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The aim of this Master’s Thesis was to create a collaboration model and to utilize modern 
digital information systems in this model. Digital information systems and performance 
development methods and principles were researched to support the design process of the 
collaboration model.  
 
The research phase of this thesis was conducted as literary research, where material was 
gathered from scientific articles, books, and studies. A significant portion of the empirical 
material was gathered by interviewing the case company’s experts and the customer 
company’s key persons. The main goal of the research was to find answers to the study’s 
three research questions.  
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indicators and targets. These key performance measures would enable the maintenance 
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and measurement processes were to be thoroughly studied, in terms of how to utilize them, to 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

ABC Aina parempi kontrolli (Always Better Control) 

AHP Analyyttinen hierarkiaprosessi (Analytic Hierarchy Process) 

AI Tekoäly (Artificial Intelligence)  

API Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface) 

BM Korjauskunnosspito (Breakdown Maintenance) 

BPE Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu (Business Process Re-

Engineering) 

CdM Kunnonvalvonta (Condition based Maintenance) 

CI Jatkuva parantaminen (Continuous Improvement) 

CM Korjaava kunnossapito (Corrective Maintenance) 

CMMS Kunnossapidon hallinnointijärjestelmä (Computerized Maintenance Management 

System) 

CNC Tietokonenumeerisesti kontrolloitu (Computer Numerical Control) 

DCS Tietokonepohjainen automation ohjausjärjestelmä (Distributed Control System) 

DMAIC Määritä, mittaa, analysoi, paranna ja kontrolloi (Define, Measure, Analyze, 

Improve and Control) 

ERP Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning) 

EH Ennakkohuolto 

FI Kohdistettu parantaminen (Focused Improvement) 

FIFO Ensimmäinen sisään tullut lähtee ensimmäisenä ulos (First-in, First-out) 

FSN Nopea-hidas liikkuminen (Fast-Slow-Non Movement) 

GDPR Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) 

GOLF Valtion hallinnoima, normaalisti- ja paikallisesti saatavissa ja ulkomailta tuotu 

maahan (Goverment-Controlled, Ordinarily available, Locally available and 

Foreign Imported) 

HML Korkea-keskitaso-matala arvo (High-Medium-Low value) 

HTML Hypertekstin merkintäkieli (Hypertext Markup Language) 

HSE Turvallisuus ja ympäristö (Health, Safety and Environment) 

IaaS Infrastruktuuri palveluna (Infrastructure as a Service) 

IOT Esineiden internet (Internet of Things) 
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IIOT Teollisuuden esineiden internet (Industrial Internet of Things) 

IPA Älykäs prosessiautomaatio (Intelligent Process Automation) 

KKP Käyttäjäkunnossapito (Autonomous Maintenance) 

KNL Käytettävyys, nopeus ja luotettavuus (Overall Equipment Effectiveness) 

KTT Kokonaistoimien tehokkuus (Overall Task Effectiveness) 

LIFO Viimeiseksi sisään tullut lähtee ensimmäisenä ulos (Last-in, First-out) 

MES Tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System) 

MI Ylläpidettävyysparannus (Maintainability Improvement) 

MP Kunnossapidon ennakointi (Maintenance Prevention) 

MTBF Kuinka usein laite rikkoutuu (Mean Time Between Failure) 

MTTF Kuinka pitkään, kunnes laite hajoaa täydellisesti (Mean Time to Failure) 

MTTR Kuinka pitkään, kunnes laite pitää korjata seuraavaksi (Mean Time to Repair) 

NDT Ei-rikkova testausprosessi (Non-Destructive Testing) 

OEE  Käytettävyys, nopeus ja luotettavuus (Overall Equipment Effectiveness) 

OPC Tiedonsiirtoalusta (Open Platform Communications) 

OTPM Hallinnon kokonaistuottava kunnossapito (Office Total Productive Maintenance) 

PaaS Alusta palveluna (Platform as a Service) 

PdM Ennustava kunnossapito (Predictive Maintenance) 

PM Ennakoiva huolto (Preventive Maintenance) 

PM Suunniteltu kunnossapito (Planned Maintenance) 

PVA Suhteellinen arvo analyysi (Proportional Value Analysis) 

QM Kunnossapidon laatu (Quality Maintenance) 

ROI Takaisinmaksuaika (Return of Investment) 

RPA Ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation) 

RTF Korjaava kunnossapito (Run-to-Failure) 

SaaS Ohjelmisto palveluna (Software as a Service) 

SCADA Tietokoneohjelmistotyyppi (Supervisory Control and Data Acquisition) 

SDE Harvinaiset, vaikeasti- ja helposti saatavat (Scarce or Single-Source, Difficult or 

Easy to Obtain) 

SLA Palvelutason määritys (Service Level Agreement) 

SMED Asetusaikojen nopeuksien kehittäminen (Single-Minute Exchange of Dies) 

SOS Kausiluonteiset ja ei-kausiluonteiset (Seasonal and Off-Seasonal) 
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SWOT Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) 

TBM Aikaperusteinen kunnossapito (Time-based Maintenance) 

TPM Kokonaistuottava kunnossapito (Total Productive Maintenance) 

TPS Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System) 

VED Suorituskyvyn, takuun, luotettavuuden, turvallisuuden ja ylläpidettävyyden 

kriittisyys (Vital-Essential-Desirable Criticality) 

VEIN Suorituskyvyn, takuun, luotettavuuden, turvallisuuden ja ylläpidettävyyden 

kriittisyys (Vital-Essential-Important-Normal Criticality) 

XYZ Vaihtoehtoinen luokittelutapa ABC-luokittelulle 
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1 JOHDANTO 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on nähty hurjaa kehitystä digitaalisten järjestelmien ja 

sovellusten rintamalla. Teollisuudessa on viimeisten vuosien aikana todistettu teollisuuden 

neljättä vallankumousta. Tästä käytetään yleisesti termiä teollisuus 4.0. (Geissbauser ym., 2016 

s.4)  

 

Vuonna 2016 PwC tutkimuslaitos laati tutkimuksen, jossa teollisuus ympäristön vaikuttajilta 

kysyttiin heidän näkemystään digitalisaation kehittymisestä heidän aloillaan. Tutkimuksen 

kyselyssä kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että vuoteen 2020 mennessä digitalisaation aste 

tulee 2-kertaistumaan. (Geissbauser ym., 2016 s.11) Tutkimuksessa analysoitiin myös, kuinka 

digitalisaatiota voisi käyttää ja hyödyntää paremmin. Tutkimuksen kyselyssä kaikki vastaajat 

olivat sitä mieltä, että vuoteen 2020 mennessä digitalisaatiota tullaan hyödyntämään noin 20 % 

enemmän, kuin vuonna 2014. (Geissbauser ym., 2016 s.19) Digitalisaation määrän odotettiin 

nousevan, mutta samaan aikaan tunnistettiin, että digitalisaatiota pystyy hyödyntämään vielä 

paremmin.  

 

Lean -filosofia ja sen toimintaperiaatteet ovat olleet pitkään esillä teollisuusympäristöissä. Lean 

-periaatteen käytännön ratkaisuilla pyritään pääsemään eroon hävikistä ja tuottamaan enemmän 

lisäarvoa yritykselle. (Wickramasinghe, 2017, s. 5) Lean -periaatteen tärkeimpiä elementtejä 

ovat arvo, arvon virtaus, virtaus, veto ja täydellisyyteen pyrkiminen. Tarkentamalla arvon 

määritelmää, pystytään tunnistamaan asiakkaan todelliset tarpeet. Analysoimalla arvon virtaus 

prosessia on mahdollista erottaa toiminnat, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle ja toiminnat, jotka 

eivät tuota arvoa. Virtaus -käsite tarkoittaa, että tuotteiden valmistus tai palveluiden 

tuottaminen pitäisi edetä tasaisesti kaikissa eri vaiheissa ilman pysähdyksiä, viipymisiä, 

keskeytyksiä tai muita puutteita.  Veto -käsitteellä tarkoitetaan tuotannon tai palvelun 

tuottamista silloin, kun asiakas sitä pyytää. Täydellisyyden pyrkimisillä puolestaan 

kannustetaan hyödyntämään jatkuvan parantamisen prosessia. (Wickramasinghe, 2017, s. 5) 

 

Lean -periaatteen ratkaisut eivät usein ole kompleksejä itsessään, mutta niillä voi usein olla 

suuri yhteisvaikutus yrityksen toiminnan kannalta. Digitalisaation kehittymisen ja yleistymisen 

myötä Lean -periaatteen ratkaisuja voidaan soveltaa uusilla tavoilla. Digitaalisten järjestelmien 
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ja sovellusten avulla asiakasarvo on huomattavasti helpompi tunnistaa ja ymmärtää. Datan 

avulla voidaan analysoida arvon virtausta täsmällisemmin. Dataa voidaan myös hyödyntää 

prosessien puutteiden havainnoimiseen ja yleiseen kehitykseen. Järjestelmien ja sovellusten 

datan avulla voidaan reagoida asiakkaiden tarpeisiin ja pyyntöihin nopeammin ja 

täsmällisemmin. Digitalisaatio tuo myös rajattomasti uusia mahdollisuuksia jatkuvaan 

parantamiseen.  

 

1.1 TAUSTA 

 

Lean -periaatteesta löytyy hyvin paljon kirjallisuutta ja sen perimmäinen tarkoitus on helppo 

ymmärtää. Lean -periaatteen kaikkia ratkaisuja ei kuitenkaan ole yksinkertaista toteuttaa 

käytännön tasolla. Varsinkin kun helposti toteutettavat muutokset on jo tehty, voi tuntua 

vaikealta edetä seuraavalle tasolle. Täyden potentiaalin saavuttamiseksi on tärkeää, että 

muutosta tuetaan yrityksen yläportaasta asti. (Ilmarinen, 2018, s. 3) Muutoksen ajaminen täytyy 

olla koko yrityksen tietoinen päätös, johon koko organisaatio sitoutuu. 

 

Tämän diplomityön case yrityksessä on tunnistettu vielä merkittävästi potentiaalia Lean -

periaatteista ja digitalisaation hyödyntämisestä entistä tehokkaammin. 

Kunnossapitopalveluiden tarjoana case yrityksen tavoitteena on luoda tehokas organisaatio ja 

toimintamalli hyödyntämällä Lean -periaatteita, jotta voidaan tuottaa maailmanluokan 

kunnossapitopalvelua. Digitalisaation saralla koetaan vielä merkittävästi kehityspotentiaalia, 

jolla voidaan entisestään parantaa kunnossapitopalvelua. Lisäksi tavoitteena on toimia 

pioneerinä digitaalisten kunnossapitopalveluiden tarjoajana maailman laajuisesti.  

 

Tämän diplomityön case yritys tuottaa kokonaiskunnossapitopalvelua teollisuus ympäristössä 

maailman laajuisesti. Lisäksi yritys sitoutuu toimimaan asiakkaan kumppanina 

tuotantotoiminnan kehityksessä. Case yrityksen tavoitteena ei siis ole ainoastaan tarjota 

kunnossapitopalvelua, vaan toimia asiakkaan kumppanina kokonaistoiminnan kehityksessä.   

 

Eräässä case yrityksen asiakkuudessa on tunnistettu kehitystarpeita päivittäisen johtamisen sekä 

tiedon hyödyntämisen suhteen. Case yritys on tuottanut kokonaiskunnossapitopalvelua 
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kyseiselle asiakkaalle useamman vuoden ajan. Vuonna 2021 case yritys on päättänyt käynnistää 

laajan kehitysprojektin asiakkuudessa päivittäisjohtamisen ja tiedon hyödyntämisen suhteen.  

 

1.2 TAVOITE JA RAJAUS 

 

Diplomityön tavoitteena oli luoda kunnossapidon yhteistyömalli kunnossapitoyksikköjen 

suorituskyvyn tehostamiseksi. Yhteistyömallissa tulisi hyödyntää nykyisistä digitaalisista 

tietojärjestelmistä saatavaa tietoa.   

 

Yhteistyömallia tulisi hyödyntää asiakkaan kaikissa kohteissa Suomen sisällä. Asiakkuuden 

kohteet Suomen sisällä ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia, näin ollen samaa 

yhteistyömallia pystyisi soveltamaan kaikissa kohteissa.  Yhteistyömallia voisi kuvailla 

sisäiseksi standardiksi, jolla varmistetaan, että tietyt perusperiaatteet täyttyvät kaikissa 

yksiköissä. 

 

Standardit yhdistetään usein tuotannon laadun parantamiseen, poikkeamien vähentämiseen ja 

kustannusten vähentämiseen. Standardin perimmäinen tarkoitus on kuitenkin luoda yhtenäinen 

suuntaus toiminnalle. Standardeja laatii viralliset toimijat, kuten SFS ja ISO. Virallisten 

standardien lisäksi yritys voi laatia itselleen omia standardeja, yrityksen sisäiseen käyttöön. 

Varsinkin isoissa organisaatioissa toimintojen standardoiminen voi olla hyödyllistä. (Suomen 

Yrittäjät, 2018)  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitkä ovat kunnossapidon johtamisen merkittävimmät tunnusluvut, jotka vaikuttavat 

kunnossapidon suorituskykyyn? 

2. Kuinka tunnuslukuja tulisi käyttää kunnossapidon suorituskyvyn parantamiseksi? 

3. Kuinka nykyisiä digitaalisia tietojärjestelmiä voisi hyödyntää tehokkaammin?  

 

Tutkimuskysymykset laadittiin tunnistettujen kehityskohteiden perusteella sekä case yrityksen 

esitietojen perusteella. Tutkimuskysymyksillä pyrittiin helpottamaan tutkimusaineiston 

jäsentelyä. 
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1.3 MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

Diplomityön teoreettinen osuus muodostui kolmen tutkimuskysymyksen ympärille. Empiirisen 

osuuden tueksi tehtiin kirjallisuustutkimus, jossa aineistoa kartoitettiin tieteellisistä 

artikkeleista, kirjoista ja tutkimuksista. Aineisto pyrittiin jäsentelemään kolmen 

tutkimuskysymyksen ympärille. Merkittävä osuus empiirisestä aineistosta kerättiin 

haastattelemalla case yrityksen asiantuntijoita, sekä asiakasyrityksen avainhenkilöitä. 

Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina; lisää aiheesta myöhemmin 

kappaleessa 6.1.  

 

Diplomityön empiirisessä osiossa luotiin ehdotus tuotannon ja kunnossapidon 

yhteistyömallista; tämä esitettiin case yrityksen paikallisille yksiköille sekä case yrityksen 

kehitysorganisaatiolle. Yhteistyömallin suunnittelu aloitettiin määrittämällä sille konkreettiset 

tavoitteet ja tutkimusaineisto jäsenneltiin näiden tavoitteiden ympärille. Yhteistyömallin 

visuaaliseen rakenne suunniteltiin tavoitteiden ja tutkimusaineiston perusteella. Tämän jälkeen 

yhteistyömallin sisältö määritettiin Top-Down periaatteella. Rakennettu yhteistyömalli kävi 

läpi useamman kehityssyklin, jossa mallia kehitettiin kerätyn palautteen perusteella.  

 

Empiirisen osuuden tavoitteena oli määrittää yhteistyömalli, joka olisi valmis sovellettavaksi 

case yrityksen paikallisiin kunnossapitoyksiköihin, mutta itse käyttöönotto vaihe rajattiin 

kokonaan tämän diplomityön ulkopuolelle. 

 

1.4 TYÖN RAKENNE 

 

Työn ensimmäisen vaiheen tavoite oli tuottaa aineistoa, joka tukee yhteistyömallin 

suunnittelua. Ensimmäisen vaiheen jälkeen aineisto analysoitiin ja jäsenneltiin yhteistyömallin 

suunnitteluprosessia varten. 

 

Toisessa vaiheessa suunniteltiin yhteistyömallin dokumentti, joka esiteltiin case yrityksen 

kehitysorganisaatiolle sekä valituille kunnossapitoyksiköille. Ensimmäisten esittelyiden 

perusteella kerättiin palautetta yhteistyömallin luonnoksesta. Palautteen perusteella tehtiin 

tarvittavat muutokset, jonka jälkeen saavutettiin valmis versio käyttöönottoa varten.  
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Työn kolmannessa vaiheessa rakennettu yhteistyömalli luovutettiin case yrityksen 

kehitysorganisaatiolle ja alettiin suunnittelemaan käyttöönottoprosessia. Diplomityön osuus 

päättyi yhteistyömallin luovutuksen jälkeen.   

 

 

Kuva 1 Kehitysprojektin vaiheet 

 

Kuvassa 1 esitetään yleisesti kehitysprojektin kolme vaihetta. Ensimmäisen vaiheen toteutus 

oli diplomityöntekijän vastuulla. Toisessa vaiheessa päävastuu oli edelleen 

diplomityöntekijällä, mutta case yrityksen kehitysorganisaatio antoi myös tukea. Kolmannessa 

vaiheessa päävastuu siirtyi case yrityksen kehitysorganisaatiolle ja diplomityöntekijä 

puolestaan asettui tukemaan tarpeen mukaan.  
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Taulukossa 1 esitetään jokaisen luvun aihealueen osalta merkittävimmät syötteet (input) sekä 

ulostulot (output).  

 

Taulukko 1 Työn rakenne  

INPUT LUKU OUTPUT 

Diplomityön lähtötilanne ja 

lopullinen tavoite.  

1 JOHDANTO Aineiston ja menetelmien 

rajaus, tutkimuskysymykset 

sekä työn rakenne. 

Neljännen 

teollisuusvallankumouksen 

kirjallisuus ja muu aineisto. 

2 TEOLLISUUS 4.0 Merkittävät ajurit ja 

edellytykset uuden 

aikakauden 

mahdollistamiseksi.  

Lean-käsitteen kirjallisuus 

kunnossapidon näkökulmasta. 

3 LEAN OSANA 

KUNNOSSAPITOA 

Merkittävät työkalut ja 

menetelmät kunnossapidon 

kannalta. 

Tuottavan kunnossapidon 

kirjallisuus ja case yrityksen 

kokemusperäinen aineisto.  

4 TUOTTAVA 

KUNNOSSAPITO 

Työkalut ja menetelmät 

tuottavan kunnossapidon 

kehittämiseen.  

Toiminnanohjaus 

järjestelmien kirjallisuus ja 

asiakasyrityksen käytössä 

olevat järjestelmät.  

5 TOIMINNAN 

OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Periaatteet ja menetelmät 

toiminnan ohjausjärjestelmän 

maksimipotenttiaalin 

saavuttamiseksi. 

Haastattelu aineisto ja 

yhteistyömallin 

suunnitteluprosessi. 

6 YHTEISTYÖMALLIN 

KEHITTÄMINEN 

Luodun yhteistyömallin 

sisältö ja käyttötarkoitus.   

Tutkimuskysymykset ja 

diplomityön tulokset 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA 

TULOKSET 

Tuloksien perusteella tehdyt 

johtopäätökset ja työllä 

saavutetut hyödyt.  

Diplomityön sisältö 8 YHTEENVETO Tiivistelmä diplomityön 

kokonaisuudesta ja sillä 

saavutetuista tuloksista. 
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2 TEOLLISUUS 4.0 

 

Teollisuudessa on ajan saatossa todistettu neljä eri vallankumousta, joista viimeisin on edelleen 

käynnissä. Yleisesti tunnetut teollisuuden vallankumoukset ovat olleet pitkälle aikavälille 

sijoittuvia muutos vaiheita. Edelliset teollisuuden vallankumoukset ovat sijoittuneet vähintään 

50 vuoden aikavälille. Vallankumouksen tarkkaa aloituksen ja päättymisen hetkeä on vaikea 

määritellä, pitkän aikavälin vuoksi. (Nuvolari, 2019, s.1)  

 

Ensimmäisen teollisuuden vallankumouksen avaintekijät olivat kivihiilen jalostus sekä 

höyrykoneen kehittäminen. Toisen vallankumouksen avaintekijöitä olivat uudet energian 

lähteet, kuten mm. sähkö, kaasu ja öljy. Kolmannen vallankumouksen avaintekijä oli jälleen 

uusi energian lähde ydinvoiman muodossa. Neljännen vallankumouksen avaintekijä ei ole 

energian lähde, vaan internetin kehittäminen. Teollisuuden neljännestä vallankumouksesta 

käytetään usein termejä Teollisuus 4.0 sekä IIoT (Industrial Internet of Things). (Institute of 

Entrepreneurship Development, 2019) 

 

Teollisuus 4.0 on jo tullut tutuksi käsitteeksi teollisuuden aloilla. Konsepti sisältää 

huomattavasti vahvuuksia ja mahdollisuuksia, mutta ei ilman heikkouksia ja uhkia (Echeberria, 

2020, s.33). Kuvassa 2 esitetään SWOT-taulukko teollisuus 4.0 -konseptista.  
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VAHVUUDET HEIKKOUDET 

- Tuotantotehokkuus, kilpailukyky ja 

liikevaihto paranee 

- Hyvin palkatut korkeatasoiset työpaikat 

lisääntyvät 

- Asiakastyytyväisyys paranee 

- Valmistusprosessi on joustavampaa ja 

helpommin hallittavissa 

- Riippuvaisuus teknologiaan kasvaa: pienillä 

häiriöllä voi olla suuri vaikutus 

- Riippuvainen mm. standardeista, 

sijoituksista ja kehityksestä 

- Kehityksen ja käyttöönoton kustannukset 

- Uuden osaamisen kartoitus työntekijöille; 

työn luonne muuttuu 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

- Johtava markkina-asema 

- Matalampi kynnys pienille ja keskikokoisille 

yrityksille osallistua uusiin markkinoihin, 

uusien hankintakanavien avulla 

 

- Tietoturvallisuus ja tietojen yksityisyys 

- Pienten ja keskikokoisten yritysten jälkeen 

jääminen kehityksessä 

- Riippuvaisuus globaalista arvon virtauksesta 

 

Kuva 2 Teollisuus 4.0 SWOT-taulukko 

 

2.1 TEOLLINEN INTERNET  

 

Englanniksi termi Internet of Things (IoT) viittaa esineiden liittymistä internettiin.  IoT on siis 

yleinen termi, jolla on laaja kohde ryhmä. Teollisuuden puolella käytetään termiä IIoT 

(Industrial Internet of things) tai Teollisuus 4.0, koska IoT-termi itsessään käsittää laajemman 

alueen, kuin pelkästään teollisuuden. (Gilchrist, 2016, s.1) 

 

Kuvassa 3 havainnollistetaan IoT:n laajuutta hyvin yleisesti. Pylväiden kokoeroilla pyritään 

esittämään IoT:n hyödyntämisen suhdetta eri alueilla. Pylväiden suhteilla keskenään ei ole 

merkitystä tässä tapauksessa. Teollisuudessa harjoitetaan IoT:tä eniten, muihin alueisiin 

verrattuna (Gilchrist, 2016, s.2).  
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Kuva 3 IoT:n laajuus perustuen Gilchristin julkaisuun  (2016, s.16). 

 

Tekniikan huima kehitys on mahdollistanut IIoT -konseptin toteutuksen. Yksi suurimmista 

tekijöistä on ollut anturitekniikan kehitys viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkkinä: 

tyypillisellä anturilla voidaan mitata lämpötilaa hyvin tarkasti, mutta älykkäillä antureilla 

voidaan myös ennakoida tuloksia. Älykkäässä anturissa on mittauselimen lisäksi 

sisäänrakennettu prosessori, joka pystyy suorittamaan tulkintoja mittausarvojen perusteella. 

Esimerkiksi lämpötilaa voidaan mitata tietyn ajanjakson verran ja mittausarvojen perusteella 

prosessori tekee vertailuja mittausarvojen sekä esimääritettyjen kaavojen välillä. Viime vuosien 

aikana anturitekniikan kustannukset ja fyysinen koko ovat pienentyneet huomattavasti. Tämä 

on puolestaan vauhdittanut anturitekniikan laajemman käytön. (Gilchrist, 2016, s.18) 

 

Tekniikan kehityksen lisäksi massa data ja edistynyt analytiikka ovat ajaneet IIoT -konseptia 

eteenpäin, koska niiden avulla voidaan tarkastella historiatietoa ja suorittaa ennakoivia 

analysointeja. Nämä puolestaan mahdollistavat ennakoivan kunnossapitosuunnitelman koneille 
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ja laitteille. Koneet ja laitteet saadaan pidettyä toimintakykyisinä pidempään, odottamattomat 

pysäytykset vähenevät ja kustannustehokkuus paranee. Pilvipalvelussa laskenta on entisestään 

vauhdittanut massa datan ja analytiikan kehittymistä. Tänä päivänä pilvipalveluita on tarjolla 

edullisilla sopimuksilla, mutta pilvisovellusten myötä syntyy myös tiettyjä riskejä, kuten mm. 

tietoturvallisuus. (Gilchrist, 2016, s.19)  

 

Viimeisimmät kehitysaskeleet anturitekniikassa ovat olleet mahdollisia elektroniikan nopeiden 

väylien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen ansiosta. Nämä kehitykset ovat mahdollistaneet 

laitteet, jotka monitoroivat sekä kalibroivat itsensä. (Gilchrist, 2016, s.46) Lisäksi 

mikrokoneistuksen kehitys on mahdollistanut elektroniikkatekniikan huiman kehityksen. 

Mikrokoneistuksesta käytetään usein termiä mikro CNC (Computer Numerical Control) tai 

englanniksi Micromachining. Mikrokoneistuksessa sovelletaan osittain samoja periaatteita, 

kuin perinteisessä koneistustekniikassa. Perinteiseen koneistukseen verrattuna 

mikrokoneistuksessa syntyy haasteita mm. materiaalin vahvuuden määrittämisessä ja työstöön 

käytettävien työkalujen koon suhteen. Mikäli materiaali ei ole tarpeeksi vahva tai dimensiot 

ovat määritetty väärin, tuote vaurioituu helpommin, kuin perinteisessä koneistuksessa. Sama 

pätee työstön työkalujen määrittämiseen. (Piljek ym., 2014, s.3) Mikrokoneistus on kuitenkin 

vain yksi valmistustekniikka mikroelektroniikan systeemeille. Mikroelektroniikan useammat 

eri valmistustekniikat ovat kehittyneet viime aikoina ja näillä kaikilla ovat olleet suuri 

yhteisvaikutus yleisesti elektroniikan kehitykseen. (Gilchrist, 2016, s.47) 

 

Langattoman tiedonsiirron kehitys on myös ollut yksi merkittävistä IIoT-konseptin ajureista. 

Perinteisesti anturitietojen siirtoa varten on rakennettu kaapeliverkosto, jonka kautta tieto 

siirtyy prosessorille käsiteltäväksi. Elektroniikan kehityksen myötä on ollut mahdollista 

valmistaa antureita, joissa ovat omat prosessointiyksiköt, mutta silti vaativat fyysisen kaapelin 

tiedonsiirtoa varten. Viime aikoina langattomien tiedonsiirtotapojen, kuten Bluetooth:n ja 

ZigBee:n kehitykset ovat mahdollistaneet anturitekniikassa soveltamaan langatonta 

tiedonsiirtoa fyysisten kaapelien sijaan. ZigBee on yleistynyt langaton tiedonsiirtoprotokolla 

teollisuudessa sen MESH-verkosto mahdollisuuden ansiosta. MESH-verkostossa jokainen 

anturi itsessään voi toimia lähettimenä ja vastaanottimena langattomasti. Verkoston laajuutta 

voi kasvattaa yksinkertaisesti lisäämällä langattomia antureita sopivilla etäisyyksillä toisistaan. 

(Gilchrist, 2016, s.47) 
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Kuvassa 4 on esimerkki MESH-verkostosta. Katkoviivat kuvaavat langatonta tiedonsiirtoa ja 

yhtenäiset viivat fyysisiä kaapeleita. Jokaisella langattomalla anturilla on oma IP-osoite ja näin 

ollen toimii vastaanottimena sekä lähettimenä. Lisäämällä tietyn säteen sisällä langattoman 

anturin, verkoston toimintasäde kasvaa. Yksi merkittävä käytännön hyöty vastaavassa 

verkostorakenteessa on alhaisemmat kaapelointikustannukset. Kaapelointikustannuksilla on 

erityisesti suuri vaikutus laajoilla teollisuusalueilla, joissa anturit voivat olla monien satojen 

metrien päässä toisistaan.   

 

 

Kuva 4 MESH-verkosto perustuen Roosin artikkeliin (2021).  
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2.2 TEKOÄLY 

 

Teollisuus 4.0 aikakauden yksi merkittävimmistä tekijöistä on ollut tekoäly ja sen kehitys 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Tekoäly -termi, eli englanniksi Artificial Intelligence (AI) 

on hyvin laaja käsite, eikä sillä ei ole tarkkaa määritystä.  Nils J. Nilsson (2010) kuvailee 

tekoälyä seuraavasti (Nilsson, 2010, s.10): 

 

Tekoäly on toiminta, jonka päämääränä on tehdä koneista älykkäitä. Älykkyys on 

ominaisuus, joka mahdollistaa dynaamisen toiminnan huomioiden ympäristön.  

 

Voidaan ajatella, että ihmisen adaptoitumiskykyä pyritään kopioimaan koneisiin. Ihmisellä on 

kyky aistia, oppia, päätellä ja toimia. Näitä ominaisuuksia on pyritty määrittämään koneille 

viimeisten vuosikymmenien aikana ja tällä rintamalla on tapahtunutkin huomattavaa kehitystä. 

(Echeberria, 2020, s.24) 

 

Tekoälyn keskeisimpiä alueita ovat mm. koneoppiminen, robotiikka, konenäkö ja puheen 

tunnistus. Koneoppimisella viitataan koneen kykyyn muokata toimintaa mm. kuvien, videoiden 

ja äänien perusteella. Koneen ohjelmointi on toteutettu siten, että kone kykenee oppia eri 

toimintoja. Robotiikalla viitataan toimilatteista rakennettuun kokonaisuuteen, jolla pyritään 

simuloimaan ihmisen toimintoja. Konenäöllä viitataan kuvien tai videoiden lukemiseen 

tietokoneella. Kuvista ja videoista voidaan tunnistaa paljon eri asioita, jonka perusteella 

voidaan määrittää jatkotoimia. Puheentunnistuksella viitataan ääniaaltojen perusteella 

tietokoneen tekemiin tulkintoihin. (Echeberria, 2020, s.25) 

 

2.3 KONEOPPIMINEN 

 

Koneoppiminen perustuu koneen tai järjestelmän dynaamiseen reagointikykyyn. Käytännössä 

koneoppiminen on tietokoneohjausta tilastotietojen perusteella. Tilastojen perusteella tietokone 

soveltaa monimutkaisia funktioita, jotka perustuu tietokoneelle määritettyihin algoritmeihin. 

Tyypillisesti koneoppimisen algoritmit voidaan jakaa valvottuun oppimiseen sekä ei valvottuun 

oppimiseen. (Gilchrist, 2016, s.96) 
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Ei valvottu oppimisen algoritmit käsittelevät tietopaketteja itsenäisesti, jotka ovat luonteeltaan 

erilaisia. Tietopakettien perusteella tietokone oppii ominaisuuksia tietopaketin rakenteesta. 

