hallitusti aina 2000-luvulla saakka. Metsäteollisuudessa ei 1960-

2000-luvulla käyty käytännössä yksiäkään YT-neuvotteluita sellaisista 

toiminnoista, joissa henkilökuntaa olisi irtisanottu. Tietenkin poikkeuksena 

mahdolliset tehdaslinjojen lopetukset tai vastaavat. 

Tehdastasolla kunnossapidollinen toimintojen suunnitelmallisuus ja tehokkuus 

ja edellä mainittujen mittaaminen alkoi voimistumaan 1980-luvulla. Tässä 
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yhteydessä käytännössä kaikki toimijat Suomessa aloittivat lisäämään 

palveluiden ostoa ja pienentämään oman henkilökunnan rekrytointeja. 

Paikkaavia rekrytointeja tehtiin ja tehdään edelleen, mutta niiden perusteena on 

aikaisemmin esitelty Corel ja noen Corel ajatusmalli takana. Tehtaat ja siten 

metsäteollisuusyritykset aloittivat siis keskittymään omalla henkilökunnalla 

tuotannon kannalta välttämättömiin tai kriittisiin tehtäviin. Syntyi 

kunnossapidon palveluliiketoiminnoille toinen kasvua kannustava tukipilari.  

 

3.2 Palveluyhtiöiden integroituminen metsäteollisuuteen ja sen merkitys 

Palveluyhtiöiden integroituminen osaksi metsäteollisuusyrityksien toimintaa on 

muodostunut erilaisissa vaiheissa. Kuten aikaisemmassa kappaleessa todettiin, 

on palveluyhtiöiden synty edennyt erilaisissa sykleissä ja aika erilaisissa 

vaiheissa. Voidaan sanoa, että varsinainen kunnollinen integroituminen alkoi 

vasta siinä vaiheessa, kun tehdastasolla alkoi tapahtua ensimmäiset 

kunnossapidon ulkoistamiset. Ensimmäiset metsäteollisuuden kunnossapidon 

ulkoistamiset tapahtuivat vasta tullessamme vuoteen 2007 ja sen jälkeiseen 

aikaan. Vuonna 2006 oli liittojen (Metsäteollisuus Ry ja Paperiliitto Ry:n) välit 

varsin kireällä. Aika oli varsin lakkoherkkää aikaa ja useita paikallisia ja 

valtakunnallisia lakkoja oli usein. Tilanne kärjistyi oikeastaan jo edeltävänä 

vuonna (vuonna 2005) keväällä, jolloin metsäteollisuus julisti alalle työsulun. 

Tämä koski koko Suomen kaikkia tehtaita ja tuotantolaitoksia, yhteensä noin 

24.000 paperiliiton työntekijää. Työsulku kesti kaiken kaikkiaan yhteensä noin 

kuusi viikkoa. 

Ulkoistukset alkoivat joidenkin toimijoiden osalla vuonna 2008 ja 2009. 

Suuremmissä määrin Stora Enso oli alalla tavallaan aloitteen tekevänä tahona. 

Stora Enson solmiessa sopimus Empower Oy:n kanssa Anjalankosken tehtaan 

kunnossapidon ulkoistuksesta alkuvuodesta 2008 ja seuraavana vuonna ilmoitti 

myyvänsä muut omien kunnossapitoyhtiöidensä osake-vähemmistön (49%) 

ABB konsernille. Uusi yhtiö muodostui, joka sai nimekseen Efora. Näin ollen 
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Stora Enso Suomi oli ulkoistanut kaikkien tehtaidensa kunnossapidon ulkoiselle 

palvelun tarjoajalle.   

 

3.3 Palveluyhtiöiden tulevaisuus Suomen metsäteollisuudessa 

Tutkimuksessani haastateltu ja keskusteltu suurien metsäyhtiöiden johdon 

kanssa. Näin ollen jo toteutunut on helppo kirjoittaa historiaksi. Se, millaiseksi 

tulevaisuus tulee näyttäytymään palveluyhtiöille, on tietenkin osin vain 

spekulaatiota. 

Historia kuitenkin on osoittanut trendin ja pidemmällä aikajänteellä katsottuna 

tuo trendi on ihan looginen. Tutkimuksessani ei ole siis löytynyt mitään sellaista 

suurta poikkeavaisuutta, joka muuttaisi aikaisemman kehittyneen trendin 

jotenkin toisen laiseksi tai muuttaisi oleellisesti suuntaa. 

Palveluyhtiöille on ja tulee olemaan edelleen kasvavissa määrin rooli niin 

metsäteollisuuden kunnossapidossa, kuin myös muiden alojen 

kunnossapidossa. Tämä ei välttämättä tarkoita kaikilla aloilla sitä, että tässä 

olisi odotettavissa jokin merkittävä ulkoistus buumi, vaan pikemminkin 

päinvastoin. Seuraavat vuodet on odotettavissa mieluummin tasaisesti kasvavaa 

liiketoimintaa palveluyhtiöiden markkinassa ja nopeita kasvupyrähdyksiä voi 

tapahtua tietenkin yksittäisissä yrityksissä mieluummin kuin koko alalla.  

Merkit tukevat kuitenkin nyt sitä, että metsäteollisuus yritykset karsivat 

mieluummin oman henkilöstön määrää, joka on tavallaan samanlainen trendi ja 

käyttäytymismalli, joka oli jo aikoinaan 1980- luvulla. Oman henkilöstön 

jäädessä eläkkeelle tai joiden yksittäisten konelinjojen sulkeminen aiheuttaa 

käytännössä väistämättä siihen konelinjaan ja ympärillä olevien henkilöiden 

työsuhteiden päättymisen.  

Metsäteollisuus yritykset, varsinkin painopaperiliiketoiminnassa olevat 

yritykset, kärsivät juuri nyt myös koronaviruksen vuoksi merkittävästi 

vähentyneistä paperitonneista. Tämä siis edelleen tukee sellaista teoriaa, jossa 
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metsäyhtiöiden on entistä enemmän keskityttävä kiinteiden kustannuksien 

hallittuun ja merkittävään vähentämiseen. 

Äkillisiä kysynnän vähentymisiä on tapahtunut aikamme historiassa 

muulloinkin, mutta painopaperin kysyntä on nyt tosiaan laskenut reilussa 

kymmenessä vuodessa uudestaan sille tasolle, jossa se oli 1985-luvulla. 

Suomessa tuotetusta painopaperista on siis tuotannosta tippunut puolet pois. 

Nämä tiputukset eivät ole miltään osin koronaviruksen aikaansaamaa hetkellistä 

kysynnän pienenemistä, vaan ihan pysyvää kysynnän pienentymää. Tämän 

päälle, kun lasketaan koronaviruksen vaikutukset, on selvää, että tilanne on 

vakava. 

Historiassa tapahtuneet äkilliset kysynnän pienentymiset ovat tulleet tutuksi, 

mutta samoin on myös se, että yhdenkään jostakin ulkoisesta kriisistä johtuva 

kysynnän pienentyminen ei ole johtanut elpyessään siihen, että olisi palauduttu 

ennen kriisiä edeltävälle tasolle. Jokainen äkillinen ulkoinen kriisi on syönyt 

pysyvästi osan kysynnästä pois. Se, millaiselle tasolle koronaviruksesta johtuva 

kysynnän heikentyminen tulee palautumaan ja milloin kysynnän odotetaan 

uudelleen nousevan, onkin sitten ihan toinen kysymys, siihen ei taida olla 

kenelläkään vastausta. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että tämä kriisi tällä 

kertaa olisi jollakin tavalla erilainen. Siksi onkin syytä varautua siihen, että 

painopaperin kysynnästä tulee taas pysyvästi jäämään pois suuri osa. 

 

Tämä painopaperin suuri kysynnän heikkeneminen tukee edelleenkin sitä 

skenaarioita, jossa palveluyhtiöiden kasvu on perusteltua. Tällaisessa 

epävarmassa tilanteessa, jossa kysynnän tasosta ja elpymisestä ei ole 

kenelläkään mitään tietoa, on varmasti metsäyhtiöiden edunmukaista tukeutua 

mieluummin muuttuvien kustannuksien käyttäjäksi kuin kiinteiden 

kustannuksien ylläpitäjäksi.  
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4 TUTKIMUSTYÖ 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on tehty haastattelemalla merkittävästi metsäteollisuus yrityksien 

johtoa konsernin tasolla sekä myös tehdastasolla. Tavoitteena oli saada riittävän 

laaja kuva jokaisen yhtiön johdon näkemyksestä edustamassa yrityksen 

näkemykseen kunnossapidon tilasta nykyisellään ja miten sen odotetaan 

kehittyvän lähitulevaisuudessa. Tutkimuksen tulokset olen analysoinut ja 

tiivistänyt ne luettavaan muotoon. Tutkimuksessani olen saanut luvan julkaista 

tutkittavat yritykset, mutta tutkimukseen osallistuvien haastateltavien 

henkilöiden nimet olemme sopineet jätettäväksi pois julkaisusta. Tämä 

anonyyminä haastattelujen antaminen on varmistanut sen, että henkilöiden on 

ollut helpompi puhua asioiden laajuudesta juuri niin kuin ne on eikä tarvetta ole 

ollut jättää mitään erityistä tai merkityksellistä kokonaisuutta asiasta pois. 

Olen tutkimuksessani käyttänyt esitietona henkilöille lähetettävän kysymys ja 

pohdinta aineiston, jonka pohjalta myöhemmin toteutettu haastattelu 

toteutettiin. Aiheena haastattelulla oli kaksi aihekokonaisuutta. Ensimmäinen 

aihekokonaisuus koski ulkoistetun / oman kunnossapidon arviointia ja toinen 

kokonaisuus koski kunnossapito strategiaa pidemmällä aikajänteellä ja sen 

merkitystä yhtiön toiminnan suunnittelussa sekä tehdaspaikkakuntien 

vertailussa. Molempien aihealueiden ympärillä oli samat kysymykset: 

1. Koneiden ja laitteiden käytettävyys 

2. Kustannuksien kehittyminen pitkällä aikavälillä (10v) 

3. Kustannuksien kehittyminen lyhyemmällä aikavälillä (5v) 

4. Suunnitelmallisuus päivittäisessä kunnossapidossa 

5. Suunnitelmallisuus pitkäntähtäimen kunnossapidossa 

6. Kunnossapito-organisaation tehokkuus 

7. Kunnossapito-organisaation rakenne 

8. Muutoksien aikaansaaminen  
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9. Muutoksien läpivienti 

10. Kunnossapidon raportointi 

Mielenkiintoisen tässä teki se, että lähtökohtaisesti kaikki joutuivat miettimään 

osin pitkääkin edustamansa yhtiön tilannetta ja sitä, kuinka he asemoivat oman 

toimintansa tässä kontekstissa. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuvat henkilöt 

kertoivat, että löysivät tämän kysymyksien aiheuttaman pohdinnan tuloksena 

uusia aihioita mietittäväkseen jatkosuunnittelussa. 

Yhtiöitä, joita tutkimuksessa on käytetty, on kolme. Näiden kolmen yhtiön 

toimintatavat ja omistusrakennekin ovat toisistaan poikkeavia. Tutkimuksen 

suorittamisen aikana olen jokaisesta yhtiöstä ja niiden toimintatavoista löytänyt 

hyviä ja toisistaan poikkeavia malleja, mutta myös havainnut, että toiset yhtiöt 

ovat joissakin asioissa merkittävästi toisia yhtiöitä jäljessä. 

Ehkä kuvaavinta itse tutkimuksessa oli havaita se, että itse kunnossapidon 

toteuttajalla ei juurikaan ollut kunnossapidon laatuun, kustannuksiin tai 

suorituskykyyn kovinkaan suuria vaikutuksia. Suurimmat vaikutukset tulivat 

tehdastasolla itseasiassa raportoinnin merkityksessä ja paikallisessa 

johtamisessa. 

Toisille yhtiöille olivat tärkeitä eri asiat, kuin toisille. Lähtökohtaisesti 

kuitenkin kaikille koneiden ja laitteiden käytettävyys oli tärkeimmässä roolissa, 

vaikka markkinatilanne ohjaa tietenkin aika ajoin ehkä jopa ajattelemaan 

toisella tavalla. Suunnittelemattomat laitevauriot, joiden vaikutusta koneiden 

käytettävyyteen ei ole ennakoitu, olivat kaikkien yhtiöiden mielestä tavallaan 

toiminnan epäonnistumista. Vuosikustannuksien ylitys katsottiin yleisesti 

samalla tavalla, eli jotakin ei ole osattu tehdä oikein, kun kustannukset ovat 

karanneet yli suunnitelman. Näiden kustannuksien seuraamisessa on kuitenkin 

hyvä havaita myös se, että niiden tuotantolaitoksien, joiden investoinnit ovat 

olemassa olevaan tehdaslaitteistoon nähden korkeammalla tasolla kuin toisten, 

niin kunnossapitokustannukset ovat maltillisemmalla tasolla ja samoin myös 

koneiden käytettävyys on tyypillisesti ollut korkeammalla tasolla. Tätä ei voida 

pitää selvyytenä, vaan yleisenä huomiona tilanteesta.  
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Tutkimukseni pohjautuu suurilta osin juuri henkilöiden haastatteluihin 

esitettyjen kysymyksien pohjalta. Luonnollisesti haastattelujen aikana olemme 

keskustelleet asian ympärillä laajemminkin, mutta olen pyrkinyt käyttämään 

vain sitä tietoa tutkimuksessani, jotka pohjautuvat esitettyihin kysymyksiin ja 

samat kysymykset on käyty myös kaikkine toistenkin tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden kanssa. Näin olen pyrkinyt aikaansaamaan 

tutkimuksessani tilanteen, jossa tutkimuksen sisältö on mahdollisimman 

neutraali kaikkien osapuolten kesken. 

Tutkimuksessa on lähtökohtaisesti käytetty varsin vähän muuta tieteellistä 

kirjallisuutta tai julkaisuja. Vastaavia ei oikein ole olemassa, vaan olemassa 

olevat julkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti jonkun yhtiön toimintatapaan eikä 

täten käsittele asiaa neutraalisti kolmen toimijan kesken. 

Uskon, että olen saanut tekemälläni menetelmällä aikaan riippumattoman 

tutkimuksen siitä, millainen on ollut 2000-luvulla yhtiöiden valittujen 

strategioiden vaikutus palveluliiketoiminnan kasvuun ja vakiinnuttamiseen 

metsäteollisuuden kunnossapidossa. 

Metsäyhtiöiden asenteet palveluyhtiöitä kohtaan on muuttunut oleellisesti 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaikki haastateltavat ovat siitä yhtä 

mieltä, että metsäyhtiöiden ydinosaaminen ei ole kuitenkaan laitteiden 

kunnossapito, vaan lopputuotteen valmistus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että kaikki haastatellut henkilöt olisivat halukkaita ulkoistamaan 

palveluntoimittajalle kunnossapidon toteutuksen. 

  

4.2 Tutkimustyön kulku 

Tutkimuksen haastattelut suorin sellaisessa järjestyksessä, jossa ensin keskityön 

konsernin johdon haastatteluihin ja tein ne kaikki melko lyhyellä aikavälillä. 

Tämän jälkeen vedin yhteen haastattelut, jonka jälkeen siirryin haastattelemaan 

tehdastason johtoa. Konsernijohdon haastattelujen aikana sain kohtalaisen 
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käsityksen nykytilasta ja siitä, mitä keskipitkällä aikajänteellä on tapahtunut ja 

toisaalta on mahdollisesti tapahtumassa seuraavien vuosien aikana. 

Kaikilla konserneille ei ole selkeää kunnossapito strategiaa konsernitasolla, 

vaan yllättävää oli se, että lähes kaikilla kunnossapito strategia jää tehdastasolle 

tai korkeintaan divisioona tasolle. Yllättävää mielestäni oli myös se, että 

konsernit eivät ole tätä konsernitason kunnossapito strategian potentiaali 

hyödyntänyt osana tehostamisohjelmiaan. 

Tehdessäni haastatteluja konsernijohdolle, saimme usein pitkän keskustelun 

aikaiseksi juuri strategian merkityksestä toimintatapoihin ja siihen, millaiseksi 

he uskovat oman kunnossapito menetelmien ja osaamisen kehittyvän. 

Tehdastasolla kunnossapitostrategia tuntui olevan kaikilla, mutta mielestäni 

tässä yhteydessä on väistämättä katsanto liian lähellä omaa vastuualuettaan ja 

asiat tehdään paikkakunnan parhaalla tavalla eikä konsernin kannalta parhaalla 

tavalla. 

Haastattelujen jälkeen tein vielä joillekin haastatelluille henkilöille 

lisäkysymyksiä ja asian sisällön oikein ymmärryksen varmistamisia ennen itse 

analysointi vaihetta. 

Kaiken kaikkiaan olen varsin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka avoimesti 

pääsin kaikkien haastateltavien henkilöiden kanssa keskustelemaan.  

 

4.3 Tutkimustulokset 

4.3.1 UPM-Kymmene  

UPM:llä on tutkimuksessa mukana olleista konserneista ehkä kaikkein 

perinteisin tapa toteuttaa laitoksiensa kunnossapitoa. Konserni ei juurikaan ole 

ulkoistanut paperi, kartonki ja sellutehtaidensa kunnossapitoa, vaikkakin 

sahaliiketoimintansa puolella ovat näin tehneet. Konserni on tutkimus 

aikavälillä lakkauttanut useamman tehtaan, mutta samalla myös luontaisen 

poistuman kautta pienentänyt kunnossapito-organisaatioidensa kokoa 
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merkittävästi. Konsernissa ei tavallaan ole tehty konserni linjausta siitä, että 

ulkoistuksiin ei oltaisi lähdössä ja vuosien aikana tällaisia tutkimuksia on myös 

tehty. Kuitenkaan tutkimukset eivät ole johtaneet siihen, että ulkoistuksia oli 

viety läpi, vaan arvioidut hyödyt ulkoistamisesta on jäänyt verraten pieneksi tai 

asian sisällöllä on koettu olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Konserni tasolla mahdollisesta kokonaisvaltaisesta ulkoistamisesta on joitakin 

kertoja ollut keskustelua, mutta pidemmälle johtaneisiin toimenpiteisiin tämä ei 

ole vienyt. Konserni on pääsääntöisesti antanut valtuuden tehdaspaikkakunnille 

toteuttaa omaa linjaansa ja konserni / divisioona tasolla tehtaita sitten seurataan 

kokonaisuutena, niiden tehokkuutta tuotannossa sekä tietenkin myös 

kustannuksissa, joissa kunnossapitokustannukset ovat yhtenä osana 

seurannassa. 

