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The competitive advantages of Finnish forest industry based on big investments and
latest technology have decreased. Forest industry has to find ways to modernize in order to cope in global competition. The field is searching for modern policies, such as
the development of the knowhow and diverse professional skills of its personnel.
The aim of this master’s thesis was to examine the factors contributing to the development of knowhow. The goal was to gather information about bearing that factors such
as the supervision of knowhow and awarding systems have on the motivation to expand
one’s knowhow, and also to find out how earlier policies and corporate culture affect
the adoption of new policies. The interviews were used to define what a forest industry
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current state and the desired level of knowhow differ from each other. Another aim of
the thesis was to find ways in which this subsequently apparent deficit in knowhow
could be mended.
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1 Johdanto
1.1 Metsäteollisuus muutoksessa

Suomen metsäteollisuuden on viimeisen 5-10 vuoden aikana pitänyt sopeutua useisiin isoihin
muutoksiin. Kuluttajakäyttäytymisessä on varsin nopeasti tapahtunut suuria muutoksia. Sähköinen tiedonvälitys on tullut kilpailemaan perinteisen paperille tuotetun informaation rinnalle. On huomattu, että monissa tuotteissa on maailmalaajuisesti huomattavaa ylitarjontaa. Tämä ylitarjonta on puolestaan johtanut hintatason jyrkkään laskuun. Varsinkin juuri paperintuotannossa ylitarjonta on johtanut useiden tehtaitten ja tuotantolinjojen alasajoon.

Kasvavia markkinoita löytyy pääasiassa Kaukoidässä. Uusia tuotantolaitoksia ei olekaan rakennettu enää Suomeen, vaan uudet investoinnit on tehty sinne missä tuotteiden kysyntä kasvaa. Tehtaitten raaka-aine löytyy yhä useammin puuplantaaseilta, alueilta, jossa tietyt puulajit
kasvavat muutamassa vuodessa korjuukelpoisiksi. Puuraaka-aineen saatavuus yleensä ja sen
saatavuus kilpailukykyiseen hintaan Suomessa on teollisuuden mielestä ollut välillä haasteellista.

Haasteet maailmanlaajuisen ylituotannon ja hintakilpailun kanssa on pakottanut Suomen metsäteollisuuden hakemaan uusia tuotteita ja toimintamalleja perinteisten sijaan. Alan yritysten
etujärjestö Suomessa, Metsäteollisuus ry, kuvaa tiedotteessaan Suomen metsäteollisuuden
tilaa ja tulevaisuuden haasteita seuraavasti.

Suomen metsäteollisuuden tuottavuus on aiemmin perustunut suuriin investointeihin ja uusimman teknologian käyttöön, mitkä yhdessä nostivat tuottavuuden kilpailijamaita paremmaksi. Nyt kilpailuedut Suomessa ovat vähentyneet.
Suomen metsäteollisuudella on ollut aiemmin tuottavuusetumatkaa kilpailijoihin nähden.
Etumatka on perustunut pääosin korkeaan investointiasteeseen ja uusimman teknologian soveltamiseen.
Investointeja ja kasvua rajoittavat nyt suurten ja kasvavien markkinoiden etäisyys sekä raakaaineen saatavuus ja hinta. Lisäksi yritysten kilpailukyky on heikentynyt, kun kustannukset ovat
nousseet kilpailijamaita nopeammin.
Suomen metsäteollisuuden menestyksen globaalissa taloudessa ratkaisee kykymme uudistua.
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Määrätietoinen osaamisen vahvistaminen ja innovatiivisuus edellyttävät paitsi alan yritysten
sitoutumista myös julkisen vallan panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Uudet, vieläkin pidemmälle asiakkaan tarpeisiin kehitetyt tuotteet ja palvelut antavat hyvät
lähtökohdat menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa.
Metsäteollisuuden kannattavuutta on parannettava, jotta yritykset voivat tarjota myös Suomessa elintärkeitä teollisia työpaikkoja. Alalla on otettava käyttöön nykyaikaiset toimintatavat, jotta se voi reagoida asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja kannattavasti.
Nykyaikaisiin toimintatapoihin kuuluu henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon monipuolisen
kehittämisen lisäksi tuotannon tukipalvelujen osto palveluntarjoajilta sekä joustavien työskentelytapojen käyttöönotto. (Metsäteollisuus ry., 2012)

Metsäteollisuudella on tietenkin omia erityispiirteitään toimintaympäristön muutoksessa.
Luonnollista on, että Suomen yleisellä kehityksellä on myös vaikutuksensa metsäteollisuuden
kehitykseen. Suomalaisissa on suuria ikäluokkia tulossa eläkeikään ja tämä eläköityminen
tapahtuu aiemmin ja nopeammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen lisäksi viime aikoina on ryhdytty puhumaan paljon
ikääntyvien työntekijöiden jaksamisesta ja halusta pysyä työmarkkinoilla. Tätä keskustelua
tarvitaan, sillä nuoremmat ikäluokat eivät pysty täyttämään syntyvää työvoiman vajausta.
Ikääntyvän työntekijän kannalta työssä jatkamiseen liittyy paljon haasteita, joita ovat mm.
uusiin asioihin perehtyminen ja uusiin toimintamalleihin sitoutuminen. Työ edellyttää näin
ollen nopeaa sopeutumista erilaisiin tilanteisiin, uusiin työkavereihin ja uusiin tuotteisiin tai
palveluihin.

Nuorten työntekijöiden kannalta työelämän muutos on myös merkittävä, tosin eri tavoin kuin
ikääntyvien kannalta. Työmahdollisuudet ovat pitkään painottuneet lyhyisiin ja oman osaamisen alittaviin rutiinitöihin. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle työpaikat pyritään ensisijaisesti täyttämään keski-ikäisillä, jo kokemusta saaneilla työntekijöillä. Tilanne ei ole kuitenkaan aivan näin yksinkertainen, sillä lamavuodet aiheuttivat melkein kaikkien organisaatioiden henkilöstörakenteessa vääristymän, joka tulee esille nyt. Meillä ei olekaan riittävästi kokeneita osaajia paikkaamaan eläkkeelle siirtyvien työpanosta. Tässä tilanteessa nuoret joutuvat ottamaan suuria haasteita vastaan, vaikka heidän osaamisensa ei olisikaan yltänyt tarjottavien haasteiden tasolle (Moilanen et al. 2005, s. 8 ja 9)
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Tämä olemassa oleva ja lähitulevaisuudessa kasvava ikäluokkien muutos metsäteollisuudenkin työpaikoilla tuo haasteita kehittää osaamista oikeilla keinoilla. Tämä tarkoittaa keinoja,
joissa eri-ikäiset työntekijäryhmät otetaan huomioon.

1.2 Osaamisen merkitys

Osaamisella tulee tulevaisuudessa olemaan yhä suurempi merkitys suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvylle. Koko Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden perusta löytynee siitä,
että pystymme uudistumaan ja olemaan innovatiivisia. Meidän on kyettävä löytämään nykyaikaisia toimintatapoja, joilla voimme vastata asiakkaiden vaateisiin. Markkinoiden etäisyydelle tai sille, että joillakin ilmastoalueilla puu kasvaa nopeammin, emme voi mitään. Osaamistasomme nosto ja laajentaminen on kuitenkin pitkälti omissa käsissämme.

Julkisen vallan panostukset tutkimus- ja koulutushankkeisiin ovat toki yksi edellytys sille, että
tulevaisuudessa metsäteollisuuden toiminta Suomessa kehittyy. Perusedellytys osaamisen
vahvistamiselle kuitenkin on, että yritykset pystyvät näkemään tulevaisuuden vaateet ja ennen
kaikkea pystyvät panostamaan siihen, että henkilöstö kehittyy kohti tulevaisuuden tarpeita.

Välttämättä yrityksen henkilöstön kehittämistä ei nähdä strategisena panostuksena tulevaisuuteen. Meillä hyvin paljon ollaan kuitenkin teknologiaorientoituneita ja tavoitellaan tuottavuuden parantamista investointien ja uuden teknologian avulla. Uusissa teknologioissa on tietenkin siemen uusiin innovaatioihin ja parempaan kilpailukykyyn tulevaisuudessa, mutta helposti
unohdetaan varmistaa kuinka yrityksen henkilöstö omaksuu, osaa käyttää ja hyödyntää uutta
tekniikkaa.

Osaamisen merkitys on huomattu osassa metsäteollisuusyrityksiä ja panostukset osaamisen
laajentamiseksi nähdään investointina tulevaisuuteen. Tuotannon tukipalvelujen osto ulkopuolisilta palveluntarjoajilta on myös tuonut esille monia uusia tarpeita uudistaa toimintatapoja

1.3 Työn tavoitteet ja rajaukset

Diplomityön tavoitteena on selvittää, kuinka Enocell Oy:n sellutehtaan työntekijöiden osaamista saadaan laajennettua vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuuden tarpeiden
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määrittely on tietenkin hyvin haasteellista ja aivan tarkkaa ja selkeää vastausta siihen, millaisia ovat tulevaisuuden osaamistarpeet, voi tuskin löytää. Tulevaisuuden kuvaa on haettu haastattelemalla joukkoa asiantuntijoita, joiden asiantuntemuksen perusteella on muodostettu kuva
tulevaisuuden osaajasta.

Yhteinen nimittäjä näissä eri asiantuntijoiden mielipiteissä oli, että osaamistason on tulevaisuudessa oltava laajempi kuin nykyään. Samalla kuitenkin korostettiin, että myös syvempää,
esimerkiksi tuotantoprosessin tuntevaa osaamista ehdottomasti tarvitaan. Laajemman kunnossapito-osaamisen merkitys, prosessin osaamisen rinnalla, nousi poikkeuksetta esiin haastatteluissa. Tästä syystä työssä keskitytään hakemaan keinoja nimenomaan kunnossapitotaitojen ja
– tietämyksen lisäämiseksi.

Työssä haetaan keinoja, kuinka nykyistä osaamista voidaan tarkemmin selvittää? Kuinka
osaamistasoja voidaan nostaa? Työssä tarkastellaan myös kuinka nykyiset prosessialan perusja ammattitutkinnot vastaavat esiin tulleisiin seikkoihin. Työ keskittyy tehtaalla toimiviin prosessityöntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Luonnollista toki on, että määriteltyjä osaamistarpeita tullaan hyödyntämään myös uutta työvoimaa rekrytoitaessa ja heidän perehdyttämisohjelmiaan suunniteltaessa.

Työ on rajattu Stora Enso Oyj:n sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön Enocell Oy:n prosessityöntekijöihin. Tulevaisuuden osaamistarpeet on määritelty Enocell Oy:n sellutehtaan
näkemysten mukaan. Enocell Oy:n prosessityöntekijät, joita ovat prosessinhoitajat ja valvomonhoitajat, työskentelevät kolmivuorotyössä (työaikamuoto TAM37, kolme vuoroa seitsemänä päivän viikossa). Vuoroja on viisi, kaikille vuoroille kuuluu tuotannon prosessitehtävien
lisäksi kunnossapitotehtäviä. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ei tehtaalla ole vastuullisen
kunnossapitoyhtiön työntekijöitä töissä. Tämä miehitysmalli ei ole kovinkaan tavallista vastaavissa metsäteollisuuden työpaikoissa. Kunnossapitoyhtiö Efora Oy, jolle kunnossapito
vuoden 2009 ulkoistettiin, vastaa tehtaan kunnossapidosta kunnossapitosopimuksen mukaan.
Työnkuvat metsäteollisuudessa laajenevat. Aiemman vahvan vakanssiajattelun ja – käytännön
poistuminen mahdollistaa tämän. Suomen metsäteollisuuden mahdollisuudet ovat laajassa
monipuolisessa osaamisessa. Myös Enocellin työntekijöiden osaamista on edelleen laajennettava.
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Työssä Enocell Oy:lle selvitetään prosessityöntekijöiden nykyinen osaaminen ja luodaan reittikartta, jossa kuvataan ja aikataulutetaan lähivuosiksi toimenpiteitä, joilla nykyinen osaaminen nostetaan vastaamaan määriteltyjä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Työn tavoite on tiivistettynä on:


Osaamiskartoituksen tekeminen Enocell Oy:n sellutehtaalla.



Analysoida kartoituksen tulokset.



Tehdä johtopäätökset, kuinka kartoituksen tulokset vastaavat sitä osaamistasoa, jota
työntekijöiltä tulevaisuudessa odotetaan



Hakea sopivia koulutusmuotoja ja luoda koulutusohjelma osaamistavoitteeseen pääsemiseksi.

1.4 Työn rakenne ja toteutus

Työssä otetaan kantaa muutamiin viime vuosien tapahtumiin suomalaisessa metsäteollisuudessa. Nämä tapahtumat ovat luonnollisesti vaikuttaneet myös Enocell Oy:n sellutehtaaseen.
Historialla on aina merkitystä siihen kuinka nykytilanteeseen on tultu. Metsäteollisuuden viime vuosien historialla ja tapahtumilla on ollut vaikutusta myös siihen kuinka osaamista voidaan työntekijöiden keskuudessa laajentaa. Suurimmat vaikutukset ovat luultavimmin olleet
työtehtävien ulkoistuksilla sekä paperiteollisuuden työehtosopimuksissa tapahtuneilla muutoksilla.

Työn teoreettisessa osuudessa tarkastellaan henkilöstöjohtamista ja sitä kuinka osaamista voidaan johtaa. Palkkausjärjestelmien kannustavaa vaikutusta toimintatapojen uudistamiseen
tarkastellaan työssä. Lyhyesti pohditaan myös sitä millaisia mahdollisuuksia osaamisen mittaamiseen on olemassa.

Työhön on haastateltu Stora Enson ja Enocell Oy:n asiantuntijoita siitä, millaista osaamista
tulevaisuudessa tuotantoprosessissa työskenteleviltä työntekijöiltä odotetaan. Haastattelujen
tulosten yhteenvedosta muodostuu tulevaisuuden tavoitekuva siitä, millainen on tulevaisuuden osaaja Enocell Oy:n sellutehtaalla. Moniosaamisen merkitys korostuu haastatteluissa ja
moniosaamista Enocellin tapauksessa määritellään hieman tarkemmin. Termi ymmärretään ja
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joskus voi sanoa, jopa halutaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Enocellin moniosaajakin on
määriteltävä.

Työssä tehtiin osaamiskartoitus Enocellin prosessityöntekijöille. Kartoitusmenetelmän valinta
kuvataan lyhyesti. Kartoituksen sisältö määriteltiin yhdessä Enocellin asiantuntijoiden kanssa.
Kartoituksen toteutus kuvataan työssä myös lyhyesti. Teknisessä toteutuksessa nousi esiin
seikkoja, joista on syytä ottaa oppia vastaavia tutkimuksia tulevaisuudessa tehtäessä. Lähinnä
nämä olivat tietotekniikan ja – yhteyksien toimivuuteen liittyviä seikkoja.

Työssä haetaan menetelmiä siihen, kuinka työntekijöiden osaamistasoa saataisiin nostettua.
Toisen asteen koulutuksen ja prosessiteollisuuden perustutkinnon vastaavuutta tulevaisuuden
tarpeisiin pohditaan. Myös ammattitutkintoja ja niiden sisältöä sekä käyttökelpoisuutta pohditaan työssä.