Algoritmi pyrkii ajamaan kaikki eri mahdolliset tapahtumat, joiden perusteella kyseinen 

tietopaketti on syntynyt. Valvotun oppimisen algoritmit eivät toimi täysin itsenäisesti, vaan 

tietyt kohteet määritetään ihmisen toimesta. Yksinkertaisessa tapauksessa arvoa x verrataan 

ihmisen määrittämään arvoon y. Tämän perusteella algoritmi suorittaa vertailuja ja luo niiden 

perusteella sääntöjä. Vaikka valvottu ja valvomatta oppiminen poikkeavatkin toisistaan, moni 

koneoppimisen sovellus on toteutettu siten, että se pystyy soveltamaan kumpaakin vaihtoehtoa. 

(Gilchrist, 2016, s.103) 

 

 

Kuva 5 Päätöspuu perustuen Fürnkranzin julkaisuun (2011). 

 

Kuvassa 5 esitetään päätöspuu, eli englanniksi Decision Tree. Päätöspuusta voi havaita, 

kuinka algoritmi suorittaa jokaisesta tapahtumasta eri mahdolliset tulokset. Ensimmäinen 

solmupiste jakautuu kahteen eri vaihtoehtoon ja näille määritetään binaarinen tunnusluku. 
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Edellisen solmupisteen tunnusluku periytyy seuraavan solmupisteen ensimmäiseksi luvuksi, 

näin ollen solmupisteen tunnusluvusta voidaan päätellä sen alkuperä. Sisäiset solmupisteet ovat 

esitetty ympyrällä ja ulkoiset solmupisteet neliöllä. Sisäinen solmupiste on piste, josta 

haarautuu yksi tai useampi eri tapahtuma. Ulkoinen solmupiste on piste, joka päättyy siihen 

pisteeseen. (Gilchrist, 2016, s.143) 

 

2.4 OHJELMISTOROBOTIIKKA 

 

Teollisuus 4.0 aikakaudella yksi merkittävä kysymys on ollut ”Mitä pitäisi automatisoida ja 

mitä ihmisten pitäisi tehdä?”. Ohjelmistorobotiikan kehittyminen on pakottanut meidät 

palaamaan jälleen tähän kysymykseen uudella tavalla. Ohjelmistorobotiikka tunnetaan 

laajemmin englannin kielisellä termillä Robotic Process Automation (RPA). RPA itsessään ei 

ole varsinaisesti uusi teknologia, vaan uusi lähestymistapa ohjelmistojen suorittamien 

prosessien automatisointiin.  Perinteisen sisältä-ulospäin tavan sijaan sovelletaan ulkoa-sisälle 

lähestymistapaa. Perinteisesti ohjelmistoon määritetään toimintamalli, joka antaa tietyn 

tuloksen ulos. RPA-menetelmässä itse suorittava ohjelmisto ei muutu ollenkaan, vaan erillinen 

ohjelma suorittaa toimenpiteitä aivan kuten ihminen tekisi normaalisti omalta 

näyttöpäätteeltään. (Wil M. P ym., 2018, s.1) Gartner (2017) kuvailee ohjelmistorobotiikkaa 

seuraavasti:  

 

RPA työkalut (IF, THEN, ELSE) suorittavat argumentteja strukturoituun dataan usein käyttäen 

yhdistelmiä seuraavista: ihmisen toimenpiteet käyttöliittymässä, yhdistämällä sovellusliittymiin (API) 

suorittamaan käyttäjän servereitä, suurtietokoneet (Mainframes) tai HTML-koodi.  

 

Kaupallisten RPA-ohjelmistojen kysyntä on noussut viimeisten vuosien aikana merkittävistä. 

RPA-ohjelmistoja tarjoaa muun muassa Automation Edge, Automation Anywhere, Blue Prism, 

Kryon Systems, Softomotive ja UiPath (Gartner, 2017).  

 

RPA-käsite (Robotic Process Automation) voi olla hieman harhaan johtava, sillä robotilla ei 

viitata fyysiseen robottiin, vaan oikeasti viitataan ohjelmisto robottiin (tai botti). Prosessi-termi 

ei myöskään anna tarkkaa kuvausta, mutta toimenpide kuvaa konkreettisesti mistä on kyse. 
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(Taulli 2020, s.3) RPA:ssa suoritetaan toimintoja ja toimenpiteitä, kuten muun muassa (Taulli 

2020, s.23):  

 

 Tiedon kopionti ja liittäminen sovelluksesta toiseen,  

 Internet sivuston avaaminen selaimessa ja sisään kirjautuminen tunnuksilla,  

 Sähköpostin ja liitteiden avaaminen,  

 Tietokannasta luku ja kirjoitus,  

 Tiedon talteenotto lomakkeista ja dokumenteista, 

 Laskentatoimintojen ja työnkulkuprosessien käyttö.  

 

Edellä mainitut toimenpiteet ovat luonteeltaan arkipäivisiä ja yksinkertaisia. Tämä onkin RPA-

ohjelmiston vahvuus; automatisoida toistuvia ja yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka ovat ajan 

hukkaa ihmisille. Näin ollen ihmisten aika voidaan varata tärkeämpiin tehtäviin. RPA-

ohjelmisto hyödyntää käyttöliittymää tiedon keräämiseen ja manipuloi ohjelmia aivan kuten 

ihmiset.  RPA-ohjelmia voidaan ajatella työntekijöinä, jotka suorittavat heille määritettyjä 

tehtäviä vuoronkauden ympäri täysin samalla tavalla. (Taulli 2020, s.23-24) 

 

Kuvassa 6 esitetään yksinkertainen hahmotelma palvelualan toimihenkilön yleisestä 

työkuormasta. Vasemmalta ensimmäiset kolme työtehtävää ovat toistuvia tehtäviä, jotka eivät 

vaadi erikoisosaamista. RPA-robottien avulla päästään eroon näistä tehtävistä ja näin ollen jää 

enemmän aikaa ydin tehtäviin, jotka tuottavat lisäarvoa yritykselle.   
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Kuva 6 RPA-ohjelmiston vaikutus perustuen (CiGen RPA, 2019) 

 

RPA-ohjelmien suunnitteluun on eri lähestymistapoja, jotka riippuvat kyseisen kohteen 

tavoitteista ja tehtävien luonteesta. Osittain sen takia, että RPA kehittyy jatkuvasti eteenpäin ja 

löydetään uusia käyttötapoja. Ylätason toteutustavat voidaan jakaa seuraavasti (Taulli 2020, 

s.26): 

 Valvottu RPA – Valvottu RPA-ohjelma suorittaa tehtäviä yhteistyössä käyttäjän kanssa. 

Esimerkkinä puhelinkeskus, jossa työntekijä aktivoi RPA-ohjelman keräämään 
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tarvittavat tiedot, sillä välin kun työntekijä puhuu asiakkaan kanssa. Vastaavanlaiset 

RPA-ohjelmat olivat ensimmäisiä sovelluksia, joita yleisesti otettiin käyttöön.  

 Ei valvottu RPA – Toisen generaation RPA-ohjelmia toteutettiin siten, että ohjelma ei 

vaatisi ollenkaan valvontaa. RPA-ohjelmalle määritetään ehto, jonka täyttyessä ohjelma 

käynnistyy itsestään ja suorittaa esimääritetyt tehtävät itsenäisesti. Esimerkiksi 

toimittajan lähettämien tilausvahvistustietojen syöttäminen ERP-järjestelmään 

itsenäisesti lukemalla tiedot suoraan toimittajan lähettämästä sähköpostiviestistä.  

 Älykäs ohjelmistorobotiikka – Englanniksi Intelligent Process Automation (IPA) on 

viimeisen generaation kehitysaskel, jossa tekoälyn avulla ajan myötä sovellus oppii 

uusia käytösmalleja. Tämä vähentää entisestään ihmisen tarvetta puuttua ohjelmaan, 

koska ohjelma pystyy tekemään omia tulkintoja ja päätöksiä.  

 

Edellä mainitut eri toteutustavat tulisi ymmärtää, kun harkitsee RPA-järjestelmän valintaa. 

Tietyt RPA-järjestelmät voivat olla tiettyyn toteutustapaan erikoistuneita. Lisäksi toteutustavat 

tulisi ensisijaisesti tukea omia tarpeita. (Taulli 2020, s.26-27) 

 

2.4.1 OHJELMISTOROBOTIIKAN HYÖDYT 

 

RPA-järjestemien suurimmaksi hyödyksi koetaan lyhyt takaisinmaksuaika, englanniksi Return 

of Investment (ROI) (Taulli 2020, s.30). Vuoden 2019 Computer Economics Techonology 

Trends tutkimukseen osallistui yli 250 yritystä, joiden liikevaihdot olivat vähintään 20 milj.€ 

vuodessa. Näistä yrityksistä 12 % vastasivat, että olivat ottaneet RPA-järjestelmiä käyttöön ja 

heistä puolet vastasivat, että RPA-investointi maksoi itsensä takaisin 18-kuukaudessa. 

(Castellanos, 2019) 

 

Merkittäväksi hyödyksi RPA-järjestelmän käyttöönotosta voidaan ajatella myös 

työtehokkuuden parantaminen. Pienillä parannuksilla voi olla suurempi vaikutus, kuin mitä 

ensitarkastelulla voisi olettaa. Ensitarkastelun perusteella 10-20 sekunnin ajan säästö 

työtehtävässä ei vaikuta merkitykselliseltä, mutta kun tämä suhteutetaan yli tuhannen henkilön 

organisaatioon, vaikutus on huomattava. Jotkut yritykset mittaavat takaisinmaksuajan rinnalla 

myös säästettyä työaikaa käyttämällä RPA-järjestelmää. (Taulli 2020, s.31)  Vuoden 2019 
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Forrester kyselyn perusteella 86 % vastaajista kertoivat RPA-sovellusten tehostaneen 

organisaation työntekoa (Walter Andy, 2019). 

 

Perinteisten ohjelmistojen automatisointiin verrattuna RPA-järjestelmien hyödyksi voidaan 

mainita käyttöönoton yksinkertaisuus. RPA-järjestelmän käyttöönotto ei vaadi muutoksia 

organisaation nykyisiin IT-järjestelmiin, vaan RPA-järjestelmä rakennetaan niiden päälle, 

ikään kuin omana käyttäjänä. Tämän lisäksi käyttöönoton suunnittelu ei vaadi ohjelmoinnin 

erikoisosaamista ja näin ollen IT-tukea ei ole tarvetta kasvattaa. Määräysten ja säädösten 

noudattaminen on kriittistä jokaiselle yritykselle; RPA-järjestelmät varmistavat tämän. (Taulli 

2020, s.32) 

  

Ihmiset voivat ajoittain tehdä virheitä, varsinkin jos eivät täysin ymmärrä määräyksiä ja 

säädöksiä. Järjestelmä voidaan konfiguroida siten, että kaikkia määräyksiä ja säädöksien 

vaatimuksia noudatetaan täsmällisesti. Hyvä esimerkki on EU-maissa vuonna 2018 laadittu 

asetus yleisestä tietosuojasta, englanniksi General Data Protection Regulation (GDPR). (Taulli 

2020, s.32) NICE:n toimesta vuoden 2019 kyselyssä vastaajat kertoivat RPA-järjestelmän 

avulla määräysten ja säädöksien vaatimusten noudattaminen oli osa-alue, jossa havaittiin suurin 

kehitys organisaatiossa (Casey, 2019). 

 

Ohjelmistojen investoinnit usein keskittyvät yrityksen tiettyyn funktioon tai osastoon, mutta 

RPA-järjestelmät ovat sovellettavissa käytännössä yrityksen kaikkiin osa-alueisiin, kuten muun 

muassa taloushallintoon, henkilöstöön, kehitykseen ja operaatioihin. Edellytys digitalisaation 

hyödyntämiseen on luotettava data ja saatavuus; RPA-järjestelmillä on merkittävä vaikutus 

tähän, sillä sovellukset suorittavat tehtävät aina täsmälleen samalla tavalla nuodattamalla 

samoja sääntöjä. Inhimilliset virheet poistuvat kaavasta ja lisäksi datan tallennus tapahtuu aina 

luotettavasti. (Taulli 2020, s.33) Taloudellisten tavotteiden lisäksi henkilöstön 

tyytyväisyydessä havaitaan usein parannusta, kun työntekijöille jää enemmän aikaa ydin 

tehtäviin. Vuoden 2019 Forrester tutkimuksessa esitettiin, että 72 % osallistuneista kertoivat 

huomanneensa parannusta työntekijöiden sitoutumisessa (Forrester, 2019). 

 

Yrityksien käytössä olevat IT-järjestelmät usein pakottavat heidät sitoutumaan näihin 

järjestelmiin, koska järjestelmiin on rakennettu suuria kokonaisuuksia. Näin ollen järjestelmän 
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korvaaminen harvoin tulee kysymykseen, mutta RPA-järjestelmien tapauksessa nykyisiä IT-

järjestelmiä ei tarvitse korvata tai edes muokata ollenkaan. Tietyissä olosuhteissa RPA-

sovelluksilla voidaan paikata myös ruuhkahuippuja. Sen sijaan, että hakeudutaan väliaikaisesti 

lisäresursseihin, RPA-järjestelmien käyttöastetta voidaan kasvattaa. (Taulli 2020, s.34) 

 

2.4.2 OHJELMISTOROBOTIIKAN HAASTEET 

 

Edellä mainitut hyödyt ovat merkittäviä, mutta kuten minkä tahansa järjestelmän kanssa, on 

tiettyjä haasteita, joista tulisi olla tietoinen. RPA-järjestelmiä on tarjolla eri 

maksuvaihtoehdoilla, kuten muun muassa vuosittaisella tilauksella, monivuotisella lisenssillä 

tai sovellusten lukumäärään perustuvalla maksulla. Tämän lisäksi RPA-järjestelmille täytyy 

tietyin väliajoin tehdä säännöllisiä ylläpitotoimenpiteitä, aivan kuten muillekkin IT-

järjestelmille. Jonkin tasoinen koulutuspaketti on myös tarpeen, varsinkin 

käyttöönottovaiheessa. Koulutuksen lisäksi pitemmän aikavälin konsultointipalvelu voi myös 

olla tarpeen. (Taulli 2020, s.34) 

 

Hyödyntämisen laajuus voidaan selkeästi ajatella hyötynä, mutta siitä voi syntyä myös 

haasteita. Kun RPA-sovelluksia otetaan käyttöön yrityksessä laajasti eri osa-alueilla, suuren 

sovellusmäärän hallinta voi olla haastavaa ja tämä vaatiikin IT-organisaatiolta vahvaa 

yhteistyötä. (Taulli 2020, s.35) Vuoden 2016 Deloitten tutkimuksessa esitettiin, että vain 3 % 

osallistuneista organisaatioista pystyivät ottamaan käyttöön 50 tai enemmän RPA-sovellusta 

(Schatsky & Muraskin, 2016). 

 

RPA-järjestelmän investoinnin puolesta on helppoa kerätä siihen tukevaa aineistoa, koska siinä 

on merkittävää potenttiaalia, mutta tämän myötä riskinä on ylimainonta (englanniksi Hype). 

Uudesta tekniikasta ja sovelluksista syntyy usein ylimainontaa, joka nousee niin korkealle 

tasolle, että se ylittää itse tuotteen todellisen arvon. (Taulli 2020, s.35) Vuoden 2019 PEGA:n 

tutkimukseen osallistuneet organisaatio esittivät, että laadukkaan RPA-sovelluksen suunnittelu 

ja käyttöönotto vei arviolta 18 kuukautta, joista vain 39 % toteutuivat ajallaan (Cambridge, 

2019). 
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2.4.3 OHJELMISTOROBOTIIKAN JA LEAN-AJATTELUN SYNERGIA 

 

RPA-sovelluksilla ja Lean-filosofialla on hyvä synergia siinä mielessä, että molempien 

tavoitteena on vähentää hukkaa ja näin ollen vapauttaa henkilöstön aikaa liiketoiminnalle 

merkittäviin toimintoihin. RPA-sovellusten hyödyntämistä voi ajatella yhtenä Lean-

toimintamallin kehitysvaiheista. Ennen kuin RPA-sovelluksia aletaan suunnitelemaan, 

organisaation prosessit tulee tarkastella ja analysoida perusteellisesti. Tämä voi tarkoittaa sitä, 

että RPA-sovellusten suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi viivästyy kuukausilla tai jopa 

vuosilla. Tällä voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus loppu tulokseen. (Taulli 2020, s.90) 

 

Lean ympäristön perustan rakentaminen on edellytys RPA-sovellusten suunnitelua varten ja 

näin ollen tämä vaatii syvällistä tarkastelua ja analyysia organsiaation prosesseista. Tarkastelua 

ja analysointia varten kannattaa käyttää suunniteluohjelmaa, jolla saa rakennettua vuokaavioita 

prosessien visualisoinnin helpottamiseksi. (Taulli 2020, s.91) Prosessien tarkastelussa ja 

analysoinnissa tulisi miettiä seuraavia asioita (Taulli 2020, s.91): 

 

 Mitä pullonkauloja prosesseissa esiintyy ja mitkä ovat niiden juurisyyt? Miten nämä 

voidaan ratkaista? 

 Mitä ovat vika- ja vaikutusanalyysin perusteet (englanniksi Failure Mode and Effects 

Analysis)? Mitä sivuvaikutuksia muutoksilla voi olla? Missä tilanteissa prosessi voi 

ajautua sivuraiteille? Mitkä prosessit ovat tämän tarkastelun jälkeen potenttiaalisia 

automatisoinnin kohteita? 

 Miltä prosessi näyttää työntekijän näkukulmasta? Suunnitteluohjelman vuokaavioiden 

lisäksi prosessit tulee käydä fyysisesti läpi ja tarkastella työntekijän näkökulmasta.  

 Mitä turvatoimia automatisoiduille prosesseille tulisi määrittää? Ennen kuin RPA-

sovellus otetaan käyttöön, se tulee testata ja auditoida perusteellisesti. Etukäteen 

kannattaa myös määrittää valmiiksi RPA-sovellukselle uusinta tarkastelun ajankohta, 

jossa tarkastellaan kyseisen sovelluksen suoritusta tietyltä ajanjaksolta.  

 Minkälaisia hyväksyntä valtuuksia RPA-sovellus vaatii? Minkälaisilla ehdoilla 

hyväksynnät voidaan automatisoida?  
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2.4.4 OHJELMISTOROBOTIIKAN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

Yksinkertaisen RPA-sovelluksen rakentaminen ei vaadi ohjelmoinnin osaamista, mutta jos 

haluaa rakentaa monimutkaisempia RPA-sovelluksia, tulee perehtya ohjelmointirajapintoihin, 

VB.NET-ohjelmointikieleen ja muihin ohjelmointityökaluihin. (Taulli 2020, s.158) UiPath on 

suosittu RPA-sovelluspohja, joka on saanut paljon suosiota muun muassa seuraavista syistä 

(Taulli 2020, s.158): 

 

 UiPath sovelluksesta on ilmaisversio, jolla pääsee melko pitkälle.  

 Sovelluksessa on moderni käyttöliittymä, joka on käyttäjäystävällinen.  

 Sovelluksessa on valmiiksi sisään rakennettuja käyttäjää helpottavia työkaluja, kuten 

hakutoiminto, vianhaku ja robottien monitorointi.  

 

Kuvassa 7 on esitetty yksinkertainen vuokaavioprosessi UiPath-sovelluksessa. Ohjelma kysyy 

käyttäjältä lukua, joka syötetään dialogi-kenttään. Ohjelma tulkitsee onko luku parillinen vai 

pariton luku. Tulkinnan perusteella se esittää käyttäjälle tekstin ”Luku on parillinen” tai ”Luku 

on pariton”. Kyseinen ohjelma on laadittu vuokaavion muodossa, mutta saman ohjelman voi 

toteuttaa myös sekvenssinä tai tilakoneena.  

 

 

 Kuva 7 Yksinkertainen prosessi UiPath-sovelluksessa (Chercher Tech, 2021) 



30 

 

 

 

 

RPA-sovelluksissa on lähes rajattomat mahdollisuudet, mutta usein yksinkertaisilla 

sovelluksilla saadaan nopea takaisinmaksu aika investoinnille. Tyypillisiä käytännön 

esimerkkejä ovat muun muassa (Doguc Ozge, 2020, s.19):  

 

 Hankintaprosessi – RPA-ohjelma voidaan määrittää avaamaan toimittajan lähettämän 

tarjouksen sähköpostista, syöttämään tuotteet ja hinnat ERP-järjestelmään. Tämän 

jälkeen toimittajan tilausvahvistus luetaan myös sähköpostista automaattisesti ja tiedot 

päivitetään ERP-järjestelmään. Lopuksi skannattu toimituksen lähete luetaan ja tiedot 

syötetään ERP-järjestelmään, jonka jälkeen ohjelma muuttaa tilauksen vastaanotetuksi.  

 Työtuntien ja tilauksien raportointi asiakkaalle – Tuntikirjaukset luetaan järjestelmästä 

ja ne syötetään esimääritettyyn excel-pohjaan. ERP-järjestelmästä kerätään myös 

materiaali ja tarviketilausten tiedot ja syötetään samaan excel-dokumenttiin. Lopuksi 

RPA-sovellus tulostaa excel-dokumentin pdf-muotoon ja lähetää sen asiakkaan 

sähköpostiosoitteeseen.   

 Työpyyntöjen esikäsittely – RPA-sovellus lukee asiakkaan työpyynnön tiedot 

sähköpostista ja sen perusteella luo työtilauksen työntekijälle valmiiksi. Työtilaus 

määritetään kyseisen työntekijän työlistan Uudet työtilaukset -näkymään.  

 

2.5 YHTEENVETO 

 

Elämme teollisuuden neljättä vallankumousta (teollisuus 4.0), mutta nykyisen 

vallankumouksen lopullinen kesto on vielä tuntematon. Edelliset teollisuuden vallankumoukset 

ovat kestäneet noin 50-100 vuotta ja näin ollen, nykyinen teknologian kehityksen vallankumous 

voi jatkua vielä pitkäänkin. (Nuvolari, 2019, s.1)  

 

Anturi- ja väylätekniikan kehityksen myötä teollisuudessa on päästy käsiksi aivan uudenlaiseen 

dataan realiaikaisesti. Uuden datan myötä haasteeksi on osoittautunut datan hyödyntäminen. 

Tulevaisuudessa näemme varmasti uusia tapoja hyödyntää kerättyä dataa. (Gilchrist, 2016, 

s.46) Kunnossapidon suorituskyvyn kehittämisen suhteen emme pysty vielä varmuudella 

sanomaan, mitkä tekniset ratkaisut tulevat osoittautumaan pysyviksi ja mitkä tulevat 

unohtumaan ajan saatossa.   
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Teollisuudessa automaatio ei ole uusi käsite, sillä ensimmäisiä automaation toteutuksia nähtiin 

jo 70-vuotta sitten (Taulli 2020, s.27). Digitaalisten työkalujen, erityisesti 

ohjelmistosovelluksien kehitys etenee edelleen hurjalla vauhdilla. Ohjelmistorobotiikka ei ole 

varsinaisesti uusi teknologia, mutta kokonaan uusi lähestymistapa ohjelmistojen prosessien 

automatisointiin. Tällä hetkellä ohjelmistorobotiikan sovelluksilla voidaan jo saavuttaa 

merkittäviä parannuksia muun muassa työtehokkuuden, laadun ja turvallisuuden suhteen. (Wil 

M. P ym., 2018, s.1)  

 

Teoreettisella tasolla ohjelmistorobotiikka on varsin potentiaalinen kehityssuunta 

kunnossapitotoiminnalle. Valitettavasti kyseessä on suhteellisen uusi teknologia, josta on vähän 

käytännön kokemuksia ja näin ollen tämän teknologian todellinen hyöty kunnossapidolle on 

vielä kysymysmerkki. Kääntöpuolena voisi todeta, että perehtymällä kyseisen teknologian 

hyödyntämiseen, voisi saavuttaa merkittävää kilpailuetua ulkoisten kunnossapitotoimioiden 

markkinoilla.  

 

Diplomityön tutkimustyössä ei haluttu pois sulkea uusia mahdollisuuksia ja näin ollen tämä 

käytettiin tilaisuutena perehtyä myös uusiin mahdollisuuksiin. Ohjelmistorobotiikka on 

tuotantoympäristöissä vielä suhteellisen uusi käsite; ohjelmistorobotiikan maksimipotentiaali 

ja käyttösovellukset jäävät vielä tulevaisuudessa nähtäväksi. 
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3 LEAN KUNNOSSAPIDOSSA 

 

Lean on strateginen fílosofia, joka on varsin tuttu käsite teollisuuden aloilla. Lean-ajattelun 

perimmäinen tavoite on tehdä organisaatiosta tehokas ja dynaaminen koko 

toimintalaajuudessaan käyttämällä vähemmän resursseja (henkilöstö, varasto, aika, tilat) sekä 

samalla parantaa laatua. Nykypäivän liiketoiminnassa epävarmuus kysynnän ja asiakas 

odotusten suhteen tuottaa haasteita liiketoiminnan suunnittelussa. Suuret tuotantoerät ovat 

korvattu pienemmillä erillä, jotka ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia. Eri tuotevariaatioilla 

pyritään täyttämään asiakasvaatimukset paremmin. Suuri tuotevariaatio vaatii kuitenkin 

tuotantoprosessilta tehokkaampaa toimintaa. (Pinto ym., 2018, s.1) 

 

Lean-filosofia sai alkunsa Toyotalla 1960-luvulla. Filosofia perustui valmistuksen virtauksen 

parantamiseen, asiakaslähtöiseen tuotantosuunnitteluun, visuaaliseen hallinnointiin sekä 

ergonomisen työympäristön luomiseen. Merkittäviä hyötyjä ovat muun muassa: (Pinto ym., 

2018, s.1): 

 

 Siirtymäaikojen pienentäminen – Soveltamalla Lean-periaatteita, prosessien eri 

siirtymävaiheet pyritään pienentämään. Tavoitteena on poistaa turhat vaiheet kokonaan, 

ulkoistaa kaikki mahdolliset toiminnot sekä virtaviivaistaa väljelle jääneet vaiheet.   

 Varastoarvon hallinta – Suuren varaston ylläpidosta syntyy suuria kustannuksia ja lisäksi 

tilaa menee hukkaan.  

 Hukan vähentäminen – Hukalla viitataan kaikkeen turhaan tekemiseen tai fyysisiin 

objekteihin.  

 Visuaalinen tuotantohallinta – Kanban tauluilla pyritään visualisoimaan 

tuotantoprosessia selkeästi.   

 

3.1 SIIRTYMÄAIKOIJEN PIENENTÄMINEN 

 

Siirtymäaikojen pienentämiseen Lean-periaatteiden mukaisesti ohjeistetaan soveltamaan 

SMED-tekniikkaa. SMED, eli englanniksi Single-Minute Exchange of Dies on 

kehitystekniikka, jolla pyritään vähentämään siirtymäajat yhden luvun minuutteihin (alle 10 

minuuttia). SMED-ohjelma sisältää viisi eri vaihetta (Vorne, 2011): 
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1. Pilotointikohteen määritys – Tulisi määrittää kohde, jossa esiintyy pitkä siirtymäaika, 

jotta kehitystoimenpiteillä olisi laaja vaikutus. Siirtymäaikoja tulisi pystyä mittaamaan 

usein, jotta muutosten vaikutus on nopea havaita. Kohteeksi tulisi valita kohde, jonka 

käyttäjät ovat motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään toimintaa. Lisäksi kohteen 

tulisi olla merkittävä pullonkaula prosessissa, jotta kehitystoimenpiteillä olisi suuri 

vaikutus.  

2. Elementtien tunnistaminen – Tässä vaiheessa kehitysryhmä pyrkii tunnistamaan kaikki 

siirtymävaiheen kriittisit elementit; nämä tulisi kerätä listalle. Listan jokaiselle 

elementille määritetään: 

a. Kuvaus – Mitä työtä tässä suoritetaan ja mihin se vaikuttaa.  

b. Kesto – Miten pitkään elementin suoritukseen kuluu aikaa.  

3. Ulkoisten elementtien erotus – Kaikki elementit, jotka voidaan suorittaa laitteiston 

käynnin aikana, erotetaan kyseisen vaiheen ulkopuolelle. Tyypillisiä elementtejä, jotka 

tulisi ulkoistaa ovat mm: 

a. Noudot – Työkalujen, tarvikkeiden, materiaalien tai ohjeiden noutaminen. 

b. Tarkastukset – Työkalujen, tarvikkeiden tai materiaalien tarkastukset. 

c. Siivoukset – Siivoustoimenpiteet, jotka voidaan suorittaa laitteiston käynnin 

aikana. 

d. Laatu – Laatu tarkastukset ja testit, jotka voidaan suorittaa jälkikäteen. 

4. Sisäisten elementtien ulkoistaminen – Tässä vaiheessa analysoidaan, mitkä sisäisistä 

elementeistä voidaan muuttaa ulkoisiksi elementeiksi. Jokaista sisäistä elementtiä 

kohden tulisi esittää kysymys: Jos olisi tapa muuttaa tämä elementti ulkoiseksi, miten 

se toteutettaisiin? Tämä prosessi johtaa listaukseen elementeistä, jotka ovat 

potentiaalisia ulkoistuksen kohteita. Ulkoistettavat elementit valitaan korkeimman 

prioriteetin perusteella, eli millä elementeillä on suurin vaikutus.  

5. Virtaviivaistaminen – Siirtymävaiheen jäljelle jääneistä elementeistä pyritään tekemään 

mahdollisimman yksinkertaisia sekä virtaviivaistamaan niitä. Jokaisen elementin 

kohdalla tulisi esittää kysymykset: Miten tämä voidaan suorittaa lyhyemmässä ajassa? 

Miten tämä voidaan tehdä yksinkertaisemmin? Kuten edellisessä vaiheessa, 

muutoskohteet valitaan priorisoinnin perusteella.  
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SMED-ohjelman toteutuksessa kannattaa huomioida kaksi pääkohdetta, joista parannukset 

usein syntyvät (Vorne, 2011): 

 

1. Ihmiset – Ihmisten suorittamien toimenpiteiden kehittäminen on usein helpompaa ja 

nopeampaa, kuin tekniikan parannukset. Ihmisten suorittamat toimenpiteet tulisi 

priorisoida aina, kun määritetään kehityskohteita.  

2. Tekniikka – Tekniikan parannukset vaativat usein insinöörityötä ja tämän myötä vievät 

myös enemmän aikaa. Tekniikan parannuskohteita tulisi aina olla huomattavasti 

vähemmän.  

 

 

Kuva 8 SMED-ohjelma perustuen Vornen artikkeliin (2011). 

 

Kuvassa 8 esitetään esimerkki SMED-ohjelman toteutuksen vaikutuksesta. Palkkien suhteet 

toisiinsa nähden eivät perustu mitattuihin arvoihin, vaan antavat yleiskuvauksen siitä, mitä voi 

odottaa.  