Konsernitasolla kunnossapitostrategia on antanut tehdastasolle ja divisioonille 

aika ison vapauden päättää heille sopivasta tavasta toteuttaa kunnossapito. 

Konsernitasolla seuranta tapahtuu divisioonien raportoinnin yhteydessä, mutta 

kunnossapito on vain yhtenä aiheena ja useinkaan ei nouse suureksi asiaksi. 

Poikkeuksena on tietenkin mittavat vaurioita jossakin tuotantolaitoksessa, joka 

näkyy tuotannon menetyksenä sekä tietenkin myös kasvaneina kustannuksina. 

Konsernitasolla ohjausta tapahtuu kuitenkin vuosihuoltojen suunnitelluissa 

aikataulutuksissa. Samassa kvartaalissa massiivisia tuotantolaitoksien 

vuosihuoltoja pyritään välttämään. Tämä luonnollisesti auttaa vakauttamaan 

konsernin kassavirtaan, mutta takaa myös paremmat edellytykset resurssien 

saatavuudelle.  

Strategia osuudessa haastatteluissa ilmeni voimakkaasti tuotantolaitoksien 

kokonaistehokkuus ja sen osana tietenkin koneiden ja laitteiden käytettävyys. 

Käytettävyyttä suunnitellessa on osana tietenkin kunnossapidon 

suunnitelmallisuus ja tietenkin sen toteuttaminen. Jokaisella tuotantolinjalla on 

omat käytettävyys tavoitteet, joissakin laitoksissa keskitytään 

kokonaishyötysuhteeseen ja toisissa taas enemmän aikahyötysuhteeseen. 

Kaikissa tuotantolaitoksissa seurataan kuitenkin tarkasti teknistä käytettävyyttä 
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ja sitä, kuinka paljon teknisistä vioista johtuen on tuotantolinja jäänyt 

tuotantotavoitteestaan jälkeen. 

Koneiden ja laitteiden käytettävyys on tehdastasolla luonnollisesti merkittävästi 

korkeammalla seurannan prioriteettitasolla kuin konsernissa. Näin tulee ollakin, 

koska tuotantolaitoksien tavoitteet tulee asettaa kuitenkin sellaiselle tasolle, että 

tuotantolaitoksien henkilöstö kokee mahdollisuuden tavoitteisiin 

vaikuttamiseen. Ajatus konsernissa lähteekin siitä, että jokainen yksilö voi 

omalla työllään vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka hyvin koneet ja laitteet 

toimivat. Tämä koskee tuotantoa samalla tavalla, kuin kunnossapitoa. 

Kustannuksien kehittyminen pitkällä aikavälillä on ollut selkeästi madaltuvassa 

trendissä, vaikka tietenkin poikkeuksia joidenkin tuotantolaitoksien kohdalla on 

ollut havaittavissa. Suurin syy kustannuksien pienentymiseen juuri 

kunnossapidon osalla lieneekin se, että kunnossapito organisaatiota on 

pienennetty hallitusti ja tietenkin myös se, että teknisesti heikommassa 

kunnossa olevia tuotantolinjoja on modernisoitu koko ajan ja myös joitakin on 

kokonaan suljettu pysyvästi. Kustannuspaineet ovat edelleen vahvasti osana 

suunnittelua ja paineet kustannuksien pienentämiseen on olemassa.  

Tehokkuutta tullaan edelleen hakemaan tuotantolaitoksien tasolla ja oman 

henkilökunnan määrän odotetaan edelleen seuraavan viiden vuoden aikana 

laskevan. Pääsääntöisesti tuotantolaitoksien henkilökunnan määrä tulee 

laskemaan luontaisilla menetelmillä.  

Osana tuotantolaitoksien lyhyen ja pidemmän aikavälin suunnittelua on ollut 

yhdistää tiettyjä kunnossapidon ja tuotannon tehtäviä yhdeksi. Jotkut yhtiöt 

puhuvat tässä yhteydessä käyttäjäkunnossapidosta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että 

tiettyjä kunnossapidon perinteisiä tehtäviä on sovittu jatkossa toteutettavan 

osana tuotannon henkilökunnan tehtäviä. Tuotannon henkilökunta tekee 

operaattoritasolla pääsääntöisesti työaikamuotoa TAM37, eli keskeytymätöntä 

vuorotyötä. Operaattoreiden työskennellessä vuoroissa, myös itse tuotantoa 

tehdään keskeytymättä, joten myös tiettyjä kunnossapidollisia tehtäviä, joita 

voidaan tehdä koneiden käydessä, on siirretty tuotanto operaattoreiden 
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tehtäväksi. Nämä tehtävät ovat tyypillisesti erilaisia valvontakierroksia tai 

voiteluihin liittyviä kierroksia, mutta mukana on myös varsinaisia 

häiriökorjauksiakin. Tämä on vaihtelevaa eri tehtaiden välillä ja riippuu 

tietenkin tehdas ja operaattoritasolla merkittävästi myös itse operaattorin 

ammattitaidosta sekä halusta oppia ja tehdä uutta. 

Konsernissa oikeastaan kaikilla tasoilla korostettiin ennen kaikkea 

suunnitelmallisuutta. Yllätyksistä ei oikein pidetä ja nimenomaan tuotannon 

suunnittelua ja kunnossapidon suunnittelua pidettiin tärkeänä. Kunnossapidon 

suunnitelmallisuuteen onkin panostettu viimevuosina paljon ja ennen kaikkea 

viimeisen viiden vuoden aikana myös kunnossapidon raportoinnin 

parantamiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Raportoinnin menetelmissä on 

taas tuotantolaitoskohtaisia eroja, mutta kaikki käyttävät kuitenkin samaa 

järjestelmää raportoinnin tuottamiseen. Raportoinnissa on myös vielä liian 

paljon käyttäjäkohtaisia eroja, tämä tavallaan on kuitenkin luonnollista, koska 

jokainen ihminen on kirjoitus asultaan erilainen. Konserni on myös avannut jo 

useampi vuosi sitten kunnossapidon alihankkijoille oikeudet 

tietojärjestelmiinsä rajatuin oikeuksin, mutta alihankkijat syöttävät ja 

raportoivat tietyt oma tekemänsä työt suoraan konsernin järjestelmään. 

Konsernissa ei ole erillistä kunnossapidosta vastaavaa johtajaa, vaan tämä 

funktio hoidetaan tehdastasolla paikallisesti. Tyypillisesti tuotantolaitoksella 

kunnossapidosta vastaava taho raportoi tehtävistään tuotantojohtajalle tai 

vastaavalle positiolle. Organisoituminen on tehty ns. linjakohtaisesti, jossa 

tuotantolaitoksien erillisillä osastoilla on pienet omat vastuualueet. Nämä 

vastuualueet ovat esimerkiksi Puunkäsittely, massaosasto, kuivauskone tai 

paperikone, jälkikäsittely. Nämä edellä mainitut alueet ja niiden vastuiden 

sisällä olevat toteutuksesta vastaavat tahot ovat varsin pieniä erillistiimejä. 

Tiimit ovat jaettu vielä osaamisen ja koulutuksien perusteella mekaaninen, 

sähkö –ja automaatio osastoihin. Edellä mainittuja tiimejä vielä tyypillisesti 

täydentää erillinen, laajemmalla vastuualueella toimiva mittaavan 

kunnonvalvonnan erillisyksikkö. Näillä mainituilla toiminnallisilla 

pientiimeillä hoidetaan ns. päivittäinen kunnossapito. 
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Kunnossapidon tehokkuutta pidettiin kohtuullisella tasolla, vaikkakin 

tiedostettiin samalla, että tehostamisen potentiaalia on edelleen olemassa. 

Kunnossapidon henkilöstön tehollinen työaika on tarkastelujaksolla parantunut 

merkittävästi, mutta parantamisen varaa on edelleen reilusti. Nykyisellä 

organisaatioiden koolla pitäisi saada entistä enemmän tehtyä työsuoritteita omin 

voimin. Samaan aikaan, kun oman henkilökunnan lukumäärä on pienentynyt, 

niin erilaisten palveluiden osto on kasvanut liki samassa suhteessa. 

Kunnossapidon organisaation rakenne on tuotantolaitoksilla matalahko. 

Funktion johdossa toimii kunnossapitopäällikkö, jonka alaisuudessa toimii 

tuotantolaitoksesta riippuen osasto insinöörejä erilaisilla vastuualuilla. Osasto 

insinöörien alaisuudessa toimii työnjohto ja työntekijät. Päivittäisen 

kunnossapidon toteutuksen päälle organisaatiossa on tyypillisesti mukana 

erillisenä toiminteena projektien hallinta, jonkinlainen suunnittelu toiminto, 

rakennuksista vastaava taho sekä mahdollisesti erillinen ”shutdown manager”, 

jonka päätehtävänä on vuosihuoltojen suunnittelun kasassa pitäminen. 

Konsernin kyky viedä muutoksia läpi on ollut kohtalainen, vaikkakin aina 

tapauskohtaisesti on eroja, riippuu yleensä siitä, onko muutos koettu 

positiiviseksi vai negatiiviseksi muutokseksi. Konsernitasolta muutoksia 

tuotantolaitoksille kunnossapitoon liittyen on tullut verraten vähän 

aikajänteellä. Suurimmat muutokset ovat tulleet varmasti konserniohjeuksesta 

juuri kunnossapidon raportointiin liittyen ja lähinnä siinäkin yhteydessä 

käytettävään työkaluun. Kunnossapito käyttää raportoinnissaan konsernin 

yhteistä ERP:iä SAP järjestelmää. Tiettyjä yhdessä sovittuja muutoksia on 

vuosien saatossa ollut, mutta lähinnä koskevat toimintatapoihin, varaosien 

hallintaan, kaupintavarastoihin yms. toimintoihin.  

Muutoksien läpivientiä ajatellen konsernissa on käytössä kunnossapidosta 

vastaavien henkilöiden koottu ryhmittymä, jossa henkilöt aika ajoin tapaavat 

keskenään ja vaihtavat tietyn kaavan ja raportoinnin mukaan kokemukset ja 

tuovat esille mahdolliset kehitysehdotukset. 
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Raportoinnin tärkeyttä ei voi olla korostamatta ja konserni tiedostaa 

raportoinnin oikeellisuudesta tietyn toleranssin. Raportointiin on viimevuosina 

kuitenkin merkittävästi panostettu ja sen paikkansapitävyyttä täten myös 

parannettu. Tuotantolaitoksien yhtenäiset toimintatavat lähestyvät toisiaan 

koko ajan, vaikkakin eroja vielä laitoksien välillä on havaittavissa. Raportoinnin 

kattavuuteen tullaan edelleen jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota ja 

toimenpiteitä tämän edistämiseksi on mietinnässä. 

Konserni tiedostaa raportoinnissa tosiaan myös virheitä tai toimintatapa eroja. 

Siksi raporttien sisältö ei välttämättä ihan kaikilta osin ole juuri kunnossapitoon 

liittyvää kustannusta. Tässäkin on tuotantolaitoskohtaisia eroja vielä, vaikka 

nämä erot ovat vuosien saatossa selkeästi kaventuneet. Suurimmat erot tulivat 

käytännössä esimerkiksi tuotannon välineistöön liittyvien tuotannon 

aputarvikkeiden, kuten erilaisten kudoksien vaihtoon liittyen kustannuksien 

jakaminen osaksi kunnossapidon kustannusta ja osaksi tuotannon kustannusta. 

Erot eivät ole tänä päivänä sisällössä kovin suuria. 

Konserni toteuttaa nykyisin päivittäisen kunnossapidon omalla henkilöstöllään. 

Tämä malli on ollut konsernin toimintatapana alusta saakka. Konserni uskoo 

mallin olevan heille sopiva, vaikkakin ulkoistuksia on aika ajoin mietitty, mutta 

niiden toteuttamiseen ei olla ryhdytty. Periaatteellista päätöstä sellaisesta, että 

konserni ei ulkoista toimintoja, ei ole konsernissa tehty. 

Konserni ja siten tuotantolaitokset ovat vuosia kuitenkin lähtökohtaisesti 

pienentäneet kunnossapito-organisaatioiden henkilövahvuutta, jonka 

tavoitteena on siis varmistaa, että päivittäistä kunnossapitoa suorittavat henkilöt 

ovat koko ajan riittävässä työkuormassa ja ruuhkahuiput hankkivat siten 

käytännössä paikallisilta alihankkijoilta. Konsernilla onkin käytössään 

alueellisesti mittava määrä palveluiden tarjoajia joiden kanssa liiketoimintaa 

tehdään päivittäin. 

Haastatteluissa yhtenä osa-alueena oli siis vertailla oman ja ulkoistetun 

kunnossapidon eroja ja kuinka se vaikuttaisi mahdollisesti mittareihin ja 

toimintatapoihin. 
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Yleisesti ottaen kävi ilmi, että suoranaisesti sillä, kuka kunnossapidon hoitaa, ei 

ole mittareihin vaikutusta. Kuitenkin samalla haastatteluissa ilmeni, että 

ulkoiselta kumppanilta on tavallaan helpompi vaatia parempaa onnistumista tai 

laatua kuin omalta henkilöstöltä. Ulkoistetulla mallilla yhdeksi tärkeimmäksi 

saavutukseksi koettiin se, että ulkoistetun kunnossapidon kustannus olisi 

merkittävästi omalla henkilöstöllä tuotettua kunnossapitoa edullisempi. 

Samalla, kun oletus ja vaatimus edullisuudesta kävi ilmi, oli selkeästi 

havaittavissa ulkoistetulle kumppanille paine toteuttaa palvelu omaa 

henkilöstöä paremmin. Tämä paremman laadun tavoittelu ilmeni koneiden ja 

laitteiden entistä parempana käytettävyytenä, parempana suunnitteluna, entistä 

pitävämpänä vuosikustannusbudjettina sekä nopeammalla aikataululla 

toteutettavina vuosihuoltoina. 

Edellä mainitut odotukset eivät luonnollisestikaan ole ihan niin yksiselitteisiä, 

mutta tutkimukseen tehdyissä haastatteluissa asiat nousivat esille siinä 

kohdassa, kun nykyisen mallin ja ulkoistetun mallin eroja pohdittiin. Selkeästi 

oli siis havaittavissa, että ulkoiselta kumppanilta on oleellisesti helpompi vaatia 

parempaa suoritusta kuin omalta henkilöstöltä. Liiketoimintojen välinen 

sopimus luo mahdollisuuden toimia puhtaasti tavoitteiden ja faktojen pohjalta 

ilman erillisiä tunnesiteitä. 

Tutkimukseen haastateltujen henkilöiden vastauksien perusteella on 

havaittavissa konserni nykytila ja tapa hoitaa kunnossapito. Haastatteluissa 

myös selkeästi käy ilmi, että oikein kunnollista tietoa ei ulkoistetuista 

kunnossapitopalveluista ole konsernin puolelta tutkimukseen osallistuneilla 

henkilöillä, joka luonnollisesti onkin ymmärrettävää, ottaen huomioon 

konsernin tilanteen.  

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vastauksien perusteella voi myös 

havaita tiettyä epävarmuutta muutokseen, jossa kunnossapitoa ei hoitaisikaan 

oma henkilöstö. Tutkimuksessa ei suoraan käynyt ilmi, että monikaan olisi ihan 

suoraan ulkoistusta vastaan. Tavallaan havaittavissa kuitenkin on eräänlainen 

puolustautuminen sitä vastaan, joka ilmenee mahdollisesti ulkoistettavan yhtiön 

suunnalle kovemmilla odotuksilla, kuin oman organisaation osalla on nyt. 
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Tulokset konsernin osalta olivat kuitenkin yllättävän saman sisältöiset, vaikka 

tutkimukseen osallistuikin useampi henkilö konsernista. Haastatteluissa kävi 

myös hyvin ilmi kunnioitus ja tavallaan ylpeys työnantajaansa kohden. 

Arvostus työnantajaa kohden on luonnollisesti erittäin hieno asia ja auttaa 

varmasti yhtiötä edelleen kehittymään, mutta samalla heikentää myös 

henkilöiden kykyä arvioida omaa ja konsernin työtä riittävän avoimin 

katsantokannoin. Tutkimuksessa voitiin havaita selvästi pieni puutos 

kyseenalaistaa omaa ja konsernin toimintaa.  

 

4.3.2 Stora Enso  

Stora Enso on Suomessa kokonaisuudessaan ulkoistanut kunnossapidon. 

Kunnossapitopalvelut toimittavat Stora Ensolle nykyään kaksi erillistä yhtiöitä. 

Toinen yhtiö, joka palvelut heille tuottaa on vuonna 2009 perustettu Efora Oy, 

joka on nykyään 100% Stora Enson omistama yhtiö. Eforalla on kuitenkin 

täysin oma juridinen entiteetti ja siten toimii myös kuten ihan normaalit 

osakeyhtiöt toimivat. Efora toimii kaikilla Stora Enson sahoilla ja paperi, 

kartonki ja sellutehtailla, pois lukien ne laitokset, joiden 

kunnossapitopalveluista vastaa Stora Enson toinen kumppani Empower Oy.  

Empower Oy on täysin riippumaton Storan Enson omistuksesta ja toimii täten 

moniasiakasympäristössä. Empower vastaa Stora Ensolle paljon pienemmästä 

kokonaisuudesta, tällä hetkellä vain Stora Enso Anjalankosken tehtaista, eli 

Inkeroisten kartonkitehdas ja Anjalan paperitehtaasta käsittävästä integraatista. 

Tämän lisäksi Empower toimittaa sopimuksellisen kunnossapitopalvelun myös 

Stora Enso Lahden pakkaustuotanto tehtaalle. 

Stora Enso on tutkimukseen osallistuja joukon tottunein ulkoistaja, vaikkakin 

konserni on kunnossapitopalvelut ulkoistanut lähtökohtaisesti vain Suomessa. 

Ennen ulkoistuksia, jota konsernissa toteutettiin vuoden 2008 ja 2009 aikana, 

oli konserni jo aikaisemmin yhtiöittänyt tuotantolaitoksiensa 

kunnossapitopalvelut omiksi yhtiöiksi. Yhtiöt olivat nimeltään Varenso, 

Saimaa Service, Fortek ja Kymenso. Karkeasti voidaan todeta, että Varenso, 
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Saimaa Service sekä Fortek on siirtynyt Efolle ja Kymenso on siirtynyt 

Empowerille. 