Työssä oppimisen järjestelyt ja niiden tärkeys nousevat esille asiantuntijoiden haastatteluissa.
Työssä pohditaan, mitkä ovat niitä yksinkertaisia keinoja, joilla varmistetaan työssä oppimisen onnistuminen. Hiljaisen tiedon teoriaa kuvataan menetelmäosion viimeisissä kappaleissa.

Vertauskuvat muovaavat ajatteluamme ja maailmakuvaamme. Eräs suosituimmista organisaatioissa ja johtamisessa käytetyistä vertauskuvista on matkametafora. Matka kuvastaa meille
edistystä, suuntaa ja tarkoitusta ja sitä käytetään monesti muutos- ja strategiaprosessien yhteydessä havainnollistamaan haluttuun suuntaan tai sinne etenemistä. (Suominen et al. 2009,
s. 128)

Koko työn tuloksena syntyy Enocell Oy:lle reittikartta tavoitteineen, aikatauluineen ja toimenpiteineen. Kartta kuvaa matkan, kuinka nykytilasta päästään kuvattuun tulevaisuuden
tavoitetilaan visioon.

Visio on tavoiteltu tahtotila, jota kohti strategialla lähdetään etenemään. Vision avulla pyritään luomaan kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa ajatteluun ja tunteisiin. Visio on jotakin, jonka paitsi yritys, myös yksilö haluaa saavuttaa ja joka innostaa. Ilman visiota työssä ei ole
merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten toimintaa asetetaan tärkeysjärjestykseen. (Meristö et al. 2007, s.16)
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2 Ammatillinen osaaminen ja käytettävyys

2.1 Historia vaikuttaa

Historia vaikuttaa ajatteluumme ja tekemisiimme jollakin tavoin, halusimme sitä tai emme.
Arvot ja asenteet muuttuvat ja muokkaantuvat ajan kuluessa.

Suomalainenkin yhteiskunta on kokenut valtavan teknologisen, taloudellisen ja kulttuurisen
murroksen. Vanhimmat 2010-luvulla työelämässä olevat ihmiset ovat syntyneet 1940-luvulla,
jolloin sota tai heti sodan jälkeinen aika sotakorvauksineen leimasi koko yhteiskuntaa ja kosketti kaikkia. Jokainen aika omine arvoineen vaikuttaa jossakin määrin jokaiseen sen jäseneen. (Moisalo 2011, s.451–452)

Metsäteollisuuden historia on Suomessa kohtuullisen pitkä. Teollistuminen alkoi todenteolla
1800-luvun loppupuolella. Historia on tunnettava ja tunnustettava, jotta kehittämistoimenpiteet osataan perustella oikein ja ymmärretään paremmin reaktiot, joita kehitys ja uudistaminen
aina saavat aikaan.

Uimaharjussa Pohjois-Karjalassa, jossa Enocell Oy sijaitsee, teollinen historia alkoi jatkosodan jälkeen, kun sotakorvauksina rakennettiin saha venäläisille. Stora Enson edeltäjän EnsoGutzeitin vaikutus alkoi tontilla, kun Enso vuonna 1955 osti sahan venäläisiltä. Sellutehdas
Uimaharjussa käynnistyi vuonna 1967. Historiaan mahtuu monenlaisia tapahtumia ja muutoksia on tapahtunut. Esimerkiksi 1990-luvun alussa sellutehdas käytännöllisesti katsoen rakennettiin uudelleen. (Björn 1994, s.521)

Väite on kuitenkin, että 2000-luvun puolenvälin jälkeen tehtaan toimintatapoja on täytynyt
todella miettiä uudelta pohjalta. Uusilla toimintatavoilla tässä tarkoitetaan sitä, että työntekijöiden rooleja, työnkuvia ja osaamista on mietitty uudella tavalla. Tähän on pakottanut metsäteollisuuden kansainvälistyminen, tuotannon siirtyminen muualle Suomesta, investointien
kohdistuminen muihin kuin Suomessa sijaitseviin kohteisiin sekä tietenkin muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja sähköinen media.
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Jos aiemmin on pystytty kilpailukykyä ja elinmahdollisuuksia varmistamaan suurilla investoineilla sekä suuremmilla ja nopeammilla koneilla, niin nyt on huomattu, ettei tämä onnistu
Suomessa. Tehokkuutta on haettava toimintatapoja selvästi muuttamalla. Tätä tehostamista on
ollut mm. kunnossapidon ulkoistaminen. Enocellissä tämä kehitys alkoi vuonna 2005 ja nykyinen toimintatapa tuli voimaan vuoden 2009 alussa, kun yhteistyössä ABB:n kanssa perustettiin kunnossapitoyhtiö Efora Oy vastamaan kunnossapidosta valtaosassa Stora Enson Suomen tehtaita. Tällöin kunnossapito siirtyi ulkopuolisen yhtiön (ABB) johdettavaksi. Eforan ja
Enocellin välillä kirjoitettiin kunnossapitosopimus, joka määrittelee työskentelytavat kahden
eri yhtiön välillä. Enocellin kannalta hyvin merkittävää on, että vuoroissa tehtävä kunnossapitotyö jäi Enocellin (tuotannon) tehtäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kunnossapitoosaamista täytyy löytyä Enocellin prosessinhoitajilta.

Historiassa on ollut hyvinkin selvät rajat kunnossapitotöiden ja tuotantotöiden välillä. Uudet
järjestelyt ja sopimus ulkoisen toimijan kanssa toisaalta rajaavat tiettyjä töitä selvemmin, mutta nämä järjestelyt myös tuovat ns. normaaliin tuotantoympäristöön uusia työtehtäviä ja uusia
vaatimuksia. Tällöin tarvitaan uutta osaamista.

2.2 Työehtosopimus ja vakanssit

Edellisessä luvussa on perusteltu historian vaikutusta myös nykyhetken toimintaan. Paperiteollisuuden työehtosopimuksella on historian saatossa ollut hyvin merkittävä vaikutus myös
työssä käsiteltävään osaamisen laajentamiseen sekä siihen, millä keinoilla on ollut mahdollista laajentaa työntekijöiden työnkuvaa ja sitä kautta myös osaamista. Voisi jopa väittää, että
tiukat määräykset työehtosopimuksessa ovat vaikeuttaneet osaamisen laajentamista. Ainakin
aiemmat sopimuksessa olleet määräykset ovat osin johtaneet siihen, ettei työnantajallakaan
ole ollut halua kehittää henkilöstön osaamista riittävässä määrin. On toki muistettava, että
työehtosopimuksissakin kukin sopimus kuvaa aina aikaansa ja niitä olosuhteita, joissa silloin
on toimittu.
Vuoden 2008 toukokuussa solmittu paperiteollisuuden työehtosopimuksesta poistui ”pykälä
yksitoista”, joka oli tehnyt työntekijöiden työnkuvan muutoksista varsin raskaan prosessin.
Tämä pykälä velvoitti neuvottelemaan jokaisesta olennaisesta muutoksesta työntekijän työnkuvassa. Yleensä käytiin pitkät neuvottelut jo siitä, onko mahdollinen muutos oleellinen.
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Vuoden 2008 työehtosopimuksessa tämä neuvottelupykälä, joka johti ”jatkuviin” palkkaneuvotteluihin, poistui. Samassa sopimuksessa Paperiliitto ry. ja Metsäteollisuus ry. sopivat palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Uusissa tehdas- tai paikkakuntakohtaisissa palkkasopimuksissa voi ottaa palkkaa määrättäessä huomioon työhön liittyvien vaativuuksien lisäksi myös
työntekijän henkilökohtaisen osaamisen. Enocell Oy:ssä henkilökohtainen palkanosuus tuli
mukaan palkkausjärjestelmään (kuva 1).

osaaminen ja käytettävyys (henkilökohtainen osuus)
kausipalkan
tuntipalkka

tehtäväkohtainen palkka

Kuva 1. Enocell Oy:n prosessihoitajan palkan muodostuminen uuden palkkausjärjestelmän
2008 mukaan (Enocell Oy, 2008).

2.3 Henkilöstön johtaminen

2.3.1 Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn vahvistamista ja varmistamista
osaamispohjan avulla. Siinä yrityksen osaamista vaalitaan ja kehitetään yrityksen kaikilla tasoilla. Tämä vaatii suuntaamista, määrittelyä, arviointia, suunnittelua ja kehittämistä. Osaamisen johtaminen ei ole käsitteenä vielä kovin vakiintunut, vaikka monet siihen sisälletyt asiat
ovatkin jo hyvin tuttuja ja vakiintuneita. Osittain tästä syystä arkitulkinta onkin monesti se,
että osaamisen johtaminen nähdään vain osaamiskartoituksen tekemisenä, osaamisen arviointina ja koulutustoimintana. (Viitala 2005, s. 14)

Hyvin pitkälle tällainen näkemys on myös Enocell Oy:ssä vallalla. Osaamista ei ole selkeästi
viety lähelle strategiaa, eikä varsinaisesti ole määritelty tavoitteita millaista osaamista tulevaisuudessa tavoitellaan. Millainen on visio tulevaisuudessa? Tämän työn yhtenä tarkoituksena
oli määritellä ja luoda tulevaisuuden kuvaa osaamistarpeista ja määritellä visiota siitä, mihin
tähdätään.
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Tekniikan tohtori, dosentti Leenamaija Otala kuvaa vision ja tavoitteiden merkitystä osuvasti.
Tulevaisuudesta tarvitaan kiehtova visio. Se on tarina, joka kuvaa, millainen oma organisaatio
on valitu(i)ssa skenaario(i)ssa. Tarinan pitää vetää puoleensa ja olla innostava. Tarina käynnistää tunneaivot, tarjoaa mielikuvia, luo positiivisia tunteita ja odotusarvoja ja luo energiaa.
Visiotarinan ohella tarvitaan konkreettisimpia tavoitteita, jotka toteuttavat vision. Selkeät
haastavat tavoitteet käynnistävät ihmisen mielet motivoivasti. Haasteellinen, mutta realistinen
tavoite, johon itse on sitoutunut ja jonka saavuttamiseen voi vaikuttaa omalla ja tiimin toiminnalla, on tietotyöläiselle ja asiantuntijalle todellinen luovan ajattelun moottori. Jos keksitään, mitä halutaan, keksitään yleensä sekin miten se voidaan toteuttaa. (Otala 2011, s.204)

Vaikka edellä puhutaan asiantuntijasta ja tietotyöläisestä, ei haasteellisten ja realististen tavoitteiden luovuuden lähteenä oleminen kuulu pelkästään heille, vaan ajatusta voidaan soveltaa työtehtäviin paljon laajemmin. Haasteena yleensä on, ettei koko yrityksen tai organisaation tavoitteita mietitä ja pureta riittävän pitkälle, siis siten, että ne ovat yksittäisen työntekijänkin hahmotettavissa ja mitattavissa omaan työhönsä. Tästä tullaankin osaamisen johtamiseen
yksilötasolla.

Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toimivien ihmisten osaamisen tason nostaminen ja vaaliminen sekä sen tehokas hyödyntäminen. Ilman kytkentää koko yrityksen päämääriin ja tavoitteisiin yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien osaamisen kehittäminen yrityksen sisällä saattaa äärimmillään tukea vain heidän työmarkkina-arvonsa kehittymistä. Tämäkin on tietysti positiivista ja voidaan nähdä osana yrityksen yhteiskuntavastuuta. Se ei kuitenkaan yksin vielä takaa sitä, että yrityksessä tullaan rakentaneeksi sellaista osaamispohjaa, josta sen menestys muuttuvilla markkinoilla hyötyy. Yhdenkään yrityksessä työskentelevän yksilön osaamisen kehittäminen ei ole riippumatonta yrityksen päämääristä ja menestymisen ehdoista. Yksilöiden osaaminen on kuitenkin koko yrityksen osaamisen lähtökohta, ehto ja ratkaiseva tekijä. Ei ole olemassa mitään sellaista osaamista, joka syntyisi ilman ihmistä. (Viitala
2005, s. 16)

Tämän työn tarkoituksena on löytää keinoja, joilla osaamista voitaisiin johtaa yksilön kehittämisen kannalta ja löytää niitä alueita, joissa kehittämistyö olisi välttämättömintä yrityksen
kehittymisen kannalta.
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Osaamista kehitetään ja hankitaan yhä enemmän tekemisen lomassa, osana työtä. Työpaikat
ovat samalla oppimispaikkoja. Uutta opitaan työtä kehittämällä. Esimiesten tehtävä on johtaa
osaamisresurssia osana johtamistyötä. Osaamisen johtamiseen kuuluu seuraavia vastuita:
-

Osaamisstrategian laatiminen, joka sisältää seuraavat toimet:
o osaamistarpeiden määrittäminen eli sen selvittäminen, mitä osaamista tarvitaan
strategian toteuttamiseen
o tarvittavan osaamisen hankkiminen eli sen valitseminen, mitä osaamista kehitetään itse ja millä tavoilla ja mihin osaamiseen tarvitaan kumppani tai tuottaja
o tärkeimpien osaamisten kehittämisen ja hallinnan vastuunjako sekä kehittämisohjelmien laatiminen kaikkein tärkeimmille osaamisille (strategiset kehittämishankkeet)

-

Osaamisen tuottavuuden kasvattaminen varmistamalla, että hankittua osaamista hyödynnetään mahdollisimman hyvin

-

Tarvittavan tietotekniikan hankkiminen ja sen käytön osaamisen varmistaminen

-

Yhteisen oppimisen edellytysten kehittäminen.

(Otala 2011, s.225 ja 226)

2.3.2 Palkitsemisjärjestelmät

Onko palkitsemisjärjestelmillä vaikutusta siihen kuinka osaamista saadaan kehitettyä? Vanha
sanontahan sanoo ”Sitä saat, mitä mittaat ja se toistetaan, mistä palkitaan”.