 

Lean-periatteiden soveltamisesta löytyy paljon tutkimuksia tuotannon kehittämiseen liittyen, 

mutta vielä toistaiseksi Lean-periaatteiden soveltamisesta suoraan kunnossapitotoimintaan on 

hyvin vähän tutkimusaineistoa. (Sherif ym., 2015, s.1) Tehokas kunnossapito on kuitenkin 

Lean-filosofian merkittävä osuus ja tietyllä tavalla yksi edellytyksistä Lean-

tuotantoympäristölle. (Hassan & Sherif, 2014, s.1) 

 

SMED-ohjelmia toteutetaan usein tuotannon prosesseille, mutta samaa periaatetta voi soveltaa 

kunnossapidon toimintaan menestyksekkäästi. Kunnossapidossa ennakkohuollot (EH) 
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soveltuvat hyvin SMED-ohjelmien kohteiksi, englanniksi Preventative Maintenance (PM). EH-

työt sisältävät toistuvia ylläpitotoimenpiteitä ja näin ollen niille voidaan laatia selkeä 

prosessikuvaus, johon soveltaa SMED-periaatteita. (Vaughn, 2009) SMED-ohjelman kohteeksi 

kannattaa valita ennakkohuolto, joka täyttää jonkun seuraavista kriteereistä (Vaughn, 2009): 

 

 Pitkä suoritusaika, 

 Suoritetaan useammassa kohteessa tehtaalla, 

 Toistuu usein tai 

 Sijoittuu tuotantoprosessin pullonkaulaan. 

 

Kuvassa 9 vasemmalla puolella on esitetty yksinkertainen ennakkohuoltotyön eteneminen ja 

siitä syntyvä seisokkiaika, T1. Siniset palkit kuvaavat ennakkohuollon konkreettista työn 

suoritusta ja harmaat palkit seisokista riippumattomia toimenpiteitä. Seisokkiaika T1 tarkoittaa 

aikaa, jonka kone tai laite seisoo käyttämättömänä. Tuotantotoiminnan tehokkuuden kannalta 

T1 arvo tulisi minimoida. Kuvan oikealla puolella on esitetty sama ennakkohuoltotyö, jossa 

SMED-ohjelmalla seisokkiaika on minimoitu.  
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Kuva 9 Ennakkohuollon optimointi perustuen Vaughn:in artikkeliin (2009) 

 

3.2 VARASTOARVON HALLINTA 

 

Varastoarvon hallinta on Lean-periaatteen merkittävä elementti. Varastoarvon hallintaan 

liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä, jotka tulisi tunnistaa. Lean-ajattelun tavoite on päästä eroon 

turhista varastoista, mutta ennen toimenpiteitä tulisi laatia riskianalyysi. Riskianalyysissä 

listataan kaikki mahdolliset riskitekijät toimitusketjussa ja ne listataan prioriteetin mukaan 

järjestykseen. Riskitekijöille määritetään todennäköisyyskertoimet ja kokonaisvaikutuksen 



37 

 

 

 

kertoimet. Riskitekijöille voi määrittää ehkäiseviä toimenpiteitä, jonka jälkeen lasketaan 

jäännösarvo. (Nasim ym., 2016, s.2) 

 

Varastoarvon hallinta ei automaattisesti tarkoita varastoitavien tuotteiden vähentämistä, vaan 

kokonaistoiminnan tehostamista ja kokonaiskustannusten minimoimista. Esimerkiksi tietyn 

hyödykkeen osalta on havaittu, että sen saatavuus on ollut heikkoa jo pitemmän ajan. Tällöin 

hyödykkeen hankinnasta tulee vaikeampaa ja kalliimpaa. Tässä tapauksessa voisi harkita 

hyödykkeen tilaamista reilusti etukäteen varastoon, tai harkita hyödykkeen korvaamista 

vastaavalla hyödykkeellä. (Nasim ym., 2016, s.2) 

 

Kuvassa 10 on esitetty mistä varaston kustannukset tyypillisesti koostuvat. 

Pääomakustannuksia syntyy investoinneista ja niihin käytetyistä rahoituspalveluista. 

Varastopalvelun omien kustannusten lisäksi sisältyy muun muassa vakuutukset ja maksettavat 

verot. Varastointiin liittyvät riskit voidaan ajatella myös kustannuksiksi, koska jos ne 

realisoituvat, niistä voi syntyä suuria kustannuksia. Itse varastotiloista syntyy myös säännöllisiä 

kustannuksia, kuten vuokrat ja kiinteistön ylläpito.  
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Kuva 10 Varaston kustannukset perustuen Nasim ym. julkaisuun (2016, s.4) 

 

Lean-ajattelumallissa varastointi on yleisesti turhaa ja sitä tulisi välttää. Tietyissä olosuhteissa 

varaston pitäminen voi kuitenkin olla organisaatiolle kriittistä. Yleisiä syitä miksi varastoa 

pidetään ovat muun muassa (Muller, 2003, s.3): 

 

 Ennustettavuus – Varaston ylläpito mahdollistaa tuotannon suunnittelun ja aikataulutuksen 

luotettavasti. Epävarmuus hyödykkeiden saatavuudesta ei ole merkittävä huoli.  

 Kysynnän vaihtelu – Tuotteiden kysyntä voi vaihdella usein ja sitä voi olla mahdotonta 

ennustaa. Varaston pitäminen antaa turvan kysynnän vaihteluita varten.  

 Toimitusten epäluotettavuus – Varasto antaa myös turvaa epäluotettavilta toimituksilta, tai 

kun tuote on vaikeasti saatavilla ja on vaikea varmistaa tasainen saatavuus.  

 Hinnan turvaaminen – Ostamalla varastoon hyödykkeitä sopivalla hetkellä auttaa 

vähentämään hinnan vaihteluiden merkitystä.  
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 Määräalennukset – Suurille tilauserille voi usein saada merkittäviä alennuksia 

kokonaishinnasta.  

 Pienemmät tilauskustannukset – Jokaiselle tilaukselle on laskettavissa kertyneet 

kustannukset tilauksen suoritukseen. Tilaamalla suurempia eriä kerralla, omat 

tilauskustannukset ovat pienempiä.  

 

3.2.1 VARASTON KATEGORISOINTI 

 

Varaston kategorisoinnin tavoitteena on määrittää priorisointijärjestys varaston sisällölle, näin 

ollen varmitetaan, että kriittiset kohteet saavat aina huomiota vaihtelevasta resurssitilanteesta 

huolimatta. (May ym., 2017, s.2) ABC-analyysi on hyvin yleisesti tunnettu 

kategorisointitekniikka, joka perustuu Pareton periaatteeseen (Ravinder & Misra, 2014, s.3). 

ABC-analyysin lisäksi löytyy muita kategorisointitekniikoita, jotka ovat suunniteltu eri 

tavotteita varten. Moni kategorisointitekniikka perustuu myös Pareton periaatteeseen ja 

suositusta ABC-analyysimallista on myös luotu eri variaatioita. (May ym., 2017, s.3) 

 

Pareton periaate toteaa, että noin 80 % seurauksista syntyvät 20 %:sta syistä. Pareton periaate 

tunnetaan myös 80/20 sääntönä, viittaen suoraan edellä mainittuun suhdelukuun. 

Amerikkalainen hallinnointikonsultti Joseph Juran (1908-2008) kehitti Pareton konseptin 

perustuen italialaisen ekonomistin Vilfredo Pareton 1900-luvun 80/20 yhteyksiin ja tämän 

pohjalta Joseph Juran nimesi myös periaatteen. (Alecu, 2010, s.1)  

 

Yhtä ainoata parasta varaston kategorisointitekniikka ei ole olemassa, vaan sopiva tekniikka 

kannattaa valita omien tavotteiden perusteella. (May ym., 2017, s.3). Taulukossa 2 on esitetty 

ABC-analyysin lisäksi muita kategorisointitekniikoita, mistä niiden määritykset syntyvät ja 

mitä mittareita niissä käytetään.   
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Taulukko 2 Varaston kategorisointitekniikoita, perustuen (May ym., 2017, s.3). 

Tyyppi Määritelmä (englanniksi) Mittarit 

ABC Always Better Control Vuosittaisen kysynnän arvo  

XYZ - Varaston arvo tilikauden lopussa 

HML High-Medium-Low value Yksikön arvo (hinta tai kustannus) 

FSN Fast-Slow-Non Movement Varaston kierto 

VEIN Vital-Essential-Important-Normal 

Criticality 

Suorituskyky, takuu, luotettavuus, 

turvallisuus, ylläpidettävyys, kriittisyys 

VED Vital-Essential-Desirable Criticality Suorituskyky, takuu, luotettavuus, 

turvallisuus, ylläpidettävyys, kriittisyys 

GOLF Government-controlled, ordinarily 

available, Locally available, Foreign 

imported 

Saatavuus, läpimenoaika 

SDE Scarce or single-source, Difficult or 

Easy to obtain 

Saatavuus, läpimenoaika 

SOS Seasonal and Off-seasonal Saatavuus, läpimenoaika 

 

 

ABC-analyysi on yksi yleisimmistä kategorisointitekniikoista laajojen soveltamis 

mahdollisuuksien ansiosta. Varaston sisältö määritetään kolmeen eri kategoriaan: A, B ja C. 

Suurin osa resursseista allokoidaan A-kriittisiin kohteisiin, C-kriittiset kohteet saavat vähiten 

huomiota ja B-kriittiset kohteet sijoittuvat edellisten väliin. (Ravinder & Misra, 2014, s.2) 

 

Suurien varastojen hallinnointi on haastavaa, koska resursseja voi harvoin allokoida tarpeeksi. 

Varaston ohjaus täytyy olla hallinnassa, mutta samaan aikaa kustannustehokasta. Varaston 

ohjauksen perustavat kysymykset ovat: kuinka paljon tilataan ja milloin? Vastaukset näihin 

kysymyksiin täytyy perustua kysyntään ja läpimenoaikaan. Jokaisen yksittäisen kohteen 

tarkastelu ja analysointi ei ole kustannustehokasta, mutta varastoa tulisi silti pyrkiä 

hallinnoimaan optimaalisesti kokonaisuudessaan. (Ravinder & Misra, 2014, s.2)  

Tyypillisesti alle 20 % varaston sisällöstä kategorisoidaan A-kriittisiksi kohteiksi ja tyypillisesti 

niistä koostuvat noin 80 % varastoarvosta. Seuraavat 15 % varastoarvosta muodostuvat B-
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kriittisistä kohteista. Viimeiset 5 % varastoarvosta muodustuvat C-kriittisistä kohteista. 

Varastoarvojen perusteella luokittelu tunnetaan myös termillä: suhteellinen arvo analyysi, 

englanniksi Proportional Value Analysis (PVA). (Dhoka & Choudary, 2013, s.1) 

 

 

Kuva 11 Suhteellinen arvo analyysi perustuen (Dhoka & Choudary, 2013, s.1) 

 

Kuvassa 11 graafisesti esitetty suhteellinen arvo analyysi. Kuva laadittu ainoastaan 

havainnollistamisen mielessä, näin ollen palkit eivät kuvaa todellisia tarkkoja arvoja.   

 

3.2.2 VARASTON OHJAUS 

 

Varaston ohjaustavaksi tulisi valita semmoinen ratkaisu, joka tukee parhaiten kyseisen toimijan 

tavoitteita. Viisi yleistä varaston ohjaustekniikkaa ovat muun muassa (Muller, 2003, s.21): 

 

1. FIFO (First-in, First-out) – Varastoon ensimmäisenä hankittu hyödyke on myös 

ensimmäinen, joka käytetään tai myydään pois. Tämä ohjaustekniikka tukee parhaiten 

hyödykkeiden todellista virtausta varastossa.  

2. LIFO (Last-in, First-out) – Varastoon viimeiseksi hankittu hyödyke myös 

ensimmäinen, joka käytetään tai myydään pois. Viimeisenä ostettu hyödyke on usein 

arvoltaan suurempi, kuin aikaisemmin hankittu hyödyke. Näin ollen tämä 

ohjaustekniikka sovittaa parhaiten yhteen nykyiset kustannukset ja nykyiset tulot.  
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3. Keskimääräinen kustannus (kaava 1) – Varaston jokaiselle myytävälle hyödykkeelle 

lasketaan keskimääräinen kustannus tietyllä ajan hetkellä. Tässä tapauksessa oletetaan, 

että varaston loppuarvo kaikki hyödykkeet ovat myytävänä.  

 

𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝒌𝒆𝒔𝒌𝒊𝒂𝒓𝒗𝒐 =
ä ä  ö 𝒌𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒖𝒔

ä ä  ö 𝒌𝒑𝒍 𝒎ää𝒓ä
  (1) 

 

4. Todellinen kustannus – Tässä menetelmässä oletetaan, että organisaatio pystyy 

jäljittämään hyödykkeen todellisen hinnan sisään ostaessa, organisaation sisällä sekä 

ulos myytäessä. Eli hyödykkeen sen hetkinen arvo on määritettävissä ja tätä tietoa 

voidaan hyödyntää tuotannon suunnittelussa sekä myynnin puolella. Todellisen 

kustannuksen menetelmää käytetään usein vain organisaatioissa, joissa on pitkälle 

kehittyneet tietokonejärjestelmät tai hyvin korkea-arvoisia hyödykkeitä.  

5. Standardihinta – Tätä menetelmää käytetään usein organisaatioissa, jotka haluavat 

määrittää jokaiselle toiminnolle standardiarvon hyödykkeestä. Standardiarvo 

määritetään tiedossa olevien kustannusten ja menojen perusteella. Tämä toimii 

ennemmin työkaluna, kuin virallisena talouden tunnuslukuna.  

 

3.2.3 VARASTOTUOTTEET ILMAN KÄYTTÖÄ 

 

Ajan kuluessa varastotuotteiden riskinä on joutua kokonaan vailla käyttötarkoitusta. 

Englanniksi puhutaan termistä Obsolete, joka kuvastaa tilannetta hieman paremmin. Kyseisestä 

tuotteesta on maksettu sisäänoston yhteydessä ja lisäksi tuote on kerryttänyt kustannuksia, 

odottamalla varastossa. Usein ajatellaan myös, että tuotteelle saattaa olla joskus tulevaisuudessa 

käyttöä tai se voidaan myydä vielä tulevaisuudessa. Nämä ovat kaikki loogisia perusteluja 

tuotteen varastoinnille, mutta näitä tulisi haastaa. (Muller, 2003, s.31) 

 

Merkittävä tekijä obsolete-tuotteiden hävityksessä on organisaation varastoarvo. 

Varastoarvolla on suuri merkitys päätöksen teossa, vaikka varastossa olisikin huomattavasti 

obsolete-tilassa olevia tuotteita. (Muller, 2003, s.31) Yrityksen tulee suorittaa tilinpäätös 12 

kuukauden välein, jonka pitää vähintään sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tase kertoo yrityksen 

taloudellisen aseman varojen ja velkojen muodossa. Taseeseen kirjataan ylös muun muassa 

yrityksen vaihto-omaisuus, eli käytännössä koko varaston laajuus inventoidaan. Varasto 
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inventoidaan aina itse yrityksen toimesta ja se varmennetaan allekirjoituksella. (Suomen 

Taloushallintoliitto, 2021) Varastotuotteen arvo lasketaan vähentämällä alkuperäisestä 

ostohinnasta arvioitu arvonalenema, kuten kaavassa 2 on esitetty (Muller, 2003, s.32): 

 

𝑁𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝑂𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑚𝑎 (2) 

 

Päätöksentekijöille varastoarvolla on suuri merkitys yrityslainojen suhteen, sillä varastoarvo 

vaikuttaa myönnettävän lainan määrään. Riippuen yrityksen pääomarakenteesta ja siihen 

liittyvistä tavoitteista, päätöksentekijöillä ei välttämättä ole motiivia pudottaa varastoarvoa. 

Tämä voi johtaa siihen, että obsolete-tuotteille voi olla vaikea saada hyväksyntä sen 

hävitykseen. Yleisesti hyväksytyn kirjanpito menetelmän mukaan tuotteen arvo pitäisi 

määrittää alhaisimman mahdollisuuden mukaisesti. Eli tuote, jolla nykypäivänä ei ole 

jälleenmyyntiarvoa, pitäisi kirjata arvottomana. Usein varaston vuosittaisen inventoinnin 

yhteydessä obsolete-tilassa olevien tuotteiden arvoja ei ole päivitetty. Tällöin laskettu 

varastoarvo on vääristynyt, mutta jos tämän korjaamiseen ei ole motiivia, se voi tuottaa 

ongelmia. (Muller, 2003, s.33) 

 

3.2.4 VARAOSAVARASTON HALLINTA 

 

Varaosien suunnitelmallinen hallinnointi on yksi luotettavan kunnossapitotoiminnan 

edellytyksistä. On varmistettava, että varaosavarastosta löytyy tarvittavat varaosat ennakoiviin 

kunnossapitotoimenpiteisiin sekä korjaustoimenpiteisiin. Huomattavan suuren varaosavaraston 

ylläpito ei ole kustannustehokasta, joten tähän on löydettävä oikea tasapaino. (Celebi ym., 2008, 

s.2) 

 

Ennakoivan kunnossapidon tarpeet ovat ennustettavissa, joten varaosat on mahdollista tilata 

ainoastaan tarpeiden mukaan, näin ollen vähentäen varaosavaraston täyttymistä. Yllättävien 

korjaustoimenpiteiden tarpeita on kuitenkin vaikea ennustaa ja lisäksi puuttuvista varaosista 

syntyvät suuret seuraukset. Varaosien puutteet johtavat kunnossapitotoimenpiteiden 

keskeytyksiin, näin ollen varmuusvaraston pitäminen on suositeltavaa. (Celebi ym., 2008, s.2) 
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Varaosavaraston oikean tasapainon löytämiseen määritetään usein ABC-analyysi. 

Tuotantotoiminnan varaston hallintaperiaatteet poikkeavat monella tavalla kunnossapidon 

varaosavaraston hallinnoinnista. Esimerkkinä, tuotannon kysynnän sijaan kunnossapidon 

strategia määrittää varaosien tarpeet varastossa. Tuotannossa keskeneräisten prosessien ja 

loppuvarastojen osuutta voidaan kasvattaa tai pienentää muuttamalla tuotantoastetta ja 

aikataulua, näin ollen parantaen laatua ja vähentäen läpimenoaikaa. Varaosavaraston sisältö 

perustuu toisaalta pääasiassa laitteiston käyttöasteeseen sekä kuinka laitteistoa ylläpidetään 

kunnossapitotoimilla. (Celebi ym., 2008, s.3) Kunnossapitotoimenpiteet jotka vaativat tiettyjä 

varaosia voidaan joskus viivyttää tai välttää kokonaan; tällä voi puolestaan olla suoranainen 

vaikutus varaosavaraston hallinnointiin (Braglia ym., 2004).  Puuttuvasta varaosasta seuraa 

usein laadun ja palveluasteen heikentyminen; näille kustannuksille on vaikea määrittää 

konkreettisia arvoja. Lisäksi kasvaneelle riskille häiriöiden suhteen on vaikea laskea 

konkreettisia kustannuksia. (Celebi ym., 2008, s.3) 

 

ABC-analyysi on hyvä perusta varaosavaraston hallinnoimiseen, mutta usein suhteellisen arvon 

perusteen lisäksi on hyvä käyttää muitakin suodatus kriteerejä, kuten muun muassa 

läpimenoaika, kriittisyysluokka, yleisyys sekä korvattavuus. Yksittäiset kriteeriluokat 

yhdistetään matriisiluokaksi, jonka mukaan määritetään hallinnointipolitiikka. (Celebi ym., 

2008, s.4) Luokittelun prosessi tyypillisesti koostuu seuraavista vaiheista (Celebi ym., 2008, 

s.4): 

 

1. Kriittisyysluokittelu – Varaosien kriittisyysluokittelu suoritetaan muun muassa puutteen 

seurausten kustannuksien, korvattavuuden sekä yleisyyden perusteella.  

2. ABC-luokitus – Kriittisyysluokittelujen jälkeen kohteet jaetaan kolmeen eri 

pääluokkaan: A, B ja C.  

3. Lisäluokitus – ABC-luokituksen lisäksi määritetään toinen alaluokitus, joka perustuu 

varaosien kiertonopeuteen, saatavuuteen sekä prosessikriittisyyteen.  

 

Kuvassa 11 on esitetty yksinkertainen esimerkki varaosavaraston ABC-analyysistä. 

Ensimmäisessä vaiheessa nimikkeelliset varaosat lajitellaan kolmeen pääluokkaan: A, B ja C. 

Tämän jälkeen määritetään lisäluokitukset (1-4) saatavuuskriittisyyden sekä 

prosessikriittyyden perusteella. Lopuksi määritetään hallinnointapolitiikat eri luokille.  
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Kuva 12 Varaosavaraston ABC-analyysi perustuen (Celebi ym., 2008, s.9) 



46 

 

 

 

3.3 HUKAN VÄHENTÄMINEN 

 

Lean-filosofian Hukka-käsite tulee käännettynä japanin kielen sanasta muda (Pinto ym., 2018, 

s.9). Russel ja Taylor (2000, s.234) kuvailee käsitettä seuraavasti: 

 

Kaikki muu kuin minimaalinen laitteisto, materiaali, tarvikkeet, osat ja aika; jotka ovat 

välttämättömiä lisäarvon tuottamiseen.  

 

Ohnon (1988) mukaan hukka voidaan kategorisoida seitsemään eri tyyppiin: ylituotantoon, 

ylimääräiseen varastointiin, odotusaikoihin, tarpeettomiin liikkeisiin, tarpeettomiin siirtoihin, 

hylkäys/uudelleen käsittelyyn ja yliprosessointiin.  Nykyään ympäristöjäte on luokiteltu 

uudeksi hukaksi, joka linkittyy suoraan materiaalijätteisiin (Bicheno, 2000). Hukan 

poistaminen on usein helppoa ja yksinkertaista, mutta sen tunnistaminen voi olla haastavaa 

(Pinto ym., 2018, s.9). Taulukossa 3 on kategorisoitu eri hukan tyypit sekä annettu kuvaus 

jokaisesta eri tyypistä.  

 

Taulukko 3 Hukan tyypit perustuen Pinto ym. julkaisuun (2018, s.10). 

Hukan tyyppi Kuvaus 

Ylituotanto Korkeampi tuotantoaste, kuin mille on kysyntä.  

Ylimääräinen 

varastointi 

Valmiiden tuotteiden Epäoptimaalinen varastointi, materiaalit ja 

tarvikkeet; nämä ovat kalliita, joten näitä pitäisi olla mahdollisimman 

vähän.  

Odotusajat Epätuottava aika, joka voidaan rinnastaa viivästyksiin, laitteiden 

pysähdyksiin, koneiden hajoamiseen ja prosessien pullonkauloihin.   

Tarpeettomat 

liikkeet 

Ihmisten tarpeeton liikkuminen tehdastasolla, eli toiminta joka ei tue 

tuotantotoimintaa.  

Tarpeettomat 

siirrot 

Tuotteiden tarpeettomat siirrot paikasta toiseen, jotka ei luo lisäarvio 

lopputuotteelle.  

Hylkäys/uudelleen 

käsittely 

Laatuperusteella hylätyt tuotteet/komponentit, joka vaativat uudelleen 

käsittelyä.  

Yliprosessointi Prosessit jotka eivät tuota lisäarvoa loppu tuotteeseen.  
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Kunnossapidon optimointia voidaan tietyllä tavalla ajatella kunnossapidon hukan 

vähentämisenä. Tuotannon strategian perusteella tulisi laatia kunnossapitostrategia, joka tukee 

tuotantoa parhaiten. Kunnossapitostrategian perusteella tulisi suunnitella kunnossapito-

operaatiot. Näin ollen kunnossapitostrategiasta huomattavasti poikkeavat toimenpiteet voidaan 

ajatella hukkana. (Hassan & Sherif, 2014, s.4) 

 

Optimaalisen kunnossapitostrategian laatimiseen voi hyödyntää analyyttistä hierarkiaprosessia 

(AHP), jossa verrataan vaihtoehtoisia kunnossapitostrategioita keskenään. AHP:n päätasolla 

esitetään tavoite, seuraavalla tasolla esitetään kriteerit ja viimeisellä tasolla vaihtoehtoiset 

kunnossapitostrategiat. (Hassan & Sherif, 2014, s.4) Kuvassa 13 esitetty esimerkki AHP:n 

laatimisesta kunnossapitostrategiaa varten.  

 

 

Kuva 13 Analyyttinen hierarkiaprosessi perustuen (Hassan & Sherif, 2014, s.4) 

 

Kunnossapitostrategia usein laaditaan kahden pää kriteerin perusteella: korjaavan ja 

ennakoivan. Korjaavakunnossapito on luonteeltaan reaktiivista toimintaa, kun 

ennakoivakunnossapito on luonnollisesti ennakoivaa. (Bashiri ym., 2011, s.152) 
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Kunnossapitoon liittyvissä tutkimusaineistoissa esiintyy usein neljä kunnossapitostrategiaa 

(Bashiri ym., 2011, s.153): 

 

1. Korjaava kunnossapito – Tunnetaan myös loppuun ajona, englanniksi run-to-

failure (RTF). Kunnossapitotoimia ei suoriteta ennen, kuin kohteessa esiintyy 

häiriö.  

2. Ennakoiva kunnossapito – Laitteen tai koneen ominaisuuksien perusteella 

suoritetaan kunnossapitotoimenpiteitä säännöllisin väliajoin, jotta saadaan 

vähennettyä odottamattomia pysäytyksiä. Tunnetaan englanniksi termillä 

Preventive Maintenance (PM).  

3. Kuntoon perustuva kunnossapito – Tunnetaan myös termillä kunnonvalvonta, 

englanniksi Condition-based Maintenance. Kunnossapitotoimenpiteet 

perustuvat antureilla mitattuihin arvoihin, kuten värähtelyt, voiteluaste, 

lämpötila.  

4. Ennustettava kunnossapito – Tunnetaan englanniksi termillä Predictive 

Maintenance. Antureilla ja muilla mittavälineillä kerätyn tiedon perusteella 

ennustetaan huoltotarpeet etukäteen.  

 

Kokonaiskunnossapidolla on suuri vaikutus tuotantolaitoksen kokonaiskustannuksiin, 

koneiden käytettävyyteen, laadun kehittämiseen sekä tuotantotehokkuuden parantamiseen. 

Näin ollen kunnossapitostrategian valinta on kriittinen päätös tuotantolaitoksen kannalta. 

Oikean strategian valinnan lisäksi tulee varmistaa, että kunnossapidon operaatiot tukevat 

strategiaa, jotta kunnossapidon hukka saadaan minimoitua. (Bashiri ym., 2011, s.163): 

 

3.4 VISUAALINEN HALLINNOINTI 

 

Nykypäivänä yritysten operaatiot ovat hyvin komplekseja; usein sisältäen globaalin 

toimitusketjun ja hajautettuja operaatioita. Tiedon hallintaa ja tavotteiden mittarointia varten on 

usein luotu informaationäyttöjä, joiden tiedot ovat luettu toiminnanohjausjärjestelmästä. (Parry 

ym., 2006, s.2) Usein tiedon saatavuus ei ole ongelma, vaan tämän tiedon kommunikointi, joka 

ei ole optimaalista (Bilalis, 2002). Selkeä kommunikointi takaa, että muun muassa asiakas 
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vaatimukset, tuotannon aikataulut ja johdon asettamat tavoitteet ymmärretään koko 

liiketoiminnan eri osa-alueilla. (Parry ym., 2006, s.2)  

 

Perinteisesti suorityskykyä on mitattu taloudellisten tunnuslukujen perusteella, jotka ovat 

lopputulokseen painottuvia (Parry ym., 2006, s.3). Taloudelliset mittarit voivat kuitenkin antaa 

harhaan johtavia signaaleja, eivätkä ole optimaalisia ajureita jatkuvaan parantamiseen tai 

innovaatioiden kehittämiseen yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen (Kaplan, 2009). 

Merkittävä haaste suorituskyvyn mittauksessa on saada linkitettyä yrityksen hallinnon 

määrittämät strategiset tavoitteet kenttätason operaatioiden kanssa. (Parry ym., 2006, s.3)  

Dimancescu ja Dwenger (1996) kategorisoivat tunnusluvut kolmeen eri lajiin: 

 

1. Staattiset arvot – Kerätään vasta tapahtuman jälkeen, näin ollen staattiset arvot ovat aina 

jäljessä nykytilanteesta, eikä korjaavia toimenpiteitä voi suorittaa ennen tapahtumaa. 

2. Dynaamiset mittarit – Johdattelevia indikaattoreita, joiden perusteella voidaan luoda 

todennäköisiä ennusteita ja näin ollen voidaan suorittaa korjaavia toimenpiteitä ajoissa.  

3. Motivoivat mittarit – Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet sovelletaan operaatioille 

tarkoituksen mukaisiksi ja motivoiviksi; tällä tuetaan jatkuvan parantamisen ja 

suorituskyvyn kehittämisen kulttuuria. 

 

Dimancescu ja Dwenger (1996) tunnistavat kaksi merkittävää puutetta suorityskyvyn 

mittaroinnissa; (i) ajan saatossa ihmiset oppivat manipuloimaan mittarointijärjestelmää itsensä 

eduksi; ja (ii) jopa parhaat mittarointijärjestelmät voivat ylikuormittaa osan organisaatiosta. 

Mittarointi ainoastaan mittaroinnin vuoksi ei tue organisaation jatkuvan kehittämisen prosessia. 

Meyer (2002) ehdottaa neljää eri ohjaavaa periaatetta suorityskyvyn mittaamiseen: 

 

1. Mittarointijärjestelmän perimmäinen tarkoitus pitäisi olla työryhmän auttaminen, eikä 

ainoastaan mahdollistaa yrityksen hallinnolle toteutuman mittauksen.  

2. Edistyksellisen työryhmän tulisi olla johtavassa roolissa mittarointijärjestelmän 

suunnittelussa.  

3. Työryhmällä on vaikutus yrityksen eri funktioihin ja näin ollen mittarointijärjestelmä 

tulisi kehittää tukemaan tätä prosessia.  

4. Työryhmälle tulisi valita enintään viisi mittaria.  
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Lean-periaatteen mukaisesti tulisi hyödyntää visuaalisia kommunikointi tapoja, jotka ovat 

mahdollisimman yksinkertaisia tulkita. Bilalis (2002) mainitsee, että parhaita visuaalisia 

avustimia ovat muun muassa graafiset esitykset, kuvat, julisteet, kaaviot, symbolit ja 

värikoodaus. Toyotan tuotantojärjestelmän (TPS) yksi ydin tekijöistä on, että jokainen henkilö 

näkee ja ymmärtää prosessin eri vaiheet sekä vaiheiden tilanteen. Tekemällä prosessista 

läpinäkyvän, mahdollistetaan välitön palaute ja sen perusteella saadaan kohdistettua korjaavia 

toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Parry ym., 2006, s.5)  

 

Nyky päivän organisaatiot ovat kovan paineen alla jatkuvasti kehittää toimintaa 

tehokkaammaksi sekä samaan aikaan parantamaan kustannustehokkuutta (Tsang, 2002). 

Kunnossapito, joka on aikaisemmin tunnettu lähinnä isona kustannutekijänä on nykyään avain 

tekijä kustannustehokkuuden parantamiseen, laadun tuottamiseen sekä paremman palvelun 

tarjoamiseen. (Kumar ym., 2013, s. 4) Kunnossapitotehokkuuden mittarointi laitteiden osalta  

on noussut kriittiseksi tekijäksi nykypäivän organisaatioissa, kun toimintojen ulkoistaminen 

yleistyy sekä alkuperäisvalmistajien yhteys laiteomistajiin ovat etäiset (Parida & Kumar, 2009). 

Teknologian kehittymisen myötä kunnossapitostrategiat ovat kehittyneet myös, kuten kuntoon 

perustuva kunnossapito, ennakoiva- ja ennustava kunnossapito sekä etähallittu kunnossapito. 