Ulkoistuksien ”paine” alkoi Stora Ensossa osana silloista kovaa kustannuksien 

alentamisohjelmaa. Konserni toimitusjohtaja toimi tuolloin Jouko Karvinen, 

joka oli tullut saneeraamaan yhtiön kulurakennetta. Ulkoistuksille sykäyksen 

antavan liikkeen antoi vuoden 2007 loppupuolella tehty Stora Enson julkistus, 

jossa konserni kertoi suunnittelevansa Summan tehtaan lakkauttamista, Kotkan 

Tehtaiden myyntiä ja Anjalankosken tehtaalta yhden paperikoneen pysyvää 

sulkemista. Näiden edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi konserni tavoitteli 

lisäksi suuren määrän muita säästöjä. Tehtaiden sulkemiset ja myynnit sekä 

kustannussäästöt onnistuivat kutakuinkin suunnitellusti, vaikka osa 

toimenpiteistä venyikin suunniteltua pidemmälle. 

Tutkimuksessani olen niin ikään haastatellut konsernin ja tuotantolaitoksien 

johtoa samoilla kysymyksillä. Stora Enson henkilöiden haastatteluissa ilmeni 

enemmän eroja henkilöiden välillä vastauksissa ja näkemyksissä. Nämä 

vastauksien erot voivat osittain johtua siitäkin, että Stora Enson tapauksessa 

henkilöitä on enemmän vaihtunut ja siten ovat selkeästi tuoreempia 

tehtävissään, kun vertaa edelliseen konserniin. 

Stora Enson tapauksessa konsernijohdon haastatteluissa oli selkeästi 

havaittavissa parempi tyytyväisyys nykyisiin malleihin kuin tuotantolaitoksien 

johdon tasolla. Konsernijohto näki kustannuksien kehittymisen sekä koneiden 

ja laitteiden käytettävyyden parantuneen merkittävästi paremmalle tasolle kuin 

aikana ennen ulkoistuksia. Tuotantolaitoksien johto taas koki, että heillä ei ole 

mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuinka heidän laitoksellaan 

kunnossapitopalveluita toteutetaan. Efora on konserniyhtiö, jota johdetaan 

emokonsernin kanssa samasta paikasta ja täten on koettu olevan nykyisin 

konsernimääräys luontoinen kumppani, enemmän kuin markkinalähtöinen 

kumppani. Täten Eforan tapauksessa ei koettu tuotantolaitoksien puolella 

olevan mahdollisuutta neuvotella palveluiden sisällöstä tai toimintatavoista. 

Konsernijohdolla taas ei ollut paljoakaan käsitystä Empowerin tavasta toimia ja 

konsernijohto koki olevan tuotantojohdon tiedon varassa palveluiden 
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toteutuksesta, tietenkin mittareiden lisäksi. Konsernijohdon haastatteluissa 

ilmeni se, että pienempi näistä kunnossapitopalveluita toteuttavista yhtiöistä on 

ollut selkeästi kustannustehokkaampi kumppani, muitta samalla kehitys on 

selkeästi perässä suurempaa kumppania. 

Konserni sekä tuotantolaitokset olivat kuitenkin pääsääntöisesti sitä mieltä, että 

ainakin perusosa kunnossapidosta on hyvä olla ulkoistettuna. Kuitenkin samalla 

nousi esiin hybridimalli, jossa selkeästi ihan päivittäisin kunnossapidon ja 

häiriökorjauksen voisi hoitaa omalla osaavalla käyttöhenkilökunnalla, eli 

kouluttaa tai rekrytoida tuotantolaitoksien vuoroihin kunnossapitotaustaista 

henkilökuntaa ja täten hoitaa pienmuotoiset kunnossapitotyöt sekä 

häiriökorjaukset vuorojen sisällä. Malli on jollakin tavalla monen 

tuotantolaitoksen pohdinnassa, mutta missään tätä ei ole vielä toteutettu. 

Yleisesti ulkoistettu kunnossapito kuitenkin tuntui olevan toimiva vaihtoehto 

konsernin tuotantolaitoksille, mutta mallien tulisi ajansaatossa kuitenkin pystyä 

kehittymään ja muuntautumaan ajanhengen mukaiseksi. 

Strategisissa kysymyksissä tutkimukseen osallistujat olivat niin ikään hieman 

erilaisilla linjoilla. Konsernissa tavallaan on tunnistettu kunnossapito strategia, 

mutta se on käytännössä maakohtainen. Konsernin omistaman 

kunnossapitoyhtiön tavoitteet on ollut jo vuosia laajentaa konsernin Ruotsin 

tehtaille, mutta toistaiseksi yritykset eivät ole tuottaneet tulosta. Tässä ei 

konsernin johdon suunnalla ole ollut myöskään kunnollista puskua, vaan tämä 

on lähinnä käyty läpi Ruotsin tuotantolaitoksen johdon kanssa. Ruotsalainen 

ympäristö suosii edelleen perinteisempää mallia ja Ruotsi ei myöskään 

yhteiskuntana ole niin tottunut ulkoistuksiin kuin esimerkiksi Suomi on. 

Maakohtainen strategia tavallaan tukee ajatusfilosofiaa, jossa yhdellä 

konsernilla on toimintaa useamaassa erimaassa, joten jokaisessa maassa on 

kuitenkin hieman erilainen tapa toimia. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että 

konsernin tuotantolaitoksien välisiä vertailuja tehdään kuitenkin kaikessa koko 

ajan. Kunnossapidollisesti vertailuja tehdään niin ikään. Näissä vertailuissa on 

kuitenkin haastava saada tuloksia irti sellaisesta, missä maassa tai 

tuotantolaitoksessa on aidosti tehokkain kunnossapitomalli. Hankalaksi asian 
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tekee tosiaan tässäkin kohdassa se, että raportoinnin täysin aukottomasti samaa 

sisältöä ei voida todentaa, joten vertailu on aidosti haastavaa. Myös henkilöstön 

työvoimakustannukset ovat varsin erilaiset esimerkiksi verrattaessa Kiinan 

laitoksia ja Suomen laitoksia keskenään. Myös haastavaksi vertailun tekee se, 

että joissakin maissa voi olla vaikeaa saada paikallisesti ammattitaitoista 

alihankintaa hankittua, kun toisaalla taas tämä voi olla helppoa. Konserni 

käyttää kuitenkin yleisesti vertailu indeksiä, jossa verrataan 

kunnossapitokustannusta / tuotettu tonni menetelmää. Tämän menetelmän 

tiedetään olevan aika laaja mittari, mutta kuitenkin samalla ehkä kuitenkin 

”riittävän” tarkka antamaan suuntaa. Tuotantolaitokset osittain kuitenkin 

kritisoivat tätä mittaria, koska kustannuksiin kuitenkin osittain vaikuttaa 

vuosien saatossa tehdyt investoinnit ja tietenkin yleisesti koko tehdasinfran 

tekninen ikä. Mitä vanhempi tehdas teknisesti, sitä suuremmat mahdollisuudet 

ovat sille, että puhtaasti rasituksesta johtuvia vikaantumisia tapahtuu. Samalla 

tuotantolaitokset kokivat, että tuotantolaitokset, joissa on suuret koneet, jotka 

tekevät suuret vuositonnit, ovat tässä suhteessa etusijalla. 

Koneiden ja laitteiden käytettävyyttä seurataan tietenkin tuotantolaitostasolla 

päivittäin, mutta myös konsernitasolla. Konsernitasolla ei luonnollisesti 

päiväseurantaa tehdä, mutta kuukausi ja kvartaalitasolla seuranta on käytössä. 

Konelinjojen käytettävyys ja sen kriittisyys on ollut konsernissa ja 

tuotantolaitoksilla keskusteluissa aika ajoin paljonkin. Koneiden käytettävyys 

on tietenkin todella tärkeää, mutta samalla myös tilauskannan optimointi ja 

varastojen riittävä pitäminen alhaalla on optimoitava. Tässä on nykyään 

eräänlainen tasapainoteltava vaaka, jossa tilauskantaa pyritään kaikin voimin 

pitää kohtalaisena, ilman että hintoja tarvitsee tiputtaa. Tilauskantaa voidaan 

samoin hieman stabiloida varastoilla, joita ei kuitenkaan haluta kasvattaa liian 

suureksi. Varastoilla voidaan kuitenkin ennakoida esimerkiksi 

tuotantolaitoksen vuosihuollon aikaista tuotannon keskeytystä tai vaikkapa 

sitten mahdollisien lakkojen ennakointia voidaan vaikutuksiltaan pienentää 

varastoilla. Jos kuitenkin tilauskanta hiipuu ja tuotantolaitosta uhkaa tilauspula 

seisokki, voidaan tässä mahdollisesti tehdä useampikin erilainen vaihtoehto. 
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Joillakin tuotantolaitoksilla ja niiden koneilla on mahdollista tiputtaa 

paperikoneen vauhtia, jolloin tuotanto pysyy käynnissä, mutta tuotantomäärä 

pienentyy, jolloin mahdollisesti voidaan välttyä pidemmältä tilauspula 

seisontajaksolta.  Tällä tavalla mitattuna aikahyötysuhde saadaan pidettyä 

mahdollisesti hyvällä tasolla, mutta kokonaishyötysuhde laskee. 

Toinen vaihtoehto on ollut se, että koneilla ajetaan maksimi tuotantoa aina kun 

koneet ovat käynnissä ja kun tilaukset loppuvat, niin laitetaan koneet seis. 

Koneiden seisonnan aikana on sitten mahdollisesti tehty huoltotöitä tai jopa 

lomautettu henkilökuntaa. Molemmissa vaihtoehdoissa on tietenkin puolensa, 

siksi vallitsevana käytäntönä ei ole kumpikaan, vaan molemmat ovat käytössä. 

Kolmas vaihtoehto on ollut se, jos jollakin tuotantolaitoksella on tuotannossa 

sellainen lopputuote, jonka markkina on ollut pitkään hiipumassa ja 

tuotantolaitoksen kone ei ole oikein kunnolla kyennyt pysymään 

kilpailijoidensa tahdissa on voitu tehdä tässä kohdassa selkeä päätös. Tälle 

konelinjalle ei jatkossa enää investoida ja kunnossapitokustannukset kaikkien 

muiden kustannuksien ohelle tullaan minimoimaan. Tässä yhteydessä on 

konelinjalle ”sallittu” heikompi käytettävyys. Näin on voitu konelinjalla tehdä 

tuotantoa vielä muutama vuosi ennen lopullista sulkemista tai tuotantolajin 

muutosta, joka tyypillisesti on edellyttänyt investointeja. 

Konsernitasolla sekä myös tuotantolaitostasolla on kuitenkin päällimmäisenä 

tavoitetila, joka kuvaa mallia kaksi. Eli koneilla ajetaan täyttä tuotantoa niin 

kauan, kun ajettavaa on ja kun tilaukset loppuu, hyödynnetään seisonta-aika 

parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. 

Konsernin tehdessä reilu kymmenen vuotta sitten päätös ulkoistaa Suomen 

kunnossapito palvelut, on ollut konserni johdon kertomana kassavirrallisesti 

todella kannattavaa. Tuotantolaitoksien kunnossapitokustannukset ovat 

tippuneet merkittävästi ja oleellisesti siitä, missä ne olivat ennen ulkoistuksien 

tekemistä. Samoin myös tuotantolaitoksien hyötysuhteet ovat parantuneet 

tasaisesti tällä ajanjaksolla. Ulkoistukset ovat siis olleet lähtökohtaisesti 

konsernin kannalta katsottuna kannattavia.  
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Aikoinaan ulkoistamispäätöstä tehdessään konsernissa keskusteltiin siitä, 

millaiseksi yhtiöksi se olisi pidemmällä aikavälillä muuntautumassa. Tässä 

yhteydessä keskustelussa on ollut myös tuotantosuuntauksien mietintä paperin, 

sellun ja kartongin välillä ja ennen kaikkea niiden suhteista toisiinsa ja tietenkin 

strategiset kohdemaat, joissa valmistusta tullaan mieluummin lisäämään kuin 

lakkauttamaan. Pohdinnassa tässä samassa ajankohdassa oli myös se, missä 

silloinen konsernijohto näki, että konserni ja tuotantolaitokset ovat hyviä ja 

mihin niiden tulisi keskittyä.  

Melko nopeasti pohdinnoissa päästiin sellaiseen välitilinpäätökseen, jossa 

konserni totesi, että kunnossapito on Stora Ensolla sellaista toimintaa, joka ei 

ole ydinliiketoimintaa heille. Tuotannon tekeminen riittävällä laadulla 

mahdollisimman edullisesti valikoitui taas ydinliiketoiminnaksi. Tämän 

seurauksena oli ensimmäinen päätös muodostunut siitä, että kunnossapitoon on 

aloitettava hakemaan kumppaneita, joille kunnossapito on heidän 

ydinliiketoimintaa. Tämän lisäksi tässä ajanhetkessä myös liittojen välit olivat 

selkeästi lähentyneet niin, että teknisesti ulkoistamisetkin olivat mahdollisia. 

Kustannuksien kehittymiseen pidemmällä aikavälillä taaksepäin katsottuna, oli 

tapahtunut selkeä kustannus tason alenema. Konserni eikä tuotantolaitokset 

uskoneet saavuttavansa seuraavana 10 vuoden periodilla vastaavaa tason 

alenemaa aikaiseksi, mutta paineet nykytasosta pienentämiseen on edelleen 

kovat. Pidemmällä aikajänteellä varsinkin tuotantolaitokset näkivät, että 

kunnossapidon toteutusmalleissa olisi tapahduttava muutoksia. Malleista 

puhuttaessa tutkimukseen osallistuneet henkilöt totesivat kiinteähintaisen ja 

kokonaisvastuullisten sopimuksien heikkouden ja jäykkyyden. 

Kiinteähintainen sopimus ei tuntunut joustavan markkinatilanteen muuttuessa 

tarpeeksi ja tuotantolaitoksien johdon mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen 

sisältöön riittävästi koettiin olevan riittämättömät. 

Pitkän aikavälin kustannuksiin vaikuttamisen välineet tuotantolaitoksilla ovat 

kohtalaiset sen jälkeen, kun konserni avaa mahdollisuuden myös säätää 

kunnossapitosopimuksien sisältöä. Tässä kohtaa eroja suuremman toimijan ja 

pienemmän toimijan välillä oli paljon. Pienempi toimija koettiin selkeästi 
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ketterämmäksi kumppaniksi, kuin suurempi, konsernin oma yhtiö. Konsernin 

pitkän aikavälin kustannuksien kehittyminen nähtiin kahdella tavalla. Selkeästi 

kustannustason madaltamista tullaa edelleen jatkamaan, mutta samalla myös 

kustannuksien nousua hillitsemään, joka osaltaan voi olla haastavaa.   

Kunnossapidosta keskustellessa konsernissa sekä tuotantolaitoksilla 

tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä oli vastauksissa jonkin verran eroja. 

Tuotantolaitoksien vastaajat olivat enemmän sitä mieltä, että 

kunnossapitoyhtiön tulisi madaltaa omaa organisaatiota entuudestaan ja pyrkiä 

viemään toimintaa enemmän ostopalveluiden suuntaan, jolloin kustannukset 

muodostuvat vain silloin, kun itse työ on käynnissä. Toisaalta samaan aikaa 

tuotantolaitokset haluaisivat parantaa oman organisaationsa toimintaa 

hankkimalla omaan organisaatioonsa lisää kunnossapidollista osaamista, jolloin 

tietyt kunnossapidolliset, lähinnä pienprojektit voisi hoitaa tuotanto-

organisaatio vetoisesti eikä käyttää kunnossapitoyhtiöitä tässä välissä. 

Lähtökohtaisesti kuitenkin suurimmat ensimmäisen vaiheen kustannussäästöt 

kohdistuisivat juuri henkilöstö kustannuksien madaltamiseen. 

Konsernitasolla taas nähtiin, että tuottavuutta tulisi saada nostettua ja 

oleellisesti pystyä kunnossapitoyhtiön parantamaan esimerkiksi hankintaketjuja 

ja hankintamalleja. Kunnossapitokustannuksista merkittävä osa muodostuu 

juuri materiaali ja palveluhankinnoista. Varsinkin materiaalihankintojen 

osuudesta konserni koki, että eivät olleet saavuttaneet lähellekään sellaisia 

hyötyjä, joita olisi mahdollista tavoitella. Konsernista tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt eivät ottaneet kantaa paikalliseen kunnossapidon 

organisointumiseen ja henkilömäärään, yleisesti toteamus oli sen olevan 

kohtalaisesti hallinnassa. Konsernin katsanto keskittyy kuitenkin suurilta osin 

konserni katsontaan ja siten sellaiset hyödyt ja säästöt, jotka olisivat 

saavutettavissa konsernitasolla, olivat mielenkiinnon kohteina ensisijaisesti. 

Kustannuksien kehittyminen lyhyellä aikavälillä nähtiin kuitenkin 

helpommaksi hallita kuin pidemmän aikavälin kustannukset. Tämä varmasti 

onkin loogista, jos ottaa huomioon paperin kysynnän heikkenemisen viimeisien 

vuosien aikana, niin kysynnän tulisi mieluummin tasaantua, jotta pidemmän 
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aikavälin kustannuskehittymiseen vois paremmin paneutua. Nyt koko ala on 

aika lyhyen aikajänteen suunnittelussa ja siten perusteltua pitäytyä lyhyen 

tähtäimen toimenpiteissä, joilla vaikutusta on nopealla aikavälillä yhtiön 

tilanteeseen. 

Tutkimuksessani kysyttäessä kunnossapidon suunnitelmallisuudesta ja sen 

merkityksestä toiminnan laatuun, saatiin aikaiseksi seuraavan laiset tiivistykset. 

Konsernista tutkimukseen osallistuvat henkilöt kokivat suunnitelmallisuuden 

merkityksen suurena itse kunnossapidon toteutukseen liittyen, mutta 

tuotantolaitoksen ja konsernin henkilöiden välillä suunnittelun sisällöllä on 

selkeitä poikkeavaisuuksia. 