Palkitsemisjärjestelmällä on osaamisen johtamisen näkökulmasta useita merkityksiä. Ensinnäkin se vaikuttaa siihen, miten helposti yritys saa osaavaa henkilöstöä palvelukseensa. Toiseksi se vaikuttaa siihen, miten heidät saa pidettyä palveluksessa. Kolmanneksi se vaikuttaa
myös siihen, miten palveluksessa olevat henkilöt motivoituvat ponnistelemaan ja kehittämään
omaa osaamistaan. (Viitala 2005, s. 248)

Palkitsemisella tarkoitetaan useimmiten palkkaa. Toki ihmisillä on myös työn suhteen eri arvoja ja myös työn arvostusta mitataan eri tavoin. Esimerkiksi asiantuntijalle tärkeä arvostusja motivaatiotekijä voi olla oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittäminen. Keskitytään
tässä kuitenkin palkkaan palkitsemisen muotona ja motivaattorina. Palkkausjärjestelmää voidaan käyttää korostamaan moniosaamista ja monitaitoisuutta. Työntekijät pitävät itse huolen
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siitä, että omat tiedot osaamisen ja monitaitoisuuden osalta ovat ajan tasalla ainakin ennen
vuosittaisen palkan perusteen määrittämistä. (Otala 2008, s. 294)

Palkalla on motivoiva vaikutus, vaikkakaan se ei ole ainoa eikä usein läheskään tärkein. Palkan oikeudenmukaisuuskriteeri on usein vahvin vaikuttaja. Jos palkka koetaan epäoikeudenmukaiseksi, se ei kannusta sitoutumaan eikä kehittymään tai kehittämään työtä. Palkalla on
odotusarvoa ja ohjausvaikutusta, jotka saavat ihmiset pätevöitymään tiettyihin tehtäviin ja
hakeutumaan niihin. Sen varassa ihmisiä työpaikalla myös ohjataan tekemään työtä paljon tai
vähän, hyvin tai huonosti. Se myös ohjaa kehittämään osaamista työssä tai työtä. Palkan maksuperusteiden määrittelyssä ohjataan palkansaaja kiinnittämään huomiota tai kehittämään
työssään niitä asioita, joista palkitaan Yritys saa sitä mitä mitataan, arvioidaan ja mihin kannustetaan. Jos sen yhtenä arvona ja ponnistelujen kohteena halutaan olevan osaaminen ja sen
kehittyminen, asian on oltava mukana palkkausperusteissa. (Viitala 2005, s. 248)

Enocell Oy:ssä rakennettiin uusi työntekijöiden palkkausjärjestelmä vuoden 2008 lopussa.
Palkkausjärjestelmä, jossa palkassa ensinnäkin on henkilökohtainen palkanosuus ja jossa
osaamisella ja käytettävyydellä on merkitystä, oli historiassa ennennäkemätön tuotantohenkilöstölle. Käyttöön otetussa palkkausjärjestelmässä arvioidaan henkilön ammatillista osaamista
työtehtävässä, yhteistyökykyä toimia ryhmässä sekä arvioidaan asennetta ja toimia työturvallisuuden suhteen. Merkittävintä on kuitenkin mahdollisuus palkita useamman työtehtävän
osaamisesta. Laajempi osaaminen on prosessinhoitotehtävien osaamista useammalta kuin yhdeltä osastolta (avainalueelta). Tehdas on jaettu kuuteen avainalueeseen, joita ovat puunkäsittely, kuitulinja, kuivaamo, voimalaitos, laboratorio ja suojelu. Jokaisella avainalueella on viiden eri vaativuustason työtehtäviä (taso 1 alin ja taso 5 vaativin). Mikäli henkilö osaa oman
”kotipesänsä” eli varsinaisen avainalueen tehtävänsä lisäksi toiselta avainalueelta jonkin tason
tehtävät, niin henkilö palkitaan tästä, tuntipalkka nousee (henkilökohtainen palkanosuus).

Laajemmasta kunnossapito-osaamisesta palkitaan myös. Palkkausjärjestelmään on määritelty,
että peruskunnossapito, sisältäen kunnossapitotietojärjestelmän peruskäytön (SAP-järjestelmä, SAP AG:n toimittama Stora Enson toiminnanohjausjärjestelmä), kuuluu kaikkiin tehtaan
työntekijätehtäviin. Tällöin puhutaan mekaanisen kunnossapidon osaamistasosta 1. Kun henkilö osaa laajemmin kunnossapitoa hän siirtyy osaamistasolle 2 tai tasolle 3, joka on korkein
ja vaativin osaamistaso. Tasoja on määritelty sekä mekaaniselle kunnossapito-osaamiselle,
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että sähkö-/automaatiokunnossapidon osaamiselle. Laajempi osaaminen nostaa henkilön tuntipalkkaa (henkilökohtainen palkanosuus).

Ammattitaitovaatimuksena mekaanisen kunnossapidon tasolla 2 on, että:
-

henkilö tuntee
o teknisen piirustuksen ja suunnittelun perusteet
o liitostöiden perusteet mm. kierrejärjestelmät, kitkaliitokset, joustavat liitokset,
kiilaliitokset, perushitsaustavat
o pyörimisliikkeiden ja tehonsiirron kone-elimet
o voitelutekniikan perusteet
o hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
o koneenrakennuksessa käytettäviä raaka-aineita ja niiden ominaisuuksia
o mittaamisen ja asennustekniikan perusteet
o pumppuja, putkistoja, venttiileitä ja lämmönvaihtimia koskevat määräykset,
laitteiden toimintaperiaatteet, rakenteet, materiaalit ja käytön siten, että osaa
seurata niiden kuntoa ja huoltaa niitä
o työlupakäytännöt

-

ymmärtää
o liitostekniikat ja niiden käyttökohteet
o laakerointitöiden perusteet
o tiivistetöiden periaatteet
o tavallisimpien koneenrakennuksen akseli-napaliitoksien kokoonpano- ja purkamistöiden periaatteet
o hihna- ja ketjukäyttöjen kunnossapitotöiden periaatteet

-

osaa
o lukea kokoonpanopiirustuksia ja osaluetteloita
o viimeistellä, tarkistaa, mitata ja puhdistaa osat ennen kokoonpanoa
o käyttää muutamia kunnossapidon kokoonpanon ja asennuksen perustyömenetelmiä ja – työkaluja
o suorittaa aistinvaraista kunnonvalvontaa ja raportoida havaintoja
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Ammattitaitovaatimuksena mekaanisen kunnossapidon tasolla 3 on, että henkilö osaa hyvin
kunnossapitotason kaksi tehtävät ja pystyy toimimaan tehtävissä itsenäisesti tehtäviä myös
kehittäen.

Ammattitaitovaatimuksena sähkö/automaatio kunnossapidon tasolla 2 on, että:
-

henkilö tuntee
o automaation piirustukset ja piirrosmerkit sekä osaa tulkita kaaviosta automaatiopiirien toiminnan
o tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
o sähkötekniikan tärkeimmät suureet sekä virtapiirien peruslait
o sähköverkon rakenteen ja käytetyt suojausperiaatteet
o sähköturvallisuusmääräykset opastetun henkilön tarvitsemassa laajuudessa
o vaihtosähkötekniikan perusteet sekä vaihtosähkövirtapiirien komponenttien
ominaisuudet ja vaikutukset siten, että pystyy muodostamaan ja ratkaisemaan
yksinkertaisia virtapiiriyhtälöitä
o sähköturvallisuusmääräysten (SFS 6002) mukaiset henkilön sallitut käyttö- ja
kunnossapitotoimet (Suomen standardisoimisliitto SFS ry)

-

ymmärtää
o virtapiirien komponentit ja käsitteet
o prosessikohtaisten säätöjen ja ohjausten periaatteet

- osaa
o käyttää yleis-, erityisresistanssi- ja pihtivirtamittaria tavallisimpiin huoltomittauksiin ottaen huomioon mittauksissa sähköturvallisuuden
o dokumentoinnin, käyttötoimenpiteiden ja tarvittaessa mittausten avulla paikantaa vian mekaaniseksi tai sähkö- ja ohjauslaitteista johtuvaksi
o korjata vian turvallisuusmääräyksiä (opastettu henkilö) noudattaen
o automaatiojärjestelmään liittyvien valvomolaiteiden ominaisuudet

Ammattitaitovaatimuksena mekaanisen kunnossapidon tasolla kolme on, että henkilö osaa
hyvin kunnossapitotaso kahden tehtävät ja hän pystyy toimimaan em. tehtävissä itsenäisesti
(vrt. sähköasentaja Efora Oy:ssä, henkilöllä on tällöin lupa tehdä sähkötöitä sähkötöidenjohtajan valtuuttamana)
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Palkkajärjestelmää ja ammattitaitovaatimuksia on tässä kuvattu varsin yksityiskohtaisesti.
Työssä palataan myöhemmässä vaiheessa koulutuskokonaisuuksiin, jotka tukevat (tukeutuvat)
käytössä olevaa palkkausjärjestelmää.

Muutokset palkitsemis- tai palkkausjärjestelmässä vuoden 2008 lopussa on perusta sille, että
Enocellissä on päästy laajentamaan tuotantohenkilöstön osaamista. Ilman tätä sopimuskäytäntöä ja tietysti työehtosopimuksessa tapahtuneita muutoksia, hankkeita kunnossapitoosaamisen laajentamista olisi ollut hyvin vaikea toteuttaa.
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3 Mitä tulevaisuudessa odotetaan?

3.1 Haastattelut, esimiehet ja asiantuntijat

Selvitykseen millaista osaamista prosessityöntekijöiltä odotetaan Enocellin sellutehtaalla lähitulevaisuudessa, haastateltiin joukon Enocell Oy:n asiantuntijoita. Haastateltavat toimivat
toimihenkilötehtävissä, osa esimiehinä ja osa asiantuntijatehtävissä. Haastateltavina oli Enocellin toimitusjohtaja, kehityspäälliköt, tuotantopäällikkö, ylimestarit, käyttöinsinöörit ja vuoropäälliköt.

Haastatteluja kertyi kolmetoista kappaletta. Enocellin tulevaisuuden kunnossapito- ja tuotantostrategiaa oli aiemmin käyty läpi kaikille haastatetuille, joten tulevaisuuden kuva siitä, mitä
laatuja ja millaisia määriä sellutehtaan on lähivuosina tarkoitus tehdä, oli kaikilla haastatetuilla kohtuullisen yhteinen. Kunnossapito on ulkoistettu ja sopimukset kunnossapitoyhtiön kanssa ovat voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. Vuorokunnossapito on osa Enocell Oy:n toimintaa. Haastattelujen aluksi tämä strategia kerrattiin hyvin lyhyesti. Tätä taustaa vasten haastateltavia pyydettiin hahmottamaan mielessään tulevaisuuden moderni selluntekijä.

Haastattelussa keskityttiin siis pelkästään luomaan kuva siitä osaamisesta, jota tulevaisuudessa prosessityöntekijältä odotetaan ja osaamisesta, jolla myös tuotannolliset ja taloudelliset
tavoitteet tullaan saavuttamaan. Mitä osaamista meiltä puuttuu? Mikä on keskeisintä osaamista? Pystymmekö siirtämään nykyisen osaamisen myös tuleville uusille tekijöille ja kuinka
osaamista voitaisiin lisätä?

Haastattelun runkona toimivat kysymykset, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?
Millä keinoilla tulevaisuuden haluttu osaaminen saavutetaan? Mitkä ovat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat osaamisen suhteen. Haastateltavat vastasivat näihin edellä
oleviin kysymyksiin suullisesti. Lisäksi he saivat vapaamuotoisesti kertoa ajatuksiaan siitä,
millaisilla asioilla on vaikutusta siihen, että haluttua osaamistaso saavutetaan tulevaisuudessa.

Haastattelujen vastausten yhteenvedosta muodostettiin tulevaisuuden kuva siitä, millainen on
selluntekijä vuonna 2015? Mitä osaamista häneltä odotetaan?
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3.2 Yhteenveto odotuksista, haastatteluiden tulokset

Haastattelut tehtiin siis Enocell Oy:n asiantuntijoille ja vastaukset sekä tulevaisuuden näkemykset perustuvat käsityksiin Enocellin sellutehtaasta.

Haastatteluissa kysyttiin, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Miten tulevaisuuden
osaamista tavoitellaan? Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan mitä vahvuuksia, heikkouksia,
mahdollisuuksia ja uhkia osaamistason saavuttamisen suhteen Enocellissä on?

Osaamisen merkitys tämän päivän kilpailutekijänä ja tarve panostaa siihen on toki tiedostettu.
Oppimisestakin valistunut johto puhuu keskeisenä prosessina. Käytännössä vain harvoissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä osaamista johdetaan tavoitteellisesti ja systemaattisesti osana
esimiesvastuuta ja samalla tavalla kuin muita resursseja. (Otala 2008, s.36)

Enocell Oy:n haastatteluissa hyvin vahvasti ja yksimielisesti korostui osaamisen ja varsinkin
moniosaamisen merkitys tulevaisuudessa. Moniosaamisella tarkoitettiin työtehtävien osaamista useammalta kuin yhdeltä tehtaan neljältä tuotanto-osastolta, mutta ennen kaikkea painotettiin kunnossapito-osaamista tuotanto-osaamisen lisäksi. Lähes aina vastauksissa palattiin
aluksi muutamien vuosien takaiseen tilanteeseen, jolloin ns. vakanssiajattelun koettiin tekevän
halutun useampien erilaisten työtehtävien tekemisen hyvin vaikeaksi. Samaan hengenvetoon
kyllä myös todettiin tilanteen muuttuneen parempaan suuntaan parin kolmen viime vuoden
aikana.

Haastatellut olivat hyvin pitkälti sitä mieltä, että osaamisen hyödyntäminen vaatii myös henkisen ilmapiirin muuttamista sallivampaan ja kannustavampaan suuntaan. Haastatellut asiantuntijat kokivat, että vanha historia vaikuttaa vielä ihmisten käyttäytymiseen. Vanhoja ns.
raja-aitoja osastojen sekä tuotannon ja kunnossapidon välillä on vielä olemassa. Raja-aidat
koettiin nimenomaan henkisinä.

Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Haastattelujen perusteella esille nousivat mm.:
1. kunnossapito-osaamista on laajennettava
a. ennakkohuollon merkitys on ymmärrettävä
b. mekaanisen kunnossapidon osaamista tietty taso kaikille
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c. sähkö- ja automaatio-osaaminen on huolehdittava joka vuoron osalta
2. liikkuvuutta eri osastojen välillä on parannettava
3. omatoimisuutta varsinkin pienissä huolto- ja korjaustöissä on lisättävä
4. jatkuvan parantamisen filosofiaa on tehtävä tunnetuksi
5. tehdasjärjestelmien/tietojärjestelmien hyödyntämistä on kehitettävä
6. kokemusta ja hiljaista tietoa on pystyttävä hyödyntämään paremmin
a. varmistettava tiedon siirtyminen osaajien eläköityessä
7. yhteistyötaitoja on kehitettävä
a. valvomonhoitajan roolia on kehitettävä
8. turvallisuuskulttuuriin on panostettava

Miten haluttua osaamista tavoitellaan? Haastateltavat nostivat esiin keinoina mm.:
1. ulkopuoliset Enocellille räätälöidyt koulutusohjelmat
a. kunnossapito
i. eritasoisia ohjelmia, huomioitu lähtötaso
b. laite- ja prosessituntemus
i. laitetoimittajien hyödyntäminen
2. tutkintoperusteiset koulutusohjelmat
3. uusien henkilöiden rekrytoinnin
4. olemassa olevien hyvien käytäntöjen laajemman käytön
5. kokeneiden erikoisosaajien hyödyntämisen kouluttajina
6. yhteistyön kunnossapitoyhtiön kanssa
a. yhteistyö häiriökorjausryhmän kanssa
b. työssä oppiminen kunnossapidossa
7. palkkausjärjestelmän kehittämisen motivoivaksi (osaaminen ja suoritus palkitaan)
8. esimiesten kouluttamisen (johtaminen)

Haastattelujen perusteella laadittiin myös SWOT-analyysi osaamisen kehittämisestä Enocellissä (kuva 2).

SWOT on työkalu, joka määrittelee yrityksen ja toimintaympäristön muutostekijöiden roolin.
Sen tavoitteena on kartoittaa organisaation sisäiset vahvuudet (Strength) ja heikkoudet
(Weakness) sekä mahdollisuudet (Opportunity) ja uhat (Threat). Kirjallisuudessa on määritel-
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ty myös laadukas SWOT, joka kuvataan olevan nimenomaan tulevaisuuteen suuntautunut
analyysi.