(Kumar ym., 2013, s. 4) 

 

3.4.1 KUNNOSSAPITOTEHOKKUUDEN MITTARIT 

 

Kunnossapitotehokkuuden mittarointi voidaan määritellä moniulotteisena prosessina 

mittaamaan ja perustelemaan kunnossapidon tuottamaan lisäarvoon investointien ansiosta, näin 

ollen täyttäen osakkeiden omistajien vaatimukset liiketoiminnan kokonaisuuden suhteen 

(Parida & Kumar, 2006). Valitettavasti kunnossapidon mittareita tulkitaan usein väärin ja niitä 

käytetään liiketoiminnassa väärin. Mittareiden avulla ei pitäisi pyrkiä osoittamaan, että 

työntekijät eivät tee tarpeeksi työtä. Tavoitteena ei saisi myöskään olla oman organisaation 

egon tyydyttäminen, esim. näyttää kuinka erinomaisesti organisaatio toimii. (Kumar ym., 2013, 

s. 4) Oikein käytettynä suorituskyvyn mittarit tulisi korostaa kehitys mahdollisuuksia, tunnistaa 

ongelmia sekä avustaa ratkaisujen löytämisessä (Wireman, 1998).  
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Kunnossapitotehokkuuden mittaroinnissa on kaksi vaikuttavaa tekijää: ihmiset sekä 

matemaattiset mallit. Ihmiset tuottavat informaatiota heidän linkistä yritykseen, moraaliin, 

koulutustaitoihin, itseluottamukseen jne. Matemaattiset mallit puolestaan tuottavat 

informaatiota suorituskyvystä ja kustannustehokkuudesta liittyen kustannuksiin tai aikaan. 

(Kumar ym., 2013, s. 9) Yhdistämällä nämä kaksi tekijää saavutetaan Katsllometesin (2004) 

kolme erinomaisuuden tavoitetta: kustannustehokkuus, suorituskyky ja henkilöstön 

osallistuminen. 

 

Kunnossapitotehokkuuden mittaukseen voidaan käyttää suorituskyvyn mittareita sekä 

aikaperusteisia mittareita (Kumar ym., 2013, s. 9): 

 

 KNL (Käytettävyys, nopeus, luotettavuus) – Tuottavan kunnossapidon konseptissa 

suositeltu mittausmenetelmä, englanniksi OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

Tässä menetelmässä tarkastellaan tuotantolaitteiden tehokkuuden kannalta merkittäviä 

puutteita; lähinnä käytettävyys, nopeus ja luotettavuus. KNL -mittausmenetelmä on 

noussut hyvin suosituksi ja on tänä päivänä laajasti käytetty kvantitatiivinen työkalu 

tuotantolaitteiden suorituskyvyn mittaukseen (Huang & Dismukes, 2003; Muchiri & 

Pintelon, 2008).   

 Suunnitellut työtunnit / kokonaistyötunnit – Suunnitellut työtunnit, kuten huoltojen 

työtunnit jaetaan kokonaistyötuntien määrällä, joista saadaan mitattava suhdeluku.  

 Suunnitellut työtilaukset / kaikki työtilaukset – Suunnitellut työtilaukset, kuten 

ennakkohuoltotyöt jaetaan työtilauksien kokonaismäärällä, joista saadaan mitattava 

suhdeluku.  

 

Parida & Chattopadhyay (2007) ehdottavat moni kriteeristä hierarkiaa 

kunnossapitotehokkuuden mittaukseen, joka koostuu eri indikaattoreista kaikilla eri 

hallinnoinnin tasoilla, kuten strategisella tasolla, taktisella tasolla ja operatiivisella tasolla. 

Nämä moniulotteiset indikaattorit ovat kategorisoitu laite- ja prosessikohtaisiin liittyviin 

osioihin (kapasiteetin käyttöaste, KNL), kustannuksiin liittyviin osioihin 

(kunnossapitokustannukset / tuotteen valmistuskustannukset), kunnossapitotoimenpiteisiin 

liittyviin osioihin (suunnitellut työtunnit / kokonaistyötunnit), henkilöstö- ja 
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asiakastyytyväisyyteen liittyviin osioihin sekä turvallisuuteen liittyviin osiohin. Jokaisen 

kategorian eri osioille määritetään omat indikaattorit. (Kumar ym., 2013, s. 9) 

 

3.4.2 KUNNOSSAPITOTOIMENPITEIDEN LAADUN MITTARIT 

 

Kunnossapitotoimenpiteiden laadun kehittämiseksi tulisi mitata toimenpiteiden tuloksia, 

esimerkiksi käytettävyyteen perustuvilla mittareilla (Kumar ym., 2013, s. 9): 

 

 ”Mean Time to Failure” (MTTF) – Kuinka pitkään, kunnes laite hajoaa täydellisesti.  

 ”Mean Time to Breakdown Frequency” (MTBF) – Kuinka usein laite rikkoutuu.  

 “Mean Time to Repair” (MTTR) – Kuinka pitkään, kunnes laite pitää korjata 

seuraavaksi. 

 

MTBF on perus luotettavuuden mittari, joka tyypillisesti esitetään tuntimäärällä. Mitä 

korkeampi MTBF arvo, sitä luotettavampi laite on. (Torell ym., 2004, s.4). Kaavassa 3 

esitetään näiden arvojen suhdetta.  

 

𝐿𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = 𝑒 ( )  (3) 

 

MTTR antaa arvion siitä, kuinka kauan laitteen korjauksessa tulee kestämään aikaa. Tämä 

korjausaika voi sisältää vian diagnostiikan, asiantuntijan paikalle saapumisen seka itse fyysisen 

korjauksen. Kuten MTBF, MTTR esitetään tunteina, mutta luotettavuuden sijaan arvo kuvaa 

käytettävyyttä. Eli mitä kauemmin laitteen korjauksessa kestää, sitä epäluotettavampi se on. 

(Torell ym., 2004, s.5) Kaavassa 4 esitetään näiden arvojen suhdetta käytettävyyden osalta.  

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =  
( )

 (4) 

 

Edellä esitettyjen kaavojen 3 ja 4 käyttö edellyttävät, että laitteen vikaantumisväli on vakio. 

Tietyn tyyppisten laitteiden kohdalla on yleistä tehdä olettamus vikaantumisvälistä. 

Esimerkiksi elektronisissa komponenteissa ei usein ole liikkuvia osia, toisin kuin mekaanisilla 
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komponenteilla. Näin ollen voidaan olettaa, että vikaantumisväli pysyy vakiona suuren osan 

elinkaaren ajasta. Kuvassa 14 esitetään tarkemmin mistä vakiovikaantumisvälistä on kyse.   

 

 

Kuva 14 ”Kylpyammemalli” perustuen Torrellin ym. julkaisuun (2003, s.6) 

 

3.4.3 JOHTAVAT- JA LAAHAAVAT INDIKAATTORIT 

KUNNOSSAPITOTEHOKKUUDEN MITTAUKSESSA 

 

Weberin ja Thomasin julkaisussa (2006)  esitetään 26 kunnossapitotehokkuuden indikaattoria, 

jotka ovat jaettu kahteen eri kategoriaan, johtaviin- ja laahaaviin indikaattoreihin. Englanniksi 

puhutaan termeistä leading and lagging indicators. Johtavat indikaattorit kertovat muun 

muassa, onko työt suunniteltu tai onko työt suoritettu ajallaan. Laahaavat indikaattorit 

monitoroivat tuloksia ja seurauksia, jotka ovat toteutuneet, kuten laitteiden häiriöt ja 

seisokkiajat. (Kumar ym., 2013, s. 10) Johtavat indikaattorit voidaan luokitella työn 

tunnistamiseen, kuten (Kumar ym., 2013, s. 10): 

 Kuinka paljon proaktiivisia töitä on suoritettu (%) 

 Kuinka paljon kokonaistyön määrästä on suunniteltua työtä (%) 
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 Töiden aikataulutoteumat (%) 

Laahaavat indikaattorit voidaan luokitella laitteiden suorituskykyyn, kuten (Kumar ym., 2013, 

s. 10): 

 Laitteiden häiriöt (kpl) 

 Läheltäpititilanteet ja tapaturmat (kpl) 

 Kunnossapitoon liittyvät seisokit (kpl) 

Laahaavat indikaattorit voidaan luokitella myös kustannuksiin liittyviin arvoihin, kuten (Kumar 

ym., 2013, s. 10): 

 Kunnossapitokustannukset per valmistettu tuote (€) 

 Kunnossapitokustannukset verrattuna korjausinvestointiin (€) 

 Kunnossapitokustannukset verrattuna valmistuskustannuksiin (€) 

Kunnossapitotehokkuuden mittaukseen liittyvän kirjallisuuden suositukset ja ehdotukset 

poikkeavat hieman toisistaan ja näin ollen yhtä oikeaa mallia on vaikea määrittää. Käyttäjien 

on siis määriteltävä itselleen paras ratkaisu. (Kumar ym., 2013, s. 10) Kuvassa 15 esitetään 

ylhäältä alas muodostettu hierarkia kunnossapitotehokkuuden mittaukseen liittyen perustuen 

Kumar ym. julkaisuun (2003, s.11).  
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Kuva 15 Kunnossapitotehokkuuden tunnusluvut perustuen Kumar ym. julkaisuun (2013, s.11) 

 

3.4.4 KUNNOSSAPIDON OPTIMAALISEN MITTAROINNIN RAKENTAMINEN 

 

Tunnuslukujen mittarointi tulee olla ymmärretty, osoitettu käyttäjien tarpeisiin sekä 

hallittavissa johdon toimesta eri toimenpiteillä (Mitchell, 2002). Kutucuoglun ym. (2001) 

mukaan tehokkaan ja vaikuttavan suorituskykymittaroinnin edellytyksiä ovat muun muassa: 

että tiedetään mitä indikaattoreita mitataa, kuinka mitataan, millä ajan hetkillä mittaukset 

toteutetaan ja kenen tulisi suorittaa mittaukset. Besterfieldin ym. (2002) mukaan: jotta 

mittaronnit olisi hyödyllisiä, niiden tulisi olla yksinkertaisia, ymmärrettävissä sekä vähä 

lukuisia, jotta käyttävät voivat keskittyä heille tärkeisiin indikaattoreihin. (Kumar ym., 2013, s. 

23) 

 

Gillett (2001) tuumaa kuinka monta indikaattoria ja minkälaisilla ominaisuuksilla 

indikaattoreita tulisi sijoittaa mittarointiin perustuen Woodhouse:n (2000) tutkimuksiin sekä 

Besterfieldin ym. (2002) ehdotettuihin ominaisuuksiin. Woodhouse esittää, että ihminen 

kykenee käsittelemään ainoastaan 4 – 8 mittarointia, jotka ovat suunniteltu suorituskyvyn 
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määrittämiseen. Tämä viittaa siihen, että olisi järkevää määrittää maksimissaan kuusi eri 

mittaria per esimies tai johtaja. Tämän saavuttamiseksi Woodhouse ehdottaa, että mittareissa 

käytetään avaintunnuslukuja,  jotta käytetty tiedon määrä sekä tiedon lähteet ovat rajoitettu. 

(Kumar ym., 2013, s. 23)  

 

Suorityskyvyn mittaroinnilta odotetaan asiallista ja virheetöntä tietoa, koska odotuksena on 

syöttää laadukasta tietoa sisään. Mittarointi-ohjelman tulee olla tarkka ja johdonmukainen, kun 

sisään syötettyä tietoa käsitellään. Tämä merkitsee sitä, että mittarointi-ohjelman 

prosessointikapasiteetti tulee olla tarpeeksi tehokas käsittelemään sisään syötettyä tietoa sekä 

julkaisemaan todenmukaista tietoa ulos. Kaikkien tietojärjestelmien suhteen seuraava sanonta 

pitää paikkansa: ”roskaa sisään, roskaa ulos”, englanniksi ”garbage in, garbage out”. (Kumar 

ym., 2013, s. 24) 

 

Syötettyjen arvojen mittausyksiköiden tulee olla homogeenisiä keskenään, kun arvoja luetaan 

ja laskentoja suoritetaan. Virheellisen tai korruptoituneen tiedon syöttäminen järjestelmään 

johtaa vääriin päätöksiin ja menetyksiin. Mittaroinnin yksittäiset mittausarvot ei tarvitse 

kuitenkaan olla äärimmäisen tarkkoja arvoja; tärkeämpää on mittaroinnin johdonmukaisuus 

sekä trendin kehityssuunta. Kun mittarointi on johdonmukainen, historia tietoja voidaan verrata 

nykyisiin arvoihin ja luottaa siihen, että niiden perusteella tehdyt tulkinnat ja päätökset 

kehittävät toimintaa, vaikka yksittäiset mittausarvot eivät olisikaan aina hyvin tarkkoja. (Kumar 

ym., 2013, s. 24) 

 

Suorituskyvyn mittarointia käyttävien tulee ymmärtää mittarit ja niiden vaikutus operaatioon ja 

tuloksiin. Käyttäjien tulisi erityisesti kyetä arvioimaan, analysoimaan ja tulkitsemaan 

laskentojen lopputuloksia. Tästä syystä käyttäjäkoulutuksen toteutus ja sen toteutustapa on 

hyvin merkittävässä roolissa suorityskyvyn mittaroinnin hyödyntämisen suhteen. (Kumar ym., 

2013, s. 24) Manoochehri (1999)  mukaan suorityskykymittaroinnin hyödyntäminen edellyttää, 

että käyttäjillä on riittävän tasoinen opintotausta, koska väärin ymmärrykset johtavat vääriin 

päätöksiin. (Kumar ym., 2013, s. 25) 

 

Visualisoinnin helpoittamiseksi suorityskyvyn mittaroinnissa suositellaan käyttämään 

tavoitearvoja hyödyksi. Tavoitearvoilla usein esitetään ideaalista arvoa tai arvoaluetta, näin 
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ollen antaen nopean yleisen kuvauksen tilanteesta. Tavoitearvojen ja arvoalueiden määritys voi 

monessa tapauksessa olla haastavaa, koska tavoitteet ovat usein muuttuvia käsitteitä. 

Tavoitearvoja ja arvoalueita kannattaa siis käyttää vain yksinkertaisissa mittauksissa, joiden 

tavoitteet ovat hyvin kiinteitä käsitteitä. (Kumar ym., 2013, s. 25) 

 

Kuvassa 16 on esitetty esimerkki tapaus ennakkohuoltojen toteumista vuoden ajalta. 

Ennakkohuoltojen toteuman tavoitearvoksi asetettu 90 % ja tämä on asetettu korostettuna rajana 

90 % arvon kohdalle.  

 

 

Kuva 16 Ennakkohuoltojen toteumat perustuen Kumarin ym. julkaisuun (2013, s.25) 

 

Hyvin suunniteltu ja kehitetty kunnossapidon mittarointijärjestelmä voi tuoda huomattavasti 

lisäarvoa kunnossapitotoiminnan sekä itse tuotantotoiminnan kokonaisuudelle. (Kumar ym., 

2013, s. 34) Suorityskykymittareilla voidaan muun muassa nähdä seuraavia hyötyjä (Kumar 

ym., 2013, s. 34): 

 

 strateginen objektiivi selkeytyy, 

 kunnossapidon ydin tavoitteet saadaan linkitettyä tuotantotoiminnan prosesseihin, 

 kehitystoimenpiteiden seuranta selkeytyy, 

 ongelmien tunnistaminen helpottuu ja 

 ratkaisujen löytäminen ongelmiin helpottuu. 
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Espinoza (2005) esittää Englannin alumiiniteollisuudesta laaditun tutkimuksensa perusteella, 

että kunnossapidon suorituskykymittareilla saavutetaan kilpailukyvyn kannalta selkeää etua. 

Espinoza esittää myös: että kun suunniteltujen töiden määrä on korkealla, se on hyvä 

indikaattori tehokkaasta kunnossapidosta. (Kumar ym., 2013, s. 34) Wireman (2005, s.4) 

ehdottaa portautettua implementointimallia, jotta optimaalisen kunnossapidon edellytykset 

täyttyvät: ennakoiva kunnossapito, varaosat & hankinta, työtilausjärjestelmä, CMMS-

järjestelmä, tekninen koulutus & henkilöstöverkosto, henkilöstön sitoutuminen operaatioihin, 

ennustava kunnossapito, luotettavuus perusteinen kunnossapito, tuottavakunnossapito ja 

viimeisenä jatkuva parantaminen. Kuvassa 17 esitetään kunnossapidon evoluution portautettu 

vaiheistus. 

 

 

Kuva 17 Kunnossapidon evoluutio perustuen Wiremanin julkaisuun (2005, s.4) 

 

3.5 YHTEENVETO 

 

Lean-filosophian soveltamisesta kunnossapitoon löytyy vähän kirjallisuutta, mutta Lean-

konseptin työkaluja ja prosesseja on kuitenkin mahdollista soveltaa kunnossapitoon 

onnistuneesti (Sherif ym., 2015, s.1). Vaikka lean-konsepti yleisesti yhdistetään tuotannon 
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kehitykseen, kunnossapitoon voidaan hyvin soveltaa samoja päätavoitteita kuten: 

siirtymäaikojen pienentäminen, varaston hallinta, hukan vähentäminen ja visuaalinen 

hallinnointi (Pinto ym., 2018, s.1). 

 

Yksi lean-konseptin perustava periaate on minimoida varastoarvoa ja ylipäätänsä suunnitella 

tilaukset siten, että toimitukset saapuvat silloin, kun niitä tarvitaan (Nasim ym., 2016, s.2). 

Tietyissä tapauksissa ylimääräisen varaston pitäminen voi kuitenkin olla hyvinkin kriittistä 

toiminnalle, esimerkiksi seuraavat tekijät: ennustettavuus, kysynnän vaihtelu, toimitusten 

epäluotettavuus, hinnan turvaaminen, määrä alennukset ja pienemmät tilauskustannukset 

(Muller, 2003, s.3).   

 

Lean-konseptissa prosessien visualisointi on myös merkittävä aspekti; prosessien mittarointi ja 

tarkastelu ovat yksi merkittävä tapa parantaa visualisointia (Parida & Kumar, 2006). Mitattavia 

kohteita ja mittaustapoja löytyy paljon, mutta tärkeintä on määrittää kyseiseen kohteeseen 

kriittisimmät mittarit tavoitteiden perusteella (Wireman, 1998). Tekniikan kehittyessä ja uuden 

saatavan tiedon avulla mittarointikohteet ja -menetelmät tulevat tulevaisuudessa 

muovautumaan. Yritykset jotka osaavat kehittää mittarointimenetelmät itselleen optimaaliseksi 

ja hyödyntää uusia digitaalisia ratkaisuja, tulevat todennäköisesti olemaan kilpailukykyisiä 

tulevaisuudessa.  
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4. KOKONAISTUOTTAVA KUNNOSSAPITO 

 

Tämän päivän tuotantolaitoksilta edellytetään kilpailukykyistä toimintaa; selviytyäkseen 

kovasta kilpailusta, resurssit on kyettävä hyödyntämään optimaalisesti. Soveltamalla lean-

periaatteita pyritään täyttämään nämä vaatimukset. Kokonaistuottava kunnossapito on lean-

periaatteen yksi työkaluista, joka tunnetaan englanniksi termillä Total Productive Maintenance 

(TPM). Kokonaistuottavan kunnossapidon perimmäinen tavoite on saavuttaa koneille ja 

laitteille korkea käytettävyysaste, jotta tuotannon tilaukset voidaan suorittaa milloin tahansa.  

Lisäksi vioittuneet koneet voi johtaa käyttämättömiin resursseihin, tuotantomyöhästymiin, 

laatupoikkeamiin ja luonnollisesti nämä vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen. (Reza 

ym., 2019, s.9) 

 

Toisen maailman sodan jälkeen yritykset alkoivat kiinnittää enemmän huomiota korkean 

laadun tuottamiseen. Japanin teollisuuden koetaan olevan tämän pioneerejä, mutta perustuen 

Yhdysvaltojen ideioihin ja niistä muuntamiin menestyksekkäisiin käytännön sovelluksiin. 

(Nakajima, 1989). Tuolloin keskityttiin pääasiassa koneiden ja laitteiden ennakoivaan 

kunnossapitoon. Seiichi Nakajima, joka tunnetaan TPM-konseptin isänä, laati perustan 

ennakoivan kunnossapidon strategialle. (Kiran, 2016) Nakajiman ennakoiva kunnossapito 

strategia sisälsi seuraavat aspektit (Kunio, 2017): 

 

 Korjauskunnossapito – Breakdown Maintenenance (BM). Vikaantuneiden koneiden 

ja laitteiden korjaus. 

 Ennakoivakunnossapito – Preventive Maintenance (PM). Tarkastuksien suunnitellut 

aikataulut, osien korvaamiset ja suunnitellut korjaukset. 

 Ylläpidettävyysparannus – Maintainability Improvement (MI) / Corrective 

Maintenance (CM). Sisältää perusteellisempia toimenpiteitä ennakoivan kunnossapidon 

kehittämiseen, kuten modifikaatiot laitteisiin ja prosesseihin.  

 Kunnossapidon ennakointi – Maintenance Prevention (MP). Yhdessä laite- ja 

konevalmistajien kanssa kehitetään kunnossapitotoimenpiteiden suoritus 

mahdollisuuksia.  
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 Tuottava kunnossapito – Productive Maintenance (PM).  Yhdistelmä kaikista edellä 

mainituista, jonka tavoitteena ylläpitää koneet ja laitteet optimaalisessa kunnossa 

tuottavuuden maksimoimiseksi.  

 

Ensimmäiset viralliset määritelmät TPM-konseptista esiintyivät vuonna 1971 Japanin laitos 

kunnossapidon instituutiolta ja Nakajimalta (1989). Tämän jälkeen laadittiin viisi avain 

periaatetta TPM-konseptin onnistumiselle (McCarthy & Rich, 2004; Nakajima 1989): 

 

 Omaksu kehitysaktiviteetit, jotka ovat suunniteltu parantamaan laitteiden 

kokonaistehokkuutta keskittymällä häviöihin. 

 Kehitä suunniteltua ja ennustavaa kunnossapito-ohjelmaa pidentämään laitteiden 

käyttöikää. 

 Laadi ylläpito- ja siivoustoimenpiteet, jotka suoritetaan koulutettujen operaattoreiden 

toimesta.  

 Kehitä operaattoreiden ja insinöörien osaamista ja motivoi individuaalisella sekä 

ryhmäkehityksellä.  

 Ota käyttöön aikaisessa vaiheessa hallinnointitekniikat elinkaaren hallintaa varten. Luo 

laitteista luotettavia, turvallisia ja prosesseista yksinkertaisia operoida sekä ylläpitää.     

 

Nakajiman (1989) mukaan ennakoiva kunnossapito sai alkunsa 1950-luvulla, kun taas tuottava 

kunnossapito tuli käyttöön 1960-luvulla. Lisäksi kokonaistuottavan kunnossapidon-konsepti 

(TPM) alkoi esiintymään vasta 1970-luvulla. (Reza ym., 2019, s.31) Perustuen tähän tietoon, 

taulokossa 4 on esitetty kokonaistuottavan kunnossapito-konseptin evoluutio pitemmällä 

aikavälillä.  
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Taulukko 4 Kokonaiskunnossapidon evoluutio perustuen (Reza ym., 2019, s.32) 

Vuosi Ajanjakso Lähestymistapa Tavoite Konseptit 

Aika ennen teollista 

vallankumousta 

Työntekijä on 

vastuussa työ 

alueensa korjauksista.  

Mekaaniikan 

asiantuntevat 

työntekijät 

Moni-funktionaaliset 

työntekijät 

 

Ennen – 1950 Korjaus-kunnossapito Koneet korjataan 

vain, jos rikkoutuvat 

Konerikot korjataan 

kohtuullisessa ajassa 

”Korjaa vain, jos se 

on rikki” 

1950 Ennakoiva 

kunnossapito 

Kunnossapito-

toimenpiteet 

määritetty 

suoritettaviksi tasaisin 

väliajoin 

Pidennetään laitteiden 

normaalia käyttöikää 

Vähennetään 

korjauksista syntyviä 

seisokkeja 

Ennakoiva 

kunnossapito  

Tuottava-

kunnossapito –  

Korjaava 

kunnossapito 

1960 Tuottava 

kunnossapito 

Luotettavuus 

Ylläpidettävyys 

Kustannukset 

Vähennetään 

korjauksista syntyviä 

seisokkeja sekä 

parannetaan 

tehokkuutta 

Luotettavuus-

kunnossapito 

Kunnossapito-

tehokkuus 

1970 Kokonaistuottava 

kunnossapito 

Ennustava 

kunnossapito  

Kokonaislaadun 

hallinta 

Työntekijöiden täysi 

sitoutuminen 

Nolla konerikkoa ja 

nolla 

laatupoikkeamaa 

Ympäristö 

Korjaava 

kunnossapito 

Juuri ajoissa (Just-in-

Time) 

Kokonaislaadun 

hallinta ja mittaus 

1980-1990 Kokonaistuottava 

kunnossapito 

ennustavan 

kunnossapidon kanssa 

Kokonaistuottava 

kunnossapito 

perustuen ympäristön 

olosuhteisiin 

Nolla konerikkoa ja 

nolla 

laatupoikkeamaa 

Käytettävyys-asteen 

parantaminen 

Tietokone ohjattu 

kunnossapito-

hallinnointi 

(Computerized 

Maintenance 

Management System, 

CMMS) 

2000 - Kunnossapidon 

jälkeinen aika 

CMMS-sovellukset 

Kokonaistuottava 

kunnossapito ja 

tulevaisuuden 

tuotantolaitos 

Nolla poikkeamaa, 

nolla rikkoutumista, 

nolla tapaturmaa, 

varastoarvo nolla, ei 

negatiivisia 

ympäristö-

vaikutuksia 

Tekoäly ja 

asiantuntija-

järjestelmät 
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4.1 KOKONAISTUOTTAVAN KUNNOSSAPIDON TAVOITTEET JA 

IMPLEMENTOINTI 

 

TPM-konseptin tavoitteena on parantaa yrityksen ja tiimien tehokkuutta pienillä yksittäisillä 

toimenpiteillä sekä operaattorin suunnittelemilla käyttäjäkunnossapitotoimenpiteillä 

(Nakajiman, 1989; Wang & Lee, 2001). Eli pyritään parantamaan koneiden tehokkuutta sekä 

maksimoida tuotanto (Baglee ym, 2008). Lisäksi pyritään maksimoimaan koneiden 

hyödyllisyyttä, käytettävyyttä ja estämään niiden kulumista (Mwanza & Mbohwa, 2015). TPM-

konseptin tavoitteena on myös pyrkiä vähentämään seuraavia tekijöitä (Cudney ym., 2013): 

 

 Seisokkiaikoja 

 Osastojen välisiä rajoja 

 Laatupoikkeamia 

 Turvallisuus- ja ympäristöpuutteita 

 Kustannuksia 

 Odottamattomia kunnossapitotöitä 

 

Shen:in (2015) mukaan TPM-konseptin käyttöönotto ja implementointi yrityksessä kestää 

arviolta 2,5 – 3 vuotta, mutta onnistumisen laajuus ja kesto voi vaihdella riippuen yrityksen 

omasta panoksestaan. Käyttöönotto ja implementointi vaatii monia saman aikaisia 

kehitystoimenpiteitä, jotka eivät kaikki sijoitu kunnossapidon piiriin. Näin ollen edellytys 

onnistumiseen on, että tuotantolaitoksen johto on täysin sitoutunut. (Reza ym., 2019, s.35) 

Shen (2015) suosittelee onnistuneen käyttöönoton ja implementoinnin kannalta 12 eri 

toimenpidettä, jotka ovat jaettu neljään kategoriaan (Reza ym., 2019, s.35): 

 

 Esivalmistelu vaihe (1) 

 Tiedotus organisaatiolle TPM-konseptin käyttöönotosta ja implementoinnista. 

 TPM-konseptin alustava koulutus ja promotointi. 

 TPM-konseptin osastorakenteen määrittäminen. 

 TPM-konseptin toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden määritys.  

 Aloitus ja perehdytys vaihe (2) 

 TPM-konseptin käyttöönotto 
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 TPM implementointi vaihe (3) 

 Tehokkuuden hallinnointijärjestelmän perustaminen tuotantotoimintaa varten. 

 Hallinnointijärjestelmät uusien tuotteiden ja laitteiden perustamiseen.  

 Kunnossapidon laatujärjestelmän perustaminen.  

 Tehokas järjestelmä administraation ja tukitoimintojen perustamiseen. 

 HSE-hallinnointijärjestelmän perustaminen (Health, Safety and Environment) 

 Suoritusvaihe (4) 

 Implementoinnin loppuun saattaminen. 

  

4.2 KOKONAISTUOTTAVAN KUNNOSSAPIDON PILARIT 

 

TPM-konseptin käyttöönotto ja implementointi on haastavaa; onnistumisen edellytyksenä on 

vahvan perustan rakentaminen. Käyttöönotto ja implementointi voidaan verrata talon 

rakentamiseen siinä mielessä, että taloa rakennetaan pohjasta ylöspäin vaihe kerrallaan. TPM-

konseptissa eri osa-alueita kutsutaan ”pilareiksi”. Pilarit kuvaavat työkaluja ja 

toimintaperiaatteita, joiden avulla käyttöönotto ja implementointi saadaan onnistuneesti 

toteutettua. (Reza ym., 2019, s.36)  

 

Kuvassa 18 on esitetty esimerkki tapaus TPM-rakenteesta, joka muodostuu kahdeksasta eri 

pilarista. Perustan päällä lepää kahdeksan pilaria, jotka kannattelevat rakennuksen kattoa. 

Pilareiden tarkat määritykset vaihtelevat kohteen ja yrityksen perusteella, näin ollen pilareiden 

tarkat määritykset luodaan kyseiseen kohteeseen sopivaksi ja pilareiden määräkin on kohteesta 

riippuvainen. (Reza ym., 2019, s.36) Esimerkiksi Kunio (2017) esittää rakenteen viidellä 

pilarilla ja Ahuja (2009) esittää samoin viidellä pilarilla. Toisaalta Levitt (2010) esittää TPM-

kokonaisuuden kymmenestä eri komponentista, joista kuusi ovat pilareita ja jäljellä olevat neljä 

ovat pohjalaattoja. Lisäksi Morales & Rodriguez (2017) esittävät yhdeksän pilaria TPM-

kokonaisuuden rakentamiseen. Kuvan 18 esimerkissä käsitellään kahdeksan pilaria: 

1. Käyttäjäkunnossapito (KKP) – englanniksi Autonomous Maintenance (AM) 

2. Kohdistettu parantaminen – englanniksi Focused Improvement (FI) 

3. Suunniteltu kunnossapito – englanniksi Planned Maintenance (PM) 

4. Kunnossapidon laatu – englanniksi Quality Maintenance (QM) 

5. Koulutus ja perehdytys – englanniksi Training and Education 
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6. Turvallisuus ja ympäristö – englanniksi Health, Safety and Enviroment (HSE) 

7. Hallinnointi TPM – englanniksi Administration and Office TPM (OTPM) 

8. Parannettu hallinnointi – englanniksi Developed Management  

 

Kuva 18 perustuen Rezan ym. julkaisuun (2019, s.36) 

 

Kuvan 18 esimerkissä TPM-rakenteen perustana esitetään 5S-toiminta. Käytännössä 5S-

toimintaa voidaan ajatella TPM-konseptin kulmakivenä (Singh ym., 2013). 5S-menetelmä 

muodostuu viidestä harjoitteesta, joiden avulla saavutetaan visuaalinen ja tehokas 

työympäristö. 5S-menetelmää voi hyödyntää käytännössä missä tahansa ympäristössä, niin 

tehdastasolla, kuin taloushallinnossa. (Mohan & Lata, 2018) 5S-menetelmän itse harjoitteiden 

lisäksi merkittäväksi hyödyksi voidaan lukea työntekijöiden sitoutuminen työympäristön 

säännölliseen siivoukseen ja järjestyksen ylläpitoon (Levitt, 2010).  5S-menetelmä muodostuu 

viidestä harjoitteesta, joilla luodaan visuaalinen ja tehokas työympäristö (Reza ym., 2019, s.37): 

 

1. Seiri (Sortteeraus) – Tunnistetaan ja luokitellaan mitä elementtejä tullaan käyttämään 

ja tämän jälkeen loput sijoitetaan oikeille paikoilleen (Morales & Rodriguez, 2017); 

sillä tavalla, että vähennetään hukkaa, luodaan turvallinen työympäristö, vapautetaan 
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enemmän tilaa ja prosessit visualisoidaan (Agustiady & Cudney, 2016). Näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi sovelletaan 3R-harjoitteita (Mohan & Lata, 2018): 

 Retain (Ylläpidä) – Ylläpidä työympäristön essentiaaliset elementit sen toiminnan 

kannalta, joko säännölliseen tai epäsäännölliseen käyttöön.  