Konsernin henkilöiden ajatus suunnittelusta pohjautuu juuri hankintojen 

parempaan kanavointiin sekä tuotantolaitoksien välisiin yhteisvarastointeihin 

sekä myös resurssien liikuttelemiseen tuotantolaitoksien välillä. Tällä koettiin 

saavuttavan todella merkittäviä tehokkuuteen ja kustannuksiin liittyviä 

kustannusvaikutuksia ja näiden toimintojen vahvistaminen nähtiin suopeaksi ja 

sitä toivottiin myös. Lisäksi vuosihuoltojen suunnittelujen parantaminen nähtiin 

mahdollisuutena lyhentää vuosihuoltojen kestoaikaa useammalla päivällä, jolla 

taas olisi konsernin kannalta todella suuri merkitys kannattavuudessa ja 

kassavirrassa. 

Tuotantolaitoksien henkilöiden mielipide kunnossapidon 

suunnitelmallisuudesta koettiin mieluummin kehityskohteet olevan päivittäisen 

kunnossapidon paremmassa toteutuksessa ja osaavamman alihankinnan 

paremmassa ohjaamisessa. Tehokkuuteen liittyviä säästöjä koettiin 

saavutettavan sellaisten töiden lopettamisella, joissa omassa kunnossapito-

organisaatiossa ei ollut riittävää osaamista ja tämä tulisi siirtää ostopalveluksi 

jatkossa. Tällaiset työt olivat esimerkkinä pääsääntöisesti erilaiset hitsaustyöt. 

Vuosihuoltojen suunnittelu koettiin olevan jo nyt kohtuullisella tasolla, joskin 

sielläkin olisi aina parantamisen varaa. Suuremmissa tehdasintegraateissa 

vuosihuoltojen sujuvuuden parantaminen heti vuosihuollon aloituksessa tulisi 

saada tehostettua nykyisestä tasosta. Nykyisin kestää kaiken byrokratian vuoksi 

paljon aikaa, ennen kuin henkilöt voivat aloittaa itse työt. Tämän päälle 
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materiaalilogistiikka on nopeatempoisessa vuosihuollossa ollut aina 

haasteellista ja myös tähän koettiin haluttavan panostaa kehitystoimia 

tulevaisuudessa. Monet tuotantolaitoksilta tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

painottivat reaktiivisesta kunnossapidosta siirtymistä proaktiiviseen 

kunnossapitoon. Samalla kokonaiskustannuksien madaltaminen pitäen 

mielessä. 

Pitkäntähtäimen kunnossapidossa suunnitelmallisuuden merkitys koettiin 

korostuvan juuri pidemmän aikavälin kassavirran suunnitelmallisuudella kuin 

myös tietenkin tuotantolaitoksen pidemmän aikavälin tuotantotehokkuuden 

ylläpitämisellä tai kasvattamisella ja lisäksi häiriöherkkyyden hallinnalla. 

Tuotantolaitoksien henkilöiltä saatujen vastauksien perusteella pidemmän 

aikavälin suunnitelmia tehdään yhdessä, riippumatta siitä, onko henkilö 

kunnossapidon vai tuotannon organisaatiossa. Tämä prosessi tuntui olevan 

kaikkien osalta kohtalaisella tasolla ja akuutteja kehityskohteita ei ollut 

tunnistettavissa.  

Konserniin pitkän aikavälin suunnitelmat tulivat keskusteltavaksi 

divisioonittain ja enemmän kustannuspainotteisesti kuin sisältö painotteisesti. 

Konsernissa keskustellaan per divisioona investointitarpeet ja divisioonat 

jakavat nämä divisioonien investointirahat sitten tuotantolaitoksille. Tässä 

kohdassa on siis kyse lähinnä ns. pieninvestoinneista. Suuremmat investoinnit, 

jotka koskevat esimerkiksi jonkin tuotantolinjan modernisointia, käsitellään 

aivan erilaisen prosessin mukaan ja saa aina hallituksen päätöksen niin ikään. 

Kunnossapito-organisaation tehokkuus on tullutkin jo muutamassa kohdassa jo 

esille. Tuotantolaitoksien mielestä kunnossapito-organisaatioiden 

tehokkuudessa on vielä paljon tehostettavaa. Tehostaminen tulisi lähteä 

useammalta erilaiselta tarkastelukulmalta. Esille nousi ainakin kunnossapito-

organisaation työt, joihin organisaation tulisi keskittyä ja erikoistua, kun taas 

toiset työt olisivat sellaisia, joihin ei omaa kunnossapito-osaamista kannata 

ylläpitää, vaan nämä työt kannattaa hankkia alihankintana joltakin toiselta 

toimijalta. Tyypillisesti tällaisia töitä voisi olla erikoisosaamista vaativat työt, 

joiden toistuvuus on harvoin tehtaalla sekä sellaiset alemman kompetenssin 
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perustyöt, joiden hankkiminen paikalliselta alihankkijalta voisi olla 

kustannuksiltaan edullisempaa kuin nykyinen malli. Tällainen pohdinta on vielä 

tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden perusteella tekemättä. Toinen asia, joista 

tehokkuutta voisi olla parannettavissa olisi itse työpäivän muodostuminen ja sen 

tehokas suunnitteleminen. Nyt koettiin, että jonkinasteista hukka-aikaa on 

monella asentajalla useampi tunti per työpäivä, jolloin ei varsinaista työtä pääse 

tekemään. Nämä hukka-ajat tulisi saada poistettua ihmisten päivästä pois. 

Konsernin vastaukset kunnossapito-organisaation tehokkuuteen olivat 

luonnollisesti yleisemmällä tasolla. Tehokkuus nähtiin mieluummin siinä 

valossa, kuinka oltiin pysytty suunnitelmassa ja kuinka paljon oli vuositasolla 

koneiden häiriöistä muodostunut teknillisistä asioista johtuen. 

Kunnossapidon organisaation rakennetta pohdittaessa konsernin henkilöt olivat 

osittain hankalassa asemassa vastaamaan, koska eivät tietenkään ole 

päivittäisessä tekemisessä mukana. Lähtökohtaisesti heidän vastauksistaan 

ilmeni se, että vastuualueet tulisi olla sellaiset, että oman vastuualueen 

raportointi ei laahaa perässä, vaan henkilöillä on aikaa toteuttaa laadukas 

selvitys omasta työstään raportoinnin avulla. 

Tuotantolaitoksien vastauksissa taas enemmän otettiin kantaa kunnossapito-

organisaation tietynlaiseen peilikuvaan tuotanto-organisaation kanssa. 

Tuotantolaitoksien henkilöt kokivat vahvuudeksi sen, jos kunnossapidossa olisi 

samanlaisella vastuualueella toimiva vastinpari tuotannon esimiehelle ja 

kunnossapidon esimiehelle. Tämä koettiin esimiestasolla olevan vahvuus, jossa 

henkilöt voisi toimia eräänlaisena mini tiiminä ja päätöksenteossa on paikalla 

kaikki tarvittavat henkilöt, joita jonkun konelinjaan koskeviin asioihin 

vaaditaan. 

Tuotantolaitokselta saadut vastaukset kritisoivat melko hidasta päätöksenteko 

prosessia kunnossapidossa. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt kokivat 

organisaation olevan hierarkkinen ja melko hidas. Samoin avoimen keskustelun 

kulttuuria voisi parantaa nykyisestä tasosta jonkin verran. Kunnossapito-

organisaation rakenteessa voisi niin ikään olla selvennettävää ihmisten 
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vastuissa ja henkilöiden suorituskyvyn mittaamisessa. Tietojärjestelmien 

käytössä koettiin edelleen olevan henkilöiden välillä suuret ja vaihtelevat erot. 

Muutoksien aikaansaaminen koettiin konsernitasolta tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden toimesta olevan kohtalaisen hidasta, kuten yleensä 

tämän kokoisissa yhtiöissä onkin. Tuotantolaitoksien tasolla taas erilaiset 

muutokset koettiin etenevän kohtuullisessa aikataulussa, vaikkakin aina 

muutoksien nopeutukselle olisi tarve. Sellaiset muutokset, joita on yhdessä 

sovittu muutettavan, sujuu yleensä kohtuullisessa aikataulussa. Vaikeampaa ja 

merkittävästi hitaampaa on ollut koko ulkoistetulla aikajaksolla saada aikaiseksi 

ihan kunnollinen muutos aikaperusteisesta kunnossapidosta suoritepohjaiseen 

kunnossapitoon. Tätä ei ihan sanan varsinaisessa merkityksessä ole näin 

johdettu, mutta lähtökohtaisesti ajatusmallit tulisi muodostua sen tukemaksi, 

että tehdyistä tehtävistä maksetaan ja pelkästä paikallaolosta ei makseta. 

Muutoksien läpivientiä ajatellen on usein perustettu selkeä muutosprojekti, jota 

vetämään on nimitetty joku taho, joka muutoksen läpiviennistä kulloinkin 

vastaa. Tietenkin muutoksen läpiviennistä ja muutoksen implementoinnista ja 

sen luonteesta riippuu aina tapauskohtaisesti. Mikäli muutos, on 

kunnossapidollinen, joka koskee konsernin kaikkia tuotantolaitoksia Suomessa, 

on luontaista, että muutoksesta vastaa taho, joka ei ole erikseen minkään 

tuotantolaitoksen vastuussa, usein tällainen henkilö on konsernin palveluksessa 

oleva henkilö. Paikallisesti sovittavat muutokset kunnossapidossa tai sen 

toteutuksessa on luontaista hoitaa paikallisesti ja nimittää paikallisesti henkilö 

vastaamaan muutoksen implementoinnista käytäntöön. Molemmissa 

tapauksissa, mikäli näin on nähty tarpeelliseksi, on tarvittaessa perustettu 

muutosprojektia tukemaan erillinen ohjausryhmä, joka toimii muutoshankkeen 

vetäjän tukena ja tarvittaessa linjaa päätöksiä. 

Raportointia tutkiessani erot ja varsinkin vastaukset alkoivat poikkeamaan 

toisistaan merkittävästi. Raportoinnin sisällöt tuotantolaitoksien perspektiivistä 

katsottuna eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Kunnossapitoyhtiön 

raportointi on oletettavasti paremmin linjassa kaikkien tuotantolaitoksien 

osalta, koska prosessit ovat kunnossapitoyhtiöllä rakennettu vain 



54 
 

kunnossapidon tarpeita ajatellen. Kunnossapitoyhtiöt raportoivat myös omat 

tulokset tämän raportoinnin avulla, joten kokonaisuus on oletettavasti 

kohtalaisen linjassaan. Tuotantolaitoksien puolesta katsottuna selkeä tieto 

puuttui lähtökohtaisesti kaikilta siitä, miten erilaiset kustannukset jakautuivat 

laitoksen sisällä. Millaiset kustannukset menivät mekaanisen kunnossapidon, 

sähkö ja automaatio kunnossapidon kustannuksiin, miten kustannukset aidosti 

jakautuivat ennakoivan kunnossapidon, häiriökorjauksien, perusparannuksien, 

tuotannon aputöiden yms. välillä. Tuotantoyhtiöillä oli käytössään mieluummin 

kokonaiskustannukset, jotka olivat jaoteltuina eri osastojen välille sovituilla 

raportointi menetelmillä. Kunnossapitokustannuksien jakautumisen 

epätietoisuus häiritsi selkeästi monia tutkimukseen osallistuvia henkilöitä ja 

täten aiheutti osin tyytymättömyyttä myös kustannustasosta. Raportointi nähtiin 

kaikilla osa-alueilla olevan tärkeää ja sen paikkansapitävyyteen ja 

parantamiseen tulisi edelleen jatkossa pystyä keskittymään. Raportoinnin 

tuottamaa dataa ja sen analysointiin on tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

mielestä keskityttävä tulevaisuudessa sekä luonnollisesti siihen, että itse 

raportointi automatisoituisi mahdollisimman paljon. 

Kustannukset tuotantolinjalla haluttaisiin tulevaisuudessa pilkkoa niin pieniin 

osa-alueisiin kuin vain mahdollista. Tämä auttaisi vastaajien mielestä 

merkittävästi vuosisuunnittelussa sen suhteen, mihin olisi jatkossa panostettava 

entistä enemmän ja toisaalta missä on sellaiset osa-alueet, joiden nykyisestä 

kustannustasosta voidaan jatkossa säästää ja kohdentaa resurssit ja kustannukset 

toisaalle. 

Siirtyessämme tutkimuksessa kohtaan jossa vertailemme ulkoistetun 

kunnossapidon ja itse hoidetun kunnossapidon välisiä eroja sekä tekijöitä, jotka 

ovat vaikuttaneet valintoihin näiden välillä. Konsernin ja tuotantolaitoksien 

välillä on tässäkin kohdassa jonkin verran eroja vastauksissa, vaikkakin linja on 

kuitenkin pääsääntöisesti sama. Konsernin puolella on ollut enemmän 

keskustelua ulkoistuspäätökseen johtavien asioiden puolesta, kun taas 

tuotantolaitostasolla on keskusteltu enemmän oman kunnossapidon ja 

ulkoistetun palvelun eroista. 
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Storan Enson toimitusjohtaja vaihtui maaliskuussa 2007 edeltäjän jäädessä 

eläkkeelle. Konsernilla oli takanaan vaikeat vuodet epäonnistuneiden Pohjois-

Amerikan kauppojen johdosta. Uudella toimitusjohtajalla oli edessään mittavan 

saneerausohjelman suunnittelu ja läpivienti. Vuoden 2007 aikana konsernin 

johtoryhmä yhdessä mittavan määrän muita henkilöitä ympäri maailmaa mietti 

kohteet ja toimenpiteet, joilla tuloksen sai käännettyä selkeästi nousuun ja 

samalla tehtyä ratkaisuita, joilla saadaan pysyviä muutoksia aikaan. Jo 

kuluneeksi muodostunut fraasi ”kaikki kivet on käännettävä” sai todellisen 

merkityksen silloin. Tuotantolaitoksia suljettiin, tuotantolaitoksia myytiin, 

henkilöstöä irtisanottiin maailman laajuisesti, tuotevalikoimaa karsittiin, jopa 

pääkonttori myytiin sijoitusyhtiölle. 

Aktivoimattomista kustannuksista kunnossapitokustannukset konserninsa on 

suuret. Suomi taas on lainsäädännöllisesti kuitenkin helppo ja ulkoistusta 

tukeva kohdemaa. Ensimmäinen ulkoistus lähti liikkeelle tavallaan ketjusta, 

jossa oli mukana Summan tehtaan sulkeminen, Anjalankoskelta yhden 

paperikoneen sulkeminen sekä Kemijärven sellutehtaan sulkeminen. 

Suunnitelmat toteutuivat käytännössä vuoden 2008 aikana.  

Kun edellä mainitut tiedotukset oli tehty, niin keväällä 2008 ilmoitettiin myös, 

että Kemijärven sellutehtaalle tullaan perustamaan Anaika Group konepaja ja 

liimapalkkitehdas sekä Anjalankosken ja Inkeroisten tehtaan kunnossapidon 

ulkoistuksesta on tehty sopimus Empower Oy:n kanssa.  

Kunnossapidon ulkoistus oli konsernille perusteltua, koska sillä saavutettiin 

merkittäviä kustannussäästöjä aikaiseksi sekä parannettiin alueen nousevaan 

työttömyyttä, koska yhtiö palkkasi lakkautettavalta Summan tehtaalta 

henkilökuntaa itselleen töihin. 

Ulkoistetulla kunnossapidolla haettiin kustannussäästöjen lisäksi myös 

merkittävää tehokkuutta ja kehittyviä moderneja kunnossapitomalleja. 

Ulkoistus toteutui vuoden 2008 kesällä. Noin puoli vuotta tämän jälkeen 

konserni ilmoitti laittavansa kaikki loput Suomessa toimivat kunnossapitoyhtiöt 

yhden ja saman brändin alle, josta tuli Efora. Lisäksi Efora yhtiöön tuli suureksi 
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osakkaaksi ABB konserni, jolla oli tuolloin itsellään globaalisti toimiva service 

liiketoiminta. Stora Enso ja ABB hallinnoi ja kehitti yhtiöitä yhdessä aina 

vuoden 2013 lopulle, jolloin koko osakekanta siirtyi takaisin Stora Enson 

omistukseen. Omistussuhde on pysynyt tällaisena tämän jälkeen. 

Kustannussäästöjen sekä tehokkuuden noston lisäksi konserni haki selkeää 

toimintamallien muutosta. Uuden toimitusjohtajan myötä konsernissa 

kyseenalaistettiin ihan kaikki tekeminen ja mietittiin jatkuvasti uusia, 

tehokkaampia ja hyödyllisempiä malleja tehdä asiat. Konsernissa oli nyt halu 

muuttaa jo perinteiseksi muodostunutta alaa ja viedä yhtiötä sekä alaa selkeästi 

kohti modernimpaa yhteiskuntaa. Osana tätä oli siis myös valita ja kehittää 

kunnossapidollisiin perinteisiin malleihin poikkeava ratkaisu. 

Konsernissa ollaan tyytyväisiä kunnossapidon nykyiseen malliin ja toimintaa 

aiotaan jatkossa edelleen kehittää. Tietenkin kehityksestä päävastuu on 

kunnossapitoyhtiöillä itsellään, mutta konserni kokee, että yhdessä asioita 

saadaan vietyä paremmin eteenpäin.  

Kunnossapitoyhtiöt ovat jo useamman vuoden pyrkineet tuomaan 

digitalisaation mukaan perinteisin kunnossapidon johtamiseen ja toteutukseen. 

Tässä on olemassa lähtökohtaisesti suuria mahdollisuuksia viedä muutosta 

kunnolla eteenpäin. Tekoälyn, reaaliaikaisuuden ja virtuaalisen todellisuuden 

lisääminen päivittäiseen tekemiseen voi mahdollistaa osaamisen keskittämisen 

globaalisti ihan mihin tahansa ja opastus työtehtävissä voidaan hoitaa itse 

työsuoritusta tehdessä. Tämä esimerkki nousi esille ja on siten ollut myös 

jonkinasteisessa testauksessa. 