Laadukas SWOT = Tulevaisuussuuntautunut SWOT-analyysi, jossa painotetaan toimintaympäristön muutosten (uhkat, mahdollisuudet) merkitystä tulevaisuuden kannalta ja arvioidaan
omia heikkouksia ja vahvuuksia siitä näkökulmasta, miten niitä poistamalla/kehittämällä yritys kykenee tarttumaan tulevaisuuden haasteisiin ja innovoimaan niistä uutta menestyksellistä
liiketoimintaa. (Meristö et al. 2007, s.10)

Tällaiseen tulevaisuussuuntautuneeseen analyysin pyritään myös Enocellin osaamista ja
osaamistarpeita analysoitaessa.

Vahvuudet

Heikkoudet

- sitoutuminen työpaikkaan

- ei vaihtuvuutta

- ei vaihtuvuutta

- pidetään kiinni omasta vuorosta

- osaamistaso on kehittynyt

- väärät asenteet

- vahvoja erikoisosaajia

- osaaminen epätasaista/vuoro

- SKF Marlin laitteisto (kenttäkierrokset)

- vahvat osastorajat

- kunnossapitoa tehdään illat, yöt ja viikonloput

Mahdollisuudet

Uhat

- eläköityminen -> rekrytoinnit

- ei tehdä mitään osaamisen nostamiseksi

- oppisopimuskäytäntö tuttu, käytössä

- miehistömäärä pienenee, työmäärät?

- vahvoja erikoisosaajia

- ei pystytä rekrytoimaan uusia henkilöitä

- palkkausjärjestelmä tukee

- ei johdon ja/tai esimiesten tukea

- kunnossapidon tärkeys ymmärretään

- ei ymmärretä moniosaamista oikein

Kuva 2. SWOT-analyysi Enocellin prosessihenkilöstön osaamisesta.

Edellä kuvatussa analyysissä voidaan huomata, että tiettyjä asioita voidaan pitää sekä vahvuutena että heikkoutena. Esimerkiksi vähäistä vaihtuvuutta pidetään vahvuutena, koska tällöin
osaamisen katsotaan pysyvän yhtiössä. Koulutuspanostus ei siirry toisen yrityksen hyödyksi.
Toisaalta vähäinen vaihtuvuus koetaan heikkoudeksi ja uhkaksi, koska uutta osaamista ei pys-
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tytä rekrytoimaan. Tämä voi johtaa tiettyyn vääristymään paitsi ikärakenteessa niin myös
asenteissa ja ajattelumaailmassa uutta kohtaan. Vaihtuvuutta sivuttiin useassa haastattelussa.
Huolissaan oltiin myös siitä pystytäänkö ja osataanko ns. hiljaista tietoa siirtää eläköityviltä
työntekijöiltä uusille henkilöille. Huoli oli varsinkin poistuvasta kunnossapitotaidosta, sillä
pitkäaikaisia vuorossa paljon korjaustöitä tekeviä on siirtymässä eläkkeelle. Pohdintaa käytiin
myös siitä, millainen osaamistaso tulevaisuudessa tarvitaan kunnossapitotaidoissa? Onko ylipäätään mahdollista hankkia samaa osaamista ja pätevyyttä kuin lähiaikoina eläköityvillä prosessinhoitajilla on? Usealla heistä on taustaa myös kunnossapitotyöntekijänä olemisesta (kunnossapidon kirjoilla aiemmin historiassa).

Mekaanisen kunnossapidon taitojen laajempi osaaminen ja kehittäminen katsottiin olevan
mahdollista kaikille prosessinhoitajille. Pidettiin selviönä, että perustaitoja löytyy jokaiselta.
Sähkö- ja automaatio-osaamisen laajentamisen katsottiin mahdollistuvan lähinnä uusien rekrytointien kautta, jolloin tarvittavat perustiedot on hankittu peruskoulutuksessa.

Henkisen asenneilmapiirin muuttamisen tärkeydestä oltiin myös haastatteluissa yhtä mieltä.
Tämän toivat kaikki haastateltavat, luonnollisesti hieman eri termein, selvästi esiin. Vanha
historia vaikuttaa vielä siihen, että työtehtäviä jaetaan eri osastoille kuuluviksi. Poikkeavia
positiivisia esimerkkejäkin löydettiin, esimerkiksi työskentely tehtaan seisokkipäivinä. Näinä
päivinä harvoin jaotellaan töitä osastojen tai kunnossapidon ja tuotannon välillä. Useat haastatelluista uskoivat tämän johtuvan siitä, että oli olemassa selkeä yhteisymmärrys töiden tavoitteesta.

Valvomonhoitajien roolin kasvattamista sivuttiin useampaan kertaan. Valvomonhoitajien toivottiin ottavan enemmän ohjaavaa roolia töiden suorittamisessa ja priorisoinnissa. Nimenomaan tässä kohden ryhmätyötaitojen osaamisella ajateltiin olevan suuri merkitys. Haastateltavat pitkälti katsoivat, että osastojen sisällä prosessin tuntemus ja osaaminen on varsin vahvaa. Tarpeet ovat enemmän sitä, että henkisesti ollaan valmiita myös osallistumaan prosessitöihin toisella osastolla.

Haastattelujen perusteella Enocellin olisi panostettava prosessihenkilöstönsä kunnossapitoosaamisen kohottamiseen. Mekaanisen kunnossapidon osaamista tulisi olla kaikilla. Osalle
riittää ymmärrys kunnossapidon merkityksestä ja toimiminen avustavissa tehtävissä. Osalla
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työntekijöistä täytyy löytyä syvällisempää osaamista ja ymmärrystä erilaisista toimilaitteista
ja niiden korjaamisesta. Kunnossapito-osaamisen ja ryhmätyön yhteinen merkitys korostui
siinä, että tulevaisuudessa halutaan vuorojen sisällä olevan osastoilla ryhmiä, joissa valvomonhoitajan lisäksi on henkilöitä, joilla on mekaanista kunnossapito-osaamista sekä sähkö- ja
automaatio-osaamista. Työpareista usein puhuttiin. Esille tuli ryhmitys (avainalueittain/osastoittain, kuitulinja, kuivaamo ja voimalaitos) mallia 5+5+5, jossa viisi tarkoittaa henkilömäärää: valvomonhoitaja, kaksi prosessi sähköautomaatio-osaajaa ja kaksi mekanistiprosessimiestä.

Sähkö- ja automaatio-osaaminen täytyy varmistaa rekrytoimalla perustiedot hallitsevia työntekijöitä. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että henkilöiden osaaminen pidetään yllä ja että
osaaminen jakaantuu tasaisesti eri vuorojen kesken.

Turvallisuuskulttuurin parantaminen nousi esiin varsinkin tehtaan johdon haastatteluissa.
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4 Osaamiskartoitus
4.1 Menetelmä

Enocellin esimiesten ja asiantuntijoiden haastatteluilla oli selvitetty heidän mielipiteensä tehtaan prosessihenkilöstön osaamisesta. Haastattelujen pääasiallinen tarkoitus oli määrittää
osaamisen haluttu taso tulevaisuudessa ja kartoittaa keinoja siihen pääsemiseksi.

Nykyisen osaamistason määrittämiseksi Enocell Oy:ssä tehtiin prosessihenkilöstölle (prosessinhoitajat, valvomonhoitajat) osaamiskartoitus. Osaamiskartoitukseen päädyttiin, koska haluttiin saada mittaustulosta, kirjallista faktaa, osaamisen tasosta.

Yrityksen osaamisten tunnistaminen on välttämätön lähtökohta sen kehittämisessä. On selvitettävä se, mitä on, mitä tarvitaan ja mikä on näiden osaamisten nykytila. (Viitala 2005, s.86)

Tulosten avulla pystytään konkretisoimaan taso nyt ja vertaamaan sitä tasoon, jota arvioidaan
tarvittavan tulevaisuudessa (kuva 3).

Osaamisen
tunnistaminen
ja määrittely

Osaamisen arviointi ja vertailu
tulevaisuuden tarpeisiin

Osaamisen kehittämisen toimenpiteet

Kuva 3. Osaamisen kehittämisen prosessi, (Viitala 2005, s.87).

Menetelmää valittaessa pohdintaa käytiin kahden eri konsultti- tai koulutusyhtiön menetelmien sekä omana suunnitteluna ja työnä tehtävän kartoituksen välillä. Oma työnä tehtävä kartoitus todettiin jo varsin aikaisin liian suuritöiseksi. Myöskään mitään kokemusta vastaavasta
kartoituksesta ei ollut olemassa yhtiössä. Vertailun jälkeen kartoitus päädyttiin tekemään yhteistyössä AEL:n (Ammattienedistämislaitossäätiön ylläpitämä koulutusyhtiö AEL) kanssa.
Valintaan vaikutti ennen kaikkea se, että AEL oli tehnyt vastaavanlaista yhteistyötä metsäteollisuusyhtiöiden Botnia ja M-real kanssa. Heillä oli siis kokemusta osaamiskartoituksista
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Enocelliä vastaavilla tehtailla. AEL:llä oli olemassa valmista aineistoa ja valmis työkalu kartoitusta varten.
Osaamiskartoitus toteutettiin siis AEL:n tuottamalla itsearviointimenetelmällä käyttäen hyväksi internet selainpohjaista ohjelmaa.

Itsearviointi on arviointia, jossa yksilö on omaa tai työyhteisönsä toimintaa ja osaamista arvioiva subjekti. Itsearvioinnissa henkilö arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan ottaen kantaa
suorituksiinsa, oppimiseensa ja niihin prosesseihin, jotka ovat johtaneet saavutettuihin tuloksiin. (Hätönen 2004, s.40)

Vastaaja pohti omaa tilannettaan Enocellissä tunnistettuja osaamisvaateita vasten. Kartoitukseen vastattiin omalla nimellä. Enocellissä osaamisvaateita koko tehtaan osalta tunnistettiin
1250 kappaletta. Vastaaja vastasi keskimäärin 400–600 väittämään. Määrä vaihteli työtehtäviin liittyvän avainalueen (osaston) mukaan. Arvioita pyydettiin omasta osaamisen tasosta
turvallisuuden, tietojärjestelmien, kunnossapitoasioiden ja tuotantoprosessin osalta. Edellä
mainitut neljä osa-aluetta katsottiin alueiksi, jotka tukevat Enocell Oy:n strategisia päämääriä.
Osaamista näillä osa-alueilla pidetään tärkeänä. Näiden alueiden osaaminen voidaan luokitella
yrityksen ydinosaamisalueiksi.

Ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista osaamista, jota voidaan soveltaa organisaation toiminnan kaikilla tasoilla. Ydinosaaminen voidaan nähdä organisaation strategisena työvälineenä.
(Hätönen 2004, s.19)

Kartoituksessa haettiin siis henkilöstön nykyistä osaamistasoa suhteessa tunnistettuihin osaamisvaatimuksiin. Tätä kautta pyrittiin tunnistamaan yksilölliset, vuorokohtaiset tai laajemmat
koko prosessiosakokonaisuutta koskettavat koulutus- ja kehittämistarpeet. Kartoitus osoitettiin 119 vastaajalle. Kartoitukseen vastattiin sähköisesti. Vastaajille järjestettiin mahdollisuus
vastaamiseen rauhallisessa tilassa ilman aikarajoituksia. Tila oli varattu vain tätä vastaamista
varten. Vastaaminen oli myös mahdollisuus keskeyttää ja jatkaa myöhemmin uudelleen. Kerralla kaikkiin väittämiin vastaamista suositeltiin ja näin lähes täysin tapahtuikin. Vastaajia oli
vastaamassa kerrallaan yhdestä neljään henkilöä. Osaamiskartoituksen aikataulutusta ja etenemistä on esitelty kuvassa 4.
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Viikko

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LuottamusIntra (+lehti)
mies /
–tiedote
mestari -info

17

18

19

Tulosten
purkutilaisuus

Vuorojen
informointi

• Sauli Purho
• Sauli Purho
• Jarmo Sorjonen
• Jarmo Sorjonen
• Jarmo Sorjonen
• Sami Kaasalainen • Sami Kaasalainen • Markku Matikainen

Esisuunnittelu
• Sami Kaasalainen
• Jarmo Sorjonen
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• Sauli Purho
• Jarmo Sorjonen
• Sami Kaasalainen

Osaamisvaateiden määrittely
• Sami Kaasalainen
• Jarmo Sorjonen
• Markku Matikainen
• Ilpo Räty
• Pekka Ignatius
• Jari Markkinen
• Berit Kasurinen
• Jouko Kähkönen

Osaamisvaateet
arviointityökaluun
• AEL

Työntekijöiden
itsearviointi

Tulosten
analysointi

• Enocell

• Sami Kaasalainen

Helmikuu 2011

Maaliskuu 2011

Huhtikuu 2011

Toukokuu 2011

Kuva 4. Osaamisen kartoitus Enocellissä, aikataulu ja keskinäiset vastuut.

4.2 Kartoituksen toteuttaminen

Kartoitus pohjautui kunkin vastaajan tekemään itsearviointiin omasta osaamisestaan. Arvioidut prosessikokonaisuudet olivat työturvallisuus, tietojärjestelmät, kunnossapito, puunkäsittely, kuitulinjat, kuivaamo ja voimalaitos. Nämä katsottiin Enocell Oy:n ydintoiminta-alueiksi,
joita pitää pystyä hallitsemaan, ohjaamaan ja niistä pitää oppia lisää.

Osaamistarpeiden määrittely organisaatiossa tulisi lähteä liiketoimintastrategioista. Tällöin
visio, strategia ja tavoitteet tulkitaan osaamisiksi, käännetään taitojen kielelle. Määritellään,
mitkä asiat ovat tärkeitä hallita eli ne ovat ydinkompetensseja. Mietitään, mitä ihmisten ainakin pitää osata hyvin, jotta he yhdessä onnistuvat toteuttamaan ne asiat, joita organisaatio haluaa saada aikaan. (Piili 2006, s.106)

Vastaaja otti kantaa osaamisvaateisiin, joita Enocellin osalta em. alueilta tunnistettiin 1247
kappaletta (taulukko 1). AEL:n kokemusten mukaan osaamisvaateita sellutehtaassa on 1000–
2000 kappaletta. Osaamisvaateet määriteltiin Enocellin asiantuntijoiden toimesta. Taulukossa
2 on esimerkkinä kunnossapitoon ja öljyvoiteluun liittyviä osaamisvaateita. Määritellyt kunnossapitovaateet löytyvät liitteestä 1.
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Taulukko 1. Enocellin kartoituksen vaateet ja vastausprofiilit
Vaateet /
kpl

Puunkäsittelyn
hlö:t (PU)

Kuitulinjan
hlö:t (KL)

Kuivaamon
hlö:t (KU)

Voimalaitoksen
hlö:t (VL)

Turvallisuus
Tietojärjestelmät
Kunnossapito
Puunkäsittely
Kuitulinjat
Kuivaamo
Voimalaitos

33
9
124
73
282
240
486

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Vaateet yhteensä

1247

239

Osakokonaisuudet

x
x
x
448

406

652

Taulukko 2. Esimerkki kunnossapidon osaamisvaateista.
Kunnossapito ja kunnonvalvonta
Öljyvoitelu
Öljyvoitelujärjestelmät (toiminta/toteutus/merkitys)
Tarkastuspisteiden sijainti (esim. rotametritaulut)
Rotametrin säätö
Öljyn lauhduttimen / lisälauhduttimen toiminta
Huohottimien toiminnan tarkastus
Öljymäärien tarkkailu / lisäys (järjestelmä, vaihteet, jne…)
Oikean öljyn löytäminen kukunkin käyttökohteeseen
Laitteistojen / öljyn puhtaudesta huolehtiminen / merkitys
Öljyn vesipitoisuuden selvittäminen / merkitys
Liitosten osapaketti (käyttö)

Osaamistaan vastaaja arvioi kuusiportaisella asteikolla. Asteikkoa on kuvattu tarkemmin liitteessä 2, osaamisportaat. Asteikko oli seuraava:
0 = korkeintaan kuullut asiasta
1 = perustuntemus
2 = käytännön perusteet hallinnassa
3 = osaaminen (tekijä)
4 = edistynyt osaaminen (osaaja)
5 = huippuosaaja (kehittäjä)
Vastaajia pyydettiin valitsemaan vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa osaamista.
Vastaaminen tapahtui internet-selainpohjaista ohjelmaa hyväksikäyttäen. Jokaiselle vastaajalle annettiin oma kirjautumistunnus, jonka perusteella vastaukset voitiin kohdistaa vastaajaan.
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Kokemusten mukaan tämäntyylisistä kyselyissä on hankkeen sisäiseen kommunikointiin ja
viestintään kiinnitettävä erityistä huomiota. Kartoitus perustuu henkilön itsearviointiin, joten
rehellinen vastaaminen tulosten luotettavuuden kannalta on oleellista.