 Return (Palauta) – Palauta aina esine takaisin, mistä se on alkuperäisesti otettu. 

 Rid (Hävitä) – Hävitä kaikki käyttämättömät esineet kierrätyspisteeseen tai 

romutettavaksi.  

2. Seiton (Systematisointi) – Määritä kaikille esineille oma paikka ja varmista, että esineet 

säilytetään aina oikeassa paikassa (Mohan & Lata, 2018). Tämän toteutumiseksi 

esineiden paikat tulee leimata ja säilytysratkaisut optimoitava.  

3. Seiso (Siivous) – Siivoa ja järjestele työympäristö toiminnan kannalta optimaaliseksi. 

Tässä vaiheessa pyritään puhdistamaan työympäristö edustavaksi, joka puolestaan luo 

ylpeyden aiheen työntekijöille (Agustiady & Cudney, 2016). 

4. Seiketsu (Standardisointi) – Toimenpiteille määritetään standardoidut toimintaohjeet, 

jotta toimenpiteet voidaan toistaa helposti, säännöllisesti ja tehokkaasti. Näin ollen 

uuden työntekijän koulutus tapahtuu myös oikealla tavalla. Toimintaohjeet tulee 

sisältää tarvittavat resurssit, työntekijän määritelmän, tarvittavat dokumentit sekä 

standardisuoritusajat jokaiselle toimenpiteelle (Morales & Rodriguez, 2017). 

5. Shitsuke (Seuranta) – Toimenpiteiden kehitystä varten luodaan jatkuvan parantamisen 

rutiini ja lisäksi pyritään lisäkouluttamaan henkilöstöä 5S-menetelmään liittyen.    

 

4.2.1 KÄYTTÄJÄKUNNOSSAPITO 

 

TPM-konseptissa käyttäjäkunnossapidolla viitataan tehdastason operaattorien säännöllisesti 

suorittamiin ylläpitotoimenpiteisiin, joilla parannetaan työympäristön siisteyttä, järjestystä, 

tehokkuutta ja myös koneiden käyttöikää. 5S-menetelmä ja käyttäjäkunnossapito jakavat 

yhteisen perustavan tavoitteen: saada työntekijät sitoutumaan laajemmin operatiivisen 

toiminnan kokonaisuuteen. (Reza ym., 2019, s.38) Lisäksi käyttäjäkunnosapidon tavoitteena on 

saada työntekijät tuntemaan kuuluvansa joukkoon (Shinde & Prasad, 2017). Tämä puolestaan 

tukee merkittävän hukan vähentämistä, kun työntekijät ovat vastuussa omista prosesseista, 

joihin heidät on perehdytetty ja koulutettu (Morales & Rodriguez, 2017). 

Käyttäjäkunnossapidon kehitettäviin aktiviteetteihin voidaan lukea muun muassa siivous, 
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voitelu, säätötoimenpiteet, visuaaliset tarkastukset sekä laitteiston ohjausarvojen 

säätötoimenpiteet (Singh ym., 2013). Ahujan ja Khamban (2008) mukaan 

käyttäjäkunnossapidon mittarointiin voidaan käyttää muun muassa seuraavia KPI-mittareita: 

 Häiriöt tai pysäytykset johtuen puutteellisesta ylläpidosta 

 Käyttäjäkunnossapitotoimenpiteiden suoritusmäärät 

 Korjatut puutteet 

 Laatupuutteet 

 Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

Panneerselvam (2012) suosittelee seitsemän vaiheista etenemistä käyttäjäkunnossapidon 

onnistumista varten: 

1. Työntekijöiden koulutus 

2. Siivouksien määrittäminen ja koneiden alustavat järjestelyt 

3. Esteettömän pääsyn järjestely vaikeasti päästäviin alueisiin 

4. Käyttäjäkunnossapitotoimenpiteiden standardiohjeiden määrittäminen  

5. Yleiskoulutukset työntekijöille visuaalisia tarkastuksia varten (pneumatiikka, 

hydrauliikka, elektroniikka, rasvat, jäähdytysnesteet, rakenteiden eheys ja 

turvallisuustekijät)  

6. Tarkastustoimenpiteiden aikataulun ja rutiinin määritys 

7. Standardisointi 

 

4.2.2 KOHDISTETTU PARANTAMINEN 

 

Kohdistettu parantaminen viittaa aktiviteetteihin, joilla optimoidaan koneiden, prosessien ja 

organisaation tehokkuutta; pääasiassa hukan eliminoinnilla parannetaan kokonaissuorituskykyä 

(Vilarinho ym., 2017). Kohdistettu parantaminen tunnetaan yleisesti englannin kielen termistä 

Focused Improvement (FI). Jatkuva parantaminen on myös termi, jota käytetään tässä 

yhteydessä; englanniksi Continuous Improvement (CI) . Kohdistettu parantaminen viittaa 

kehitystoimenpiteiden kohdistamista tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi prosessin pullonkaulaan. 

Jatkuva parantaminen viittaa yleisesti säännöllisiin kehitystoimenpiteisiin. (Reza ym., 2019, 
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s.39) Molempien tapauksien periaate on, että suuri määrä pieniä parannuksia tuottaa enemmän 

tulosta, kuin yksittäiset laajemmat parannukset (Singh ym., 2013). 

 

4.2.3 KÄYTETTÄVYYS, NOPEUS, LUOTETTAVUUS (KNL) 

 

TPM-konseptin ensisijainen mittari on koneen KNL-mittari, jossa huomioidaan käytettävyys, 

nopeus sekä luotettavuus. Englanniksi tunnetaan termillä Overall Equipment Effectiveness 

(OEE). (Ahmad ym., 2018) Lisäksi KNL-mittaus koetaan esittämään tuotteen valmistuksen 

laatutason saavuttamiseen kulunut aika suhteessa aikataulutettuun aikaan. Eli kuinka kauan 

kestää saavuttaa riittävä laatutaso suhteessa ennakkoon arvioituun aikaan. (Kumar & Soni, 

2015) Kaavassa 5 esitetty KNL-mittausarvon laskentakaava (Reza ym., 2019, s.39):  

 

𝐾𝑁𝐿 = 𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠(𝐾) ×  𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠(𝑁) × 𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢(𝐿) (5) 

 

 Käytettävyys – Koneen käyttötuntien toteumaa verrataan koneen teoreettiseen 

maksimikapasiteettiin (Ahmad ym., 2018). Käytettävyys huomio menetetyt 

käyttötunnit johtuen joutilaisuudesta sekä suunnittelemattomista keskeytyksistä. 

Esimerkiksi koneen häiriöt, materiaalipuutteet sekä vaihtoajat. (Mwanza & Mbohwa, 

2015) Kaavassa 6 esitetään käytettävyyden laskentakaava (Reza ym., 2019, s.39): 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡ä𝑣𝑦𝑦𝑠 =
 ä ä  

 ä ä
× 100  (6) 

 

 Nopeus – Koneen teoreettista optimaalista nopeutta verrataan toteutumaan. Tässä 

otetaan huomioon kaikki tekijät, jotka hidastavat prosessia. Esimerkiksi hitaammat 

koneet tai materiaalien laatupuutteet. (Mwanza & Mbohwa, 2015) Kaavassa 7 esitetään 

nopeuden laskentakaava (Reza ym., 2019, s.40): 

 

𝑁𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
  ×  ö

 
× 100  (7) 

 

 Laatu – KNL-mittauksen yhteydessä laatu muodostuu valmistuksen ulostuoton ja 

laatupoikkeamien yhteisvaikutuksista. Lisäksi huomioidaan laadun putoamiseen 
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johtavat tekijät, kuten valmistetut osat tai komponentit, jotka eivät täytä 

laatuvaatimuksia. (Ahmad ym., 2018) Kaavassa 8 esitetään laadun laskentakaava (Reza 

ym., 2019, s.40): 

 

𝐿𝑎𝑎𝑡𝑢 =
  

 
  (8) 

 

Lean-ajattelussa KNL/OEE-mittaus on ollut laajasti tunnettu mittausmenetelmä 

tuotantotehokkuuden mittaukseen jo useamman vuosikymmenen ajan. Viimeisien vuosien 

aikana on noussut esiin vaihtoehtoinen mittausmenetelmä, joka kuitenkin pohjautuu samoihin 

periaatteisiin. Kokonaistoimien tehokkuus (KTT) on esitetty uutena vaihtoehtona 

tuotantotehokkuuden mittaukseen; tunnetaan englanniksi termillä Overall Task Effectiveness 

(OTE). (Braglia ym., 2019, s.3-4) KTT/OTE-mittaus pohjautuu kahteen eri perspektiiviin 

(Braglia ym., 2019, s.4): 

 

1. Toimenpiteille arvioidaan standardisuoritusajat, jotka toimivat tavoitearvoina. 

2. Piilevät häviöt, jotka muodostavat merkittävän osan häviöistä, kyetään tunnistamaan. 

Lisäksi kyetään arvioimaan korjaavien toimenpiteiden vaikutus suorituskykyyn sekä 

tehokkuuteen.  

 

4.2.4 KOKONAISTOIMIEN TEHOKKUUS (KTT) 

 

Lean-ajattelu hukan minimointi yhdistetään vahvasti tuotantoprosesseihin ja operaatioihin. 

KTT/OTE-mittaus pohjautuu samoihin periaatteisiin, kuin KNL/OEE-mittauksessa, mutta 

prosessien sijaan prioriteetti kohdistetaan toimenpiteisiin. Näin ollen kiinnitetään enemmän 

huomiota muun muassa hankinnan sekä tuotannon suunnittelun toimenpiteisiin. Hankinnan 

prosesseissa voi esiintyä suuri määrä hukkaa, jotka ovat syntyneet edellisen vaiheen 

toimenpiteistä. Lisäksi tuotannon suunnittelun näkökulmasta työntekijöiden aikatauluksella on 

suuri merkitys tuotantotehokkuuden kannalta. (Braglia ym., 2019, s.4) Materiaalien 

viivästykset, vuorojen vaihtojen viiveet ja seisokit vaikuttavat myös negatiivisesti 

suorituskykyyn ja tehokkuuteen (Josephson & Björkman, 2013). Chileshe ja Watson (2003) 

esittävät: että rakennusalan suurimmat häviöt (50 %) syntyvät suunniteluvaiheessa ja, että 
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suunnittelun jälkeiset rakennusvaiheet ovat vain osittain vastuussa epäonnistumisista ja 

häviöistä.  

 

Lean-periaatteen mukaan hukka tulisi minimoida; hukan luokitteluun ja määrän arviointiin 

tulisi käyttää strukturoitua viitekehystä (Braglia ym., 2019, s.4). Kuvassa 19 esitetään 

viitekehys manuaalisten toimenpiteiden hukan käsittelyyn. Hukka on jaettu neljään 

kategoriaan, joiden avulla voidaan systemaattisesti arvioida missä hukkaa esiintyy ja tämän 

jälkeen arvioida menetetty aika. 

 

 

 Kuva 19 perustuen Braglia ym. julkaisuun (2019, s.5) 

 

Ensin voidaan arvioida esiintyykö hukka tietyssä toimenpiteessä, vai johtuuko hukka 

nimenomaan tietystä toimenpiteestä. Ulkoisista tekijöistä johtuva hukka voidaan luokitella 

toimettomaan aikaan sekä keskeytyksien aikaan. Toimenton aika viittaa pääasiassa 

poikkeuksellisiin tilanteisiin, joiden aikana ollaan toimettomana. Esimerkiksi työntekijöiden 

lakko, työntekijöiden sairastumiset, sähkökatkot jne. Keskeytyksien aika viittaa menetettyyn 

aikaan tuotantotoiminnassa. Esimerkiksi työkalujen puutteet, materiaalien tai komponenttien 

toimituksien puutteet, työvalineiden tai materiaalien etsintä jne. (Braglia ym., 2019, s.5) 

 



71 

 

 

 

Lisäksi sisäisistä tekijöistä syntyvä hukka voidaan luokitella korjausten aikaan sekä 

suunnitteluvirheiden aikaan. Korjausten aika viittaa muun muassa laatupuutteiden tai muiden 

ongelmien korjauksiin, muiden toimenpiteiden viivästyksistä johtuviin ongelmiin jne. 

Suunnitteluvirheiden aika viittaa suunnitteluvirheisiin, teknisten dokumenttien ristiriitoihin, 

operaattoreiden koulutuksen puutteeseen jne. (Braglia ym., 2019, s.5) 

 

Hukkaa tulisi pyrkiä tunnistamaan hyödyntämällä näytteenoton metodiikkaa. Perusperiaate on 

kerätä näytteitä työsuorituksista ja kirjata ylös kaikki toimenpiteet, joita suoritetaan 

epäsäännöllisesti monena eri ajan hetkillä. Perinteisesti työsuorituksista kerätään näytteitä 

yhden tai useamman tarkkailijan toimesta, joka seuraa prosessia sivusta ja kirjaa kaikki 

havainnot ylös. (Braglia ym., 2019, s.9) Robinsonin (2010) mukaan havaintojen kokonaismäärä 

(N), joka kuvaa näytteen laajuutta, voidaan määritellä seuraavalla laskentakaavalla (Robson, 

2010): 

 

𝑁 =
∝/ ×( )×

 (9) 

 

Kaavassa 9 p on arvioitu aikaväli, josta toimenpidettä tarkkaillaan. Arvo esitetään 

desimaalilukuna 0,00 ja 1,00 väliltä; h kuvaa absoluuttisesti tarkkuuden tasoa. Se kuvaa osittain 

p -arvoa siten, että tarkkuuden taso on p ± h / 𝑧∝/ , eli normaalin jakauman z-arvo yhdistettynä 

annettuun varmuustasoon. Tietyn työskentelyajan arvioidun prosentin todennäköisyyden 

mennessä yli ± 𝑧∝/  todellisen työskentelyajan prosentin standardipoikkeavuus on ∝. Kyseisen 

aikavälin varmuuden prosentuaalinen arvo on (1−∝) × 100. Esimerkinnä oletetaan, että 

toimenpiteen prosentuaalinen on 30 %. Absoluuttinen tarkkuus ja varmuustaso ovat 3 % ja 95 

%. Tällöin voidaan sanoa, että 95 % varmuudella toimenpiteen prosentuaalinen arvo kyseisellä 

aikavälillä on tosi 30 ± 3 % (27-33 %). (Braglia ym., 2019, s.9) 

 

Työsuorituksien näytteiden tulokset esitetään prosentteina, jotka ovat toteuman arvioita ja 

samalla indikoivat, kuinka kokonaisaika on allokoitu. Kun dataa on kerätty riittävän useasta 

näytteenottokohteesta on mahdollista arvioida työskentelyajan prosentuaalinen arvo, joka 

indikoi, kuinka toimenpiteisiin käytetty aika on allokoitu (Braglia ym., 2019, s.9): 
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𝑃𝑇 = × 100 (10) 

Kaavassa 10 𝑃𝑇  esittää prosentuaalista aikaa, jonka työntekijä käyttää kyseiseen 

toimenpiteeseen (A). 𝑇  on toimenpiteeseen (A) käytetty aika, joka on suhteessa näytteenoton 

määrään, josta (A) on mitattu. 𝑇  on kokonaisaika käytetty kaikkiin toimenpiteisiin, joka on 

suhteessa kokonaisnäytteenottojen määrään. (Braglia ym., 2019, s.9) 

 

Kuten KNL/OEE mittauksessa, KTT/OTE mittaus perustuu toteuman ja optimaalisen 

suorituksen suhdeluvun mittaukseen; tämä suhdeluku indikoi yleisesti tehokkuutta. Kuvan 19 

hukan luokittelun pohjalta voi edetä tehokkuuden mittaukseen, jossa voi hyödyntää kolmea eri 

mittaria (Braglia ym., 2019, s.6): 

 

𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
 

  
 (11) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
 

 
 (12) 

 

𝐾𝑇𝑇 = 𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜𝑘𝑘𝑢𝑢𝑠 =
 

 
 (13) 

 

Kaavoilla 11, 12 ja 13 voidaan mitata yleisesti tehokkuutta kolmella eri tasolla. Toimenpiteen 

mitatun ajan ja toimenpiteen standardiajan välillä esiintyvä ero selittyy monien hukkatekijöiden 

seurauksista, jotka progressiivisesti kasvattavat aikaa, jonka aikana toimenpide pitäisi saada 

suoritettua. Toisin sanoen suunniteltujen ja ei-suunniteltujen pysäytyksien takia toimenpiteen 

mitatusta ajasta voidaan käyttää vain osittain todellisen tavoiteajan määrittämiseen. 

Globaalitehokkuus huomio toimenpiteen kaikki ulkoiset ja sisäiset tehottomuuden tekijät. 

Projektitehokkuus huomio kaikki työympäristön sisäiset tehottomuuden tekijät. 

Kokonaistoimien tehokkuus ottaa huomioon ainoastaan suoraan kyseiseen toimenpiteeseen 

liittyvät tehottomuuden tekijät; tämä puolestaan edustaa suurinta kehityspotenttiaalia. Kuvassa 

20 on esitetty miten toimenpiteen standardiaika muodostuu.  
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Kuva 20 Kokonaistoimien tehokkuus perustuen Braglia ym. julkaisuun (2019, s.6)  

 

4.2.5 SUUNNITELTU KUNNOSSAPITO 

 

Suunnitellun kunnossapidon tavoite on ylläpitää koneiden käytettävyys, optimaaliset 

ylläpitokustannukset, parantaa koneiden luotettavuutta ja ylläpidettävyyttä, nolla häiriötä ja 

vikaantumista, sekä varmistaa varaosien saatavuus (Singh ym., 2013). Normaalisti suunnitellut 

kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan kokeneiden kunnossapitoasentajien johdolla (McKone 

ym., 1999). Suunniteltu kunnossapito sisältää muun muassa seuraavia harjoitteita ja menetelmiä 

(Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016): 

 Ehkäisevä kunnossapito – Englanniksi Preventive Maintenance 

 Aikaperusteinen kunnossapito – Englanniksi Time-based Maintenance (TBM) 

 Kuntoon perustuva kunnossapito – Englanniksi Condition-based Maintenance (CBM) 

 Korjaava kunnossapito – Englanniksi Corrective Maintenance (CM) 

 

Suunniteltu kunnossapito tunnetaan englanniksi termillä Planned Maintenance (PM). 

Onnistunut suunniteltu kunnossapito edellyttää hyvin laadittua PM-suunnitelmaa, joka sisältää 

seuraavat aktiviteetit (Jasiulewicz-Kaczmarek, 2016): 
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 Käyttäjäkunnossapidon ohjaaminen ja tukeminen 

 Suunniteltu kunnossapito – Vakauta vikaantumisväli (MTBF), pidennä koneiden ja 

laitteiden hyödyllistä käyttöikää, arvioi milloin käyttää erilaista 

kunnossapitomenetelmää ennustavan kunnossapidon metologian mukaisesti.  

 Voitelujen hallinnointi 

 Kustomoi suunnitellun kunnossapidon (PM) rakenne 

 Varaosien hallinnointi 

 Kunnossapitotoimenpiteiden kustannusten vähentäminen 

 Kunnossapito-osaamisen kehittäminen ja parantaminen 

 Ennustavan kunnossapidon työkalujen optimaalinen käyttö 

 

4.2.6 ENNUSTAVA KUNNOSSAPITO 

 

Suunniteltu kunnossapito voidaan soveltaa monella eri tavalla, mutta käytännössä aina 

puhutaan aikaan perustuvasta kunnossapito-ohjelmasta. Eli kunnossapitotoimenpiteet 

suoritetaan tiettyinä aikaväleinä säännöllisesti, joko tuntien, päivien tai kuukausien perusteella. 

(Mobley, 2002, s.3) 

 

Ennustava kunnossapito poikkeaa suunnitellusta kunnossapidosta siten, että staattisen 

aikamääreen sijaan kunnossapitokohteita monitoroidaan säännöllisesti ja niiden perusteella 

suoritetaan ehkäiseviä kunnossapitotoimenpiteitä. Eli mitattujen ja muiden lähteiden tiedon 

perusteella ennustetaan laitteelle tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet. Yleisesti sovellettaviin 

ennustavan kunnossapidon menetelmiin lukeutuvat muun muassa sähköisten komponenttien 

lämpökuvaus, moottoreiden värinämittaukset, öljylaadun analyysit, tribologia ja visuaaliset 

tarkastukset. Nämä menetelmät ovat luonteeltaan ei hajottavia (NDT) ja tämän vuoksi nämä 

ovat suosittuja menetelmiä. Eli laitetta ei tarvitse purkaa tai vahingoittaa sen kunnon arviointia 

varten. Käytännössä aina kun laite puretaan, esiintyy riski, että jokin osa vahingoittuu. 

Englanniksi tämä menetelmä tunnetaan termillä Non-Destructive Testing (NDT). Kun taas 

ennustava kunnossapito tunnetaan englanniksi termillä Predictive Maintenance (PdM). 

(Mobley, 2002, s.4) 
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4.2.7 KUNNOSSAPIDON LAATU 

 

Kunnossapidon laadulla viitataan kunnossapitotoiminnan laatuun keskittymiseen, näin ollen 

pyrkien ylläpitämään koneet optimaalisessa kunnossa sekä tavoitella mahdollisimman 

laadukkaan tuotteen tarjoamista loppuasiakkaalle (Panneerselvam, 2012). Toisin sanoen 

keskitytään tuotteen variaatioihin johtaviin tekijöihin ja niiden ennalta ehkäisyyn (Shinde & 

Prasad, 2017). Tässä TPM-pilarissa on kyse transitiosta reaktiivisesta toiminnasta 

proaktiiviseen toimintaan ja näin ollen laatukontrollin sijaan pyritään laadun varmistamiseen 

(Singh ym., 2013). Kunnossapidon laatu pilari tunnetaan englanniksi termillä Quality 

Maintenance ja siitä käytetään lyhennettä QM (Reza ym., 2019, s.41).  

 

QM-toimenpiteillä, eli kunnossapidon laatutoimenpiteillä pyritään saavuttamaan koneiden 

optimaalinen kunto, jolla ehkäistään laatupoikkeamien syntymistä hyödyntämällä 

kunnossapidon perusperiaatteita optimaalisesta kunnosta ja optimaalisesta tuotteen laadusta 

(Attri ym., 2013). Koneiden ja laitteiden kuntoa mitataan eri aikaväleillä, jotta voidaan 

varmuudella todeta, että kohteiden arvot ovat standardilukemien sisällä laadun 

varmistamiseksi. Lisäksi mittattujen arvojen trendia seurataan tietyllä aikavälillä; 

analysoimalla tätä trendia pyritään proaktiivisesti ennalta ehkäisemään laatupuutteisiin 

johtavat tilanteet. (Singh ym., 2013)   

 

4.2.8 KOULUTUS JA PEREHDYTYS 

 

Tämä TPM-pilari on fundamentaalinen siinä mielessä, että saadaan alustavasti perusteltua 

TPM-konseptin tärkeys ja seurauksena laajennetaan ymmärrystä optimaalisista 

toimintatavoista, koneiden optimaalisesta käytöstä ja yleisesti täsmällisyydestä (Morales & 

Rodriguez, 2017). Tämän elementin tarkoitus on kasvattaa operaattoreiden ja muiden 

työntekijöiden sitoutumista ja kokemusta tarjoamalla koulutusta teknisten- ja yleisten taitojen 

parantamiseen (Shinde & Prasad, 2017). Sillä tavalla, että jokainen on innokas työskentelemään 

ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet tehokkaasti ja itsenäisesti (Attri ym., 2013). Nimittäin 

osaaminen (know-how) ei itsestään ole riittävää, vaan lisäksi pitäisi tietää miksi mitäkin tehdään 

(know-why) (Levitt, 2010).  
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Tämä TPM-pilari on fundamentaalinen myös jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittämiseen; 

ilman henkilöstön jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä moniulotteisesti, jatkuvan parantamisen 

kulttuuria on mahdotonta luoda (Singh ym., 2013). Panneerselvam (2012) toteaa, että pätevän 

koulutusprosessin tulisi sisältää seuraavat aspektit: 

 Keskity tietoisuuden, taitojen ja tekniikoiden parantamiseen.  

 Luo koulutusympäristö itseoppimista varten, joka perustuu tarpeisiin. 

 Luo koulutuksille opetussuunnitelma, opetustyökaluja ja osaamisen arviointiprosessi 

henkilöstön osaamisen ylläpitoa varten.  

 Kouluta henkilöstö hallitsemaan omaa työkuormaa, jotta työnteko voi olla miellyttävä. 

 

4.2.9 TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ 

 

Tässä TPM-pilarissa keskitytään turvallisuus- ja ympäristöasioiden edistämiseen; englanniksi 

Health, Safety and Enviroment (HSE) (Reza ym., 2019, s.43). HSE:n perimmäinen tavoite 

työpaikalla on nolla tapaturmaa, nolla työperäistä sairastumista ja nolla ympäristöhaittaa 

(Morales & Rodriguez, 2017). Mikäli HSE-riskejä esiintyy työympäristössä, on ensisijaisen 

tärkeää, että nämä riskit tunnistetaan ajoissa ja niiden perusteella suoritetaan ehkäiseviä 

toimenpiteitä riskien toteutumisen välttämiseksi sekä kokonaan poistamiseksi (Kiran, 2017). 

Lisäksi organisaatioiden tulisi kohdella henkilöstöä ja ympäristöä kunnioittavasti (Levitt, 

2010). Esimerkiksi seuraavilla turvallisuutta tukevilla aktiviteeteillä: Kaizen aktiviteetit, 

turvallisuuteen liittyvät kilpailut, turvallisuusjulisteiden luominen, kuukauden ”safety 

champion”, viikottaiset turvallisuuskohokohdat ja tiedottaa parhaista turvallisuustoimenpiteistä 

sekä niiden tuloksista (Ahuja, 2009).  

 

4.2.10 HALLINNOINTI TPM 

 

Tämän TPM-pilarin edellytyksenä on suorittaa onnistuneesti ensimmäiset neljä TPM-pilaria. 

Niiden jälkeen voi edetä hallinnointifunktioiden tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseen 

tunnistamalla ja eliminoimalla hukkatekijät (Singh ym., 2013). Hallinnointifunktioiden TPM 

tunnetaan englanniksi termillä Office TPM (OTPM) (Reza ym., 2019, s.42). OTPM 

tavoitteiden tulisi sisältää funktioiden häviöiden minimoiminen, hallinnointitoimistojen 



77 

 

 

 

organisoiminen tehokkaiksi, palveluista palkitseminen ja tuotannon osastojen tukeminen 

standarditoimenpiteillä sekä tehokkaalla organisoinnilla (Ahuja, 2009).  

 

OTPM-pilarin tavoitteena on parantaa hallinnointifunktioiden tehokkuutta ja suorituskykyä; 

tähän suositellaan automaatiotekniikan hyödyntämistä. Hallinnoinnin puolella esiintyy paljon 

toistettavia ja yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka luonnollisesti ovat hyviä automatisoinnin 

kohteita. (Levitt, 2010) Panneerselvam (2012) esittää, että seuraavat hukkatekijät tulisi 

tunnistaa ja välttää: 

 Prosessointi häviöt 

 Häviöt kustannuksissa, kuten kirjanpidossa, hankintatoiminnassa ja myynnin osa-

alueet, jonka seurauksena varastoarvo kasvaa.  

 Häviöt kommunikoinnin puolella, kuten puhelin- ja internet yhteydet sekä muiden 

kommunikointikanavien keskeytykset 

 Häviöt joutilaisuudesta 

 Häviöt säätötoimenpiteistä tarkkuusvaatimusten saavuttamiseksi 

 Häviöt toimiston välineiden ja laitteiden vikaantumisista 

 Tiedon etsinnästä johtuvat häviöt 

 Häviöt johtuen logistiikan puutteista 

 Häviöt laatupuutteista 

 Ylimääräiset kustannukset hätätilanteiden tilauksista ja palveluista 

 

4.2.11 PARANNETTU HALLINNOINTI 

 

Tämä TPM-pilari vastaa nykyisistä laitteista kartoitetun tiedon ja valmistustaitojen 

soveltamisesta uusiin tuleviin tuotantomalleihin (Ahuja, 2009). Layout-piirrustukset, 

käyttöönottotoimenpiteet ja riittävät testit varmistavat, että tiimi kykenee valmistamaan 

luotettavia tuotteita tuotteen normaalien vaatimusten lisäksi (Levitt, 2010). Lisäksi tässä 

vaiheessa tavoitellaan myös muun muassa yleisesti ongelmien minimoimista, ajankäytön 

optimointia sekä opittujen kunnossapitotoimenpiteiden hyödyntämistä uusiin laitteisiin 

(Abhishek ym., 2014). Tämän vaiheen kehityksen kannalta välttämättömiä aspekteja ovat muun 

muassa laitteiden suorituskyvyn datan analysointi, elinkaaren kustannusten tarkastelu, 
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luotettavuus, kunnossapitotavoitteet, operatiivisen toiminnan dokumentointi ja henkilöstön 

säännöllinen koulutus (Ahuja, 2009). 

 

Ahujan ja Khamban (2008) mukaan tämän TPM-pilarin kannalta muun muassa seuraavat 

aktiviteetit ovat tärkeitä:  

 Ennakoivien kunnossapitotoimien kokonaismäärä, jotka ovat dokumentoitu 

vaatimusten mukaisesti 

 Tarvittavien päivien määrä, jonka jälkeen saavutetaan uudelle laitteelle KNL/OEE 

mittausarvo 85 % 

 Vältettyjen laatupoikkeamien määrä 

 Energian kulutuksen määrä 

 Tuotekehitykseen tarvittavat päivät 

 Elinkaarianalyysien soveltaminen uusille laitteille 

 Standardoitujen suunnittelumenetelmien kokonaismäärä 

 Automatisoitujen koneiden kokonaismäärä 

 

4.3 YHTEENVETO 

 

Kokonaistuottava kunnossapito on lean-periaatteen yksi työkaluista, joka tunnetaan englanniksi 

termillä Total Productive Maintenance (TPM) (Reza ym., 2019, s.9). Kokonaistuottavan 

kunnossapidon tavoitteita ovat muun muassa koneiden tehokkuuden parantaminen, tuotannon 

maksimointi (Baglee ym, 2008), hyödyllisyyden ja käytettävyyden maksimointi sekä estää 

koneiden kulumista (Mwanza & Mbohwa, 2015).  