Raportoinnista saatavaa dataa pystytään mallintamaan ja siten ennustamaan 

vaikkapa jonkin laitteen vikaantumista ennen kuin laite itseasiassa edes 

vikaantuu. Tutkimukseen konserni puolelta osallistuneet henkilöt 

vastauksissaan painottivat, että nämä esimerkit kuvastavat voimakkaasti sitä, 

että mikäli kunnossapito ei olisi erillinen yhtiö, jonka pääelinkeinona on 

nimenomaan kunnossapidon toteutus, eivät olisi uskoneet saavuttavansa 

samanlaista kehitystä aikaiseksi oma toimisesti. 
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Tuotantolaitoksien keskusteluissa taas pohdittiin voimakkaammin oman 

kunnossapidon ja ulkoistetun kunnossapidon välistä eroa päivittäisessä 

toteutuksessa. Vaikka mittaristojen perusteella kunnossapito hoidetaankin 

useimmiten mallikkaasti, on tuotantolaitoksilta tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden mielestä nykyisellä mallilla selkeästi hankalampaa ja 

hierarkkisempaa viedä tuotantolaitoksen kunnossapitoa yhdessä eteenpäin. 

Tahtotila on tuotantolaitoksella työskentelevillä henkilöillä kaikilla sama, viedä 

laitoksen kunnossapitoa eteenpäin ja edelleen pienentää vikaherkkyyttä. 

Mielipide eroja syntyy siitä, millaiset tekijät auttavat näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa ja kuuluuko näiden asioiden toteutus kunnossapitopalvelun 

kiinteään kuukausihintaan vai onko niiden toteuttaminen mieluummin erikseen 

veloitettavaa palvelua. 

Kustannukset tuntuivat olevan kaiken kaikkiaan suuri epätyytyväisyyttä 

aiheuttava tekijä tuotantolaitoksilla, vaikka itse kunnossapidon toteutus olisikin 

kaikkien mittareiden perusteella olisi hyvällä tasolla. Toinen asia joka harmitti, 

oli selkeästi lisääntynyt hierarkia toiminnassa ja siinä, että tavallaan on koko 

ajan mietittävä, mitä tämä asia kustantaa laitokselle seuraavaksi. 

Kuitenkin kunnossapidon tehokkuudesta puhuttaessa, oli kiistaton mielipide 

henkilöillä, että kunnossapidon taso on noussut ja sen tosiaan todistaa myös 

mittaristot. Yhteistyön sujuvuus on ollut yleisellä tasolla ihan hyvää ja on 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden mielestä edelleen parantunut sen 

jälkeen, kun kunnossapitoyhtiö on ollut täysin saman konsernin omistuksessa. 

Pienemmän palveluiden toimittajan ja tuotantolaitoksen välillä on ollut avoin 

keskusteluyhteys niin ikään paikoillaan koko historian.  

Päivittäisen toiminnan kunnossapidossa on koettu selkeästi olevan 

suunnitelmallisempaa nyt kuin ennen ulkoistuksia ja erilaiset kunnossapidon 

prosessit ovat huomattavasti paremmin kuvattuna nyt kuin aiemmin. Prosesseja 

myös noudatetaan ja niitä usein myös edelleen parannetaan. 

Kunnossapitoyhtiöllä on erilaiset menetelmät esimerkiksi suurien 

laitevaurioiden juurisyiden tutkintaan ja analysoimiseksi, jonka on koettu 
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olevan suuressa määrin apuna siihen, että mittavat laitevauriot ovat vuosien 

saatossa harventuneet merkittävästi. 

Tuotantolaitoksien keskusteluissa esille nousi kysymys siitä, millainen 

lähestymistapa kunnossapitoyhtiöillä on tuotantolaitoksen elinkaaren ajatteluun 

ja pitkän aikavälin suunnitteluun. Tätä erityistehtävää varten olisi äärimmäisen 

tärkeää pystyä irrottamaan aika-ajoin tuotannon ja kunnossapidon 

henkilökuntaa miettimään verraten pienien investointien kokonaistehokkainta 

kohdentamista siten, että investointien takaisinmaksuaika olisi mahdollisimman 

lyhyt. Tämän mahdollistaa se, että saadaan tuotantoa lisättyä ja/tai tuotannon 

häiriöitä pienennettyä, samalla kustannukset tippuvat luonnollisesti. 

Tuotantolaitoksien keskusteluissa ilmeni ehkä jonkinlainen kaipuu tai 

luopumisen tuska siitä, että tuotantolaitoksen johto ei riittävästi pääse 

vaikuttamaan kunnossapidon toteutukseen ja tämä käytännössä on ollut 

kuitenkin se suurin muutos oman ja ulkoistetun kunnossapidon välillä. 

 

4.3.3 Metsä-Group  

Metsä-Group on tutkimukseen osallistuneista yhtiöistä kolmas. 

Omistuspohjaltaan sekä tuotannoltaan hieman erilainen yhtiö on kyseessä, kuin 

kaksi aikaisempaa yhtiötä. Tutkimus toteutettiin samalla tavalla ja samoilla 

kysymyksillä, jotta saadaan tutkimukseen mahdollisimman vertailukelpoiset 

tulokset. 

Konserniin kuuluu, kuten aikaisemmin on kerrottu, useampi toisistaan tavallaan 

erillään olevaa yhtiötä. Näiden yhtiöiden tuotannot poikkeavat toisistaan 

merkittävästi ja eivät täten ole tietenkään toistensa kilpailijoita millään tavalla. 

Konsernilla on konserniyhtiöissään myös jokaisessa hieman erilainen 

omistusrakenne. Siinäkin mielessä tämä on erilainen konserni, että tämä toimii 

osuuskunta mallilla. 

Konsernilla on konserniyhtiöissään käytössä sekä ulkoistettua 

kunnossapitomallia että toisissa taas oman henkilöstön toimesta toteutettua 
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kunnossapitoa. Täten vertailukohtaisesti konserni on tavallaan kahden toiseen 

tutkimukseen osallistuneen konsernin välimuoto. Metsä-Group on myös 

investoinut Suomeen kilpailijoitaan selkeästi aggressiivisemmin edellisinä 

vuosina 

Konserneilla on lähtökohtaisesti käytössää saman sisältöiset mittaristot 

toimintansa arvioimiseksi, niin myös Metsä -Groupilla. Konsernissa kuitenkin 

nousi esille selkeä systemaattisuus pitkäntähtäimen suunnittelu ja sen 

arvostaminen. Varsinkin aikoinaan Botnia (nykyisin Metsä Fibre) kehitti todella 

paljon osaamista luotettavuuskeskeisen kunnossapidon alalla. Tässä 

aihepiirissä he olivat ja voi olla, että ovat edelleenkin alansa huippuja. 

Laitteiden käytettävyys on seurannassa vakiomittareita ja toiminnan eteenpäin 

viennissä myös suuressa roolissa. Konsernissa tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden haastatteluissa kävi hyvin ilmi, että mittareiden asettaminen tulee 

olla sellaiset, että niiden ymmärtäminen on kaikille mahdollista ja toisaalta 

kaikki voi omalla toiminnallaan mittareiden liikehdintään vaikuttaa. Konelinja 

tai tuotantolaitoksen kokonaistehokkuudesta puhuttaessa jää usein pimentoon 

ne yksittäiset työntekijät, joiden vaikutus mahdollisuus, vaikka koko Metsä 

Fibre yrityksen tuotantoon, on olematon. Tuotantolaitoksen tuotantoon voi 

yksilö jo hieman vaikuttaa, mutta konelinja tuotantoon taas jo enemmän. Eniten 

yksilö voi vaikuttaa kuitenkin oman itsensä tekemiseen ja vaikkapa siihen, 

kuinka paljon ja miten teen asioita omassa työpäivässäni. Kun sen mittaamiseen 

päästään ja sille asettamaan tavoitteet, niin olemme lähellä sitä aitoa 

tavoitteiden asetantaa. 

Konsernissa ei erikseen ole ketään kunnossapidosta vastaavaa, mutta 

konserniyhtiöissä joissakin on. Esimerkiksi Metsä Board yhtiössä on 

kunnossapidon kehityksestä vastaava henkilö, joka raportoi suoraan Boardin 

tuotannosta vastaavalle taholle eikä ole erikseen minkään tuotantolaitoksen 

toiminnasta vastuussa. Nämä konserniyritykset vastaavat toiminnaltaan 

tavallaan kilpailijoidensa divisioonia, joten isossa kuvassa ja tässä 

tutkimuksessa saadaan kaikki yhtiöt vertailukelpoiseksi toisilleen. 
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Tuotantolaitoksien puolella koneiden ja laitteiden käytettävyys nousi esille 

käytännössä ylivoimaisesti korkeimpana kriteerinä, kun arvioidaan tuotannon 

ja kunnossapidon onnistumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Tuotantolinjakohtaisia eroja tietenkin on ja eri tuotantolaitoksia verrataan 

toisiinsa hyvin usein. Tervehenkinen kilpailu on laitoksien välillä olemassa. 

Joillakin laitoksilla on vielä ns. takuuaika käynnissä, joten ihan kaikki eivät ole 

vertailukelpoisia keskenään, mutta yleisesti kuitenkin ovat vertailukelpoisia.    

Haastatteluissa siirtyminen pitkän aikavälin suunnitelmallisuuteen ja sen 

toimintatapoihin, voidaan konsernin kaikissa tutkimukseen osallistuneiden 

yhtiöiden ja henkilöiden yhteisellä tiivistyksellä sanoa, että konsernissa ja siten 

konserniyhtiöissä on pitkälle viety prosessi pitkän tähtäimen suunnitteluihin 

liittyen. Jokaisesta tuotantolaitoksesta ja siten konelinjasta on tehty hyvin selkeä 

ja havainnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa on jaoteltuna vuodesta 

viiteen vuoteen kaikki pieninvestoinnit ja perusparannustarpeet, mutta myös 

viiden ja kymmenen vuoden päähän jo tiedossa olevat hankkeet. Suunnitelmaa 

päivitetään koko ajan, mutta rullaava seuraava 12 kuukautta on sinetöity ja sitä 

ei käytännössä muuteta kuin äärimmäisen pakon edessä. Täten kaikilla 

sovittuihin hankkeisiin osallistuvilla henkilöillä on riittävästi aikaa 

valmistautua itse toteutuksen johtamiseen ja sen aikataulussa ja 

kustannusbudjetissa pysymiseen. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

kertomana, ovat kaikki lähtökohtaisesti hyvin ylpeitä tästä prosessista ja kaikki 

myös sitä hienosti noudattavat. Tämä on isossa konsernissa vuosien hiomisen 

tulos, mutta antaa myös selkeää suunnitelmallisuutta koko henkilöstölle. 

Päivittäisen kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa on 

tuotantolaitoksien välillä luonnollisesti jonkin verran eroja, mutta järjestelmät 

kunnossapidon johtamiseen ovat kaikilla samat. Tuotantolaitoksien puolella 

perus tyytyväisyys kunnossapidon hoitamiseen on olemassa, vaikka 

kustannukset nousivat keskusteluun voimakkaasti. Tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt itsekin totesivat, että alkavat helposti nähdä kunnossapidon kuluna eikä 

investointina. Kun tuotantolaitoksella on pitkään ollut hyvä jakso, jossa suuria 

tuotantoa vaikeuttaneita häiriöitä ei ole ollut, alkaa helposti miettiä erilaisia 
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vaihtoehtoja sellaiselle, olisiko mahdollista tiputtaa kunnossapito organisaation 

määrää tai muutoin alentaa oleellisesti kunnossapitoon käytettäviä rahoja. 

Pohdinta on vaikeaa, koska tavallaan silloin, kun laitteet toimivat, kuten niiden 

pitäisi toimia, on kunnossapidon rooli enemmän seurata tilannetta ja 

ennaltaehkäistä vikaantumista. Tällöin resursointi on helposti hieman 

yläkantissa. Kun taas ongelmia tuotannossa ilmenee jonkin laitevaurion 

seurauksena, olisi kunnossapito henkilökuntaa hyvä olla paikalla enemmänkin, 

koska tällöin voisi suorittaa myös muita huoltotoimenpiteitä, kun laitos seisoo. 

Tämä kuitenkin kulminoituu lähinnä siihen suunnitelmallisuuteen ja sen 

tärkeyteen. Kovinkin pienellä kunnossapito-organisaatiolla pärjätään oikein 

hyvin, mikäli äkillisiä ja suunnittelemattomia tuotannon pysäytyksiä ei synny. 

Sellaiset tuotannon keskeytystä edellyttävät toimenpiteet pitäisi olla hyvin 

suunniteltuja ja siten niihin pitäisi olla aikaa reagoida ja hankkia tarvittavat 

lisäresurssit tuotantolaitokselle sellaiseksi ajankohdaksi kuin on tarve. Tässä on 

menty hyviä askeleita eteenpäin monena vuotena, mutta parannettavaa edelleen 

on olemassa. 

Konsernin näkökulmasta katsottuna suunnitelmallisuus on ihan yhtä tärkeässä 

roolissa kuin on tuotantolaitoksillakin. Konsernin ja konserniyrityksien 

kassavirran ennustaminen on suuresti riippuvainen tuotannosta ja tietenkin 

myös muodostuvista kustannuksista. Joidenkin tuotantolajien varastot ovat 

äärimmäisen pienet ja kaikki tuotanto joka tuotantolaitoksilla tehdään, viedään 

käytännössä suoraan tehtaalta eri välineillä asiakkaille. Äkillisissä tuotannon 

keskeytyksissä jää tuotantoa tekemättä ja siten myös on vaarana se, että 

asiakkaat saattavat jäädä ilman tuotettaan, jolloin joutuvat turvautumaan toisen 

tuottajan tuotteisiin. Tällöin myös asiakkuuden jatkuvuus voi olla 

vaakalaudalla. 

Kunnossapito organisaation tehokkuudesta keskustellessa voitiin muodostaa 

sellainen käsitys, että tehokkuudessa olisi tosiaan vielä parannettavaa ja 

tehokkuuden parantamiseen vieviä kehityshankkeita toivottiin entistä enemmän 

tuotavan esille. Vastaajat nostivat hyvin myös esille sen, että kunnossapidon 

tehokkuuden nostaminen ei ole synonyymi kustannuksien leikkaamiselle, se voi 
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olla jopa ihan päin vastoin. Kustannuksia ei nyt ollut kukaan lähtökohtaisesti 

nostamassa, mutta nykyisten kustannuksien uudelleen kohdistamista ja sen 

miettimistä pohtivat oikeastaan kaikki. Tehokaan organisaation tulisi olla aina 

askeleen edellä tuotantoa ja ennen kaikkea vikoja. Ymmärrettävää on sekin, että 

tämä ei luonnollisestikaan ole ihan niin helppoa, mutta ajatusmallin tulisi tukea 

tätä. 

Osana kunnossapidon tehokkuutta vastauksissa ilmeni myös se, että pitkään 

trendinä on ollut, että kunnossapitotaustainen henkilö hakeutuu 

käyttöoperaattoritehtäviin ja saadaan näin aikaiseksi ns. käyttäjäkunnossapitoa. 

On kuitenkin tiedossa sellaisiakin tapauksia, joissa käyttäjien ajovirheiden tai 

virheellisten tuotannon parametrien perusteella joidenkin laitteiden käyttöikä on 

ollut heikko ja vikaantumisia on ollut suhteellisen paljon. Jos kunnossapidossa 

olisi riittävä tuotannon osaaminen, voisi kunnossapidollisten ajatuksien avulla 

auttaa tuotannon operaattoreita muuttamaan ajo parametreja sekä ajamaan 

laitteita säästeliäämmin, ja saada näin aikaiseksi merkittävää kustannuksien 

säästöä sekä tuotantoa tehtyä enemmän, kun ei ole häiriöitä. 

Eli kustannuksien säästöt ovat olleet alalla pitkään trendi, miettimättä asiaa 

oikeastaan sen syvällisemmin kuin sen, mitä mikäkin maksaa juuri nyt. Joskus 

tosiaan voi olla järkevämpää maksaa hiukan enemmän ja saada merkittävästi 

paremmat hyödyt aikaiseksi siten. 

Kunnossapito organisaation rakenne on kartonki ja sellutehdas ympäristössä 

melko samanlainen. Tyypillisesti tuotantolaitoksella on kunnossapidosta 

vastaava henkilö, joka raportoi johtamastaan osastosta tuotantolaitoksen 

tuotannosta vastaavalle henkilölle. Konsernilla on käytössään kaksi mallia 

kunnossapidon toteutukseen. Ulkoistettu malli on yhteistyöyritys Metsä Fibren 

ja Caverion Oyj:n kanssa. Yhtiön nimi on Oy Botnia Mill Service Ab. 

Kunnossapitoyhtiö hoitaa Metsä Fibren kaikkien Suomen sellutehtaiden 

kunnossapidon. Toinen käytössä oleva malli on perinteinen, itse hoidettu ja 

johdettu kunnossapito organisaatio. Konsernin katsontakulmasta tarkasteltuna 

heille muodostuu koko ajan selkeää seurattavaa dataa siitä, kuinka 

tuotantolaitoksiensa kunnossapito toimii. 
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Organisoituminen itse laitoksilla ei oikeastaan poikkea oleellisesti toisistaan, 

vaan noudattelee pitkälti olemassa olevaa alan mallia. Ulkoistetussa mallissa 

paikallinen kunnossapidon vetäjä vaan ei ole suorassa esimies-alais suhteessa 

tehtaan tuotannosta vastaavan henkilön kanssa, vaan raportointi tapahtuu 

tyypillisesti näissä tapauksissa kuukausiraportoinnin muodossa. Luonnollisesti 

paikallisesti päivittäinen fyysinen kommunikointi on oleellinen osa päivittäistä 

töiden johtamista ja suunnittelua.  

Verrattaessa erilaisia muutoksia, joiden aikaansaaminen tuotantolaitoksilla tai 

konserni tasolla oli tunnistettu tarvittavan, syntyi tästäkin mielenkiintoiset 

keskustelut. Konsernitasolla selkeitä kunnossapitoon liittyviä muutoksia ei 

juurikaan tunnistettu, vaan muutokset liittyivät enemmän erilaisiin raportointiin 

liittyviin kysymyksiin ja kulujen kirjaamiseen liittyviin ohjeisiin. Metsä-Group 

on kuitenkin konsernina siten hiukan erilainen kuin toiset tutkimukseen 

osallistuneet konsernit. Sen konserniyhtiöillä on jokaisella oleellisestikin 

erilainen omistuspohja, joka tietenkin tekee kokonaisuudesta varsin eri lailla 

johdettavan. 

Tuotantolaitoksien tasolla muutosjohtamisessa oli oleellisestikin vaihtelua. 