Kun kartoitus oli päätetty toteuttaa, hankkeesta tiedotettiin yhteisessä tilaisuudessa esimiehille
ja luottamushenkilöille. Kartoituksen tarkoitusta, päämäärää ja toteutustapaa käytiin läpi. Kartoituksesta tiedotettiin Enocellin intranet-sivujen kautta. Lisäksi laadittiin oma erillinen sähköinen tiedotuslehti, jossa hankkeen taustoja käsiteltiin laajemmin ja annettiin myös ohjeistusta vastaamiseen. Näitä lehtiä toimitettiin kohtuullinen määrä myös printattuna tehtaan eri
työpisteisiin. Tiedottamisessa painotettiin kartoituksen palvelevan uusien henkilöiden työnopastuksen kehittämisessä ja koulutussuunnittelussa, olemassa olevan henkilöstön täydennyskoulutussuunnittelussa sekä yksikön ja yksilön kehittämistarpeiden määrittämisessä. Kerrottiin myös, että tuloksia käydään läpi kehityskeskusteluissa. Korostettiin sitä, että vastaaminen
tapahtuu nimellä, mutta yksilölliset tulokset ovat vain lähiesimiehen käytettävissä. Perusviestinä oli myös, ettei ole olemassa oikeita vastauksia, vaan jokaisen on vastattava oman rehellisen tuntemuksensa pohjalta. Laaja tiedottaminen koettiin todella tärkeäksi. Laajasta tiedottamisesta huolimatta luottamushenkilöt saivat lukuisia kyselyjä siitä, mihin kyselyllä pyritään.

Luottamushenkilöiden informointi ja kouluttaminen osaamiskartoituksesta ja sen tarkoituksesta osoittautui ensiarvoisen tärkeäksi. Tiettyä epäluuloa siihen, mihin kyselyn tuloksia käytetään, nousi aluksi esiin. Luottamushenkilöiden kautta saatiin viestitettyä oikeita todellisia
päämääriä myös sille työntekijäjoukolle, joka suhtautui kartoitukseen kriittisimmin.

4.3 Kartoituksen tulokset

Osaamiskartoituksessa haettiin siis selville nykytila. Nykytilaa on verrattava tavoitteisiin.
Näin saadaan tavoite- ja nykytilan välinen ero selville. Tämän eron selvittäminen on ydinkysymyksiä koko hankkeessa. Enocell Oy:ssä on muodostettu kuva siitä, millaista osaamista
tulevaisuudessa tarvitaan. Kartoitus päätettiin toteuttaa, jotta olisi tarkempi kuva, kirjalliset
todisteet, siitä millä tasolla osaamien on nyt. Eroa nyky- ja tavoitetilan välillä voidaan kutsua
osaamiskuiluksi tai osaamistarpeeksi ja tämän kuilun kaventamiseksi koetetaan tällä hankkeella myös löytää konkreettisia keinoja.
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Strategista osaamista voidaan kehittää vasta silloin, kun tiedetään, missä ollaan ja mihin halutaan – millaisin kehittämistoimenpitein havaittu osaamiskuilu täytetään. (Hätönen 2004, s.19)

Kartoituksessa siis pyydettiin henkilöitä itsearviointiin työturvallisuudesta, tietojärjestelmistä,
kunnossapidosta ja prosessiosaamisesta. Arviointi tehtiin omalla nimellä, joten tulokset pystytään yksilöimään. Tuloksia voidaan ja halutaan tarkastella yksilö-, vuoro-, osasto- ja tehdastasolla. Tuloksista koostettiin tutkimuksessa konsulttina toimineen AEL:n toimesta laaja Excelpohjainen tiedosto, jossa tietoja pystyy jaottelemaan, suodattamaan ja koostamaan (taulukko
3). Tuloksissa asteikko on osaamisportaiden mukainen eli numero viisi merkitsee huippuosaajaa ja numero nolla merkitsee, että vastaaja on tuskin kuullut asiasta. Värikoodeilla on helpotettu tulosten hahmottamista. Punainen väri merkitsee selkeää osaamisvajetta, keltainen väri
kertoo käytännön perusteiden olevan hallinnassa ja turkoosi/vihreä osoittaa edistynyttä osaamista.

Taulukko 3. Malli osaamiskartoituksen tulosten yhteenvetotaulukosta (vastaajien nimet peitet-

Tahvanainen Kai

Nevalainen Kari

Lehikoinen Anssi

Laukkanen Erkki

Virtanen Matti

Liimatta Leo

Vainikainen Jarno

Airaksinen Terho

Mustonen Vesa

Mielonen Timo

Surakka Rista

Hyttinen Juha

Räsänen Ari-Pekka

Eiserbeck Karo

Suikkari Juhani

Jouhkimo Tuomo

Kuronen Jorma

Arto Lavikainen

Hämäläinen Reijo

Niemeläinen Taisto

Riku Vuori

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 1

Vuoro 2

Vuoro 2

Vuoro 2

Vuoro 2

Vuoro 2

Vuoro 2

Vuoro 2

ty).

OsaamiskokonaisuusPääotsikko

Alaotikko

Osaamisvaade

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Toimiminen ensiaputilanteessa

1

4

2

1

2

3

4

2

2

2

2

4

3

1

3

4

4

1

1

3

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Hätäilmoituksen teko

2

5

3

1

3

3

2

2

2

3

3

5

4

1

2

5

4

3

2

4

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Hätäseis / palopainikkeet työpisteen läheisyydessä / käyttö

3

5

3

3

3

3

4

3

4

3

2

5

3

2

4

5

5

4

3

4

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Vaaratilanneilmoituksen teko

1

5

2

1

2

1

2

2

1

1

3

4

2

1

5

5

3

2

2

3

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Turvallisuusidean teko

1

5

2

1

2

2

2

3

2

1

3

3

2

1

5

5

3

2

1

3

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Henkilösuojaimien käyttö (mitä, miten, miksi / mistä löytyy)

3

5

4

3

3

4

4

3

4

3

4

5

3

1

5

5

5

4

4

5

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

NET- turvalukitus (menettelytapa/suoritus/vaaranarviointi)

1

4

2

1

2

4

1

3

3

3

1

4

3

1

4

5

4

3

4

4

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

3
Tulityöt (tulityölupakäytäntö, tarvittava ensisammutuskalusto, tulityövartiointi)

4

3

3

2

4

2

2

4

3

3

4

3

1

4

5

4

3

3

4

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Kemikaaliturvallisuus

4

3

3

3

3

2

2

4

3

4

3

3

1

3

5

4

3

2

4

4

2

2

2

2

2

3

2

4

4

5

4

2

4

Nimi

Vuoro

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

4
3
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden käyttö (mistä löytyy / miten pitää4 hyödyntää)

2

1

3

2

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Säiliötyöturvallisuus

4

4

3

1

3

2

3

3

4

3

4

5

4

1

4

5

4

3

1

4

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Nostotyöturvallisuus

3

3

3

1

2

3

3

2

1

1

2

5

4

1

4

5

4

3

3

4

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työtelineturvallisuus

1

3

3

1

1

2

3

3

1

2

2

5

2

1

4

3

4

3

3

4

2

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työsuojelutoiminta (esimiehen/työntekijän vastuut ja velvollisuudet)

2

4

3

1

3

2

3

2

3

3

3

4

2

2

3

5

4

3

2

4

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Tapaturmasta ilmoittaminen, tapaturmaraportointi

3

5

3

2

2

2

2

2

1

2

2

4

2

2

3

5

4

2

1

3

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työpisteen keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta

4

4

3

2

3

2

3

3

4

3

3

5

3

2

4

5

4

3

2

4

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Riskikartoitus

2

4

3

1

1

2

3

2

0

3

2

4

3

1

3

5

4

3

1

3

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työnopastusohjeet / työnopastaminen

4

5

3

3

2

4

3

2

3

3

2

4

4

3

4

5

4

3

2

4

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työssäjaksaminen (oman työssäjaksamisen hallinta)

3

3

4

2

3

1

3

3

4

3

5

3

2

2

4

5

3

3

3

3

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Turvakierrokset

3

4

3

2

2

2

2

2

2

3

1

3

2

2

3

5

4

3

2

3

3

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuusaste (Mitä tarkoittaa?)

2

3

2

1

3

2

2

2

1

2

1

3

2

2

1

3

4

3

2

3

4

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työhönpaluu pitkältä sairauslomalta / työhönpaluukeskustelu

2

4

2

2

3

1

2

2

0

2

3

3

2

2

0

5

3

2

2

3

0

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Turvavartti

3

4

3

2

4

3

2

2

3

3

1

4

2

2

3

5

4

2

3

3

2

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Liikennöinti tehdasalueella, kulunvalvonta

4

5

3

2

4

2

3

3

4

3

5

4

4

3

3

5

4

3

4

4

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Työturvallisuuskortti

4

5

3

2

3

3

3

3

4

3

5

4

4

3

4

5

4

3

4

4

5

Työturvallisuus

1. Työturvallisuus

1. Työturvallisuus ja -suojelu

Ympäristöasiat / jätteenlajittelu

3

5

4

3

4

2

2

3

4

3

4

4

4

3

4

5

4

3

4

3

3

Yhteenveto vastaajan omista vastauksista annettiin myös jokaiselle vastaajalle kirjallisena.
Vastausten mukana toimitettiin myös selite, kuinka tuloksia luetaan. Vastaajalle kerrottiin
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myös, että tuloksia tullaan käymään läpi kehityskeskustelussa. Vastaava henkilön tuloskooste
toimitettiin myös esimiehelle kehityskeskusteluja ja jatkotoimia varten (taulukko 4).

Taulukko 4. Esimerkki henkilön saamasta omien vastausten yhteenvedosta (vastaajan nimi
peitetty).

Vastauksista on mahdollista saada osaamiskokonaisuudesta, pääotsikosta tai alaotsikosta havainnollistava kuvio (keskiarvokaavio), jonka avulla myös pystyy hahmottamaan nopeasti
miten väittämiin on tietyssä kokonaisuudessa vastattu. Graafisten kuvaajien käyttöä tai oikeammin luettavuutta on aina ensin mietittävä. Arvioitavia väittämiä per osaamisvaade oli varsin paljon. Vastausten esittäminen samassa kuvassa ei luonnollisestikaan ole mahdollista hyvin laajoista väittämämääristä. Esimerkkinä kuvassa 5 on esitetty tulokset osaamiskokonaisuudesta työturvallisuus.
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Työturvallisuus
Toimiminen ensiaputilanteessa
Työ ja turvallisuusohjeet; löydänkö ohjeet verkosta,
Hätäilmoituksen
teko
Hätäseis / palopainikkeet
työpisteen läheisyydessä /
5,00
käytänkö ja tuonko
esillekaasuvaaratilanteessa
korjaus- ja kehitystarpeita
Toiminta
käyttö teko
Pitoisuusmittarit (seuranta/käyttö)
Vaaratilanneilmoituksen
4,00
Paineilmahengityslaitteen käyttö
Turvallisuusidean teko
3,29
2,84
Henkilösuojaimien käyttö (mitä, miten, miksi / mistä
2,682,48
3,00
Suodatinnaamarin käyttö (häkäpärstä)
2,71
2,15
löytyy)
2,55
3,67
Sammutus ja pelastuskalusto osastolla (ea-kalusto,
NET- turvalukitus
2,36
3,04
2,00
paloilmoittimet, sprinklerit)
(menettelytapa/suoritus/vaaranarviointi)
1,99
Tulityöt (tulityölupakäytäntö, tarvittava
2,90
2,80
Tietoturvallisuus
1,00
3,28 ensisammutuskalusto, tulityövartiointi)
2,60
Ympäristöasiat / jätteenlajittelu
Kemikaaliturvallisuus
3,13
2,69
0,00
Työturvallisuuskortti

2,61

3,33
3,23

Liikennöinti tehdasalueella, kulunvalvonta
Turvavartti
Työhönpaluu pitkältä sairauslomalta /
Tapaturmataajuus työhönpaluukeskustelu
ja tapaturmien vakavuusaste (Mitä

2,16
2,03
2,05
2,23

2,98
2,74
2,38
2,71
2,57
2,37
2,952,92
3,10

tarkoittaa?)
Turvakierrokset
Työssäjaksaminen (oman
työssäjaksamisen
hallinta)
Työnopastusohjeet
/ työnopastaminen

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden käyttö
(mistä löytyy / miten pitää hyödyntää)
Säiliötyöturvallisuus
Nostotyöturvallisuus

Työtelineturvallisuus
Työsuojelutoiminta (esimiehen/työntekijän vastuut ja
velvollisuudet)
Tapaturmasta ilmoittaminen, tapaturmaraportointi
Työpisteen keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
Riskikartoitus

Kuva 5. Esimerkki tuloksista keskiarvokaavion muodossa. Vastaukset työturvallisuusväittämiin.

Eri väreillä ja graafisilla kuvaajilla on vastauksista pyritty saamaan helpommin luettavia. Vastauksissa arvot 5 ja 4 osoittavat, että asia on hyvin tuttu ja ymmärrettävä. Arvojen 3 ja 2 oletetaan osoittavan, että väittämän perustekijät ovat tunnettuja. Arvot 1 ja 0 puolestaan osoittavat,
että väittämä on tuntematon tai sitä ei ymmärretä ja osaamisessa on paljonkin kehitettävää.
Esimerkkikuvassa 5 tulokset ovat kaikkien turvallisuusvastausten keskiarvoja.