 

Tyypillisesti TPM-konseptin implementointi yrityksessä kestää arviolta 2,5 - 3 vuotta (Shen, 

2015). Implementointi vaatii monia saman aikaisia kehitystoimenpiteitä, jotka eivät kaikki 

sijoitu kunnossapidon piiriin. Näin ollen onnistunut implementointi on riippuvainen 

tuotantolaitoksen johdon sitoutumiseen. (Reza ym., 2019, s.35)  Ennen projektin aloitusta on 

objektiivisesti arvioitava: löytyykö implementointiin tarvittavia resursseja ja onko 

tuotantolaitoksen johto valmis sitoutumaan täysin projektin toteutukseen? 
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Kokonaistuottavalla kunnossapidolla pyritään optimoimaan resurssien käyttö; onnistumalla 

tässä tavoitteessa, yritys saavuttaa merkittävän kilpailuedun. Tehokas toiminta vähentää 

resurssien kokonaistarvetta, mutta lisäksi tämä mahdollistaa resurssien allokoinnin muihin 

liiketoiminnan kriittisiin tehtäviin. (Reza ym., 2019, s.9) 
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5. TOIMINNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄT SUORITYSKYVYN 

MITTAUKSESSA 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien alkuperät voidaan jäljittää 1970-luvulle; tuolloin pyrittiin 

integroimaan liiketoiminnan prosesseja (Sheilds & Mureell, 2001). 

Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään usein lyhennettä ERP, joka tulee englannin kielen 

termistä Enterprise Resource Planning (Kenge & Khan, 2020, s.3). ERP-järjestelmä kehittyi  

MRP-järjestelmien pohjalta; Material Requirements Planning & Manufacturing Resource 

Planning (Haddara, 2014, s.1). Ohjelmistoyritykset kuten SAP alkoivat tarjoamaan ERP-

järjestelmäratkaisuja 1990-luvun alussa (Jacobs & Weston, 2007). Vuosituhannen vaihtuessa 

vuonna 2000 tietotekniikan alalla jouduttiin käyttämään paljon resursseja päivämäärästä 

johtuviin ongelmiin; tuolloin ERP-järjestelmien tarjoajat alkoivat tarjoamaan omia ratkaisuja 

myös tämän ongelman ratkomiseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ERP-järjestelmien 

markkinaosuus on kasvanut merkittävästi palveluiden tarjoajien tarjottaessa koko 

liiketoiminnan laajuisia sovelluksia ja funktioita. (Kenge & Khan, 2020, s.2) 

 

ERP-järjestelmän tarkoitus on kerätä tietoa muista lähteistä yhteen järjestelmään (Kenge & 

Khan, 2020, s.3). Esimerkkinä yrityksen kolme keskeistä osastoa: henkilöstön hallinnointi, 

taloushallinto ja tuotanto; näistä segmenteistä ERP-järjestelmä muodostaa yhden 

kokonaisuuden, jolla voi hallita kaikkia eri segmenttejä (Almajali ym., 2016).  

 

 

Kuva 21 ERP-järjestelmän tiedon lähteet perustuen Kenge:n ja Khan:n julkaisuun (2020, s.4) 
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Kuvassa 21 esitetty ERP-järjestelmän kolme yleisintä tiedonlähdettä. Omassa segmentissä 

käsitellään tietoa, joka välittyy ERP-järjestelmään; ERP-järjestelmän tiedon vastaanotosta 

puolestaa välittyy paluutieto takaisin lähteeseen (hahmoteltu punaisilla nuolilla). (Kenge & 

Khan, 2020, s.4)  

 

Perinteisesti ERP-järjestelmän tietokannan palvelin luodaan paikallisesti käyttökohteeseen ja 

tästä syntyy suuria menoeriä, joka voi olla suuri taloudellinen rasite varsinkin pienille 

yrityksille. Nykypäivän ERP-järjestelmien kehitystrendi suuntaa kohti pilvipalveluita ja tiedon 

hallintaa pilvessä. Pienemmän alkuinvestoinnin lisäksi tietokannan pilveen perustaminen ei 

muodosta samanlaisia ylläpito kustannuksia, kuin paikallisen järjestelmän ja siihen liittyvien 

laitteiden kanssa. Tietokannan perustaminen pilveen luo kuitenkin riippuvuuden pilvipalvelun 

yhteyksiin ja näin ollen huomioitavan riskin. Tästä syystä monet yritykset soveltavat 

hybridivaihtoehtoa, jossa hyödynnetään paikallista verkkoa sekä pilvipalveluita. (Kenge & 

Khan, 2020, s.4) 

 

5.1   ERP-JÄRJESTELMÄN VALINTAPROSESSI 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana ERP-järjestelmät ovat nousseet yhdeksi tärkeimmäksi IT-

puolen mahdollistavaksi innovaatioksi (Mckay & Marshall, 2001). Organisaatiot 

maailmanlaajuisesti allokoivat edelleen suuren osuuden IT-osaston budjetistaan ERP-

järjestelmiin liittyviin hankkeisiin, ylläpitotoimenpiteisiin, päivityksiin ja muutoksiin.  ERP-

järjestelmien käyttöönotto toteutetaan tyypillisesti projektina eri vaiheissa. (Haddara, 2014, s.2) 

ERP-järjestelmien käyttöönottoprojektit sisältävät usein yrityksen sisältä IT-osaston ja 

liiketoiminnan avainhenkilöt sekä ulkopuolisia konsultteja, tai jopa myös ulkopuolisten 

konsulttien yhteystyökumppanit. Tästä saa käsityksen kuinka paljon resursseja ERP-

järjestelmän käyttöönottoprojekti vie ja näin ollen myös kustannuksia. (Haddara & Elragal, 

2012)  

 

ERP-järjestelmän valinta on haastava ja aikaa vievä tehtävä (Haddara, 2014, s.2). Tämä johtuu 

pääasiassa siitä, että resursseja on vaikea saada varattua projektiin, ERP-järjestelmät ovat 

kompleksejä sekä erilaisia ERP-järjestelmiä on laajasti tarjolla markkinoilla. Käytännössä 



82 

 

 

 

ERP-järjestelmän valintaprosessi sisältää muutamia tekijöitä, joista yksi perustavista tekijöistä 

on järjestelmän funktionaalisuus liiketoiminnan vaatimusten suhteen. (Wei & Wang, 2004) 

 

Organisaation ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessi voi sisältää useita haasteita. Osa näistä 

haasteista liittyvät liiketoiminnan prosessien uudelleen suunnitteluun; englanniksi Business 

Process Re-Engineering (BPE). Liiketoiminnan prosseja joutuu suunnittelemaan uusiksi, jotta 

ERP-järjestelmä saadaan sovellettua liiketoiminnan kanssa funktionaaliseksi. Lisäksi 

kustomisointi ja muutoksien hallinta lukeutuvat myös merkittäviksi haasteiksi 

käyttöönottoprosessissa. (Haddara, 2014, s.2) Toisaalta tietyissä tapauksissa on suositeltavaa 

soveltaa oletusarvoista käyttöönottoprosessia, joka voi olla vähiten riskialtis menettelytapa 

(Elragal & Al-Serafi, 2011). Käytännössä oletusarvoinen käyttöönottoprosessi vähentää 

merkittävästi liiketoiminnan prosessien uudelleen suunnittelun tarvetta; tällöin sovelletaan 

ERP-järjestelmän ydin funktioita ja prosessimalleja sen sijaan, että kustomisoidaan paketti juuri 

yrityksen ainutlaatuisiin prosesseihin (Safavi ym., 2013).  

 

ERP-järjestelmän käyttöönotto vaatii varovaista projektin hallintaa ja sitoutuneen tiimin 

(Haddara, 2014, s.3). Käyttöönottovaiheen jälkeen organisaatiossa usein esiintyy ”murrosaika”, 

jolloin kamppaillaan useiden eri haasteiden kanssa samaan aikaan kun organisaatio yrittää 

adaptoitua uusiin prosessimalleihin (Aslam ym., 2012). Tämä voi johtaa operaationaalisiin 

keskeytyksiin tai tehokkuuden menetykseen tietyllä aikavälillä. Näin ollen on äärimmäisen 

tärkeää selvittää potentiaalisten ERP-järjestelmien kapasiteetti ja soveltuvuus liiketoiminnan 

kriittisiin prosesseihin ennen järjestelmän valintapäätöstä. (Haddara, 2014, s.3) Moni ERP-

käyttöönottoyritys jää kesken ja projekti hylätään kokonaan siitä syystä, että tulee ilmi 

järjestelmän soveltumattomuus liiketoiminnan prosesseihin (Olsen & Sætre, 2007).  

 

Kuvassa 22 on esitetty esimerkkinä ERP-järjestelmän valintaprosessissa huomioitavat eri 

tekijät. Ensimmäisessä vaiheessa mietitään mikä on liiketoiminnan visio ja kuinka ERP-

järjestelmän käyttöönotto voisi vaikuttaa vision tavoittamiseen. Toisessa vaiheessa kerätään 

muutos tarpeet ylös ja peilataan vaatimukset sekä rajoitteet niihin; lopuksi laaditaan analyysi. 

Kolmannessa vaiheessa punnitaan eri ERP-järjestelmä vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden 

takaisinmaksuaikoja sekä lisäarvon konkreettisuutta; lopuksi päädytään ERP-järjestelmän 

valintaan. (Haddara, 2014, s.3) 
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Kuva 22 ERP-järjestelmän valintaprosessissa huomioitavat tekijät perustuen Haddara:n julkaisuun 

(2014, s.3) 

 

5.2   ERP-JÄRJESTELMÄ PILVIPALVELUNA 

 

Paikallisen verkoston sijaan ERP-järjestelmän voi perustaa pilvipalveluun, jolloin tietoon on 

mahdollista päästä käsiksi etäyhteydellä; englanniksi tästä käytetään termiä Cloud ERP 

Solution. Implementointi ei ole kuitenkaan täysin suoraviivaista, vaan tähän liittyy merkittäviä 

ongelmia, jotka tulee ottaa huomioon jo aloitusvaiheessa. (Sørheller ym., 2018, s.3) Sørheller 

ym. (2018, s.3) tutkimuksessaan tunnistivat kuusi kriittistä ongelmaa liittyen ERP-järjestelmän 

implementointiin pilvipalveluun: funktionaalisuuden soveltuvuus, integrointi, datamuutokset 

organisaatiomuutokset,  tietoturvallisuus ja luotettavuus.  

 

Pilvipalveluiden toimintamallit voidaan jakaa kolmeen eri osion (Xu, 2012):  

1. Ohjelmisto palveluna – Englanniksi Software as a Service (SaaS) 

2. Alusta palveluna – Englanniksi Platform as a Service (PaaS) 

3. Infrastruktuuri palveluna – Englanniksi Infrastructure as a Service (IaaS) 

 

Vaikka ERP-järjestelmä pilvipalvelussa lukeutuukin SaaS -osioon, on tärkeä ymmärtää 

perustasolla edellä mainitut kolme osiota, jotta ymmärtää pilvipalvelun konseptin 

kokonaisuudessaan. (Sørheller ym., 2018, s.3) 
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Ohjelmisto palveluna (SaaS) kohdistuu loppukäyttäjään tai liiketoimintaan.  Se liittyy 

sovelluksen tarjoamiseen usealle asiakkaalle pohjautuen perustavaan tietokantaan ja 

objektikoodiin.  Alusta palveluna (PaaS) kohdistuu välitason portaaseen, eli 

ohjelmistokehittäjiin; heille tarjotaan valmis alustapaketti, joka sisältää koko elinkaaren 

kehityksen, hostauksen, testauksen sekä web-sovellusten käyttöönoton. Infrastruktuuri 

palveluna (IaaS) liittyy laskentatehokkuuteen, esimerkiksi prosessointiteho, varastointitila ja 

infrastruktuurin tuotto; palvelu kohdistuu administraattoreille. (Sørheller ym., 2018, s.3-4)  

 

Edellisten osioiden lisäksi pilvipalvelut voidaan jakaa kahteen ala-osioon: julkinen ja 

yksityinen pilvipalvelu (Jlelaty & Monzer, 2012). Internet yhteyden välityksellä kaikilla on 

pääsy julkiseen pilvipalveluun ja infrastruktuuri on jaettu useamman eri isännöitsijän kesken. 

Näin ollen julkiseen pilvipalveluun liittyy huomattavia turvallisuusriskejä. Yksityinen 

pilvipalvelu sen sijaan on virtuaalisesti rakennettu omaan infrastruktuuriin, jolloin käyttäjä 

pystyy hallitsemaan tietoturvallisuutta itse. Kolmas variantti on hybriditoimintamalli 

pilvipalvelusta, jossa liiketoiminnan arkaluonteiset tiedot on hostattu yksityisesti, kun taas 

vähempi arkaluonteiset tiedot on ulkoistettu julkiseen pilvipalveluun. (Sørheller ym., 2018, s.5)    

 

5.2.1   HYÖDYT 

 

Laskentatoimien suorittaminen pilvipalvelussa vähentää investointi- ja ylläpitokustannuksia, 

kun puhutaan ERP-järjestelmän implementoinnista (Marston ym., 2010) tai vaihdosta 

pilvipalvelu -malliseen järjestelmään (Benlian & Hess, 2011). Pienemmät 

investointikustannukset syntyvät muun muassa siitä, että tarvitaan vähemmän 

laiteinvestointeja, vähemmän käyttäjälisenssejä ja itse käyttöönottoprosessi on kevyempi 

(Grumman, 2011). Tutkimuksessaan Sørheller ym. (2018, s.7) toteavat, että kyseisellä 

kustannushyödyllä on suurempi merkitys pienille ja keskikokoisille yrityksille, kuin suurille 

yrityksille.  

 

ERP-järjestelmä pilvipalvelussa vähentää operointikustannuksia muun muassa energian, 

ylläpidon, konfiguroinnin, päivitysten ja muiden IT-puolen kustannusten muodossa (Castellina, 

2011; Marston ym., 2010). Tämä hyöty koetaan yleisesti olevan merkittävämpi pienille ja 

keskikokoisille yrityksille (Sørheller ym., 2018, s.7). 
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Yleisesti nopea implementointiprosessi koetaan olevan yksi merkittävimmistä hyödyistä 

pilvipalvelu -muotoisessa ERP-järjestelmässä (Sørheller ym., 2018, s.7). Lisäksi se voi 

edesauttaa helpottamaan pilvipalvelun tarjoajan vaihtoa (Benlian & Hess, 2011) ja tietyn 

tyyppisessä liiketoiminnassa vähentää tarvittavaa aikaa uuden tuotteen tarjoamiseen (Marston 

ym., 2010). 

 

Resurssipoolien ja juostavien resurssien ansiosta pilvipalvelu -muotoisen ERP-järjestelmän 

infrastruktuurin kapasiteetti on hyvin joustava ja skaalautuva. (Scavo ym., 2012). Tämä 

puolestaan mahdollistaa markkinoille nopeampaa tarjontaa (Kim ym., 2009), korkean tason 

strategista joustavuutta ja vahvempaa kilpailukykyä (Benlian & Hess, 2011). Sørheller ym. 

(2018, s.7) toteavat, että tämä on mahdollinen kilpailuetu pienille ja keskikokoisille yrityksille, 

jotka kilpailevat suurien yrityksen kanssa.  

 

ERP-järjestelmän perustaminen pilvipalveluun mahdollistaa IT-osaston resurssien sijoittamista 

muihin tärkeisiin osa-alueisiin, koska järjestelmän ylläpito on kevyempää (Castellina, 2011). 

Tietyissä tapauksissa IT-osaston taakka kevenee ja tällöin voidaan keskittyä palvelemaan 

liiketoiminnan ydintoimintoja paremmin (Grumman, 2011).  

 

Pilvipalvelu -muotoisen ERP-järjestelmän käyttö usein mahdollistaa pääsyn tietotekniikan 

uusiin ratkaisuihin ja resursseihin, jotka eivät olisi muuten mahdollisia pienille ja 

keskikokoisille yrityksille (Saugatuck, 2008). Lisäksi pilvipalveluiden avulla ERP-järjestelmän 

päivitykset hoituvat nopeammin ja uudet funktiot ovat myös nopeammin saatavilla 

(Engebrethson, 2012).  

 

Joustavuuden lisäksi pilvipalveluiden avulla ERP-järjestelmät koetaan käyttäjäystävällisiksi ja 

yleisesti helpomia käyttää, verrattuna muihin vaihtoehtoihin (Engebrethson, 2012; Jlelaty & 

Monzer, 2012). Lisäksi pilvipalveluiden tarjoajat usein takaavat palvelun turvallisuuden muun 

muassa rutiinin omaisilla varmuuskopioinneilla ja järjestelmän palautusprosesseilla, joita 

pienet ja keskikokoiset yritykset eivät välttämättä kykenisi toteuttamaan itsenäisesti (Scavo 

ym., 2012). 
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5.2.2   HAASTEET 

 

Merkittän alkuinvenstoinnin sijaan pilvipalvelu -muotoisesta ERP-järjestelmästä syntyy 

kustannuksia jäsenmaksuista, jota maksetaan säännöllisesti palvelun tarjoajalle (Bartolj ym., 

2009).  

 

Tietosuoja ja luottamuksellisuus ovat yleisesti raportoituja riskejä pilvipalvelu -muotoisissa 

ERP-järjestelmissä (Engebrethson, 2012; Marston ym., 2010). Sørheller ym. (2018, s.8) 

toteavat kuitenkin, että tämä aihe on hyvin kiistanalainen; heidän mukaan nämä 

turvallisuusriskit ovat merkittävempiä suurille yrityksille, kuin pienille tai keskikokoisille 

yrityksille. 

 

Ottamatta kantaa integraation ongelmiin, suorityskyvyn riskit pilvipalvelu -muotoisessa ERP-

järjestelmässä liittyvät pääasiassa nopeuden vakauteen, verkon luotettavuuteen, katkoksiin ja 

tiedonsiirron rajoitteisiin (Kim ym., 2009).  

 

ERP-järjestelmän ulkoistaminen on merkittävä strateginen päätös liiketoiminnan kannalta ja 

tällöin yritykselle koituu strateginen riski, kun ovat riippuvaisia palvelun tarjoajasta (Bartolj 

ym., 2009). Ulkoistamisen myötä yritys voi myös menettää arvokasta IT-osaamista ja kokea 

vastarintaa IT-osastolta (Jlelaty & Monzer, 2012). Pilvipalvelu -muotoiset ERP-järjestelmät 

eivät usein ole yhtä pitkälle kehitetty, kuin perinteiset ERP-järjestelmät siinä mielessä, että 

funktionaalisuudet ei täytä kaikkia administraattoreiden tarpeita (Scavo ym., 2012).  

 

Pilvipalvelu -muotoisessa ERP-järjestelmässä on tiettyjä rajoitteita hybridimallia 

sovellettaessa. Suurissa ja pitkään toiminnassa olleissa yrityksissä on usein ”perintö-

järjestelmiä”, joiden toimintaan nojataan, mutta suuren riskin vuoksi ei uskalleta muuttaa; 

englanniksi tunnetaan termillä Legacy Systems. Pilvipalvelu -muotoista ERP-järjestelmää voi 

olla hyvin haasteellista yhdistää ”perintö-järjestelmien” kanssa yhteensopivaksi. Yrityksessä 

voi myös olla paikallisia järjestelmiä, jotka vaativat alhaista viivettä verkkoyhteydessä ja näin 

ollen pilvipalveluiden kanssa voi esiintyä haasteita. (Scavo ym., 2012) 
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Pilvipalvelu -muotoiseen ERP-järjestelmään liittyy myös sopimusteknisiä haasteita. Palvelun 

tarjoajan ja asiakkaan kesken on syytä luoda palvelutason määritys yhdessä; englanniksi 

käytetään termiä Service Level Agreement (SLA). (Kuyoro ym., 2011) Nämä palvelutason 

määritykset eivät kuitenkaan usein sisällä luottamuksellisuutta tai rehellisyyttä, näin ollen 

jättäen epämääräisen aukon vahinkojen vastuunalaisuuteen liittyen (Rong ym., 2012).  

 

5.3   ERP-JÄRJESTELMÄT OEE MITTAUKSESSA 

 

Nykypäivänä tuotantotehokkuuden kehittämiseksi moni yritys pyrkii integroimaan 

automatisoitua tietokonelaskentaa ja tietokantoja; nämä tunnistetaan selväksi kilpailueduksi. 

Anturitekniikan kehityksen myötä tiedon keräämisestä on tullut yksinkertaista, mutta 

haasteeksi osoittautuukin tiedon hyödyntäminen. Kerätty tieto on hyödyllistä ainoastaan, jos se 

saadaan prosessoitua siten, että sitä ymmärretään ja pystytään hyödyntämään konkreettisesti. 

(Lee ym., 2013, s. 1-2) 

 

Operaattoreilla ja käyttäjillä on merkittävä rooli OEE mittauksessa ja tuotantotehokkuuden 

kehittämisessä. Tiedon kerääminen ja tunnuslukujen mittaukset eivät ole ainoastaan hallintoa 

varten, vaan myös operaattoreiden ja käyttäjien hyödynnettävissä päivittäisessä tekemisessä. 

OEE mittausjärjestelmän implementoinnissa tulisi suunnitella käyttöliittymä tehdastason 

operaattoreille ja käyttäjille, jota on tehokasta käyttää ja helppo ymmärtää. (Saha ym., 2016, 

s.26) 

 

Saha ym. (2016) esittävät kirjassaan kuinka SAP ERP -järjestelmän SAP OEE -lisätyökalun 

avulla voidaan luoda tehokas toiminnanohjausjärjestelmä. OEE tunnuslukujen laskentaa varten 

mittausarvoja täytyy kerätä monesta eri lähteestä ja tiedonkeruu täytyy toimia jatkuvasti 

tuotannon ohella. OEE mittausta varten tarvittava tieto voidaan kerätä monesta eri lähteestä ja 

mittauspisteestä, jotka voidaan kerätä automaattisesti tai manuaalisesti. (Saha ym., 2016, s.27) 

 

SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence) on alusta, joka tarjotaan SAP ERP -

lisätyökalun kanssa. SAP MII pystyy keräämään tietoa seuraavista järjestelmistä: Plant 

Historian, SCADA, DCS, MES tai perintöjärjestelmistä; nämä järjestelmät keräävät prosessien 
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parametritietoja monesta eri laitteesta, mittauspisteestä ja tuotantolinjasta. Moni edellä mainittu 

järjestelmä ottaa tietoa talteen tietyillä ajanjaksoilla ja ne aikaleimataan. (Saha ym., 2016, s.28) 

 

Mittauspisteen arvo vastaavalla aikaleimalla voi mahdollistaa OPC (Open Platform 

Communications) tai OLE (Object Linking & Embedding) tiedon välitys protokollien käytön. 

(Saha ym., 2016, s.27) OPC on standardoitu tiedon välitys protokolla teollisuusautomaatiossa, 

joka julkaistiin vuonna 1996. OPC protokolla toimii eri järjestelmien välisessä rajapinnassa 

yhdistävänä tekijänä ja mahdollistaa eri järjestelmien kommunikoinnin keskenään; OLE on 

vastaava protokolla prosessiteollisuudessa. (OPC Foundation, 2021) 

 

SAP MII on selainpohjainen sovellus, joka toimii SAP NetWeaver Java WebAS -avulla. Kuten 

nimestä voi päätellä, SAP MII tarjoaa seuraavat kaksi perusfunktiota (Saha ym., 2016, s.28): 

1. Yrityksen ja tehdaslaitoksen eri sovellusten integroinnin. 

2. Prosessi-informaation raportit, analyysit, KPI:t, hälytykset jne. 

 

Kuvassa 23 esitetään yleiskatsaus SAP MII sovelluksesta ja sen suhteesta muihin järjestelmiin. 

Kuvan alimmalla tasolla esitetään tehdastason automaatiojärjestelmä, jonka tietoa välitetään 

välitysprotokollien avulla SAP MII sovellukseen. SAP Plant Connectivity (PCo) on SAP MII 

sovellukseen liitettävä lisätyökalu, joka mahdollistaa laajasti eri välitysprotokollien käytön, 

kuten muun muassa OPC (Open Platform Communications), ODBC (Open Database 

Connectivity), OSIPI (OSISoft PI), iHistorian, Citect, ja File. ERP-järjestelmästä välittyy tietoa 

SAP MII sovellukseen ja sovelluksesta lähtee myös paluu viesti takaisin ERP-järjestelmään. 

SAP MII sovellukseen kerätään siis tietoa ERP-järjestelmästä sekä tehdastason 

automaatiojärjestelmästä, muodostaen keskitetyn hallintapisteen. SAP MII sovellukseen 

voidaan luoda kustomisoituja näkymiä tunnuslukujen tarkastelua varten, tuotantosuunnitelman 

dataa voidaan tarkastella suoraan sovelluksesta, hälytysarvoja ja viestejä voidaan määritellä 

oman tarpeen mukaan jne. (Saha ym., 2016, s.28-29) 



89 

 

 

 

 

Kuva 23 SAP MII yleiskatsaus perustuen Saha:n ym. julkaisuun (2016, s.29) 

 

5.4   YHTEENVETO 

 

Tuotantannon ja kunnossapidon piirissä käytetään monia eri järjestelmiä eri tarkoituksiin ja 

tästä syystä kokonaisuuden hallinta voi olla haasteellista. Toiminnan ohjausjärjestelmän 

tarkoitus on kerätä tietoa eri lähteistä yhteen keskitettyyn järjestelmään helpottamaan 

kokonaisuuden hallintaa. (Kenge & Khan, 2020, s.3) 

 

Toiminnan ohjausjärjestelmän valinnassa merkittävä kysymys on: perustetaanko tietokanta 

paikalliseen verkkoon vai pilvipalveluun? Tietokannan perustaminen paikalliseen verkkoo on 

kallista ja voi pienille yrityksille olla suuri taloudellinen rasite. Tietokannan perustaminen 
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pilvipalveluun vaatii huomattavasti pienemmän alkuinvestoinnin, tähän liittyy kuitenkin 

tiettyjä riskejä, kuten yhteyksien luotettavuus ja tietoturvallisuus. (Kenge & Khan, 2020, s.4) 

 

Tekniikan ja järjestelmien kehitys ovat mahdollistaneet tiedon keräämisen laaja-alaisesti, mutta 

kilpailuedun saavuttamiseksi haasteeksi syntyy tiedon hyödyntäminen (Lee ym., 2013, s. 1-2). 

Onko tiedosta hyötyä, jos sitä ei pystytä prosessoimaan siten, että sitä ymmärretään ja pystytään 

hyödyntämään konkreettisesti? Lee ym. (2013, s.1-2) toteavat, että tässä tapauksessa kyseistä 

tiedosta ei ole hyötyä. 

 

Tietyt ERP-järjestelmien toimittajat tarjoavat perusjärjestelmän rinnalle lisätyökaluja 

tuotantotehokkuuden mittaukseen. Tässä tapauksessa ERP-järjestelmä toimii tietokantana ja 

lisätyökalulla kerätään tieto visuaalisiin näkymiin ja raportteihin. Visuaalisten mittareiden ja 

raporttien perusteella tehdastaso pystyy tekemään välittömiä korjaustoimenpiteitä ja tehtaan 

johdon on helpompi tehdä oikeita päätöksiä. (Saha ym., 2016, s.27) 
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6. TUOTANNON JA KUNNOSSAPIDON YHTEISTYÖMALLIN 

KEHITTÄMINEN  

 

Diplomityön case yritys tarjoaa ulkoista kunnossapitopalvelua maailman laajuisesti; Suomessa 

yrityksellä on merkittävä liiketoiminnan osuus. Kyseisellä yrityksellä on yli 30-vuotta 

kokemusta kunnossapidosta erilaisissa teollisuuden ympäristöissä, kuten: sellu & paperi, 

louhinta, metallit, kemikaalit, ruoka & elintarvikkeet, palveluasemat, öljy ja kaasu.  

 

Case yritys on kehittänyt oman kunnossapitokonseptin, jolla tuotantotehokkuus paranee, 

turvallisuuskulttuuri kehittyy, kustannukset ovat optimoitu sekä yleinen hallittavuus ja 

läpinäkyvyys paranee. Kunnossapitokonseptin työkaluihin ja menetelmiin sisältyvät muun 

muassa: 

 

 Kunnossapidon perustavat työkalut ja menetelmät (CMMS-järjestelmä, lakisääteiset 

ylläpitotoimenpiteet, turvallisuusjohtaminen jne.)  

 Luotettavuuden kehitysmenetelmät (ennustava- ja ennakoivakunnossapito, 

juurisyyanalyysit jne.) 

 Suorityskyvyn ja tehokkuuden mittausjärjestelmät 

 Älykkäät tiedonhallinta ja analysointi sovellukset 

 

Case yrityksen merkittävän asiakkuuden kohteissa ei ole saavutettu kaikkia toivottuja 

kehitystavotteita tuotantotehokkuuden ja suorituskyvyn osalta. Tästä syystä case yritys on 

päättänyt käynnistää tämän diplomityön kyseisen asiakkuuden kehityksen tueksi. Kyseisissä 

tuotantolaitoksissa on käytössä nykyaikaisia digitaalisia tietojärjestelmiä, mutta epäillään, että 

järjestelmiä ja niiden tietoa voidaan hyödyntää entistä paremmin.   

 

6.1   HAASTATTELUT 

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja haastatteluihin valittiin 

diplomityön kannalta kaksi (2) avainhenkilöä asiakkaan puolelta ja kolme avainhenkilöä (3) 

case yrityksen puolelta. Vaikka teemahaastattelut ovatkin syytä erottaa strukturoiduista 

haastatteluista (Puusa & Juuti, 2020, s.107), teema-termillä pyrittiin selventämään 
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haastattelujen luonnetta. Haastattelukysymykset luokiteltiin eri teemoihin, joiden alle 

määritettiin tarkentavia kysymyksiä. Haastattelujen kysymykset pyrittiin laatimaan siten, että 

ne tukisivat viitekehystä mahdollisimman kattavasti.  

 

Kaikki haastattelut suoritettiin etäyhteyden välityksellä Microsoft Teams -sovelluksen avulla. 

Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla ajan säästämiseksi; jokaisen haastattelun 

kesto oli noin 30-40 minuuttia. Nauhoittamalla haastattelu keskustelusta tulee vapaa 

muotoista, kun sisältö tallentuu automaattisesti ja näin ollen haastattelijan ei tarvitse käyttää 

aikaa asioiden ylös kirjoittamiseen (Mettovaara, 2016). Haastatteluissa kysymyssarjat jaettiin 

Microsoft Teams -sovelluksessa jaettavalla ruudulla, jotta olisi helpompi keskittyä teemoihin 

ja kysymyksiin. Tämä puolestaan tarkoitti sitä, että ei-kielellisiä ilmaisuja ei pystynyt 

hyödyntämään haastatteluissa.  Hirsjärvi ja Hurme (2015, s.34) painottavat julkaisussaan ei-

kielellisten ilmaisujen merkitystä haastatteluissa; nämä voivat tietyissä tapauksissa muuttaa 

haastattelutuloksia hyvinkin merkittävästi.  