Toiset laitokset olivat oikein tyytyväisiä siihen, miten yhdessä sovitut 

muutokset on saatu vietyä käytäntöön ja toisilla tuotantolaitoksilla taas jotkut 

muutokset eivät tuntuneet menevän käytäntöön oikein millään. Tässä 

yhteydessä yleisesti todettiin olevan molemmissa tapauksissa syy oikeastaan 

muutosjohtamisen otteessa ja tietenkin itse tarvittavassa muutoksessa. 

Millainen muutos on kyseessä, ketä muutos koskeen, onko muutos henkilöstön 

kannalta katsottuna positiivinen vai negatiivinen. Edellä mainituilla asioilla 

tuntui olevan luonnollisesti todella suuri merkitys sille, miten itse muutos 

toimintaympäristössä meni läpi.  

Eräässä muutoksessa käytettiin esimerkkiä siitä, kun kunnossapidon 

vuorokorjausryhmää oli johdettu monta vuotta osana kunnossapito 

organisaatiota. Vuorokorjausryhmässä ei vuoroissa työskennellyt esimiestä, 

vaan tehtaalla työskenteli vuoroissa tuotannon vuoro-insinööri, joka osaltaan 

tarvittaessa priorisoi vuorokorjaushenkilöstön työtehtävät. Päätös oli tehty, 
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jossa vuorokorjausryhmät vietiin osaksi vuoro-operaattoreiden työvuoroja ja 

vuorokorjausryhmälle asetettiin tietyt tuotannon työt jokaiselle, perinteisten 

häiriökorjauksien lisäksi. Samalla, kun vuorokorjausryhmälle asetettiin 

tuotannontöitä hoidettavaksi, asetettiin vuoro-operaattoreille myös tiettyjä 

häiriökorjauksia korjattavaksi. Näin ollen jokaiseen tuotannon vuoroon saatiin 

lisää tuotannon tekijöitä, mutta samalla jokaiseen vuoroon saatiin lisää 

häiriökorjauksiin tarvittavia henkilöitä. Muutos oli tavallaan kaikille osapuolille 

äkilliseltään tuntuen suuri, mutta itse muutos meni läpi oikein nopealla 

aikataululla ja lopputilanteessa niin tuotannon operaattorit kuin myös 

vuorokorjaushenkilöt olivat oikein tyytyväisiä muutokseen, joka toi aivan uutta 

sisältöä heidän rutinoituneeseen toimenkuvaan. 

Lisä mielenkiinnon tähän teki se, että vuorokorjausryhmä oli aiemmin toiminut 

ulkoistetussa mallissa, siis erillisessä yrityksessä, joka sopimuksellisesti 

muutettiin toisin. Tuotantoyhtiö palkkasi henkilöt töihin omiin vuoroihinsa ja 

lisäsi näin itse oman vuoronsa henkilökuntaa. Tutkimukseen osallistuneelta 

henkilöltä tuli asiaan sisältö ja lisäviesti asialle oikeastaan oli, että turhia rajoja 

on hyödytöntä rakentaa, koska kaikilla tulisi kuitenkin olla sama päämäärä ja 

samanlaiset tavoitteet. Kun kaikilla on yhteinen päämäärä, niin asioiden hoito 

on helppoa ja kaikilla sama motivaatio hoitaa tehtävänsä parhain mahdollisin 

menetelmin. 

Raportointi onkin jännä asia. Kaikkien tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

periaate on ollut, että raportoinnin paikkansapitävyyteen tulisi entistä enemmän 

kiinnittää huomioita ja samalla raportoinnin laajuutta pitäisi pystyä 

parantamaan siten, että entistä yksityiskohtaisemmat tiedot olisi mahdollista 

saada. Raportointia pidetään todella korkealla prioriteetilla kaikkialla ja sen 

tärkeyttä ei oikein voi edes riittävästi kirjoituksessa korostaa. 

Kuitenkin raportointiin ei haluta merkittävästi jatkossa lisätä aikaa eikä 

myöskään lisätä kustannuksia. Erilaisiin raportointia paremmin tukeviin 

ohjelmistoihin ei merkittävästi haluta panostaa, koska ne nähdään mieluummin 

vain lisänä työkuormassa ja niiden ohjelmistojen käyttämiseen taas tuntui 

yleinen mielipide olevan, että aikaa menee muista kehittävistä töistä pois. Täten 
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koko raportointi on aidosti melko haasteellinen osa-alue pidemmällä 

aikajänteellä parantaa ja tuoda yksityiskohtaisemmaksi kuin se nyt jo on. 

Tutkimukseen osallistujat kertoivat, että loppujen lopuksi mitä syvemmälle 

raportointi kulloinkin menee, sitä enemmän siihen tulisi jonkun keskittyä ja 

analysoida lisääntyneen datan määrää entistä enemmän. Tietenkin datan 

analysointiin on olemassa maailmassa nykyään muitakin menetelmiä kuin 

ihminen, mutta silti lisääntyneen datan tuottamalla tiedolla pitäisi pystyä 

tehokkaasti hyödyntämään kehitystä ja tässäkin muodostuu uudelleen resurssi 

kysymys. 

Siirryttäessä haastatteluissa vaiheeseen, jossa keskustellaan oman 

kunnossapidon ja ulkoistetun kunnossapidon välisistä eroista ja niistä 

päätöksistä, jotka ovat aikaansaaneet nykyisen tilanteen, korostuu Metsä-Group 

konsernin monimuotoisuus selkeästi. 

Tuotantolaitokset, joilla on nykyään ns. oma kunnossapito, tuntuivat olevan 

periaatteellisella tasolla varsin tyytyväisiä kunnossapidon toimintaan ja eivät 

lähtökohtaisesti halunneet nähdä omalla tuotantolaitoksellaan mallia jossa 

kunnossapidon hoitaa ulkopuolinen toimija. Ehkä suurimpana ”ongelmana” 

tässä yhteydessä nähtiin se, että ulkoistetulla mallilla töiden hoitamiseen 

omistautuneisuus ei uskottu olevan samanlaisella tasolla kuin on nyt ja myös 

sen, että koneiden käyntiä ja niiden häiriöttömyyttä ai koettu omaksi kunnia 

asiaksi, jos palkan maksaja ei ole sama yhtiö. Tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt tiedostivat, että kyseessä on mieluummin mentaalinen ilmiö kuin oikea 

reaktio, mutta asian tärkeys säilyi edelleen. Vastaajat näkivät, että niin kauan 

kuin kunnossapitohenkilöstö istuu saman työnantajan pöydän ääressä kuin 

tuotannontekijät, niin silloin yhteiset tavoitteet, motivaatio ja kannusteet on 

kaikilla samat ja minkäänlaista ristiriitaa ei pääse syntymään. 

Kun pyydettiin vertaamaan mallia, jossa kunnossapidon hoitaa ulkoinen toimia, 

nousi palveluiden veloitukset keskusteluun. Tutkimukseen osallistuneet 

henkilöt kokivat, että kahden yrityksen väliset tavoitteet ja intressit eivät kohtaa 

yhteisen tavoitteen mukaisesti. Vastaajat kokivat tai oikeastaan epäilivät, että 

aikojen saatossa kunnossapitoyhtiö tulisi optimoimaan omaa tuloksen tekoa 
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jopa sen kustannuksella, että tuotantoyhtiö menettäisi tuotantoa ja joutuisi 

ainakin taloudellisesti nykyistä mallia heikompaan asemaan. Nyt omalla 

kunnossapidolla koettiin, että vaikutukset kunnossapidon toteutustapaan, 

henkilöiden määrään, käytettäviin kustannuksiin, on enemmän omissa käsissä 

kuin tilanteessa, jossa kunnossapidon hoitaa palvelusopimuksella joku toinen 

yritys. 

Samalla, kun keskustelu pysyi näiden kahden mallin ääressä, ilmeni 

molemmissa malleissa toisistaan poikkeavia hyviä ominaisuuksia. Hyvänä 

ulkoistetussa kunnossapitomallissa todettiin olevan selkeä ja ennakoitavissa 

oleva kustannus, joka perustuu sopimukseen. Hyvänä koettiin myös 

sopimuksiin liitetyistä mittareista, joiden avulla voitiin aukottomasti 

tuotantolaitokselle tärkeiden mittareiden avulla todentamaan ja seuraamaan 

kunnossapidon toimivuutta. Hyvää ulkoistetussa mallissa todettiin olevan myös 

sen, että epäonnistuneesta kunnossapidosta tai laiminlyödyistä palveluista 

voitiin sanktioida. 

Kahden mallin vertailussa ilmeni hyvin seikka, jossa omalla kunnossapidolla 

toteutetuissa palveluissa sallittiin epäonnistumisia ja virheitä merkittävästi 

enemmän kuin ulkoisen kumppanin kanssa toteutetuissa palveluissa. 

Tuotantolaitoksen käytettävyyteen ei suoraan nähty olevan vaikutuksia 

palveluiden toteuttajalla, mutta sitoutumiseen siis nähtiin olevan merkittäväkin 

vaikutus, joka taas toisaalta voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myös 

käytettävyyteen. Toisaalta käytettävyyteen tosiaan ratkaisee myös oleellisesti 

tuotantolaitoksella tehdyt päätökset laitteistojen modernisoinnista, joiden 

tarpeellisuus analysointi pitäisi tulle kunnossapidon toteuttajalta. 

Kustannuksien kehittymistä vertaillessa lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä, ei 

tässäkään nähty olevan oleellista riskiä. Omalla kunnossapidolla toteutettuna oli 

tuotantolaitoksen omissa käsissä se, kuinka paljon ja mihin milloinkin käytetään 

resursseja ja aikaa, siten kustannuskuri on omissa käsissä. Ulkoistetulla 

palvelulla tyypillisesti sopimukset ovat aika ajoin katkolla ja uudelleen 

neuvoteltavissa. Sopimusajalla taas voidaan kapseloida riskit palveluiden 
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hinnoittelujen nousemiselle. Molemmissa tapauksissa kustannukset tulee olla 

terveellä pohjalla, jotta sellaista suurta kustannuspommia ei tarkoituksella 

siirretä tulevaisuuteen, jättämällä kriittisiä töitä tekemättä. 

Yleisesti ottaen tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden vastaukset eivät 

selkeästi ottaneet aukottomasti jotakin puolta oman ja ulkoistetun 

kunnossapidon välillä, vaan pikemminkin keskustelu soljui näiden mallien 

välissä. Molemmissa malleissa on hyviä ja huonoja puolia eikä kumpaakaan 

mallia voida todentaa erityisesti toista huonommaksi tai tehottomammaksi 

malliksi. Eräs vastaajista totesikin, että loppujen lopuksi tämä on ihmisten 

tekemään työtä, ympäristössä jossa on paljon erilaisia ihmisiä erilaisissa 

rooleissa ja kyse on vain siitä, kuinka haluat itse oman työsi hoitaa. Tämä koski 

kaikkia osapuolia, palveluiden tilaajaa sekä toimittajaa.   

 

4.4 Tutkimustuloksien analysointi 

Tutkimuksessani keskityin siis kolmeen Suomalaiseen suureen metsäkonserniin 

ja niissä toimivaan konserni sekä tuotantolaitoksen johdon haastatteluihin. 

Haastattelujen aiheena oli kunnossapito, kunnossapito strategia ja valinnat, joita 

on tehty aikojen saatossa kunnossapitoon liittyen. Tutkimukseen osallistuneilla 

konserneilla oli käytössä sekä ulkoistettu malli, että täysin omalla 

organisaatiolla toteutettu malli, että myös tavallaan hybridimalli, joka on näiden 

edellä mainittujen mallien sekoitus. 

Tutkimus ei voi suoraan osoittaa näiden kolmen tutkitun mallin paremmuus 

järjestystä, mutta tutkimuksessa käydään hyvin läpi näiden mallien erot, hyvä 

ja huonot puolet niin ikään. Tutkimuksen perusteella ei suoraan voi suositella 

erityisesti jotakin näistä malleista, mutta hyvän käsityksen mallien 

heikkouksista ja vahvuuksista saa lukija kuitenkin. 
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4.4.1 Tuotantolaitoksien käytettävyys 

Tutkimuksessa ei osoittautunut eroja tuotantolaitoksien käytettävyyksille, kun 

vertailussa oli ulkoistettujen ja ei ulkoistettujen palveluiden väliset erot. 

Tuotantolaitos kohtaisia eroja luonnollisesti oli paljonkin, mutta eroja 

palveluiden toteuttamisesta johtuvista syistä ei ollut havaittavissa. 

Joidenkin konsernien toteuttaman ulkoistuksen jälkeen pidemmällä 

aikajänteellä katsottuna tuotantolaitoksien käytettävyys sekä 

kustannuskehittymä on ollut erittäin positiivinen, mutta selkeää yhtymää siihen, 

että trendi olisi johtunut suoraan ulkoistuksen jälkeisestä paremmasta tavasta 

toimia ei ollut havaittavissa. Suurimmat hyödyt ulkoistuksista on tullut 

välittömästi ulkoistuksen toteutuksen yhteydessä, jossa palveluiden tarjoaja on 

saattanut supistaa oleellisesti organisaatiota ja saanut täten hinnoiteltua 

palvelusopimuksen hinnan jo alusta saakka alemmas kuin ulkoistavalla 

tuotantolaitoksella on ollut. 

Tutkimuksessa osoittautui selkeästi sellaisia tuotantolaitoksia, joiden 

käytettävyys lukemat olivat todella korkealla ja kunnossapito oli hoidettu 

palveluyhtiön toimesta mutta tutkimuksessa ilmeni myös tuotantolaitoksia, 

joilla kunnossapito hoidettiin täysin omalla organisaatiolla ja laitoksen 

käytettävyys sielläkin oli todella korkealla tasolla. 

Tuotantolaitoksien käytettävyys oli tutkimuksen mukaan käytännössä yksi 

merkittävimmistä tekijöistä keskustellessa kunnossapidosta. Käytettävyydestä 

keskustelu ja sen kriittisyys ei riippunut tavasta, jolla kunnossapito hoidettiin, 

vaan on edelleen keskiössä kaikkeen tekemiseen. Tuotantolaitoksien pelko 

käytettävyyden heikkenemisestä nousi ulkoistus keskusteluissa voimakkaasti 

esille.  Moni tutkimukseen osallistuneista vastaajista pelkäsi, että ulkoistuksen 

johdosta käytettävyys lähtee laskemaan, vaikka tämän kaltaista trendiä ei 

tukemassa ole muualla ollut.  

Tutkimus osoittaa käytännössä merkityksettömäksi sen, millaisella 

sopimuksella tuotantolaitoksen kunnossapito hoidetaan. Molemmilla malleilla 

on mahdollista saavuttaa huipputulokset käytettävyydessä. Tutkimus osoittaa 
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sen, että enemmän on merkitystä sillä, miten yhteistyö toimii tuotantolaitoksen 

johdon ja kunnossapidon johdon välillä sekä se, miten kunnossapidon johto 

pystyy viestimään ja toteuttamaan kunnossapidon johtamisen 

tuotantolaitoksella.  

Käytettävyyttä sekä kustannuksia vertaillessa eroja muodostui paljon myös 

konsernien sisällä. Suuret erot muodostuivat myös niistä, kuinka paljon eri 

tuotantolaitoksiin oli vuosien aikana investoitu erilaisiin perusparannuksiin. 

Kustannuksiin vaikutti myös paljon tuote, jota paperikone teki. Hitaammat ja 

paksumpaa laatua tuottavat koneet ja niiden kunnossapitokustannukset olivat 

tutkimuksen mukaan edullisemmat, kuin tuotantolaitoksien, joissa koneet 

ajoivat varsin nopealla vauhdilla ohuita paperilaatuja.  

Tuotantolaitokset, joihin on vertailu jaksolla investoitu paljon, erottuvat 

suuremmissa investointikustannuksissa, mutta pienemmissä 

kunnossapitokustannuksissa. Tähän voi olla vaikutusta myös sillä, että 

investoinneissa on laitevalmistajan takuu mukana jonkin aikaa, joka tietenkin 

taas osaltaan hieman vääristää kustannuksia. Erilaiset pieninvestoinnit on 

tutkimuksessa havaittu olevan kustannuksiltaan vaikuttamattomat, mutta 

suuremmat konelinjojen modernisoinnit taas ovat vaikuttaneet kustannuksiin 

sekä käytettävyyksiin myös. 

 

4.4.2 Kustannukset 

Kuten nykyään joka paikassa, niin myös metsäteollisuudessa ja 

metsäteollisuuden kunnossapidossa moni asia kulminoituu kustannuksiin. 

Tutkimuksessa ilmeni yllättävä seikka kustannuksista puhuttaessa. Jotkut 

tutkimukseen osallistuneista henkilöistä puhuivat nimenomaan kustannuksista 

ja kustannuksien säästämisestä ja kustannus kurista. Edellä mainitut ovat kuin 

synonyymi suoraan kunnossapitoon. Kunnossapito nähtiin kustannuksena ja 

kustannusta piti tavalla tai toisella saada vuosittain painettua alaspäin. 

Kunnossapidon tekeminen oli kustannus ja mitä enemmän kunnossapito teki, 

sitä enemmän muodostui kustannuksia. Vuosihuoltojen osalla toki tärkeää oli 
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pestä prosessilaitteet hyvin, jotta seuraava vuosi tai reilu vuosi voitiin taas tehdä 

mahdollisimman häiriötöntä tuotantoa, mutta vuosihuolloista kertyi todella 

kovat kunnossapitokustannukset, jotka muodostuivat sadoista 

tuotantolaitokselle virtaavista alihankkijoista sekä mittavasta määrästä 

komponentteja, joita vaihdettiin vuosihuollossa. Tämän vuosihuollon jälkeen 

tuli vielä todella mittavat kustannukset vaihdettujen komponenttien huollosta, 

jotka tuli tehdä ja viedä varastoon taas odottamaan seuraavaa vuosihuoltoa.  

Toisessa ääripäässä kustannukset nähtiin investointina mahdollisimman 

häiriöttömään tuotantoon seuraavalla ajojaksolla. Kunnossapidon muodostama 

kustannus koettiin olevan turvana tuotantolaitoksen turvallisuudelle sekä 

häiriöttömyydelle. Lisäksi kunnossapidosta muodostuvien kustannuksien 

kohdentamista entistä enemmän ennakoivan kunnonvalvonnan piiriin sekä 

vaurioiden ennaltaehkäisyyn koettiin olevan investointien arvoista. Suuressa 

roolissa kustannuksissa nähtiin myös investoinnit data-analytiikan 

kehittämiseen ja sen mukana tuomiin mahdollisiin etumatkoihin 

vikaantumisien edelle. 