Seuraavana tarkastellaan tuloksia laajempina kokonaisuuksina. Haetaan sieltä päällimmäiset
laajemmat kehittämiskohteet ja tarkastellaan tuloksia Enocell-tasolla. Tuloksia (kuvaajat) tarkastellaan vastausten keskiarvoilla.

Arvioidut prosessikokonaisuudet olivat:
-

työturvallisuus

-

tietojärjestelmät

-

kunnossapito

-

puunkäsittely
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-

kuitulinjat

-

kuivaamo

-

voimalaitos

Prosessikokonaisuudet, jotka ovat samat kuin tehtaalla käytössä olevat osastokokonaisuudet
(avainalueet), on jaettu vielä työaluekohtaisiin osakokonaisuuksiin. Esimerkiksi kuitulinjojen
prosessikokonaisuuteen (osaamiskokonaisuus) kuuluvat pääotsikot: kemikaalit, keitto, valkaisu, kuitulinja ja jätevesilaitos. Nämä edellä mainitut ovat edelleen jaoteltu alaotsikoihin, joita
esimerkiksi kuitulinjojen osalta ovat kuitulinjojen vedet, laadunhallinta, tuotannon muutokset,
kuitulinjojen pesut sekä häiriöt/huollot. Näin tuloksia pystytään jaottelemaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Tämä helpottaa tulosten luettavuutta ja tulkintaa.

4.3.1 Työturvallisuus

Työturvallisuus oli kaikille yhteinen osakokonaisuus. Turvallisuuteen liittyvät osaamiset käyvät ilmi kuvista 6 ja 7, joissa turvallisuuteen liittyvät väittämät on jaettu kahteen eri kuvaan.

TURVALLISUUS 1/(2)
Toimiminen ensiaputilanteessa
5,00
Tapaturmasta ilmoittaminen, tapaturmaraportointi
Hätäilmoituksen teko
4,00

Työsuojelutoiminta (esimiehen/työntekijän vastuut ja
velvollisuudet)
2,58
Työtelineturvallisuus

Nostotyöturvallisuus

3,15

2,00

Vaaratilanneilmoituksen teko

1,00

2,28

2,42

0,00

2,64

2,23

2,82
Säiliötyöturvallisuus

Turvallisuusidean teko

3,51
2,50

2,65
2,54

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden käyttö
(mistä löytyy / miten pitää hyödyntää)
Kemikaaliturvallisuus

Kuva 6. Tulokset turvallisuudesta 1/2.

Hätäseis / palopainikkeet työpisteen läheisyydessä /
käyttö

2,71

2,48 3,002,07

3,14

Henkilösuojaimien käyttö (mitä, miten, miksi / mistä
löytyy)

NET- turvalukitus
(menettelytapa/suoritus/vaaranarviointi)
Tulityöt (tulityölupakäytäntö, tarvittava
ensisammutuskalusto, tulityövartiointi)
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TURVALLISUUS 2/(2)
Työpisteen keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta
Työ ja turvallisuusohjeet; löydänkö ohjeet verkosta,
5,00
Riskikartoitus
käytänkö ja tuonko esille korjaus- ja kehitystarpeita
4,00
Toiminta kaasuvaaratilanteessa
Työnopastusohjeet / työnopastaminen
2,95
3,00
2,39
2,28
2,78
Pitoisuusmittarit (seuranta/käyttö)
Työssäjaksaminen (oman työssäjaksamisen hallinta)
2,54
2,00
2,80
2,58
1,00

Paineilmahengityslaitteen käyttö

2,11

1,90

Turvakierrokset

0,00
Suodatinnaamarin käyttö (häkäpärstä)

1,98

2,89

1,93
2,77

Sammutus ja pelastuskalusto osastolla (ea-kalusto,
paloilmoittimet, sprinklerit)

2,01

2,49
2,98

Tietoturvallisuus

3,19

Tapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuusaste (Mitä
tarkoittaa?)
Työhönpaluu pitkältä sairauslomalta /
työhönpaluukeskustelu

3,09

Ympäristöasiat / jätteenlajittelu

Turvavartti
Liikennöinti tehdasalueella, kulunvalvonta

Työturvallisuuskortti

Kuva 7. Tulokset turvallisuudesta 2/2.

4.3.2 Tietojärjestelmät

Toinen kaikille yhteinen prosessikokonaisuus oli tietojärjestelmät. Väittämissä tiedusteltiin
prosessinhoitajien käyttämien järjestelmien tuntemusta. Kunnossapito-osiossa oli myös kunnossapidon tietojärjestelmään liittyviä väitteitä (SAP-järjestelmä). Tuloksissa ei ole juurikaan
yllättävää. Osaamisia tietojärjestelmien osalta tiedusteltiinkin varsin yleisellä tasolla. On selvää, että kun osa järjestelmistä, kuten esimerkiksi Wedge (Savcor Oy:n tekemä prosessitiedon
käsittelyjärjestelmä), oli vasta otettu käyttöön ja koulutukset sen käytöstä olivat vasta suunnitteilla, niin myös järjestelmän osaaminen on heikkoa. Seuraavassa kuvassa 8 on esitetty tietojärjestelmiin liittyvät osaamiset.
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TIETOJÄRJESTELMÄT
Sähköpostin käyttö
5,00
4,00
2,76
3,00

Intranetin käyttö (tiedon haku)
3,04

Työtuntien kirjaus työnumerolle (SAP)
2,65

2,00
1,00

Wedge-järjestelmän käyttö

1,54
1,23
Hukka-järjestelmä (työohjeet)

Aloitteen teko Arttu-järjestelmään

2,36

Omien vapaasaldojen tarkastelu (SAP)

2,73

0,65 0,00

2,35
Millman järjestelmä

SASSI-järjestelmä

Kuva 8. Tietojärjestelmien osaaminen.

4.3.3 Kunnossapito

Eniten haasteita tai osaamattomuutta on kartoituksen vastausten perusteella osaamiskokonaisuudessa kunnossapito. Tämä oli myös kaikille yhteinen kokonaisuus. On havaittavissa, ettei
koettu osaamattomuus kohdistu yksittäisiin asioihin, vaan on hyvinkin laaja-alaista. Vastaajien aiempaan normaaliin työnkuvaan kunnossapitoon liittyvä osaaminen ei välttämättä ole
kuulunut, joten siltä osin tulokset eivät olleet suuri yllätys Vaikka tulokset ovat kunnossapidon osalta keskiarvoltaan alimmat osaamisalueista, löytyy yksittäisten henkilöiden kohdalta
erinomaistakin osaamista. Kunnossapidon osalta vastaajat kommentoivat myös, että oman
osaamisen hahmottaminen oli huomattavasti vaikeampaa kuin tuotantoprosessien osalta. Vastauksista pystyy aistimaan tiettyä varovaisuutta osaamisen arvioinnissa. Seuraavana on kolmella kuvalla 9, 10 ja 11 on esitetty kartoituksen tuloksia kunnossapidon muutamalta osaalueelta. Näistä kuvioista voidaan huomata, ettei osaaminen keskimäärin ole kovin korkealla
tasolla.
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KUNNOSSAPITO: Kunnossapito ja kunnonvalvonta
Vika- ja häiriöraportointi (SAP -ilmoituksen
teko/ilmoitusten seuranta)
Trukin käyttö (mm. varaosien siirtoihin) 5,00
SAP työilmoituksen teko
Taljojen käyttö
Oikean nostoapuvälineen valinta
2,55
2,64
Korjaushitsaus (puikkokone)

1,34
1,69

1,00
1,49

2,10

Töiden ennakkovalmistelut (ilmoitukset, lukitukset,
erotukset, jne.)

2,56

0,00

Toimenpiteet suoritetun käynnissäpitotyön jälkeen
(ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)

2,67
0,81

0,64

Vuotojen väliaikaiskorjaukset (putkilinjat/liitokset)
2,94

Kunnossapitotuntien kirjaus Catsiin

3,00
2,44
1,72
2,00 1,59

2,58
Nosturikaluston turvallinen käyttö (oma osasto)

Varaosien haku (SAP, materiaalivarasto, käsivarasto)

4,00

1,18
2,09

3,17

1,77

Ilma / vesiletkujen vaihto

Laitteiden sijainti kentällä (löytäminen position
perusteella)

ODR-toiminta
3,24

Öljyn imeytysmaton käyttö
Stroposkoopin käyttö

Ennakkohuoltokierrosten tekeminen
Marlin- tiedonkerääjän käyttö

Aistienvaraisen kunnonvalvonnan suorittaminen
(vuodot, äänet, tärinät jne.)

Kuva 9. Kunnossapito-osaaminen, kunnossapito ja kunnonvalvonta.

KUNNOSSAPITO: Pumput
Tiivistevesijärjestelmän tarkastus / säätö
5,00
Poksin pakkaaminen (narupoksi)

3,00
1,93
2,00

Poksien kiristys
1,42

0,00
0,63

Pumpputöissä tarvittavien erikoistyökalujen käyttö

Juoksupyörän vaihto

Kuva 10. Kunnossapito-osaaminen, pumput.

0,84 0,65

Pumppujen laakeroinnin seuranta (lämmöt, äänet,
värinät)

1,86

0,96
1,00

1,38
Tukkeutuneen pumpun avaus

Tiivistevesiletkujen vaihto / valmistus mallin mukaan

4,00

2,11
0,84
Pumpun laakerointiyksikön vaihto

0,80

Liukurenkaan / pesän tarkastus

Sivulevyjen tarkastus
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KUNNOSSAPITO: Öljyvoitelu
Öljyvoitelujärjestelmät (toiminta/toteutus/merkitys)
5,00
Liitosten osapaketti (käyttö)

Tarkastuspisteiden sijainti (esim. rotametritaulut)

4,00
3,00
1,79
2,00

Öljyn vesipitoisuuden selvittäminen / merkitys

1,03
1,60

1,59

Rotametrin säätö

1,00
1,25
0,00
1,35

2,06
Laitteistojen / öljyn puhtaudesta huolehtiminen /
merkitys

1,24

1,59

Öljyn lauhduttimen / lisälauhduttimen toiminta

1,97

Oikean öljyn löytäminen kukunkin käyttökohteeseen

Huohottimien toiminnan tarkastus

Öljymäärien tarkkailu / lisäys (järjestelmä, vaihteet,
jne…)

Kuva 11. Kunnossapito-osaaminen, öljyvoitelu.

4.3.4 Puunkäsittely

Puunkäsittelyssä prosessiosaaminen näyttäisi olevan keskimäärin erittäin hyvällä tasolla.
Henkilöstö puunkäsittelyssä on keskimäärin iältään vanhempaa ja myös työkokemus osastolta
on lähes kaikilla hyvin pitkä. Puunkäsittelyn tuloksissa kunnossapito-osaaminen on myös
kohtuullisen vahvaa. Kunnossapitotyöt tässä prosessikokonaisuudessa ovat olleet arkipäivää
jo useita vuosia. Tämä näkyy kartoituksessa selvästi. Tulokset ovat kunnossapidon osalta
huomattavasti muuta tehdasta positiivisempia. Puunkäsittelyn prosessiosaamisen tuloksia on
esitetty kuvassa 12.

Kun vastaajat ovat arvioineet omaa osaamistaan otsikon kunnossapito ja kunnonvalvonta alla,
niin huomataan selvä ero eri osastojen välillä. Taulukoissa 5 ja 6 ovat vertailutulokset kunnossapito-osaamisesta kuitulinjoilla ja puunkäsittelyssä. Puunkäsittelyssä ollaan keskimäärin
paremmin selvillä kunnossapidon peruskäsitteistä tai -tarpeista. Puunkäsittelyssä vastaajia oli
12 henkilöä.
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PUUNKÄSITTELY: Kuorinta ja haketus 1(2)
Kuorintaprosessin hallinta linjojen käynnistys ja
pysäytys
5,00
Sulatuskuljettimen käyttö / seurattavat asiat
Purkaushihnalla ruuhka (toimenpiteet)
4,003,50
(kesä/talvi)
3,56
3,50
3,00
Kuorimarummun purkuhihnan seuranta / merkitys

2,00
3,50

3,50

1,00

Sulatuskuljettimella oleellista kuorintaa ja haketusta
ajatellen

0,00

Kuorimarummun pölynpoistojärjestelmän käyttö

3,25

3,44 Sulatuskuljettimen pudotussuppilon seuranta /
merkitys

3,50
Kuoren irtoamiseen vaikuttavat tekijät ja niiden
hallinta

3,44
3,50

Kuorimarummun käyttö / seuranta / säädöt

Kuorinnan optimointi (yli- ja alikuorinta)

Esimerkki

Kuva 1. Esimerkki puunkäsittelyn osaamisista.

Taulukko 5. Esimerkki osaston puunkäsittely kunnossapito-osaamisesta, osio kunnossapito ja
kunnonvalvonta.
Osaamiskokonaisuus

Pääotsikko

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Alaotikko

Osaamisvaade
Vika- ja häiriöraportointi (SAP -ilmoituksen teko/ilmoitusten seuranta)

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

SAP työilmoituksen teko

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

2,00
2,00
Varaosien haku (SAP, materiaalivarasto, käsivarasto)
2,40
Kunnossapitotuntien kirjaus Catsiin
2,80
Töiden ennakkovalmistelut (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
2,53
Toimenpiteet suoritetun käynnissäpitotyön jälkeen (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
2,67
Laitteiden sijainti kentällä (löytäminen position perusteella)
3,00
ODR-toiminta
1,40
Ennakkohuoltokierrosten tekeminen
2,87
Marlin- tiedonkerääjän käyttö
2,40
Aistienvaraisen kunnonvalvonnan suorittaminen (vuodot, äänet, tärinät jne.)
3,20
Stroposkoopin käyttö
0,93
Öljyn imeytysmaton käyttö
2,20
Ilma / vesiletkujen vaihto
3,20
Vuotojen väliaikaiskorjaukset (putkilinjat/liitokset)
2,60
Korjaushitsaus (puikkokone)
2,47
Nosturikaluston turvallinen käyttö (oma osasto)
2,87
Oikean nostoapuvälineen valinta
2,80
Taljojen käyttö
3,00
Trukin käyttö (mm. varaosien siirtoihin)
3,00
Osaamisvaade lkm
Keskiarvo

20,00
2,52
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Taulukko 6. Esimerkki osasto kuitulinjojen kunnossapito-osaamisesta, osio kunnossapito ja
kunnonvalvonta.