 

Haastattelujen kysymyssarjat räätälöitiin jokaista haastateltavan roolia varten erikseen, näin 

ollen pyrkien maksimoimaan jokaisen eri roolin omat näkökulmat. Tiettyjä samoja kysymyksiä 

kuitenkin kysyttiin kaikilta henkilöiltä, jotta näiden kysymysten vastauksia pystyisi vertaamaan 

suoraan keskenään. Haastattelujen viisi (5) eri haastattelurunkoa nimettiin teemahaastattelu 1–

5 (Liite 1-5).  

 

Haastattelijan omana tavoitteena oli suorittaa haastattelut mahdollisimman objektiivisesti ja 

ilman omia ennakko-olettamuksia, sillä haastattelijalla on aikaisempaa työkokemusta 

kyseisestä kohteesta ja haastateltavista henkilöistä. Puusa ym. (2020, s.139) esittävät, että 

tutkija toimii omalta osaltaan tutkimusinstrumenttina, koska tutkija tuo prosessiin aina omat 

ennakko-olettamukset ja subjektiiviset näkemyksensä, vaikka pyrkisikin välttämään niiden 

esille tuomista haastatteluissa.  

 

Haastatteluajat varattiin pääasiassa klo 9:00-12:00 välille ja näin ollen sijoittuivat normaalin 

työpäivän sisään. Verkkotapaamisten alkuun vietettiin 10-15 minuuttia henkilöiden 

esittäytymiseen ja haastatteluaiheen esittämiseen, jonka jälkeen käynnistettiin nauhoitettu 

haastattelu. Haastattelujen nauhoitukset kirjoitettiin puhtaaksi samana iltana, jotta haastattelut 
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olisivat haastattelijalla vielä tuoreessa muistissa. Taulukossa 5 on esitetty haastattelujen 

päivämäärät ja kestot.  

 

Taulukko 5 Haastattelujen aikataulut 

Haastattelu 

järjestys 

Haastattelun päivämäärä ja haastateltavan rooli Haastatteluminuutit 

yhteensä 

1 24.05.2021 Tuotantopäällikkö 32 

2 26.05.2021 Työnjohtaja 26 

3 02.07.2021 Kehityspäällikkö 22 

4 16.07.2021 Kehitysinsinööri 29 

5 21.07.2021 Kunnossapitoinsinööri 40 

 

6.1.1   HAASTATTELU AINEISTON ANALYYSI 

 

Diplomityön kolmen tutkimuskysymysten pohjalta laadittiin kuusi propositiota, joiden 

tarkoituksena oli ohjata tutkimuksen suuntaa ja samalla toimia yhdistävänä tekijänä 

tutkimuskysymysten ja analyysikysymysten välillä. Propositioiden tarkoituksena on ohjata 

tutkijan huomio oikeaan suuntaan ja myöhemmin toimia perustana analyyttisille yleistyksille 

(Pearse, 2019, s.143-154).  

 

Taulukossa 6 on esitetty diplomityön kolme tutkimuskysymystä ja niiden perusteella laaditut 

propositiot ja analyysikysymykset.  Haastatteluissa 1-3 keskityttiin propositioihin liittyviin 

analyysikysymyksiin, kun taas haastatteluiden 4-5 tarkoituksena oli kerätä inspiraatiota 

tutkijalle empiirisen osuuden toteutusta varten.  
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Taulukko 6 Tutkimuskysymykset, propositiot ja analyysikysymykset 

Tutkimuskysymys Propositio Analyysikysymys 

1. Mitkä ovat 

päivittäisjohtamisen 

merkittävimmät 

tunnusluvut, jotka 

vaikuttavat 

tuotantotehokkuuteen? 

Propositio 1: Tunnuslukujen avulla voidaan 

arvioida kehityksen suunta ja ohjata toimintaa 

sen perusteella. Ilman säännöllistä indikaattoria 

alkuperäiset tavoitteet voivat helposti unohtua. 

1.1 Minkälaista hyötyä koet, että 
nykyisistä tunnusluvuista saadaan? 
 

1.2 Millä tavalla nykyiset tunnusluvut 

vaikuttavat tuotantotehokkuuteen? 

Propositio 2: Tietyillä tunnusluvuilla on 

suurempi merkitys toiminnan kehittämisen 

kannalta, kuin toisilla tunnusluvuilla. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tulee tunnistaa merkittävimmät 

tunnusluvut tavoitteiden tueksi. 

2.1 Mitkä ovat mielestäsi 
päivittäisjohtamisen näkökulmasta 
tärkeimmät mitattavat tunnusluvut? 
 

2.2 Millä tavalla tunnuslukujen 
tärkeysjärjestykset ovat määritetty ja 
kuinka usein niitä päivitetään? 

2. Kuinka tunnuslukuja 

tulisi käyttää 

tuotantotehokkuuden 

parantamiseen? 

Propositio 3: Tunnuslukujen mittauksella 

itsessään ei saavuteta lisäarvoa. Tunnuslukuja 

täytyy osata tulkita oikein ja suunnitella toiminta 

niiden perusteella. 

3.1 Minkälaisia toimenpiteitä ja tuloksia 

tunnuslukujen käsittelyn perusteella 

tyypillisesti syntyy? 

3.2 Millä tavalla ja kuinka usein 

toimenpiteitä/tuloksia tarkastellaan 

jälkikäteen? 

Propositio 4: Tunnusluvut eivät aina kerro koko 

totuutta. Mittausmenetelmät täytyy olla 

määritetty hyvin tarkasti, jotta tunnuslukujen 

arvot vastaavat todellisia tavoitteita.  

4.1 Millä tavalla ja kenen toimesta 
tunnuslukujen mittausprosessit ovat 
määritelty? 
 

4.2 Tarkastellaanko tunnuslukujen 
mittausprosesseja sen jälkeen kun ne ovat 
ensimmäistä kertaa otettu käyttöön? 
 

3. Kuinka nykyisiä 

digitaalisia 

tietojärjestelmiä voi 

hyödyntää 

tehokkaammin 

tuotantotehokkuuden 

parantamiseen? 

Propositio 5: Nykyaikaisessa 

teollisuusympäristössä käytetään useita 

digitaalisia tietojärjestelmiä, mutta usein 

järjestelmien täyttä potentiaalia ei saada 

hyödynnettyä.  

5.1 Minkälainen 
toiminannaohjausjärjestelmä kohteessa 
on käytössä ja onko mielestäsi sen täysi 
potentiaali hyödynnetty 
tuotantotoiminnassa? 
 

5.2 Mitä muita digitaalisia järjestelmiä 
kohteessa on käytössä ja minkälaisella 
käyttöasteella ne ovat? 
 

Propositio 6: Teollisuusympäristöissä 

suoritetaan edelleen toistuvia manuaalisia 

prosesseja, joista moni olisi mahdollista korvata 

automatisoiduilla digitaalisilla ratkaisuilla.  

6.1 Minkälaisia toistuvia toimenpiteitä 
esiintyy sinun tai alaistesi työssä? 
 

6.2 Miksi toistuvia toimenpiteitä ei ole 
tähän mennessä vielä automatisoitu tai 
kevennetty digitaalisilla järjestelmillä? 
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Propositio 1: Tunnuslukujen avulla voidaan arvioida kehityksen suunta ja ohjata toimintaa sen 

perusteella. Ilman säännöllistä indikaattoria alkuperäiset tavoitteet voivat helposti unohtua.  
 

KPI-mittarit antavat organisaatiolle vahvistuksen siitä, että ovatko menossa oikeaan suuntaan 

vai ei. Organisaatiolta vaaditaan kuitenkin asiantuntemusta mittarointteihin liittyen, jotta arvoja 

tulkitaan oikein ja toimenpiteet tukevat tavoitteita. (Bhatti ym., 2014, s.3) Alkuperäiset 

tavoitteet voi helposti unohtua ilman konkreettista indikaattoria, joka ohjaa oikeaan suuntaan 

(Kumar ym., 2013, s.5). Taulukossa 5 esitetyillä analyysikysymyksillä 1.1 sekä 1.2 pyrittiin 

keräämään paikallisten vaikuttavien henkilöiden mielipiteet nykyisten tunnuslukujen 

hyödyllisyydestä sekä heidän näkemykset tunnuslukujen vaikutuksesta tuotantotehokkuuteen.  

 

Propositio 2: Tietyillä tunnusluvuilla on suurempi merkitys toiminnan kehittämisen kannalta, 

kuin toisilla tunnusluvuilla. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee tunnistaa merkittävimmät 

tunnusluvut tavoitteiden tueksi. 
 

Muchiri:n ym. (2014, s.5905) mukaan suurin osa organisaatioista eivät ole tyytyväisiä nykyisiin 

tunnuslukujen mittausjärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen. Heidän analyysissä esitetään 

muun muassa, että ennustavia tunnuslukuja käytetään pääsääntöisesti vähiten ja eniten 

hyödynnetyt tunnusluvut ovat ns. laahaavia tunnuslukuja. Taulukon 5 analyysikysymyksillä 

2.1 ja 2.2 pyrittiin keräämään paikallisten vaikuttavien henkilöiden mielestä tärkeimmät 

tunnusluvut päivittäisjohtamiseen liittyen.   

 

Propositio 3: Tunnuslukujen mittauksella itsessään ei saavuteta lisäarvoa. Tunnuslukuja täytyy 

osata tulkita oikein ja suunnitella toiminta niiden perusteella. 
 

Muchiri:n ym. (2014, s.5887) esittävät, että tunnuslukumittarit tulisi mallintaa visuaalisesti 

siten, että tunnusluvut ovat mahdollisimman helppo ymmärtää. He painottavat myös 

tunnuslukuarvojen oikeiden tulkintojen tärkeyttä, sillä virheelliset tulkinnat johtavat usein 

tavoitteiden kannalta virheellisiin toimenpiteisiin. Taulukon 5 analyysikysymyksillä 3.1 ja 3.2 

pyrittiin keräämään tietoa siitä, minkälaisia toimenpiteitä tunnuslukujen perusteella syntyy ja 

kuinka toimenpiteet ovat todellisuudessa tukeneet tavoitteita.  
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Propositio 4: Tunnusluvut eivät aina kerro koko totuutta. Mittausmenetelmät täytyy olla 

määritetty hyvin tarkasti, jotta tunnuslukujen arvot vastaavat todellisia tavoitteita. 
 

Kumar ym. (2013, s.23) esittävät, että hyödyllisen ja tehokkaan mittausjärjestelmän 

rakentaminen edellyttää selvyyttä siitä, mitä indikaattoreita tulee mittaroida, kuinka 

mittarointiprosessi tulee suunnitella, millä ajanhetkellä mittaukset tulee suorittaa sekä kenen 

toimesta mittaroinnit tulisi määrittää. Taulukon 5 analyysikysymyksillä 4.1 ja 4.2 pyrittiin 

tiedustelemaan kuinka tunnuslukujen mittaroinnit on rakennettu ja kenen toimesta.  Kyseisillä 

analyysikysymyksillä pyrittiin myös käynnistämään kriittistä ajattelua mittausprosessien 

optimoinnin suhteen.  

 

 Propositio 5: Nykyaikaisessa teollisuusympäristössä käytetään useita digitaalisia 

tietojärjestelmiä, mutta usein järjestelmien täyttä potentiaalia ei saada hyödynnettyä.  

 

Teollisuuden neljännen vallankumouksen teknologian kehityksen myötä yrityksillä on valtava 

määrä  dataa hyödynnettävissä, tällöin haasteeksi syntyykin datan hyödyntäminen (Geissbauser 

ym., 2016 s.17-18). PwC:n globaalissa kyselytuloksissa (Geissbauser ym., 2016 s.17) esitetään, 

että digitaalisen kulttuurin ja koulutuksen puute on suurin haaste yrityksillä digitaalisaation 

suhteen. Saman kyselyn tuloksissa esitetään, että 83 % vastaajista olivat sitä mieltä, että datan 

ja sen analysoinnin perusteella tehtävien päätöksien merkitys tulee kasvamaan seuraavien 

vuosien aikana. Taulukossa 5 analyysikysymyksillä 5.1 ja 5.2 pyrittiin keräämään tietoa siitä, 

mitä tuotannon kannalta kriittisiä tietojärjestelmiä kohteessa on nykyisin käytössä ja kuinka 

hyvin niitä hyödynnetään.  

 

Propositio 6: Teollisuusympäristöissä suoritetaan edelleen toistuvia manuaalisia prosesseja, 

joista moni olisi mahdollista korvata automatisoiduilla digitaalisilla ratkaisuilla. 
 

Ribeiro ym. (2021, s.52) esittävät julkaisussa, että teollisuudessa suoritetaan edelleen paljon 

toistuvia manuaalisia toimenpiteitä, jotka olisi mahdollista korvata RPA-sovelluksilla. 

Julkaisussa nostetaan myös esille, että vaikka RPA-sovelluksilla on mahdollista korvata 

erilaisia toistuvia toimenpiteitä, sen kehitys ja implementointi vaatii asiantuntevia resursseja 

organisaatiosta. RPA-sovelluksilla korvattavat toistuvat toimenpiteet kannattaa määrittää 
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arvioitujen hyötysuhteiden perusteella. Ribeiro ym. (2021, s.51-58) Taulukon 5 

analyysikysymyksillä 6.1 ja 6.2 pyrittiin keräämään tietoa toistuvista toimenpiteistä, jotka 

olisivat potentiaalisia RPA-sovelluksen kohteita.  

 

Oman työkokemuksen kautta haastattelijalla oli omia ennakko-olettamuksia, joista moni sai 

vahvistuksen haastattelujen vastauksista, mutta tiettyjä uusia näkökulmia nousi myös esille. 

Kunnossapidon edustajien sekä asiakkaan edustajien kanssa virallisten haastattelujen lisäksi 

keskusteluja jatkettiin moneen eri otteeseen epämuodollisesti. Haastattelujen epäsuoraksi 

eduksi osoittautuikin nimenomaan epämuodolliset keskustelut virallisten haastattelujen 

ulkopuolella. Haastattelijalle epämuodolliset keskustelut toimivat inspiraation lähteenä 

empiriisen työn suunnittelua varten.   

 

6.1.2   HAASTATTELUTULOKSET 

 

Asiakas kohteessa tuotantotehokkuutta seurataan Top-Down-menetelmällä. Tuotannon 

säännöllisissä kuukausipalavereissa keskitytään pääasiassa tehtaan ulos tuotettuun määrään, jos 

muut tunnusluvut ovat tavoitearvoissa. Tarkempina mittareina toimivat tuotantokuutiot, 

käyntiaste, tekninen käytettävyys ja saanto. Tuotantotehokkuuden seuranta on tietoisesti 

rakennettu ylhäältä alaspäin, jolloin tunnuslukujen kehittymistä on loogista seurata ja on 

mahdollista päätellä tunnulukujen vaikutuksia keskenään toisiinsa. (Tuotantopäällikkö, 2021; 

Tuotannon työnjohtaja, 2021)   

 

” … kunnossapidon suuntaan pitäisi saada joku säännöllinen tarkastelu, jossa käytäisi yhdessä 

häiriöitä läpi ja paineuduttaisiin niihin, että paljonko sieltä olisi vielä saatavissa.” 

(Tuotantopäällikkö, 2021) 

 

”… ainahan parantamisen varaa on puolin ja toisin, varsinkin tiedon kulussa.” (Tuotannon 

työnjohtaja, 2021) 

 

Haastatteluista paljastui useita kehityskohteita liittyen tuotannon ja kunnossapidon 

yhteistyöhön. Jokaisessa tapauksessa esitettiin kuitenkin, että yhteistyö toimii kohtuullisella 

tasolla, mutta kehitettävää löytyy. Yhteisenä tekijänä kaikissa kyseisissä tapauksissa oli 
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kommunikaation kehittäminen jollakin tavalla. (Teemahaastattelu 1-5) Teollisuusympäristöissä 

organisaatiot voivat olla hyvin laajoja ja komplekseja. Onnistumisen kannalta yksi merkittävä 

edellytys on organisaatiossa tapahtuva sujuva kommunikointi. (Pinto ym., 2018, s.2) 

 

Case yrityksen kunnossapitostrategia ei ole laadittu yhdessä tuotannon kanssa, vaan 

kunnossapito on oman näkemyksen perusteella suunnitellut kunnossapitotoiminnan parhaalla 

tavalla. Kunnossapidossa sovelletaan ennustavia periaatteita ennakkohuoltojen ja 

seurantatoimenpiteiden muodossa, lisäksi ennustavia periaatteita on alettu soveltamaan 

muutamassa pilotti kohteessa. Reaktiivisuutta vaaditaan kuitenkin tietyillä osa-alueilla myös, 

eli nykyista kunnossapitostrategiaa voisi kuvailla joustavan malliseksi. (Teemahaastattelu 3-5) 

Yhteisen kunnossapitostrategian puute tukee ajatusta kommunikaation kehittämisestä 

tuotannon ja kunnossapidon välillä.  

 

” … on ollut parikin projektia, missä kokonaismuutos on ollut merkittävä. Ollaan alun perin 

linjalla tapahtuvaa laatuhävikkiä vähentämään, mutta ollaan onnistuttu useammassa 

mittarissa, kuten taloudellisissa ja tuottavuudessa.” (Kunnossapidon kehityspäällikkö, 2021) 

 

” … meidän seuraava suurin kehitysaskel mun mielestä on se, että saadaan prosesseille aidosti 

omistajat meidän yksiköihin, jotka ovat kiinnostuneita ja vetovastuussa niiden prosessien 

onnistumisesta”. (Kunnossapidon kehitysinsinööri, 2021) 

 

Viimeisen kolmen vuoden aikana asiakas kohteissa on toteutettu TPM-kehitysprojekteja, joilla 

on saavutettu merkittäviä tuloksia tuotantotehokkuuden suhteen. Kehitysprojekteissa on 

pääasiassa saatu yksinkertaisilla prosessimuutoksilla suuria tuloksia aikaan. Projektiryhmät 

ovat muodostuneet tuotannon operaattoreista ja kunnossapidon henkilöstöstä. TPM-konseptin 

tavoite ei kuitenkaan ole ainoastaan toteuttaa yksittäisiä projekteja, vaan luoda projektien avulla 

pysyviä toimintamalleja. Seuraava merkittävä kehitysaskel onkin saada prosessiomistajat 

määritettyä, jotka ovat täysin sitoutuneita omien prosessien onnistumisen suhteen. 

(Teemahaastattelu 3-4) 

 

” … voisi olla enemmän suunnitelmallisuutta, että olisi pitemmälle viety kalenterin 

täyttämistä”. (Kunnossapitoinsinööri, 2021) 



99 

 

 

 

 

” … Microsoft Power BI:tä käyttää lähinnä kunnossapidon yksikönpäällikkö.” 

(Kunnossapitoinsinööri, 2021) 

 

Kunnossapitotoimintaa hallinnoidaan pääasiassa case yrityksen omalla CMMS-järjestelmällä. 

Järjestelmässä ylläpidetään tehtaan laitekanta ja huoltosuunnitelmat. Tehdyt tunnit kirjataan 

kyseiseen järjestelmään ja nämä kohdistetaan laitteelle tai työnumerolle. CMMS-järjestelmän 

data ajetaan erilliseen sovellukseen, jossa datan perusteella on luotu visuaalisia raportteja. 

Raporteista voi havainnoita esimerkiksi huoltojen toteumia, huoltojen/korjausten suhdetta, 

vikaantumisvälejä, kustannuksia jne. Kyseistä sovellusta ei ole kuitenkaan hyödynnetty 

optimaalisesti, sillä sitä käyttävät vain muutamat henkilöt. (Kunnossapitoinsinööri, 2021) 

 

6.1.3   YHTEENVETO 

 

Haastatteluissa ja niiden ulkopuolella syntyi rakentavaa keskustelua, josta tutkijalle muodostui 

tiedon lähteitä sekä inspiraatiota diplomityön empiiriseen osuuteen. Kaikki haastattelut saatiin 

suoritettua hyvin tehokkaasti ajan suhteen, joka viittaisi siihen, että haastateltavat olivat 

perehtyneet aiheisiin etukäteen. Haastateltavien vastauksista oli tulkittavissa kehitystoiveita 

tiettyihin aiheisiin liittyen.  

 

Haastattelujen perusteella esille nousi kolme selkeää kehityskohdetta: 

 

1. Kommunikaatio – Tuotannon ja kunnossapidon välinen kommunikaatio toimii hyvin 

päivittäisessä toiminnassa, mutta tietyillä osa-alueilla kehitettävää löytyy. Tulisi pyrkiä 

siihen, että kunnossapitostrategia laadittaisiin yhdessä tuotannon kanssa ja, että 

tuotannon kriittisimmät tunnusluvut toimisivat myös kunnossapidon perustavina 

ajureina. Yhteinen strategia ja sen tavoitteet tulisi myös saada kommunikoitua koko 

organisaatiolle, siten että jokainen ymmärtää tarkkaan, mitä tavoitellaan. Johansson 

(2007, s.3-4) esittää julkaisussaan johdon ja työntekijöiden välisen kommunikaation 

tärkeyttä. Lisäksi hän painottaa, että kommunikoitava informaatio tulisi aina soveltaa 

vastaanottavalle osapuolelle ymmärrettäväksi. Miller ym. (2011. s.22-26) esittävät 

julkaisussaan, että yritysten organisaatioissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja, että 
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muutosten tavoitteet, merkitys sekä vaikutus omaan työhön täytyy osata kommunikoida 

koko organisaatiolle.   

2. Prosessiomistajuudet – Tuotannon ja kunnossapidon prosesseja on kehitetty viimeisten 

vuosien aikana projektiluonteisesti, mutta pysyvän muutoksen varmistamiseksi 

prosesseille pitäisi saada määritettyä prosessiomistajat. Lalic ym. (2020, s.112) esittävät 

julkaisussaan prosessiomistajuuden tärkeyden itseohjautuvuuden sekä pitkä kestoisen 

kehityksen kannalta tuotantoympäristössä. Pinto ym. (2018, s.57) esittävät myös 

prosessiomistajuuden tärkeyden Lean-filosofian implementoinnissa ja sen 

vaikutuksesta organisaation kulttuuriin.  

3. Tietojärjestelmien hyödyntäminen – Kunnossapidolla on käytössä mittarointisovellus, 

johon on luotu kunnossapitotiedon perusteella monia eri mittareita ja raportteja. Tätä 

sovellusta voisi hyödyntää laajemmin organisaatiossa. Bhatti ym. (2014, s.3-8) esittävät 

julkaisussaan tunnuslukujen mittauksen hyötyjä yritykselle ja vaikutuksesta 

positiiviseen kehitykseen. Lisäksi he esittävät, että mittaustuloksia tulisi pyrkiä 

kommunikoimaan koko organisaatiolle siten, että organisaation joka tasolla koetaan  

itsensä vastuulliseksi omista mittaustuloksista.  Parviainen ym. (2016, s.2-3) esittävät 

artikkelissaan kuinka yrityksissä digitaalisten tietojärjestelmien toivottua hyötysuhdetta 

ei usein saavuteta. Lisäksi he mainitsevat, että täyden hyödyn saavuttaminen vaatii 

suunnittelua, resursseja ja säännöllistä tarkastelua.  

 

6.2   TUOTANNON JA KUNNOSSAPIDON YHTEISTYÖMALLIN 

SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Tämän diplomityön käsittelyn kohteena olevia yksiköitä on useampia Suomessa, joissa kaikissa 

on omat kunnossapitoyksiköt. Laadun varmistamiseksi on päätetty luoda 

standardiyhteistyömalli, joka määrittää kunnossapitoyksiköille tavoitetilan sekä tavoitteita, 

joita voi verrata suoraan muihin yksiköihin. Yhteistyömallissa määritetyt tavoiteluvut auttavat 

myös ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan.  

 

Yhteistyömallia lähdettiin rakentamaan vuositason toimenpiteistä alaspäin ns. Top-Down-

lähestymistavalla. Ball L. J. (1997, s.249) kuvailee Top-Down-lähestysmistapaa menetelmänä, 

jossa ratkottava ongelma jaetaan pienempiin alaluokkiin ja nämä alaluokat puolestaan puretaan 
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sekventiaalisesti alaluokan alemmaksi luokaksi; modulaarista purkuprosessia toistetaan siihen 

asti, että saavutetaan konkreettisesti implementoitava taso riittävillä yksityiskohdilla. Tällä 

tavalla voidaan varmistaa, että integroitavaa ratkaisua kehitetään jokaisella tasolla Ball L. J. 

(1997, s.249). Yhteistyömalliin muodostui kaikkiin viisi (5) eri tasoa.  

 

Kuvassa 24 on esitetty yksinkertaistettu versio yhteistyömallin kansilehdestä. Vasemmalta 

ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty palaverin otsikko, jonka jälkeen on esitetty palaverien 

toistotaajuudet. Seuraavassa sarakkeessa on listattu osallistujat kyseisten tehtävänimikkeiden 

mukaan. Osallistujien jälkeen seuraavassa sarakkeessa esitetään yleisesti palaverin agenda. 

Viimeisessä sarakkeessa ”Tavoitteet” on listattu mitattavat tunnusluvut ja niille asetetut 

tavoitearvot.  

 

 

Kuva 24 Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyömalli 

 

6.2.1 KUNNOSSAPIDON STRATEGIAPALAVERI 

 

Yhteistyömallin ylätasoksi määritettiin 12 kuukauden välein toistuva kunnossapitostrategiaan 

painottuva palaverikäytäntö. Kunnossapitoyksikön johto ja tehtaan johtoporras arvioivat 

yhdessä kunnossapidolle strategian seuraavalle vuodelle, joka perustuu vahvasti 

tuotantotoiminnan tavoitteisiin ja tarpeisiin. Strategian määrittämisessä huomiodaan myös mm. 
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turvallisuus, nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä kunnossapitoyksikön sisäiset tavoitteet. 

Strategian kannalta määritetään kriittiset tunnusluvut, joiden avulla voidaan seurata ja validoida 

strategian toteutuminen. Tunnuslukujen nykyarvot kirjataan ylös yhteistyömallin dokumenttiin 

ja yhdessä määritetään jokaiselle tunnusluvulle tavoiteltava taso vuoden kuluttua. Tyypillisiä 

tunnuslukuja ovat mm. turvallisuustoimenpiteet, tehdastason tekninen käytettävyys ja 

toimitusvarmuus. Strategian pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, joka ohjaa toimintaa 

strategian kannalta oikeaan suuntaa ja samalla toimii seuranta työkaluna.  

 

Tuotannon ja kunnossapidon yhteinen strategiapalaveri nähtiin tarpeelliseksi, koska 

kunnossapidon strategian tulisi perustua tuotannon tarpeisiin ja näin ollen tuotannon edustus on 

syytä olla mukana suunnittelussa. Strategiapalaveri antaa myös hyvän mahdollisuuden parantaa 

tuotannon johdon ja kunnossapidon välistä kommunikaatiota. Tuotantopäällikkö (2021) esittää 

teemahaastattelussa, että tuotannon ja kunnossapidon välisessä kommunikaatiossa on 

parantamisen varaa. Vuosittaisella strategiapalaverillä pyrittiin laatimaan perusta tuotannon ja 

kunnossapidon kommunikaatiolle.  

 

Strategiapalaverin ensimmäiseksi painopisteeksi määriteltiin vision ja mission vertailu 

tuotannon ja kunnossapidon välillä. Darbi (2021, s.1) ja Taiwo ym. (2016, s.1) esittävät 

julkaisuissaan, kuinka organisaation vision ja mission määrittäminen on erityisen tärkeää 

tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä, oli kyseessä sitten pieni tai suuri organisaatio. 

Visio ja missio määritelmien avulla voidaan vahvistaa organisaation olemassaolon tarkoituksen 

tunnetta sekä hyödyntää kanavana, jolla muovata organisaation identiteettiä (Taiwo ym., 2016, 

s.1). Strategiapalaverissa luodaan yhteinen juliste, jossa esitetään tuotannon ja kunnossapidon 

yhteinen visio ja missio. Kyseistä julistetta käytetään kummankin osapuolen sisäisessä 

kommunikoinnissa työkaluna.  

 

Strategiapalaverin toiseksi painopisteeksi määräytyi toimintasuunnitelman laatiminen. 

Toimintasuunnitelman suunnittelussa otetaan huomioon kunnossapidon nykyiset vahvuudet ja 

heikkoudet; vastaavasti myös tuotannon nykyiset vahvuudet ja heikkoudet. 

Toimintasuunnitelmaan määritetään kriittiset toimenpiteet ja niiden aikataulut tuleville 

vuosille; toimenpiteet määritetään Top-Down-menetelmällä (kuva 25). 
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Kuva 25 Toimintasuunnitelman luominen 

Toimintasuunnitelman tarkoitus on vähintäänkin luoda seuraavalle vuodelle selkeä tiekartta, 

jossa toimenpiteiden aikataulut on määritetty vähintään kvartaalitasolle. Seuraavan vuoden 

strategiapalaverissa tarkastellaan, kuinka edellisen vuoden toimintasuunnitelma toteutui ja mitä 

tuloksia saavutettiin. Kuvassa 26 on esitetty yksinkertainen toimintasuunnitelma esimerkki.    

 

 

Kuva 26 Toimintasuunnitelma esimerkki 

 

Strategiapalaverin viimeiseksi aiheeksi jää mittauskohteiden ja niiden tavoitearvojen 

määrittäminen. Tyypillisiä mittauskohteita tälle tasolle ovat esimerkiksi tapaturmataajuus, 

tekninen käytettävyys, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys. Mittausarvojen keruu 
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perustuu organisaation käytössä oleviin järjestelmiin. Yleisesti mittausarvoja kertyy moneen 

eri järjestelmään ja näin ollen mittausarvot täytyy saada kerättyä keskitettyyn 

mittausjärjestelmään.  

 

6.2.2 KUNNOSSAPIDON KVARTAALIPALAVERI 

 

Kunnossapitostrategian alapuolelle määritettiin seuraavaksi kvartaaliperusteinen taso, joka 

nimensä mukaisesti toistuu kolmen (3) kuukauden välein. Kunnossapitoyksikön johto ja tehtaan 

johtoporras tarkastelevat kunnossapitostrategian toimintasuunnitelman toteumaa ja siihen 

liitettyjä tunnuslukuja. Kvartaalipalaveria käytetään myös tilaisuutena tarkastella 

turvallisuuslukuja sekä jakaa kummankin osapuolen yleisiä uutisia. Kvartaalitasolle 

määritellään omat tunnusluvut ja tavoitteet, jotka tukevat ylemmän tason tavoitteiden 

toteutumista. Kunnossapitostrategian toimintasuunnitelman toteutuma (%) lasketaan siten, että 

toimintasuunnitelman toimenpiteiden asetetut aikamääreet verrataan nykyiseen päivämäärään; 

kaikkien yksittäisten toimenpiteiden toteumat summataan yhteen, josta muodostuu 

toimintasuunnitelman kokonaistoteuma (%). Pääasiassa tulisi pyrkiä siihen, että toteuma (%) 

olisi noin +/- 15 % täydestä 100 %:sta. Tällöin voidaan todeta, että toimintasuunnitelman arviot 

ja ennusteet ovat määritetty realistisesti.  