Sillä, oliko tuotantolaitoksella ulkoistettu vai oma kunnossapito, ei 

tutkimukseen osallistuvien henkilöiden vastauksilla ollut väliä, kun aiheena oli 

kustannukset. Kriittisyys kunnossapidon tuomiin kustannuksiin ilmeni 

joidenkin haastateltavien henkilöiden toimesta molemmissa malleissa ja samoin 

myös kustannuksien näkeminen investointeina ilmeni molempien mallien 

parissa työskentelevillä vastaajilla. Tässä ei siis päässyt hakemaan johtopäätöstä 

siitä, että oma kunnossapito olisi kustannus ja ulkoinen kunnossapito olisi 

investointi tai päinvastoin.  

Analysoisin vastauksia tässä yhteydessä mieluummin niin, että kyseessä on 

enemmän mielen asettelu kysymys. Jos kunnossapidon haluaa nähdä 

kustannuksena, niin silloin tulisi nähdä kustannuksena myös paljon muitakin 

toimia, jota tuotantolaitoksella joka tapauksessa on olemassa.  

Analyysi kunnossapidon roolista Suomen tämän hetken metsäteollisuudessa on 

tutkimuksen perusteella kuitenkin verraten heikko. Toimiala on melko 
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haasteellisessa tilanteessa ja kun toimiala voi suurelta osin huonosti, niin 

vaikutukset heijastuvat suoraan myös kaikkiin toimialan sisällä vaikuttaviin 

toimintoihin. Kunnossapidolla on kuitenkin äärimmäisen suuri rooli siinä 

vertailussa, jossa koneinen käytettävyyslukuja verrataan toisiinsa. 

Kunnossapidon muodostamat kustannukset tulee hyvin johdetussa 

kunnossapito organisaatiossa keskittää sellaisiin toimiin, joiden vaikutus on 

ennen kaikkea sellaisissa toiminnoissa jotka vaikuttavat tuotannon määrään ja 

tuotannon häiriöttömyyteen. Hyvällä kunnossapito-organisaatiolla on 

erityisosaamista juuri sen tuotantolaitoksen erityistarpeisiin ja tätä 

eritysosaamista ylläpidettään ja jatkuvasti kehitetään eteenpäin. Sellaiset bulk-

toiminnot, joiden ostaminen paikalliselta asennusfirmalta on mahdollista, 

kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Asennusfirmalle kehittyy koko 

ajan parempi osaaminen juuri sellaisiin bulk töiden toteuttamaiseen, joihin heitä 

tuotantolaitos käyttää. Oma organisaatio kannattaa mitoittaa kilpailukykyiseksi 

ja erittäin ammattitaitoiseksi organisaatioksi, jota jatkuvasti edelleen kehitetään. 

Näin muodostuvat kustannukset saadaan pidettyä tutkimuksen perusteella 

parhaiten kustannus – teho hyötysuhteella. 

Sillä, miten kustannukset nähtiin tuotantolaitoksilla tai konserneissa, ei ollut 

merkitystä siihen, oliko kunnossapitoa hoitamassa sopimuksella ulkopuolinen 

kumppani vai oma organisaatio. Sillä taas oli merkittävä ja oleellinen vaikutus 

siihen, miten kunnossapidon onnistumista ja vaatimustasoa arvioitiin.  

Tutkimuksessa ilmeni varsin selkeästi se, että sopimuksella toteuttava 

ulkopuolinen kunnossapitoyhtiön piti yltää merkittävästi parempiin suorituksiin 

saavuttaessaan edes lähelle saman tasoisen tyytyväisyyden tuotantolaitoksella 

kuin tapauksessa, jossa kunnossapidon hoitaa tuotantolaitoksen oma 

henkilökunta. Tutkimuksessa ilmeni vahvasti se, että sopimusrajapinnalla on 

ollut todella merkittävä vaikutus tuotantolaitoksen ja konsernin vaatimustasoon. 

Ulkopuoliselta yhtiöltä on oleellisesti helpompi vaatia parempaa onnistumista. 

Tyypillisesti sopimusta neuvoteltaessa vaikkapa käytettävyys vaatimukset, joita 

sopimukseen kirjataan, ovat kovemmalla tasolla kuin omalla kunnossapito 

organisaatiolla toteutettavissa tuotantolaitoksissa. Erot eivät ole suuria, mutta 
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oleelliseksi eron monissa tapauksissa tekee se, että ulkopuoliselle yhtiölle 

käytettävyys mittarit ovat sanktiotavia mittareita, kun taas omalla 

kunnossapidolla toteutettavat mallit luonnollisesti eivät ole. Kunnossapito 

yhtiöt joutuvat siis lähtökohtaisesti onnistumaan omassa työssään oleellisesti 

paremmin kuin asiakkaan oma organisaatio. 

Tutkimuksessa ilmeni mielenkiintoinen seikka ulkoisista 

kunnossapitoyhtiöiden tuloksista. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

vastauksista tietoa siitä, että Suomen metsäteollisuudessa oli ajatuksellisesti 

hyvin vaikeaa ymmärtää, että palveluita sopimuspohjaisesti suorittava 

kunnossapitoyhtiö voi tehdä tuottamallaan palvelulla voittoa. Yrityksien 

perusajatuksena on kuitenkin tuottaa osakkeen omistajille voittoa ja tämä on 

luonnollisesti ihan kaikille päivän selvää. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt 

itse kertoivat, että luonnollisesti haluavat tehdä yhteistyötä terveiden ja 

liiketoiminnaltaan kannattavien yhtiöiden kanssa mieluummin kuin 

kannattamattomien yhtiöiden kanssa. Kuitenkin samaan aikaan vastauksista 

ilmeni, että juuri ne yhtiöt, jotka kunnossapitopalveluita suorittivat 

tuotantolaitoksille, eivät saisi tehdä hyvää tulosta, koska lähtökohtaisesti 

tuloksen tekemiseen tehdyt palvelut ja sitä vasten tehty lasku on maksettu siltä 

tuotantolaitokselta. Vastaajien yleinen mielipide siis oli, että palveluyhtiöiden 

pitäisi päätyä mieluummin lähelle nolla tulosta tai sitten ihan hivenen 

positiiviselle tulokselle. 

Kunnossapitoyhtiöiden odotetaan ja osin edellytetäänkin kehittävän koko ajan 

uusia tehokkaampia malleja sekä samalla tuomaan digitalisaation vaikutuksia 

päivittäiseen kunnossapitoon perinteisten mallien tueksi. Palveluyhtiöiden 

kannalta katsottuna yhtälö on vähintäänkin haastava.  

Tutkimuksessa ilmennyt ilmiö palveluyhtiöiden kehittymisen kannalta on 

oleellinen tieto. Siksi onkin ehkä ymmärrettävää, että suuria uusia 

palveluyhtiötä ei ole markkinoille juurikaan muodostunut. Palveluyhtiöiden 

kannalta houkuttavin kenttä, on ehkä kuitenkin toteuttaa palveluita 

merkittävästi pienemmällä volyymillä per tuotantolaitos, eikä ottaa 

kokonaisvastuuta koko tuotantolaitoksen sopimuspohjaisesta palvelusta. 
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Koko metsäteollisuuden ala on ennen näkemättömässä murroksessa juuri nyt. 

Kustannukset tulevat edelleen näyttelemään entistä kovempaa roolia. 

Tutkimukseni perusteella näen kuitenkin palveluyhtiöiden kehittymisen 

kannalta juuri nyt erityisen otollisen ajan. Metsäyhtiöiden on taas kerran 

käännettävä jokainen kivi ja siksi palveluyhtiöt voivat ja pystyvät tuomaan osa 

ongelman ratkaisun metsäyhtiöille. Vaikka metsäyhtiöt eivät suurella 

volyymillä lähtisikään ulkoistamaan kaikkea kunnossapitopalvelua, niin 

tuotantolaitostasolla on monia merkittäviä toimintoja, joiden palveluiden 

toteuttaminen ei ole kustannustehokasta tuotantolaitoksen itse johdettuna. Tässä 

on monta palveluyhtiön kannalta puolesta puhuvaa etua.  

Palveluyhtiöt pääsääntöisesti noudattavat jotakin muuta työehtosopimusta kuin 

tuotantolaitokset noudattavat ja täten joustavuus saadaan paremmin tuotua 

esille palveluyhtiöiden mallissa. Toinen seikka, joka palveluyhtiöiden puolesta 

puhuu, on mahdollisuus toteuttaa palveluita myös muille asiakkaille ja 

oleellisesti kilpailukykyisemmin kuin tuotantolaitoksen omajohdettu malli, 

joka ei edes tarjoa tai toteuta toisille asiakkaille palveluita. Palveluyhtiöiden 

työehtosopimukset tukevat henkilöiden liikkuvuutta aivan eri tavalla kuin 

tuotantoyhtiöiden käytössä olevat työehtosopimukset.     

Tutkimuksessa kustannukset nousivat monessa eri kohdassa keskusteluun ja 

tämä tukee loppujen lopuksi tutkimuksessa ilmennyttä analyysiä siitä, että 

metsäteollisuudessa tullaan seuraavien vuosien aikana näkemään paljon 

erilaisia muutoksia nykyisissä toimintamalleissa, tutkimus ei kuitenkaan tue 

näkemystä siitä, että suuria ulkoistuksia tullaan lähitulevaisuudessa 

toteuttamaan, vaan ulkoistukset tullaan pilkkomaan pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Tutkimuksessa ilmeni myös se, että ulkoistajan voi olla 

myös jo nykyisin palvelusopimuksella palveluita toteuttava palveluyhtiö, joka 

edelleen ulkoistaa tiettyjä palvelu osa-alueita heiltä pois.  
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4.4.3 Kunnossapito organisaatiot 

Tutkimuksessa ei ilmentynyt oleellisia eroja kunnossapito organisaatioiden 

rakenteiden välillä, oli sitten kyseessä tuotantolaitoksen itse johdettu 

kunnossapito tai palveluyhtiön toimittama kunnossapito palvelu. Suurimmat 

erot tulivat kuitenkin organisaatioiden numeerisessa vahvuudessa. Tyypillisesti 

tuotantolaitoksien itse hoitamat kunnossapito-organisaatiot olivat jonkin verran 

suuremmat kuin palveluyhtiöiden organisaatiot. Palveluyhtiöiden 

organisoitumismallissa myös yhdellä esimiehellä oli lähtökohtaisesti useampi 

alainen kuin ns. itse hoidetussa kunnossapito mallissa.  

Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin yksi varsin poikkeava ero palveluyhtiöiden 

organisoitumisessa verrattuna tuotantolaitoksen itse hoiduttuun toimintaan 

nähden. Palveluyhtiöillä oli huomattavasti enemmän henkilöitä erilaisissa 

keskitetyissä asiantuntija palveluissa, jotka tyypillisesti eivät olleet edes 

istumassa tuotantolaitoksella, vaan jossain muualla. Näin ollen keskitetyt 

palvelut voitiin toimittaa keskitetysti huomattavan paljon suuremmalle 

asiakaskunnalle kuin siinä tapauksessa, että nämä olisivat istuneet 

tuotantolaitoksella ja palvelemassa vain yhden tuotantolaitoksen tai sopimuksen 

tarpeita. Tällaisia keskitettyjä palveluita tutkimuksessa ilmeni olevan 

esimerkiksi vuosihuoltopalvelut, projektinjohto ja projektin hoitopalvelut yms. 

tyypillisesti erilaista insinööriosaamisen keskittämistä. 

Tutkimuksessa siis ilmeni, että vaikka palveluyhtiöiden tavoite on tehdä 

palvelusopimuksilla liiketoimintaa ja liiketoiminnan lähtökohtana on toteuttaa 

liiketoiminta kannattavasti. Palveluyhtiöt ovat pystyneet selkeästi 

tehokkaammin hyödyntämään paikallisen päivittäisessä kunnossapidossa 

tarvittavan henkilöstön ja siten ajamaan tavallaan kiinteän paikallisen 

kustannuksen mahdollisimman alas. Samalla palveluyhtiöt ovat pystyneet 

hyödyntämään moniasiakasympäristön tuoman volyymiedun hyödykseen. Tätä 

mahdollisuutta ei tuotantolaitoksella ole hyödynnetty, vaikka se olisi selkeästi 

ja kovin helposti mahdollista toteuttaa. Jokaisella metsäkonsernilla on 

Suomessakin useampi tuotantolaitos, joiden volyymejä voisi hyvin hyödyntää 

nykyistä oleellisesti paremmin. Tuotantolaitokset jotka hoitavat itse 
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kunnossapidon nykyisin, voisi hyvin keskittää tietyt asiantuntiapalvelut 

palvelemaan useampaa Suomessa ja miksei muuallakin toimivia tehtaita. Nyt 

vallitseva malli on kuitenkin edelleen se, että jokainen tuotantolaitos rakentaa 

itselleen sopivan toimintamallin ja puhtaasti omiin tarpeisiin. Tässä on selkeä 

tehokkuuden ero tuotantolaitoksien kunnossapidon tappioksi verrattuna 

palveluyhtiöiden tapaan toimia.  

Tässä yhteydessä tutkimuksessa ilmeni selkeästi Corel ja noen cafen välinen 

ero. Metsäyhtiöt ajattelevat kunnossapidon vain ja ainoastaan omien 

tarpeidensa perusteella, kun taas palveluyhtiöt ajattelevat kunnossapidon oman 

ydinliiketoimintansa näkökulmasta. Tässä jälkimmäisessä ajattelussa pyritään 

toteuttamaan ensinnäkin liiketoiminta mahdollisimman tehokkaasti, mutta 

myös samalla varmistamalla, että henkilöiden osaaminen kehittyy koko ajan. 

Osaaminen kehittyy oleellisesti paremmin silloin, kun toistoja on riittävästi. 

Metsäyhtiöiden omien tuotantolaitoksien kunnossapidossa toistot rajoittuvat 

oman tuotantolaitoksella tapahtuviin tapahtumiin, kun taas palveluyhtiöillä on 

moniasiakasympäristössä tapahtuvat tapahtumat. Osaamisen kehittämisen 

kannalta tietyt palvelut ja osaamiset kehittyvät siis palveluyhtiöissä oleellisesti 

nopeammin ja siten tehokkaammin. 

Kunnossapito organisaatiossa osaamista täytyy olla tietenkin todella 

monipuolisesti. Selkeästi kunnossapito organisaatiossa täytyy olla osaamista 

paljon myös spesifioidusti juuri siihen tuotantolaitokseen. Paperin, kartongin ja 

sellun valmistus on todella pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa kaikki 

prosessin osat täytyy toimia, jotta lopputulos on riittävän laadukas. Prosessin 

alkupäässä, vaikka hiomo-osastolla tapahtuneet prosessin häiriöt voivat 

vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi paperikoneen ajettavuuteen ja esiintyy 

vaikkapa merkittävästi lisääntyneenä paperiradan ratakatkoina, jolloin 

hyötysuhde laskee merkittävästi ja samalla tuloksen tekeminen vaikeutuu. Tästä 

syystä juuri kyseessä olevan tuotantolaitoksen eritysosaamista vaativia 

osaamista tarvitaan edelleen ja myös tämän eritysosaamisen tulee pystyä 

kehittyä koko ajan.  
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Vaikka palveluyhtiöt ovatkin keskittäneet tiettyjä toimintojaan palvelemaan 

moniasiakasympäristössä, niin tietty osa paikallista eritysosaamista ei kannata 

miettiä keskitettävän. Paikallinen organisaatio oli kaikissa tutkimukseen 

osallistuville tuotantolaitoksilla olemassa, tämän organisaation vahvuus vaihteli 

merkittävästikin eri konsernien ja tuotantolaitoksien välillä. Tehtävät ja roolit, 

joita paikallisissa organisaatioissa oli, olivat kuitenkin eri tuotantolaitoksia ja 

konsernienkin välillä lähellä toisiaan. 

Tutkimus osoitti tuotantolaitoksien sekä konsernien raportoinnin tilan. 

Raportointi kunnossapidon sisällöstä on 2000-luvulla parantanut merkittävästi 

ja raportointiin käytettävien työkalujen kehitys on ollut huima. Raportointia 

pidetään kaikissa konserneissa sekä tuotantolaitoksilla korkealla prioriteetilla ja 

raportoinnin edelleen parantamiseen ja sujuvuuteen halutaan edelleen panostaa. 

Yleisesti ottaen raportointi on siedettävällä tasolla konserneissa ja 

tuotantolaitoksilla. Raportoinnissa selviää hyvin tuotantolaitoksien 

laitehierarkia, laitteet, laitehistoria ja kustannukset. Kustannuksissa on mukana 

omat kustannukset ja vieraat palvelut sekä materiaalit. Eli kaikin puolin tietojen 

syöttämiseen ja tietojen lajitteluun tarvittavat alueet ovat hyvin kohdillaan 

kaikilla. 

Tutkimuksessa ilmeni, että kaikki tuotantolaitokset sekä konserni ovat vuosien 

saatossa keränneet valtavan määrän erilaista tietoa kunnossapidosta omiin 

järjestelmiin. Tietomassa on jo nyt valtava. Tiedot järjestelmiin menee edelleen 

lähes täydellisesti käsin syöttämällä ja samoin tiedot järjestelmistä haetaan 

käsin, käyttäen erilaisia tietokenttiä. 

Metsäyhtiöiden kunnossapitojärjestelmien apuna on todella vähän tai ei 

ollenkaan mitään data-analytiikkaa tai ei minkäänlaista dataan perustuvaa 

ennusteita. Yhtiöt ovat siis vuosia keränneet tietoa, mutta hyödyntäminen on 

todella vähäistä. Kerätyllä tiedolla olisi mahdollista saada merkittäviä hyötyjä 

aikaiseksi töiden suunnittelussa, kestoissa sekä vikaantumisien syissä. Näiden 

avulla voisi edelleen parantaa laitteiden kestävyyttä, vaikka muuttamalla 
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ajoparametreja tai muutamalla laitteen rakennetta yhdessä laitevalmistajan 

kanssa.  