Osaamiskokonaisuus

Pääotsikko

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Alaotikko

Osaamisvaade
Vika- ja häiriöraportointi (SAP -ilmoituksen teko/ilmoitusten seuranta)

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

SAP työilmoituksen teko

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

Kunnossapito

1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta
1. Kunnossapito ja kunnonvalvonta

1,94
1,75
Varaosien haku (SAP, materiaalivarasto, käsivarasto)
0,81
Kunnossapitotuntien kirjaus Catsiin
1,81
Töiden ennakkovalmistelut (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
2,75
Toimenpiteet suoritetun käynnissäpitotyön jälkeen (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
3,25
Laitteiden sijainti kentällä (löytäminen position perusteella)
3,75
ODR-toiminta
0,25
Ennakkohuoltokierrosten tekeminen
1,63
Marlin- tiedonkerääjän käyttö
0,13
Aistienvaraisen kunnonvalvonnan suorittaminen (vuodot, äänet, tärinät jne.)
3,63
Stroposkoopin käyttö
0,19
Öljyn imeytysmaton käyttö
1,63
Ilma / vesiletkujen vaihto
2,88
Vuotojen väliaikaiskorjaukset (putkilinjat/liitokset)
2,13
Korjaushitsaus (puikkokone)
0,88
Nosturikaluston turvallinen käyttö (oma osasto)
2,50
Oikean nostoapuvälineen valinta
2,44
Taljojen käyttö
2,31
Trukin käyttö (mm. varaosien siirtoihin)
2,69
Osaamisvaade lkm
Keskiarvo

20,00
1,97

4.3.5 Kuitulinjat

Kuitulinjoilla prosessiosaamisen voidaan kartoituksen perusteella katsoa olevan kokonaisuudessaan keskimäärin kohtuullisella tasolla. Poikkeuksen tähän voidaan katsoa muodostavan
jäteveden käsittelyn (jätevesilaitos). Siellä osaamisen taso keskimäärin on alle 2,2. Osaaminen
jätevedenkäsittelylaitoksen osalta on esitetty kuvassa 13. Kunnossapidon väittämistä voi
huomata, että kuitulinjoilta löytyy muutamia henkilöitä, joiden kunnossapitotuntemus ja
osaaminen ovat hyvällä tasolla, mutta paljon on myös vastaajia, joille kunnossapidon termit
ovat varsin tuntemattomia. Kuitulinjojen väittämiin vastasi 30 henkilöä.
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KUITULINJA: Osaaminen < 2,2 (kaikki asiat jätevesilaitokselta)
Keräilynäytelaitteistojen käyttö
5,00
Pesujen esivalmistelut / apuvälineet (suojaukset,
Näytteenottokäytännöt (kohteet, näytteen otto,
ohitukset)
käsittely)
4,00
Jätevesilaitoksen pesut / puhdistukset (altaat, kourut,
Laadunhallintatyökalun käyttö (analyysien tulokset)
liuotuslaitteistot, jne...)
3,00
1,702,001,70

Jälkiselkeytyksestä karkaa lietettä (ongelman
ratkaiseminen)

1,70
1,00

1,93
Ilmastusaltaassa runsaasti vaahtoa (ongelman
ratkaiseminen)

1,57
0,93

1,53

Öljyä altaan pinnalla (ongelman ratkaiseminen)

1,67

Näytteenottimien puhdistus (mm. imuletkut)
Mittausanturien puhdistus (mm. pH, johtokyky, happi,
kiintoaine, virtaus, pinta, lt.)

Jätevesiin liittyvät lupaehdot

1,73

0,00

2,17
2,07

1,60
1,50

1,30

Puhdistustuloksen arviointi (visuaalinen + mittaukset
+ analyysitulokset)

1,27
Lieteindeksi ja sen hyödyntäminen prosessin
ohjauksessa
Lietteen mikroskobointi (tulosten hyödyntäminen)
Jätevesilaitoksen raportoinnit

Esimerkki
Kuva 13. Esimerkki kuitulinjojen osaamisesta.

4.3.6 Kuivaamo

Kuivaamon prosessien osalta osaaminen on keskiarvoisesti hieman heikompaa tai ainakin
vastaukset on annettu kriittisemmällä skaalalla. Prosessin alkupuoli on keskiarvolla mitaten
alemmalla osaamistasolla kuin prosessin loppupuoli arkkileikkurista paalaamoon. Tuloksista
voi myös huomata, että huoltoihin liittyvä osaaminen on vähäisempää. Huollon tasoa voi verrata yleisimminkin kunnossapito-osaamisen, jonka osaamisessa on myös haasteita. Huoltoosion väittämät ovat sisällöltään lähellä kunnossapidon väittämiä. Kuitenkin huolto on kuulunut osana prosessin työtehtäviin jo hyvin kauan. Kuivaamosta on esimerkkikuvassa 14 esitetty
osaaminen arkkileikkurin osalta. Kuvassa on huomattavissa selkeä ero huoltotöihin kuuluvien
ja prosessiosaamiseen kuuluvien väittämien välillä. Kuivaamolla väittämiin vastasi 39 henkilöä.
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KUIVAAMO: Arkkileikkaus
Massaradan laadun merkitys arkkileikkurin toimintaan
Turvallisuuden varmistaminen leikkurilla ja
Arkkileikkurin käyttö (käynnistys / pysäytys / radan
5,00
suojavälineet
kulku)
Arkkileikkurin puhdistus / siisteyden ylläpitäminen
Viistoleikkurin käyttö / viiston vienti
4,00
Vetotelanjarrun tarkastus ja säätö
Halkileikkaus
2,90
2,87
2,90
3,002,33
Poikkileikkaustelan momenttikytkin vapautuu ->
2,77
Poikkileikkaus
2,74
takaisin ajolle
2,00
Leikkausterän lämmitysjärjestelmän nestepinnan
2,72
Hylkyluukku (aukeaminen/sulkeutuminen)
2,03 1,15
tarkistus
2,92
1,00
Terätukin nollakohdan ja terien etäisyyden
1,46
Leikkurin asettaminen kääreajolle / kääreajo
2,67
selvittäminen
0,90 0,00
0,87
2,00
0,92
Leikkaustelan ja vastateräpalkin lämmitysjärjestelmä /
Vastaterän vaihto vastateräpalkkiin
1,15
2,13
lämmön säätö
1,28
1,79
1,33
Poikkileikkausterän vaihto
Limityslaitteen säätö
2,49
2,21
2,44
Kannatustelojen, ohjauslevyjen sekä painopyörästöjen
2,79
Poikkileikkausterän säätö
säätö
Arkin / arkkipinon laatukriteerit ja niihin
Halkileikkausterien (alaterä) vaihto / säätö
vaikuttaminen
Halkileikkausterien (yläterä) vaihto / säätö
Kääreiden ajo
Vaaka epäkunnossa - paalipöydän ajo
Ratakatkoautomatiikka

Esimerkki
Kuva 14. Esimerkki kuivaamon osaamisesta.

4.3.7 Voimalaitos

Voimalaitoksella prosessiosaaminen on kartoituksen mukaan kohtuullisella tasolla. Kartoituksen mukaan osaamisvajeesta voidaan puhua voimalaitoksen työntekijöistä silloin, kun puhutaan soodakattilasta ja turbiinin/generaattorin käytöstä (kuva 15). Tulosta tarkastellessa on
toki otettava huomioon, etteivät kaikki vastaajat työskentele ko. laitteiston parissa, vaan varsinaisia käyttäjiä on vähemmän kuin vastaajia. Osaamistasoa tässä tapauksessa haluttiin selvittää kuitenkin hieman laajemmin voimalaitoksella työskenteleviltä, jolloin arvioitavia väittämiä oli koko osaston (avainalueen) alueelta. Osaamisvaateita oli voimalaitoksen alueelta
kaikkein eniten. Voimalaitoksen väittämiin vastasi 35 henkilöä.
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VOIMALAITOS, Soodakattila, turbiini/generaattori

VOIMALAITOS: Soodakattila, turbiini/generaattori
Höyryturbiinin/generaattorin käyttö (kokonaisuuden
hallinta)
5,00
Sähkön jakelu
Turbiinin ohjaus (automaatiojärjestelmän avulla)
4,00
Jännitteen säätö

Loistehon säätö

Tahdistus

Turpiinin säätötavat
3,00
1,95
1,80
2,00
1,65
1,00
1,75
1,35

1,70
Väli- ja matalapainehöyryn lämpötilan säätö

1,70
2,00

0,00

1,90

Sähkön tuotannon maksimointi

1,20
2,75

1,80
2,35

Kaukolämpölaitoksen valvonta
2,90

Vesitykset

2,50

Varavoimajärjestelmän käyttö
Vuotojen tarkkailu (vesi/öljy/höyry)

Öljyn jäähdytys
Generaattorin jäähdytys

Esimerkki
Kuva 15. Esimerkki voimalaitoksen osaamisesta.

4.4 Johtopäätökset kartoituksen tuloksista

Edellä kartoituksen tuloksia on kuvattu kaikkien vastauksien keskiarvoilla. Tuloksen ollessa
selvästi alhainen voidaan siitä päätellä, että osaamisen ei siltä osin ole laajemmalla joukollakaan toivottavalla tasolla. Henkilötason vaihtelua keskiarvotulos ei luonnollisestikaan kerro.

Työturvallisuudessa löytyi muutama kohta, joita on syytä pohtia koko tehtaan tasolla. Toimenpiteetkin luonnollisesti kohdistetaan tällöin koko tehtaan osalle. Esimerkiksi turvavarttien
tuntemus oli laajasti lähes olematonta. Tästä syystä turvavarttien merkitystä on syytä korostaa
ja toteutusta ohjeistaa uudestaan koko tehtaalla.

Tietojärjestelmissä muutama järjestelmä oli selvästi tuntematon. Luonnollisena selityksenä
esimerkiksi Wedge-järjestelmän osaamattomuuteen on järjestelmän uutuus.

Prosessien osalta kehitystarpeet kohdistuvat hyvin pitkälti yksittäisiin henkilöihin. Keskimääräisesti prosessiosaaminen on kohtuullisen hyvällä tasolla. Toki aineistosta huomataan, että
esimerkkinä jo käytetty osaaminen soodakattilalla voimalaitoksella, on keskiarvotuloksiltaan
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varsin matala. Pääsyy tähän on voimalaitoksella työskennelleiden laaja osaamisväittämien
määrä. Tavoitteena ei joillakin osin olekaan tilanne, jossa kaikki osaavat kaikkea.

Tuotantoprosessien osalta kartoituksen materiaali puretaan pienempiin osiin ja tuloksia tarkastellaan vuorokohtaisesti. Tällöin pystytään vuorojen osaamistilannetta hahmottamaan vuorokokonaisuutena sekä myös henkilöittäin. Näin saadaan vuorokohtaista osaamista kehitettyä.
Kun vuorojen väliset eroavaisuudet saadaan myös näkyville ja saadaan työkalu, jolla havaitaan vuorojen väliset osaamisen erot. Tuotannon linjaorganisaation vastuulla on käydä läpi ja
tulkita kartoituksen tuloksia. Kehittämiskohteita haetaan tehdas-, osasto- ja vuorokohtaisesti.
Näistä havainnoista muodostetaan kehitysohjelmia, joilla prosessiosaamistasoa pyritään nostamaan. Vuorojen välillä suoritetaan vertailua ja varmistetaan, että eri vuoroissa on riittävä
määrä osaamista eri tehtäviin. Osa vajeesta täydennetään siirtämällä henkilöitä vuorosta toiseen.

Kunnossapito oli osaamiskokonaisuus, jossa osaamattomuus oli laaja-alaisinta. Tämä lopputyön ja Enocell Oy:n kehityshanke painottuukin siihen, kuinka kunnossapito-osaamista saataisiin kehitettyä ja mitkä seikat osaamisen kehittymiseen vaikuttavat. Prosessiosaamisen kehityshankkeita ei tässä työssä enempää selitetä eikä käydä läpi.

Tietojärjestelmät ja työturvallisuus ovat perusosaamista ja kytkeytyvät voimakkaasti myös
kunnossapidon osaamisen kehittämiseen. Turvallinen työskentely on Stora Enson ja Enocellin
ensisijainen tavoite, perusarvo, joten se on tarkasti huomioitava koulutettaessa henkilöitä uusiin töihin. Ilman nykyaikaisia tietojärjestelmiä ei nykyaikainen työyhteisö luonnollisestikaan
tule toimeen.

Enocell on määritellyt kunnossapidon olennaisen strategisena osaamisena myös tuotantotehtävissä. Kartoituksen tulosten tarkastelussa suurin huomio kiinnitettiin siis kunnossapitoosioon.

Kaikkia osaamistarpeita vastaavia osaamisia toki tarvitaan. Mutta yleensä osaamistarpeet ovat
niin runsaslukuisia, ettei millään yrityksellä ole mahdollisuutta panostaa kaikkiin osaamisiin
yhtä aikaa. Kehittäminen aloitetaan kaikkein tärkeimmistä osaamisista ja kriittisimmästä tarpeesta. Priorisointikeskustelu on tärkeä, jotta erityisesti johdolla, mutta mieluummin koko
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henkilöstöllä, on sen jälkeen yhteinen kuva niistä osaamisista, joista menestys riippuu. Osaamistarpeiden selvittäminen ja priorisointi on prosessi, jolla on tärkeä rooli strategian viennissä
käytäntöön. (Otala 2008, s.146 ja 147)

Enocell Oy:n johto on määritellyt laaja-alaisen osaamisen ja sen kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä painopistealueista. Laaja-alaisuudella käsitetään tuotantoprosessien ja kunnossapidon osaamista. Tehty kartoitus omalta osaltaan tukee sitä, että painopiste lähiaikoina on suunnattava kunnossapito-osaamisen kasvattamiseen. Prosessiosaaminen näyttäisi olevan kohtuullisen vahvalla tasolla. Tämä ei tietenkään kumoa sitä, ettei tuotannon eri osaprosessien kehittämistä ja osaamisen nostoa pitäisi myös jatkaa. Tuotantoprosessi on luonnollisesti koko Enocell Oy:n toiminnan ydin. Kuitenkin suurimmat haasteet ovat kunnossapitotaitojen kehittämisessä. Tätä näkemystä tukevat tehdyt haastattelut, joissa myös tulivat näkyviin tarpeet ja haasteet kunnossapitotöiden tekemisestä vuoroissa prosessihoitajien toimesta.
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5 Koulutus ja kehittäminen, mitä menetelmäksi?

5.1 Ammatillinen koulutus

Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus
sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä työelämään siirtyville nuorille että työelämässä
oleville aikuisille. Aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin kuin
nuoret. Heillä on myös mahdollisuus osallistua ammatilliseen lisäkoulutukseen, joka on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Ammatillisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen
osaamistarpeista, edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Ammatilliset perustutkinnot antavat laajat perusvalmiudet alan tehtäviin ja erikoistuneempaa osaamista jollakin
osa-alueella sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen, 2012)

Ammatillista koulutusta on käytetty nostamaan Enocell Oy:n osaamistasoa. Kaikki prosessityöntekijät ovat suorittaneet vähintään ammatillisen peruskoulutuksen. Valtaosin suoritetut
tutkinnot ovat prosessialalta, mutta osalla koulutus on sähkö-automaatio tai kone- ja metallialalta. Ammattitutkintoja on suoritettu työn ohella, varsinkin Enocell Oy:n käynnistysvaiheessa 1990-luvun alussa, mutta myös rekrytointivaiheissa 2000-luvulla.