 

Kvartaalipalaverin ensimmäiseksi aiheeksi määritettiin yleisesti turvallisuus, joka piti sisällään 

muun muassa: 

 Tapaturmataajuuden 

 Läheltä piti -tilanteet 

 Turvallisuushavainnot 

 

Tapaturmataajuudella viitataan tässä yhteydessä raportoituneiden tapaturmien lukumäärään 

suhteessa tehtyihin työtunteihin (Tilastokeskus, 2021).  Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan 

vaaratilannetta, jossa tapaturman sattuminen on ollut lähellä, mutta vahingoilta on vältytty 

(Työturvallisuuskeskus, 2014). Työntekijöiden tulee työturvallisuuslain (738/2002) mukaan 

ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan työturvallisuuspuutteista, näitä havaintoja kutsutaan 

turvallisuushavainnoiksi (Työturvallisuuskeskus, 2010). 
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Tuotannon edustajat esittävät omasta turvallisuusjärjestelmästä tilastojaan ja vastaavasti 

kunnossapito esittää oman osuutensa. Tilaisuudessa pyritään varmistamaan, että turvallisuuden 

tunnusluvut etenevät esimääritettyjen turvallisuustavoitteiden myötäisesti. Mikäli suunta ei ole 

kuten toivottu, sovitaan yhdessä korjaavat toimenpiteet ja validoidaan niiden vaikutus 

seuraavassa kvartaalipalaverissa.  

 

Turvallisuusosion jälkeen kvartaalipalaverissa tarkastellaan kunnossapidon suorituskyvyn 

tunnuslukuja. Tyypillisiä suorituskyvyn tunnuslukuja ovat muun muassa: 

 Tekninen käytettävyys 

 Ennakoivan ja reaktiivisen kunnossapidon suhde 

 Suunnitellun ja suunnittelemattoman työn suhde 

 Kunnossapitokustannukset 

 Työmäärät tiloittain 

 

Kunnossapidon edustajat esittävät kunnossapidon suorituskyvyn mittareita. Mittausarvojen 

perusteella tuotanto ja kunnossapito arvioivat, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan, vai 

pitääkö suunnitella korjaavia toimenpiteitä. Kuvassa 27 on esitetty esimerkin omainen 

kunnossapidon mittaristopaketti.  
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Kuva 27 Esimerkki kunnossapidon suorituskyvyn mittaristosta 

 

6.2.3 TUOTANTOTEHOKKUUDEN KUUKAUSIPALAVERI 

 

Kvartaalitason jälkeen määritettiin yhden (1) kuukauden välein toistuva tuotantotehokkuuden 

kuukausipalaveri, jossa keskitytään pääasiassa teknisiin häiriöihin ja tulevaisuuden 

investointitarpeisiin. Kunnossapito esittää tuotannon johdolle kriittisten häiriöiden 

juurisyyanalyysit, joiden pohjalta sovitaan jatkotoimenpiteet. Kunnossapidon tehtävänä on 

esittää tuotannon johdolle mahdollisimman ajoissa tunnistetut investointitarpeet. Tekninen 

käytettävyys toimii primäärinä ohjaavana tunnuslukuna, jonka alle muodostuvat muut 

tunnusluvut kuten, huolto/korjaus -suhde (%) ja huoltojen toteuma (%).  

 

Teknisten häiriöiden analysoinnissa tarkastellaan muun muassa kriittisten laitteiden 

vikaantumisvälejä (MTBF) sekä häiriöistä kertyneitä kustannuksia. Kertyneitä kustannuksia 

voidaan verrata arvioituihin modernisointikustannuksiin tai uuden laitteen 
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investointikustannuksiin. Näiden tietojen pohjalta tuotannon edustajat pystyvät tekemään 

valistuneempia päätöksiä tuleviin investointeihin liittyen.  

 

Tuotantotehokkuuden kuukausipalaveriin tulisi osallistua tuotannon kehitysorganisaation 

edustajat ja vastaavasti kunnossapidon kehitysorganisaation edustajat. Lisäksi operatiivisen 

toiminnan vastuuhenkilöiden tulisi olla mukana, koska investointipäätökset tehdään loppujen 

lopuksi heidän toimestansa.  

 

6.2.4 VIIKKOPALAVERI 

 

Seuraaksi tasoksi määritettiin yhden (1) viikon välein toistuvat viikkopalaveri, jossa tehtaan 

johto ja kunnossapito käsittelevät hyvin lyhyesti ajankohtaisia asioita. Ajallisesti kyseessä on 

noin 15–20 minuutin tilannekatsaus, jossa tarkastellaan kriittiset turvallisuusluvut, häiriöt sekä 

muut ajankohtaiset asiat. Palaverin tarkoitus on tarjota säännöllinen tilaisuus esittää 

ajankohtaisia asioita, joihin tulisi reagoida nopeasti. Tilaisuudessa käsiteltävät tunnusluvut 

sisältävät lähinnä viimeisimmät turvallisuushavainnot, tekniset häiriöt sekä kunnossapidon 

työjono.  

 

Viikkopalaveriin tulisi osallistua tuotannon operatiivisen toiminnan vastuuhenkilöt, 

turvallisuusorganisaation vastuuhenkilöt sekä kunnossapidon puolelta vastaavat henkilöt. 

Viikkopalaveria voidaan myös hyödyntää tuotannon ja kunnossapidon uusien henkilöiden 

tutustumistilaisuutena. 

  

6.2.5 AAMUPALAVERI 

 

Alimmaksi tasoksi määritettiin kunnossapidon sisäinen aamupalaveri, joka toistuu joka aamu. 

Aamupalaveri pidetään heti työvuoron alussa, joka kestää ajallisesti noin 10-15 minuuttia. 

Aamupalaverissa käsitellään edellisen päivän turvallisuushavainnot, suunnitellut työt sille 

päivälle sekä lyhyt katsaus loppu viikon työsuunnitelmasta. Tavoitteena on luoda jokaiselle 

työntekijälle selkeä visio siitä, mitä jokainen tulee tekemään ja mitä tulosta tavoitellaan. 

Aamupalaverin jälkeen työntekijät lähtevät toteuttamaan työsuunnitelmaa.  
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Aamupalavereissä ohjaavina tunnuslukuina toimivat pääasiassa turvallisuushavainnot (kpl) 

sekä viikon työsuunnitelman toteuma (%). Turvallisuushavainnoille on määritetty 

kappalemäärään perustuva bonustavoite, jolla pyritään kannustamaan säännöllistä 

havainnointia ja työturvallisuuden kehittämistä. Työsuunnitelman toteuma (%) perustuu 

työnjohdon esimäärittämiin töiden aikatauluihin, joita verrataan nykyiseen päivään.  

 

Aamupalaveriin osallistuvat kunnossapitoyksikön vuorossa työskentelevät 

kunnossapitoasentajat sekä työnjohto. Työnjohto johtaa palaveria ja varmistaa, että jokaisella 

henkilöllä on selkeä ymmärrys kyseisen päivän työsuunnitelmasta sekä omasta työn 

osuudestaan.    

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOKSET 

 

Diplomityön viitekehys muodostettiin kappaleessa 1.2 esitettyjen tutkimuskysymysten 

ympärille. Tutkimuksen pääkysymys on:  

Mitkä ovat kunnossapidon johtamisen merkittävimmät tunnusluvut, jotka vaikuttavat 

kunnossapidon suorituskykyyn?  

Usein tiedon saatavuus ei ole ongelma, vaan tämän tiedon kommunikointi, joka ei ole 

optimaalista (Bilalis, 2002). Visuaalisten mittarien avulla suorittavien osapuolten on helpompi 

seurata toteumaa ja tarvittaessa tehdä korjaavia toimenpiteitä. Operatiivisen toiminnan 

vastuuhenkilöiden on helpompi tehdä oikeita päätöksiä. (Saha ym., 2016, s.27).  

 

Tärkeimmäksi turvallisuusmittariksi voidaan todeta tapaturmattomien päivien määrä. Kaikki 

muut turvallisuusmittarit tukevat tämän päämittarin kehitystä. Turvallisuusjohtamisessa 

perimmäinen tavoite on nolla tapaturmaa (Morales & Rodriguez, 2017). Tapaturmattomien 

päivien määrä antaa nopeasti yleiskäsityksen siitä, millä tasolla kyseisen ympäristön 

turvallisuustoiminta on. Turvallisuusjohtamisen alemmalla tasolla hyviä mittareita ovat muun 

muassa ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden kappalemäärä sekä turvallisuushavaintojen 

käsittelyaste. Hyödyntämällä näitä mittareita säännöllisesti, pyritään vaikuttamaan 

positiivisesti päämittarin kehitykseen.  
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Kunnossapidon operatiivisen toiminnan tärkeimmäksi mittariksi todettiin tehtaan tekninen 

käytettävyysaste. Jokaisen tuotantolaitoksen tavoite on valmistaa tuotteita ja tehdä rahallista 

tulosta; tämä voidaan saavuttaa ainoastaan tehokkaalla kunnossapitoprosessilla, joka maksimoi 

laitteiden käytettävyyttä ja minimoi yllättävät pysäytykset. (Ahmad ym., 2018, s.2).  Perinteistä 

OEE/KNL-mittaria ei päätetty käyttää, koska kyseisessä mittauksessa esiintyy paljon tekijöitä, 

johon kunnossapidon on mahdotonta vaikuttaa. Tehdaslaajuinen tekninen käytettävyysaste 

voidaan laskea siten, jokaiselle osastolle lasketaan omat käytettävyysasteen, tämän jälkeen 

kullekin osastolle sovelletaan esimääritettyä kerrointa.  Lopuksi lasketaan keskiarvo prosentti, 

joka muodostaa koko tehtaan teknisen käytettävyyden (%). Tässä työssä yhteistyömallin 

teknisen käytettävyysasteen tavoitteeksi määritettiin 85 %. Kokonaistavoite (85 %) määritettiin 

siten, että jokaiselle osastolle määritettiin yksittäinen tavoitelukema ja lopuksi näiden kesken 

laskettiin keskiarvolukema.  

 

Yksi tehokkaan kunnossapidon edellytys on, että kommunikointi tuotannon ja kunnossapidon 

välillä toimii hyvin (Parry ym., 2006, s.2). Kunnossapidon näkökulmasta oman henkilöstön 

hyvinvoinnilla voi olla suuri vaikutus kommunikointiin ja yleisesti suoriutumiseen. Spinellin 

& Canavoksen (2000, s.5) mukaan tyytyväinen henkilöstö tuottaa tyytyväiset asiakkaat. He 

esittävät myös, että aihealueesta on suoritettu lukuisia tutkimuksia ja suurin osa näiden 

tutkimusten tuloksista tukevat edellä mainittua väitettä. Tämän tiedon valossa 

henkilöstötyytyväisyys määritettiin kriittiseksi mittariksi kunnossapidon yhteistyömalliin. 

Kunnossapidon henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella NPS (Net Promoter Score) 

kyselyllä; tavoite arvoksi määritettiin NPS-arvo 50.  

 

Kappaleessa 1.2 on esitetty diplomityön toinen (2) tutkimuskysymys:  

Kuinka tunnuslukuja tulisi käyttää kunnossapidon suorituskyvyn parantamiseksi? 

Dimancescu ja Dwenger (1996) esittävät, että tunnusluvut voidaan kategorisoida kolmeen (3) 

eri lajiin: staattisiin arvoihin, dynaamisiin mittareihin sekä motivoiviin mittareihin. 

Tunnuslukujen mittarointi ei itsessään takaa parannusta, vaan niitä pitää kyetä hyödyntämään 

optimaalisesti.   
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Diplomityön yhteistyömallilla pyrittiin luomaan viitekehys kunnossapitoyksiköiden 

tunnuslukujen käyttöä varten.  Yhteistyömallin vuosi- ja kuukaustason palavereihin määritettiin 

käsiteltäväksi staattisia arvoja sekä dynaamisia mittareita. Viikko- ja päivätason palavereihin 

määritettiin käytettäväksi dynaamisia- ja motivoivia mittareita.  

 

Erityisesti päivätason palaveriin pyrittiin määrittämään mahdollisimman hyvin motivoivia 

mittareita ja jättämään tarpeettomat ylätason mittarit pois päivittäisestä käsittelystä.  Viikko- ja 

päivätason palavereissa pyrittiin välttämään myös ylikuormittumista mittareista ja näin ollen 

mittareiksi valittiin ainoastaan ensisijaisen tärkeät mittarit. Jopa parhaat mittarointijärjestelmät 

voivat ylikuormittaa osan sen organisaatiosta (Dimancescu ja Dwenger, 1996). Suunnittelussa 

sovellettiin myös Meyer:in (2002) neljää eri ohjaavaa periaatetta suorituskyvyn mittaamiseen, 

jossa pyritään auttamaan työryhmää, ottaa työryhmä mukaan suunnitteluun ja antaa heille 

mahdollisuus vaikuttaa sekä pyrkiä käyttämään maksimissaan viittä (5) eri mittaria.  

 

Diplomityössä uusien suorituskyvyn mittareiden käyttöönotossa nousi hyvin esille 

kommunikoinnin tärkeys. Kumar ym. (2013, s.4) esittävät, että mittareiden avulla ei pitäisi 

pyrkiä osoittamaan, että työntekijät eivät tee tarpeeksi töitä. Näin ollen uusien mittareiden 

käyttöönotossa on erityisen tärkeää kommunikoida henkilöstölle mittareiden käyttötarkoitus. 

Kumar ym. (2013, s.4) esittävät myös, että mittareiden tavoitteena ei saisi myöskään olla oman 

organisaation egon tyydyttäminen. Diplomityön yhteistyömallin käyttöönotossa havaittiin, että 

henkilöstö on huomattavasti vastaanottavaisempi, kun tunnusluvuille määritetään realistisia 

tavoitteita ja tavoitteet ovat läpinäkyviä.   

 

 

Kappaleessa 1.2 on esitetty diplomityön kolmas (3) tutkimuskysymys:  

Kuinka nykyisiä digitaalisia tietojärjestelmiä voi hyödyntää tehokkaammin? 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyrittiin kohdistamaan tutkimusta case yrityksen nykyisiin 

digitaalisiin järjestelmiin siinä suhteessa, että kuinka niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin. 

Lee ym. (2013, s.2) esittävät, kuinka nykyaikana tiedon kerääminen eri järjestelmiin on 

yksinkertaista, mutta itse haasteeksi muodostuu tiedon hyödyntäminen. Tutkimuksessa ei 

myöskään haluttu kuitenkaan pois sulkea uusia mahdollisuuksia ja näin ollen tämä käytettiin 
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tilaisuutena perehtyä myös uusiin vaihtoehtoihin, kuten muun muassa ohjelmistorobotiikkaan 

(RPA). RPA-sovelluksilla ja Lean-filosofialla on hyvä synergia siinä mielessä, että molempien 

tavoitteena on vähentää hukkaa ja näin ollen vapauttaa henkilöstön aikaa liiketoiminnalle 

merkittäviin toimintoihin (Taulli 2020, s.90). RPA-sovelluksien avulla olisi mahdollista saada 

merkittäviä hyötyjä case yrityksessä, mutta tämä vaatisi syvällistä perehtymistä. Näin ollen aihe 

on päätetty jättää odottamaan erillistä käsittelyä tulevaisuudessa.   

 

Tutkimuksessa havaittiin konkreettisesti, että case yrityksen nykyisiin järjestelmiin kerätään 

paljon hyödyllistä tietoa, mutta varsinainen haaste on tiedon välittäminen järjestelmien kesken. 

Case yrityksessä on tehty merkittävästi töitä välitys protokollien määrittämiseen ja 

kehittämiseen, joiden tavoitteena on automatisoida tiedonsiirtoprosessit mahdollisimman 

pitkälle.  

 

Diplomityön yhteistyömallin tunnuslukujen määrittämisessä pyrittiin ottamaan huomioon case 

yrityksen tiedonsiirto protokollat ja käytännöt. Tunnuslukujen määrittämisen yhteydessä 

havaittiin, että tiedonsiirtoprosessit tulisi ottaa huomioon mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. Tekniset rajoitteet voivat valitettavan usein luoda ongelmia tunnuslukujen 

hyödyntämisessä ja tällöin tulisi arvioida, onko ongelma helposti ratkaistavissa tai onko 

ongelman ratkomiseen sijoitetut resurssit sen arvoista.   

 

 

 

 

7.1 YHTEISTYÖMALLIN VAIKUTUS 

 

Case yrityksellä on kunnossapitoyksiköitä ympäri maailmaa monessa eri teollisuuden 

ympäristössä, mutta kunnossapidon näkökulmasta kaikkien yksikköjen tulisi pyrkiä 

noudattamaan samoja perusperiaatteita. Case yrityksellä on globaalillatasolla määritettyjä 

standardeja, jotka muodostavat yrityksen identiteetin sekä liiketoiminnassa kilpailuedun. 

Paikalliset yksiköt soveltavat näitä standardeja, mutta lisäksi paikallisten yksikköjen tehtävänä 

on tunnistaa paikallisen ympäristön tarpeet ja täyttää nämä tarpeet. Kuvassa 28 on esitetty case 

yrityksen globaalin tason standardien vaikutus paikalliseen kunnossapitoyksikköön.   
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Kuva 28 Yrityksen globaalit standardit 

 

Diplomityössä luotiin paikallisille kunnossapitoyksiköille yhteistyömalli, jossa viitataan case 

yrityksen globaalin tason standardeihin. Yhteistyömallilla pyrittiin vastaamaan kysymykseen: 

kuinka paikallinen kunnossapitoyksikkö voi saavuttaa yrityksen globaalin tason määrittämät 

tavoitteet ja millä mittareilla kehitystä tulisi seurata? Yhteistyömalli tulee olemaan erityisesti 

hyödyllinen työkalu uusien kunnossapitoyksikköjen käynnistysvaiheissa.  

 

Case yrityksen liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että sen paikallisten kunnossapitoyksikköjen 

toiminnassa näkyy yrityksen identiteetti. Mikäli paikalliset yksiköt toimisivat täysin 

itsenäisesti, yritys menettäisi liiketoiminnan perusteensa täysin. Kunnossapidon 
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yhteistyömallilla paikallisten yksikköjen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan he pystyvät 

keskittymään heidän ydin tehtävään, eli täyttämään paikalliset tarpeet parhaiten.  

 

Yhteistyömalli tarjoaa paikalliselle yksikölle seuraaviin kysymyksiin vastaukset: 

 Mitä aiheita tuotannon kanssa tulisi säännöllisesti käsitellä ja miten usein? 

 Ketkä ovat kunkin aiheen käsittelyä varten avainhenkilöt tuotannon sekä kunnossapidon 

puolelta? 

 Minkälainen agenda tulisi määrittää kullekkin eri palaverille? 

 Mitkä ovat kunkin aiheen mitattavat tunnusluvut ja mitkä ovat niiden tavoitearvot? 

 

Paikallisen kunnossapitoyksikön yksikönpäällikkö vastaa siitä, että yhteistyömallia sovelletaan 

yksikössä. Yksikönpäällikkö voi myös määrittää yhteistyömallin eri tasoille omia 

vastuuhenkilöitä, jotta vastuu jakautuisi luonnollisesti paikallisen organisaation osaamisen 

perusteella.  

 

Diplomityön päätavoite saavutettiin siinä suhteessa, että yhteistyömalli saatiin luotua ja 

arvioitua case yrityksen kehitysorganisaation toimesta. Yhteistyömallin käyttöönotto ja 

jatkokehitys rajoittuu kuitenkin tämän diplomityön ulkopuolelle. 
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8 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön päätavoite oli tuottaa case yrityksen operatiiviselle tasolle tuotannon ja 

kunnossapidon yhteistyömalli, joka tukee case yrityksen missiota ja visiota. Päätavoitteen 

lisäksi diplomityössä pyrittiin tutkia, miten case yrityksen nykyisiä digitaalisia tietojärjestelmiä 

voi hyödyntää yhteistyömallissa. Samalla nähtiin tilaisuus tutkia täysin uusia 

järjestelmävaihtoehtoja, joilla case yritys voisi optimoida sisäisiä prosessejaan. Tutkimustyön 

osuus muodostui pitkälti kolmen tutkimuskysymyksen ympärille; nämä tutkimuskysymykset 

määritettiin case yrityksen nykyisten ja tulevaisuuden kehitystarpeiden perusteella. 

Tutkimustyössä aihealueen laajuus tuotti ajoittain haasteita, sillä aihealueeseen liittyen löytyy 

erittäin paljon materiaalia. Näin ollen tutkijan tehtäväksi osoittautui tiedon suodattaminen ja 

priorisoiminen.  

 

Diplomityön empiirinen työ aloitettiin arvioimalla ensin case yrityksen mission ja vision 

määritteitä sekä hahmoteltiin, mitkä tunnusluvut tukevat missiota ja visiota. Tämän jälkeen 

haastateltiin case yrityksen eri yksiköiden omaa henkilöstöä sekä eri asiakkuuksien tuotannon 

edustajia. Tämä antoi mahdollisuuden tutustua syvällisemmin case yrityksen eri yksiköihin ja 

heidän haasteisiin.  

 

Kunnossapidon yhteistyömalli luotiin Top-Down-menetelmällä sekventiaalisesti ja siinä 

pyrittiin hyödyntämään case yrityksen kaikkia parhaita käytäntöjä. Viimeisten vuosien aikana 

case yrityksessä on kehitetty tunnuslukujen mittausjärjestelmää hyvin paljon. Näin ollen 

yhteistyömallia varten ei tarvinnut varsinaisesti rakentaa uusia mittausprosesseja, vaan 

muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa olevien järjestelmien tiedon avulla.  

 

Diplomityön tutkimustyö tuotti ajoittain haasteita tiedon runsaudesta johtuen, mutta tutkijalle 

tämä antoi hyvän mahdollisuuden laajentaa ymmärrystä aihealueeseen liittyen, jota pyritään 

hyödyntämään myös laajemmin case yrityksessä tulevaisuudessa. Valmistettu yhteistyömalli 

luovutettiin case yrityksen kehitysorganisaatiolle, joka tulee suunnittelemaan sen käyttöönottoa 

ja jatkokehitystä.  
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LIITE 1  

 

 

TEEMAHAASTATTELU 1 

 

Tausta 

 Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä yrityksessä? 

 Minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin? 

 Kuvaile nykyistä rooliasi? 

Tunnusluvut ja toiminnan johtaminen 

 Minkälaista hyötyä koet, että nykyisistä tunnusluvuista saadaan? 

 Millä tavalla nykyiset tunnusluvut vaikuttavat tuotantotehokkuuteen? 

 Mitkä ovat mielestäsi päivittäisjohtamisen näkökulmasta tärkeimmät mitattavat tunnusluvut? 

 Millä tavalla ja kenen toimesta tunnuslukujen mittausprosessit ovat määritelty? 

 Tarkastellaanko tunnuslukujen mittausprosesseja sen jälkeen kun ne ovat ensimmäistä kertaa 

otettu käyttöön? 

Digitaaliset tietojärjestelmät 

 Minkälainen toiminannaohjausjärjestelmä kohteessa on käytössä ja onko mielestäsi sen täysi 

potentiaali hyödynnetty tuotantotoiminnassa? 

 Mitä tietoa toiminnanohjausjärjestelmään kerätään? 

 Mitä muita digitaalisia järjestelmiä kohteessa on käytössä ja minkälaisella käyttöasteella ne 

ovat? 

Työn luonne ja työmenetelmät 

 Minkälaisia toistuvia toimenpiteitä esiintyy sinun tai alaistesi työssä? 

o Kuinka usein näitä esiintyy ja kuinka kauan niiden suoritus tyypillisesti kestää? 

 Miksi toistuvia toimenpiteitä ei ole tähän mennessä vielä automatisoitu tai kevennetty 

digitaalisilla järjestelmillä? 

Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö 

 Onko tuotanto ja kunnossapito laatineet yhdessä kunnossapitostrategian, jos näin minkälaisen? 

 Kuinka koet tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön toimivan? 

o Missä toivoisit kehitystä yhteistyön kannalta?



LIITE 2  

 

 

TEEMAHAASTATTELU 2 

 

Tausta 

 Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä yrityksessä? 

 Minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin? 

 Kuvaile nykyistä rooliasi? 

Tunnusluvut ja toiminnan johtaminen 

 Minkälaisia säännöllisiä palaverikäytäntöjä tehtaalla on käytössä? 

 Minkälaisia tunnuslukuja käsitellään yhdessä säännöllisissä palavereissa? 

 Mitä tunnuslukuja käytetään tuotantotehokkuuden mittaukseen ja mistä nämä luvut kerätään? 

 Minkälaisia toimenpiteitä ja tuloksia tunnuslukujen käsittelyn perusteella tyypillisesti syntyy? 

 Millä tavalla ja kuinka usein toimenpiteitä/tuloksia tarkastellaan jälkikäteen? 

 Millä tavalla tunnuslukujen tärkeysjärjestykset ovat määritetty ja kuinka usein niitä päivitetään?  

Digitaaliset tietojärjestelmät 

 Minkälainen toiminannaohjausjärjestelmä teillä on käytössä ja miten pitkään sitä on käytetty? 

 Mitä tietoa toiminannohjausjärjestelmään kerätään ja mihin muihin järjestelmiin se on liitetty? 

 Ketkä käyttävät toiminnanohjausjärjestelmää ja kuinka usein? 

 Mitä muita digitaalisia järjestelmiä kohteessa on käytössä ja minkälaisella käyttöasteella ne 

ovat? 

Työn luonne 

 Minkälaisia toistuvia toimenpiteitä esiintyy sinun tai alaistesi työssä? 

o Kuinka usein näitä esiintyy ja kuinka kauan niiden suoritus tyypillisesti kestää? 

 Meneekö sinulla tai alaisillasi paljon aikaa tietojen keräämiseen? 

o Minkä tiedon keräämiseen ja kuinka usein? 

Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö 

 Onko tuotanto ja kunnossapito laatineet yhdessä kunnossapitostrategian, jos näin minkälaisen? 

 Kuinka koet tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön toimivan? 

o Missä toivoisit kehitystä yhteistyön kannalta? 



LIITE 3  

   

 

TEEMAHAASTATTELU 3 

 

Tausta 

 Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä yrityksessä? 

 Minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin? 

 Kuvaile nykyistä rooliasi? 

Huoltojen suunnittelut 

 Mitä järjestelmää käytetään huoltotoimenpiteiden suunnitteluun ja kuinka suunnitteluprosessi 

tapahtuu? 

 Kuinka huoltojen toteumaa seurataan ja ketkä sitä seuraavat? 

 Kuinka huoltojen sisältöä kehitetään ja millä tavalla? 

Kunnossapitotöiden hallinta 

 Kuinka kunnossapitotöiden kokonaismäärää seurataan ja ketkä sitä seuraavat? 

 Minkälaisia mittareita käytetään kunnossapitotöiden hallintaan? 

 Ketkä mittareita tarkastelevat ja minkälaisia toimenpiteitä tarkasteluiden johdosta syntyvät? 

 Minkälaisia toistuvia toimenpiteitä töiden suunnitteluun liittyen esiintyy sinulla tai 

kolleegoillasi? 

 Miksi toistuvia toimenpiteitä ei ole tähän mennessä vielä automatisoitu tai kevennetty 

digitaalisilla järjestelmillä? 

Käyttäjäkunnossapito 

 Minkälaisia käyttäjäkunnossapitotoimenpiteitä tehtaan käyttäjät/operaattorit suorittavat? 

 Millä tavalla käyttäjäkunnossapitotoimenpiteiden suorituksia ja toteumaa seurataan? 

 Minkälaisia toimenpiteitä käyttäjät ja kunnossapitoasentajat suorittavat yhdessä ja kuinka koet, 

että yhteistyö toimii? 

Tulevaisuus 

 Mitä näkisit case yrityksen seuraaviksi kehitystoimepiteiksi asiakaskohteissa seuraavalle 

viidelle vuodelle? 

 Mitä näkisit asiakasyrityksen seuraaviksi kehityskohteiksi seuraavalle viidelle vuodelle? 
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TEEMAHAASTATTELU 4 

 

Tausta 

 Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä yrityksessä? 

 Minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin? 

 Kuvaile nykyistä rooliasi? 

Kokonaistuottava kunnossapito 

 Minkälaisissa TPM-projekteissa olet ollut mukana kyseisessä asiakas kohteessa ja mikä on ollut 

roolisi? 

 Mistä syystä ja kenen toimesta TPM-projekteja on käynnistetty? 

 Missä TPM-projekteissa on ollut suurin vaikutus tähän mennessä? 

 Minkälainen rakenne projektiryhmissä on ollut ja mitä eri rooleja ne ovat pitäneet sisällään? 

 Mitä ovat olleet TPM-projektien tavoitteet ja kuinka ne ovat toteutuneet? 

 Millä tavalla kunnossapidon järjestelmiä tai ERP-järjestelmiä on hyödynnetty TPM-

projekteissa? 

Kunnossapitotoiminta 

 Millä tasolla yleisesti koet kunnossapitoyksiköiden toiminnan olevan? 

 Mihin kiinnittäisit eniten huomiota kunnossapitoyksiköiden toiminnan kehityksen suhteen? 

 Miten kunnossapitojärjestelmiä voisi mielestäsi hyödyntää paremmin? 

 Miten kunnossapidon sisäisiä prosesseja voisi mielestäsi kehittää? 

Tulevaisuus 

 Mitä näkisit case yrityksen seuraaviksi kehityskohteiksi asiakaskohteissa seuraavalle viidelle 

vuodelle? 

 Mitä näkisit asiakasyrityksen seuraaviksi kehityskohteiksi seuraavalla viidelle vuodelle? 
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TEEMAHAASTATTELU 5 

 

Tausta 

 Kuinka pitkään olet työskennellyt nykyisessä yrityksessä? 

 Minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin? 

 Kuvaile nykyistä rooliasi? 

 

Kokonaistuottava kunnossapito 

 Minkälaisissa TPM projekteissa olet ollut mukana kyseisessä asiakaskohteessa ja mikä on ollut 

roolisi? 

 Mistä syystä ja kenen toimesta TPM projekteja on käynnistetty?  

 Missä TPM projektissa on ollut suurin vaikutus tähän mennessä?  

 Minkälainen rakenne projektiryhmissä on ollut ja mitä eri rooleja ne ovat pitäneet sisällään? 

 Mitä ovat olleet TPM projektien tavoitteet ja kuinka ne ovat toteutuneet? 

 Millä tavalla kunnossapidon järjestelmiä tai ERP-järjestelmiä on hyödynnetty TPM 

projekteissa? 

 

Kunnossapitotoiminta 

 Millä tasolla yleisesti koet kunnossapitoyksiköiden toiminnan olevan (kiitettävä, hyvä, välttävä, 

huono) ja miksi? 

 Mihin kiinnittäisit eniten huomiota kunnossapitoyksiköiden toiminnan kehityksen suhteen? 

 Miten kunnossapitojärjestelmiä voisi mielestäsi hyödyntää paremmin? 

 Miten kunnossapidon sisäisiä prosesseja voisi mielestäsi kehittää? 

 

Tulevaisuus 

 Mitä näkisit case yrityksen seuraaviksi kehityskohteiksi asiakaskohteissa seuraavalle viidelle 

vuodelle? 

 Mitä näkisit asiakasyrityksen seuraaviksi kehityskohteiksi seuraavalle viidelle vuodelle? 

 

  