Data-analytiikka ei juurikaan ollut missään konsernissa käytössä eikä 

raportoinnin avuksi ollut rakennettua juurikaan minkäänlaisia 

ohjelmarobottejakaan. Raportoinnin helpottamiseksi oli viime aikoina otettu 

käyttöön eräänlainen mobiilisovellus itse pääraportointiohjelmaan, jolla oli 

tarkoitus helpottaa kentällä tapahtuvaa raportointia. Tällöin itse raportointi ei 

aina tarvitse toimistopöydällä olevaa tietokonetta. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet tahot tunnistivat tämän saman asian. 

Tutkimuksessa ilmeni selkeästi myös se, että kaikilla oli lähtökohtaisesti halu 

kehittää raportointi ja data-analytiikka modernille ja ennakoivalle tasolle, mutta 

tämä edellyttää investointeja ja sen kynnyksen ylittäminen tuntui olevan 

monelle haastavaa. 

Tutkimuksen aikana kuitenkin monien kanssa selvisi myös se, että raportoinnin 

sisällön oikeellisuuteen tulisi edelleen panostaa. Vain oikealla ja validoidulla 

tiedolla on merkitystä, väärällä tai vajaalla tiedolla ei tee mitään. Tietojen 

oikeellisuutta pystyisi parantamaan yksinkertaisestikin spesifioimalla tietoja, 

joita systeemi etupäässä kaipaa eniten. Näiden tietojen syöttämisen 

helpottamiseksi täytyy panostaa nimenomaan kentällä tapahtuvan raportoinnin 

automatisointiin niin paljon kuin vain mahdollista, jotta pystytään poistamaan 

inhimillinen kerroin.  

Tutkimuksessa ilmeni myös se, että tuotantolaitoksien raportoinnissa olevat 

työt, joita suunnitellaan toteutettavan laitoksella, on aika ylätasolla tapahtuvia 

työkokonaisuuksia. Pelkästään töiden osittamisella ja vaiheistamisella 

saataisiin samasta työkokonaisuudesta irti merkittävästi enemmän tietoa ja 

myös samalla itse vaihtotyöhön kohdistuneet tunnit, kustannukset yms. 

Tällaisella ihan perus muutoksella tuotantolaitokset saisivat hetken päästä 

tietoonsa huoltoseisokkiensa kustannukset melko tarkasti tietoon jo ennen 

huoltoseisokkia. Tämä myös mahdollistaa oleellisesti paremman suunnittelut 
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sekä merkittävästi paremmat mahdollisuudet tavoitella erilaisia kustannuksia 

optimoivia hankkeita. 

Raportoinnin kehitys on tutkimuksen mukaan tavallaan pysähtynyt siihen, että 

on luotu riittävä alusta sille, että dataa voidaan sinne paljon syöttää, mutta 

pysähtynyt sen jälkeen siihen, että kerääntyneellä datalla ei juurikaan tehdä 

yhtään mitään. 

Edellä oleva analyysi tutkimuksesta osoittaa sen, että metsäyhtiöiden kannalta 

katsottuna kunnossapidolliset asiat eivät ole millään tavalla keskiössä 

suunnittelussa. Metsäyhtiöiden kunnossapito on ”kunnossa pidettävässä” 

tilassa, eikä oikein kenelläkään ole selkeää ajatusta siitä, millaiseen 

toimintamalliin päin kunnossapitoa konserneissa tulisi jatkossa kehittää.  

Tutkimus tehtiin 2000-luvun metsäteollisuuden rakennemuutoksesta ja sen 

aikana tapahtuneen palveluyhtiöiden voimakkaan kasvun tutkimiseksi. 

Tutkimuksessa havaittiin, että sillä kuka kunnossapidon tosiasiassa teki, ei ole 

niin suurta merkitystä ollut kuin sillä, mihin suuntaan kunnossapitoa halutaan 

kehittää. Suurimmassa osassa tuotantolaitoksia ajatus kunnossapidosta pyöri 

niiden laitevaurioiden, käytettävyyden sekä kustannuksien ympärillä. Tämä on 

johtanut siihen, että kunnossapito ei modernisoidu samaan tahtiin kuin sen 

pitäisi.  

Kunnossapito organisaatiot hoitavat pääsääntöisesti kaikissa tuotantolaitoksissa 

aivan moitteetta perustekemisen ja hoitavat myös pidemmän aikavälin 

suunnittelut, joskin jälkimmäisessä oli eroja paljon, mutta kaikkien konsernin 

ja laitoksien osalla oli sama ilmentymä. Yhdenkään metsäyhtiön core tekemistä 

ei ole kunnossapito. Tämä valitettavasti on vain näin ja jotta 

kunnossapitotoiminnot voisi oikeasti kehittyä, on sen kunnossapidon oltava 

yhtiön core tekemistä. Siksi pidemmällä aikajänteellä tutkimus osoittaa, että 

palveluyhtiöt voivat kehittää omassa toiminnassaan ja toimintaympäristössään 

kunnossapitopalveluita vastaamaan 2020-luvun aikakautta, jossa digitalisaatio, 

robotiikka ja keinoäly, on otettu mukaan päivittäiseen toimintaan.  
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Kunnossapito on kuitenkin äärimmäisen tärkeä osa-alue metsäteollisuuden 

tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä puhuttaessa, joten tämän osa-alueen on 

tulevaisuuden kannalta aivan pakko kehittyä. Kehittämisvastuut ovat nykyään 

metsäkonserneissa niin hajautettu, että sellaista tahoa ei kunnolla ole oikein 

tunnistettu, joka kehityksestä olisi ottanut päävastuun ja lähtenyt viemään 

modernisoitua kunnossapito kohti tulevaisuutta. Tutkimus osoitti sen, että 

metsäyhtiöiden intressit eivät tue tätä kehitystä ja metsäyhtiöiden vetämänä 

tämä ei lähde tapahtumaan. 

Metsäyhtiöiden tuki ja ennen kaikkea halu tämän kaltaiselle muutokselle on 

kuitenkin välttämätön. Ilman metsäyhtiöiden dataa ja halua saada muutosta 

aikaiseksi, ei ala kehity.  

Datan käyttöä on tutkimuksessa käytetty vain esimerkkinä, datan paremman 

hyödyntämisen lisäksi on toimintaympäristössä ja toimintaympäristön 

käytetyissä malleissa varmasti merkittäväsi muitakin modernisoitavia 

toimintamalleja. Ala kaipaisi kovasti muutosta ja vanhasta perus tekemisestä 

ulos hyppäävää otetta. Tämä olisi koko metsäteollisuus ympäristölle terve 

tullutta, koska alan houkuttelevuus ei ole kovin korkealla, joka tietenkin on 

ymmärrettävää, koska ala on aika hiipuvana ollut viimevuodet. 

Muistettava kuitenkin on, että jokaista laskukautta seuraa aina nousukausi. Se, 

kuinka valmiina ala on nousukauteen, riippuu ratkaisuista ja teoista, joita ala 

tekee juuri nyt. Metsäyhtiöillä on kuitenkin konserni taseet terveitä ja 

velkaantumisasteet matalalla, eli nyt olisi seuraavina vuosina aika panostaa 

koko alan kilpailukykyyn eikä karsia vain kannattamattomia tehtaita pois 

kartalta.  

Valinnat, jotka tehdään nyt, vaikuttaa pitkään ja määrittelee alan tulevaisuuden 

seuraavassa taantumassa, joka voi olla jo kohtalokas, mikäli ala jatkaa 

ennallaan. Tutkimus osoitti kaikin puolin sen, että alassa on potentiaalia ja 

konserneissa sekä tuotantolaitoksissa on kuitenkin halu ja motivaatio 

muutokselle. Muutokset pystytään toteuttamaan ja muutosprosessit ovat 
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kohtalaisen hyvin järjestyksessä. Aika muutoksille olisi nyt otollinen, katsotaan 

sitä otollisuutta mistä kulmasta tahansa. 

 

5 TUTKIMUSTYÖN JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessani olevat faktat, niiden perusteella tehdyt haastattelut sekä 

haastattelujen analysointi, osoittaa metsäteollisuuden alassa tapahtuneet 

muutokset 2000-luvulla ja pyrkii kuvaamaan myös alan kehittymistä 

tulevaisuudessa.  

Paperin kysyntä on maailmalla tippunut äärimmäisen kovaa vauhtia ja kysyntä 

tippuu edelleen rajusti. Kysynnän tippumiseen on toki monia syitä, mutta 

digitalisaatio on kiistatta se voimakkain tekijä kysynnän hiipumiseen. Ihmiset 

lukevat yhä enemmän sanomalehdet, aikakausilehdet sekä kirjat digitaalisessa 

muodossa. Toimistoissa on ollut jo vuosia käynnissä ”paperiton” konttori 

kampanjoita ja kouluissa tehdään yhä enemmän digitaalisesti tehtävät. 

Kunnossapidon palveluyhtiöt ovat kehittyneet tällä samalla tarkastelu jaksolla 

metsäteollisuuden oleelliseksi osaksi, vaikka kunnossapito onkin alana vielä 

aika murroksessa. Suomessa on käytössä kunnossapidon toteutuksen kannalta 

kaikki variaatiot ja tämä osittain näkyy alan kehittymättömyytenä. Suomessa 

toimivista metsäkonserneista osa hoitaa täysin itsenäisesti oman 

kunnossapidon, osa on ulkoistanut täysin kunnossapito toiminnot ja osa taas 

hoitaa kunnossapidon eräänlaisella hybridi mallilla, jossa käytössä on sekä 

ulkoistettua kunnossapitoa, että omaa kunnossapitoa.  

Yleisesti ottaen tutkimuksessani ilmenee se, että Suomen tuotantolaitokset ovat 

teknisesti todella hyvässä kunnossa ja kaikissa tuotantolaitoksissa on turvallista 

työskennellä. Juuri tästä syystä, Suomen tuotantolaitoksien kunnossapitoa voisi 

viedä nyt suuren askeleen kohti modernia kunnossapitoa. Tätä askelta ei 

Suomessa ole otettu. Suomessa toimivat metsäyhtiöt ovat tuotanto 

orientoituneita yhtiöitä, joiden johdossa on konsernijohdossa sekä 

tuotantolaitoksien johdossa miltei yksin omaan tuotanto taustaisen uran 
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omaavia johtajia. Tämä valitettavan selkeästi näkyy siinä, millaisella 

painoarvolla kunnossapidon kehitystä on vuosien aikana viety eteenpäin. 

Kaikille konserneille sekä tuotantolaitoksille on todella tärkeää koneiden ja 

laitteiden käytettävyys sekä tietenkin itse tuotantolaitoksella turvallisuus. 

Kunnossapidon rooli nähdään tässä yhtälössä erittäin korkeana ja osin jopa 

kriittisenä. Kuitenkin varsin selkeästi tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

haastatteluissa ilmeni, että kunnossapito nähdään kuitenkin suurilta osin 

mieluummin kuluna kuin investointina seuraavien vuosien tehokkuuteen. Tämä 

ilmenee haastatteluissa siinä, että jokaisessa sellaisessa konserni tai 

tuotantolaitos kohtaisessa ohjelmassa, jossa on tarkoituksena tehdä 

kannattavuuden parantamiseen liittyviä muutoksia ja toimia, koskee nämä 

muutokset aina kunnossapitoa. Kun muutokset ovat koskeneet jo vuosia 

kunnossapitoa, nähdään aika selkeästi toimintatavoissa se, että kunnossapito on 

ollut mieluummin säästöliekillä kuin tulevaisuuden rakentajana. 

Kun kunnossapitoa on konserneissa sekä tuotantolaitoksissa johdettu 

säästöohjelmilla, on samalla varmistettua se, että ala ei ole juurikaan kehittynyt 

vuosiin. Se, onko tuotantolaitos ulkoistanut kunnossapidon vai hoitaa sen 

edelleen itse, ei ole ollut ratkaisevassa roolissa kehitykseen. Ulkoistukset ovat 

kuitenkin pääsääntöisesti lähteneet liikkeelle siitä, että kustannukset ovat olleet 

palveluyhtiön toteuttamalle kunnossapidolle edullisemmat kuin itse hoidettuna, 

eli kustannusleikkaukset ovat ajaneet kunnossapidon ulkoistukseen.  

Palveluyhtiöiden johtaman kunnossapitoon on saatu ulkoistajalle kustannusetua 

aikaiseksi, mutta samalla tässä on muodostunut kohta, jossa palveluyhtiön on 

kuitenkin tarkoitus tehdä liiketoimintaa toimittamalla kunnossapitopalvelut 

sopimuksella asiakkaalle. Tästä palvelusta tulisi palveluyhtiön tehdä 

toiminnalleen kate, jotta liiketoiminta olisi ylipäätään mahdollista toteuttaa. 

Palveluyhtiöiden kehitysaskeleet ovatkin johtaneet mieluummin sellaisiin 

hankkeisiin, joissa katteen kasvupotentiaali on tunnistettu eikä sellaisiin 

hankkeisiin, joissa koko tuotantolaitoksen tai konsernin kunnossapito olisi 

mahdollista viedä suuria askeleita eteenpäin. Metsäkonsernit tai palveluyhtiöt 

eivät kumpikaan pysty ottamaan tätä harppausta yksin, vaan tarvitaan 
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molempien puolinen halu ja tahtotila viedä asiaa eteenpäin yhdessä. Samalla 

tulisi hetkellisesti hyväksyä se, että tällainen hanke vaatii hetkellisesti 

merkittäviäkin investointeja, joilla ei saada lyhyellä aikajänteellä yhtään 

tuotantoa lisää. Tällaisen investoinnin esitys konserneissa on haasteellista saada 

menemään läpi. 

Modernissa kunnossapidossa hyödynnetään niitä samoja menetelmiä, jotka ovat 

olleet pääsyynä paperin rajuun kysynnän laskemiseen. Digitalisaation mukaan 

tuominen perinteiseen kunnossapitoon on nyt todella tärkeässä vaiheessa. 

Digitalisaation potentiaali ei metsäkonsernit ole havainneet eikä myöskään 

palveluyhtiöt. Digiteollisuuden alalla on todella paljon yrityksiä, jotka 

kauppaavat erilaisia digitaalisia palveluita kytkettäväksi nykyisten palveluiden 

rinnalle. Alalla ei ole kuitenkaan juurikaan sellaisia toimijoita, jotka pystyisi 

tuottamaan sellaisella ammattitaidolla ja tiedolla dataa, kun olemassa olevat 

palveluyhtiöt ja tuotantolaitoksien kunnossapitäjät. 

Metsäteollisuuden palveluyhtiöt kehittyivät osana metsäteollisuuden murrosta 

2000-luvulla, jossa sisällä on ollut kriisejä sekä nousukausia. Palveluyhtiöt ovat 

kuitenkin vakiinnuttaneet paikkansa metsäyhtiöiden strategisina kumppaneina. 

Tämä palveluyhtiöiden kasvu on ollut merkittävä harppaus kaikilla osapuolilla. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kunnossapidon toteuttajalla ei ollut juurikaan 

merkitystä koneiden käytettävyyteen, vaan yleisesti voidaan todeta, että 

Suomessa kaikki koneet ja tuotantolaitokset ovat kohtalaisen tehokkaassa 

kunnossa ja ennen kaikkea turvallisuustaso on korkealla. Samaan aikaan 

tutkimuksessa ilmeni myös se, että kunnossapidollinen sekä tuotannollinen 

maaperä olisi kuitenkin nyt varsin otollinen muutoksille. Laitekanta on hyvässä 

kunnossa, alan vaikeudet ovat kaikkien osapuolten tiedossa, tuotantolaitoksien 

selviytymistaistelut ovat käynnissä. Nyt on aika pyrkiä päätöksillä muuttaa alaa 

oleellisesti kilpailukykyisempään suuntaan, siinä on oltava mukana nyt myös 

kunnossapito ja kunnossapidon palveluyhtiöt.   
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6 YHTEENVETO 

Metsäteollisuus on alana ollut aina Suomessa merkittävässä roolissa ja 

sellaisena se jatkaa vieläkin, vaikka metsäteollisuuden merkitys Suomen 

viennissä pienenee koko ajan. Metsäteollisuus ei ole alana nykyään kovin 

houkutteleva, johtuen varmaankin siitä, että ala supistuu voimakkaasti. 

Digitalisaatio ja tavallaan sen vähäiset olemassa olon vaikutukset itse 

metsäteollisuudessa ja metsäteollisuuden kunnossapidossa tulivat 

tutkimuksessa ilmi. Tavallaan hieman ristiriitainen havainto, koska globaali 

digitalisaatio on juuri suurimpia kysynnän rajuun laskuun vaikuttaneita asioita. 

Metsäyhtiöt ja metsäyhtiöiden kunnossapito organisaatiot tai kunnossapidon 

palveluyhtiöt eivät ole osanneet hyödyntää omassa liiketoiminnassaan ja 

palveluissa digitalisaation hyötyjä käytännössä alkuunkaan. Kaikki yhtiöt 

keräävät omasta toiminnastaan ja tekemisestään todella suuren määrän tietoa 

joka päivä, mutta kerätyllä tiedolla jatkokäsittelyä, analysointeja, ennakointeja 

tai toimenpiteitä on todella heikosti. 

Yleisesti metsäyhtiöt näkevät edelleen kunnossapidon mieluummin 

kustannuksena kuin tuotannon osatekijänä. Kunnossapitoon liittyvistä 

kustannuksista on jo vuosia pyritty pienentämän kaikilla mahdollisilla keinoilla 

ja edelleen samansuuntainen ajattelu on voimissaan. Tämä ajattelu 

metsäyhtiöiden puolelta on osaltaan oleellisessa roolissa siihen, että 

kunnossapitoala ei ole juurikaan kehittynyt osana digitalisoituvaa yhteiskuntaa, 

vaan toiminta on edelleen ennakoivan, parantavan ja korjaavan kunnossapidon 

mukaista. 

Sellaiset toimijat, joiden kehitysaskeleet lähtevät ottamaan mukaan 

metsäteollisuuden kunnossapitotoimintoihin data-analytiikan, 

reaaliaikaisuuden sekä tekoälyn ja tuovat nämä onnistuneesti mukaan osaksi 

tuotantolaitoksien kunnossapitoa, pärjää varmasti todella hienosti millä tahansa 

mittarilla katsottuna. Ongelma tässä tosiaan on se, että toistaiseksi kukaan 

toimija ei ole näitä askeleita ollut valmis ottamaan, kun on pitänyt säästää.  
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