Oppisopimuskoulutus on ollut rekrytointimuotona 2000-luvulla. Uusille prosessityöntekijöille
on solmittu oppisopimus, jonka pituus on ollut yleensä reilut kaksi vuotta. Oppisopimuksen
tavoitteena on ollut paperiteollisuuden ammattitutkinto. Perusvaatimuksena rekrytoinnille ja
oppisopimuksen sopimiselle on ollut suoritettu ammatillinen peruskoulutus. Kokemukset tästä
tavasta rekrytoida uutta työvoimaa ovat olleet positiiviset. On havaittu, että selkeä tutkintotavoite antaa ryhtiä opiskelijalle ja työnantajalle paitsi koulutusohjelman läpivientiin, niin myös
kunnolliseen perehdyttämiseen ja riittävän laajaan työtehtävien oppimiseen. Teoria- ja käytännön koulutuksen yhteen nivoutuminen onnistuu suunnitellummin.
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Kuten laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sanoo, antaa ammatillinen tutkinto myös tiettyjä säänneltyjä pätevyyksiä sekä vaatii koulutuksen järjestämistä niin, että mm. jatkokoulutuksen mahdollistavat vaateet täyttyvät. Tämä luonnollisesti motivoi myös osaa koulutukseen
osallistuvien joukosta. Kuvassa 16 on esitetty Suomen koulutusjärjestelmä.

Kuva 16. Suomen koulutusjärjestelmä (Opetushallitus 1.11.2011).

Ammatillisen koulutuksen vetovoiman ja arvostuksen eteen on tehty paljon töitä. Opetusministeriön mukaan tehty työ on myös tuottanut tulosta.

Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima ovat lisääntyneet Suomessa koko 2000luvun. Tämä näkyy muun muassa yhteishakutilastoissa lisääntyneinä hakijamäärinä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön teettämissä ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksissa tyytyväisyytenä ammatilliseen koulutukseen ja sen tuottamaan osaamiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima)

Ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää Euroopan ammatillista koulutusta entistä laadukkaammaksi ja vetovoimaisemmaksi.
Suomi osallistuu aktiivisesti Euroopan unionissa tehtävään yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja vetovoiman lisäämiseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012, Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoima)
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5.1.1 Ammatillinen peruskoulutus

Opetushallitus määrittele ammatillisen perustutkinnon seuraavasti: Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. (Opetushallitus, 25.8.2011)

Perustutkinto, peruskoulutus nimensä mukaan antaa perusteet, joilla ammattia, työtä tai tehtävää pystyy hoitamaan. Valitettavan usein työ heti tutkinnon suorittamisen jälkeen ilman työkokemusta ei voi olla kovin vaativaa. Tämä on luonnollisesti ymmärrettävää, mutta asettaa
paineita työpaikalle ja työnantajalle koulutuksen ja osaamisen lisäämisen suhteen.

Enocell Oy:tä ja selluteollisuutta lähinnä oleva perustutkinto on prosessiteollisuuden perustutkinto, joka nykymuodossaan on vielä varsin nuori. Tutkinnon perusteet hyväksyttiin
1.8.2010. Tutkinto on muodostettu liittämällä paperi-, levy-, saha- ja kemianteollisuuden perustutkinnot sekä yhdistämällä tutkintoon osakokonaisuuksia, joissa keskitytään useille aloille
yhteisiin mm. kunnossapitoon liittyviin aiheisiin. Paperiteollisuuden perustutkinto oli aiemmin se, jonka suorittamisen jälkeen haettiin ja siirryttiin paperiteollisuuden (ml. selluteollisuus) palvelukseen. Tutkinto keskittyi hyvin pitkälti paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden
prosesseihin ja vaati niiden osaamista. Tutkinnon perusteissa ei vaadittu kovin paljon perehtymistä kunnossapito-osaamiseen. Tutkinnon perusteissa oli henkenä tehdä suorittajia selviytymään paperiteollisuudessa vallalla olleista tarkasti rajatuista vakanssitehtävistä. Viimeisimmät paperiteollisuuden perustutkinnon perusteet olivat voimassa 1.8.2000–1.8.2010.

Teollisuudessa ja työpaikoilla tapahtuneista muutoksista johtuen paperiteollisuuden perustutkinnon perusteet eivät enää olleet ajan vaatimusten mukaiset. Lisäksi varsinkin paperiteollisuudesta tulleet negatiiviset uutiset lakkautettavista tehtaista ja tuotantolinjoista johtivat siihen, ettei paperiteollisuuden perustutkinnon opiskeluun ollut riittävästä opiskelijoita. Opetushallitus asetti työryhmän päivittämään tutkinnon perusteita ja siinä yhteydessä hyvin pian havaittiin, että kannattaa tehdä yksi yhteinen perustutkinto prosessialalle.

Prosessiteollisuudessa, puhuttiinpa metsä-, kemian-, kaivos-, levy- tai jopa elintarviketeollisuudesta, löytyy hyvin monia yhteisiä tekijöitä. Periaatteiltaan monet osaprosessit ovat samo-
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ja, käytetään samanlaisia peruslaitteita, automatiikka on yhteneväistä eri aloilla ja kunnossapitotöitä tehdään tehdaslaitoksesta ja prosessista riippumatta. Prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteissa todetaankin, että prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on ammatilliset perusvalmiudet suorittaa prosessissa tavanomaisia, päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä, valvoa laitteistojen kuntoa ja toimia yhteistyössä kunnossapito- ja huoltohenkilöstön
kanssa.

Tutkinnossa on useampi koulutusohjelma, jonka avulla erikoistutaan alakohtaisesti. Myös
paperiteollisuuden koulutusohjelmaan kuuluu prosessitekniikan perusteiden ohella kohtuullisen laaja käynnissäpidon opintokokonaisuus, johon kuuluu että opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa


noudattaa työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja



varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa



huolehtia työalueen siisteydestä ja prosessilaitteiden puhtaudesta



suorittaa kunnonvalvontaa erilaisin menetelmin



hoitaa voiteluhuoltoon liittyviä tehtäviä



huoltaa prosessi- ja automaatiokenttälaitteita



erottaa laitteita prosessista häiriön tai huollon ajaksi



käyttää nostimia ja nostoapuvälineitä



noudattaa työssään toimintajärjestelmän ohjeita ja määräyksiä



tulitöiden turvallisuuden edellyttämät taidot



lukea ja tulkita prosessiteollisuudessa käytettäviä teknisiä dokumentteja



hyödyntää työssä tarvittavia raportteja ja tietojärjestelmiä



työskennellä aiheuttamatta vaaraa ihmisille ja ympäristölle



antaa ensiapua



toimia yhteistyössä käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä toisten työntekijöiden kanssa



lajitella ja hävittää työssään syntyvää jätettä.

(Prosessiteollisuuden perustutkinto 2010, s.25)

Tällaisen osaamisen hankkiminen palvelee tulevaisuuden osaamistarpeita, joita Enocell
Oy:ssä on määritelty. Moniosaaminen on se mitä tulevaisuudessa kaivataan. Entistä enemmän
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myös tuotannon prosessinhoitajien tehtäviin kuuluu kunnossapito tai edellä tutkinnon perusteissa käynnissäpitotehtäviksi kutsuttuja töitä ja vastuita.

Kyseisen tutkinnon perusteilla ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet syksyllä 2010. Koulutus kestää kolme vuotta, joten ensimmäiset valmistuvat opiskelijat ovat vasta tulossa työmarkkinoille. Täten tarkkaa kuvaa siitä, miten tutkinnon muutos on onnistunut, ei vielä ole.
Uudet tutkinnon perusteet ovat näkyneet Enocellissä siinä, että koulutukseen sisältyvää työharjoittelua on tehty enemmän myös kunnossapitoyhtiön töissä, selvästi kunnossapitotehtävissä.

Perinteisesti suurin osa prosessinhoitajan tehtäviin rekrytoiduista on suorittanut paperiteollisuuden perustutkinnon. Saadakseen myös laajempaa kunnossapito-osaamista Enocell rekrytoi
huhtikuussa 2010 henkilöitä, joilla taustana oli suoritettu tutkinto sähkö- tai automaatioalalta.
Rekrytointi tapahtui oppisopimuskoulutuksena ja tavoitteena on, että oppisopimusaikana henkilöt omaksuvat sellutehtaan prosessitehtävät. Tämän ajatellaan olevan yksi keino, jolla saadaan enemmän kunnossapito-osaamista tuotanto-organisaatioon. Varsinkin riittävän sähkö- ja
automaatio-osaamisen hankkiminen ilman sopivaa peruskoulutustaustaa on katsottu olevan
liian vaikeaa työn ohessa opiskeltavaksi. Myös sähköalan lainsäädäntö asettaa tiettyjä rajoja
(työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus ja sähköturvallisuusmääräykset).

Myös kone- ja metallialan perustutkinto antaa valmiuksia, jotka ovat tarpeellisia tulevaisuuden prosessiteollisuuden työntekijälle. Varsinkin automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma vastaa hyvin monia sellutehtaan työn vaateita.

Yhteistä kaikille edellä kuvatuille perustutkinnoille (peruskoulutukselle) on, että niiden soveltuvuus tulevaisuuden osaamishaasteisiin perustuu niiden monipuolisuuteen sekä siihen, että
ne kouluttavat sekä tuotanto- että kunnossapitotehtäviin.

Peruskoulutuksen yhteydessä puhutaan myös useimmiten työelämään tulevista nuorista. Tällöin on nuorten ja työnantajan odotukset saatava kohtaamaan.

Nuorten odotukset. Nuorten epärealistinen käsitys omasta itsestään, osaamisestaan ja työelämävalmiuksistaan on täysin luonnollista. Ilman tätä ominaisuutta jäisivät monet haastavat ja
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vaativat työtehtävät hoitamatta. Toki on muistettava, että nuoret oppivat työelämään ja työhön
kokemuksen ja vaihtelevien työtehtävien kautta. (Kiviranta 2010, s.86)

5.1.2 Ammattitutkinnot (näyttötutkinnot)

Paperiteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneita on Enocellin tehtaalla 102 kpl (Stora Enso,
henkilötietojärjestelmä SAP 17.4.2012). Ammattitutkinnolla on kohtuullisen pitkät perinteet
Enocellissä. Ensimmäiset työntekijät suorittivat ammattitutkinnon jo 1990-luvun alussa. Viimeisimmät suoritukset ovat vuodelta 2006. Paperiteollisuuden ammattitutkinnon perusteet
ovat myös muuttuneet pariin otteeseen 90-luvun alun jälkeen. Nykyiset tutkinnon perusteet
ovat olleet voimassa 1.8.2007 saakka.

Opetushallitus määrittelee näyttötutkinnot seuraavasti: Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille
suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt
työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot,
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona. (Opetushallitus, 12.2.2012)

Enocellissä on siis kokemusta ammattitutkinnoista. Ammattitutkintoja on suoritettu paljon
työn ohessa. Suorittajina ovat olleet aiemmin 90-luvulla jo pidemmän aikaa työsuhteessa olleet, mutta tällaisia suorittajia on viime vuosina ollut hyvin vähän. Pääasiassa varsinkin 2000luvulla ammattitutkinnon suorittajat ovat olleet oppisopimuksella määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä. Henkilöt ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta jatkaneet vakituisina
työntekijöinä oppisopimusajan jälkeen. Ammattitutkinto varsinkin oppisopimuksen yhteydessä on todettu hyväksi koulutusmuodoksi ja tutkinto hyväksi tavoitteeksi.

Vuonna 2007 voimaan tulleisiin ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteisiin laajennettiin erilaisten prosessikokonaisuuksien lukumäärää vastaamaan paremmin erilaisten tuotantolinjojen tarpeita (massa, paperi, kartonki ja jalostus). Suurin muutos oli kuitenkin kunnossapito-osioiden laaja lisääminen tutkinnon perusteisiin. Tällöin mahdollistui osaamisen näyttäminen myös kunnossapitotehtävistä. Paperin tutkinnon osat vastaavat sisällöltään paremmin prosessihenkilöiden suorittamien kunnossapitotöiden vaateita. Aiemmin näitä oli verrattu kun-
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nossapidon ammattitutkinnon osiin. Kunnossapidon tutkinto on osoittautunut kuitenkin liian
vaativaksi suurimmalle osalle prosessityötä tekeville. Tutkinto vaatii selvästi laajempaa ja
syvällisempää paneutumista kunnossapitotehtäviin. Sähkö-, automaatio- ja metallialan ammattitutkinnot vaativat myös työn ohella opiskeltaessa pelkästään em. aloille ominaisia työtehtäviä.

Paperiteollisuuden ammattitutkinnon kunnossapito-osiot ovat (Näyttötutkinnon perusteet,
paperiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinto, 2007, s.9):


Sähkölaitteiden kytkentä ja vaihto



Sähkökäytöt



Prosessiautomaatio



Automaatiokenttälaitteiden huolto



Automaatiojärjestelmien ylläpito



Pneumatiikan huolto



Hydrauliikan huolto



Kunnonvalvonta ja mittaukset



Kunnossapidon tietojärjestelmät



Prosessilaitteiden huolto



Voiteluhuolto



Voimansiirto



Pumppaus



Hitsaus



Haalaukset, nostot ja telinetyöt



Höyry- ja sähköjärjestelmät

Tutkinnossa on tutkinto-osio osattava joko käsitteellisellä tai toiminnallisella tasolla. Tämä
mahdollistaa osioiden valinnan tutkintoon myös eri taustan omaaville. Monessa tapauksessa
käsitteellinen taso on riittävä taso toimimaan ainakin kunnossapitoa avustavissa tehtävissä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on kyseessä kokeneiden työntekijöiden koulutus. Tällöin on kokeneiden vuosien työuran tehneiden työntekijöiden ja työantajan odotukset saatava
kohtaamaan.
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Kokeneiden odotukset. Pitkissä ja usein myös vakiintuneissa työsuhteissa riski vääriin tai erilaisiin odotuksiin on yllättävän suuri. Usein ajatellaan, että kyllä pitkään töissä olleet tietävät,
mitä pitää tehdä. Tämä johtaa siihen, että työsuhteeseen liittyy erilaisia odotuksia ja käsityksiä, mutta yhteisiä selviä sopimuksia ei kuitenkaan ole. Kokeneet ovat saaneet tehdä töitä kohtalaisen turvalliseksi koetussa ympäristössä. Heille on tarjottu etenemisen ja kehittymisen
mahdollisuuksia sitoutumisen ja tuottavan työn vastineeksi. Kokeneet odottavat näiden lisäksi
myös asiallisia keskusteluja esimiesten kanssa. He haluavat tulla kuulluksi oman työnsä asiantuntijoina sekä muutoksissa jo aiemmin mukana olleina. (Kiviranta 2010, s.88)

Enocell Oy:ssä oppisopimuskoulutusta, joka tähtää ammattitutkintoon, on käytetty rekrytointiväylänä tai oikeammin perehdytys- ja koulutusväylänä uudelle työntekijälle. Tämä on koettu
hyväksi muodoksi kouluttaa uusi työntekijä siten, että hänellä on riittävä näkemys koko tehtaan prosesseista. Koulutuksen onnistumista on auttanut se, että rekrytoiduilla henkilöillä on
ollut jo työkokemusta.

Ammattitutkinnot vastaavat kohtuullisen hyvin sisällöltään niihin kehittämistarpeisiin, joita
Enocellissäkin on. Ammattitutkinto kuitenkin vaatii peruskoulutuksen lisäksi työkokemusta
muutaman vuoden. Koko tutkinnon suorittaminen vaatii varsin laaja-alaista osaamista ja välttämättä koko tutkinnon vaateiden mukaista laajaa työssä oppimista ei aina pystytä kohtuudella
järjestämään työpaikalla. Myös muita tarkemmin räätälöityjä koulutusmuotoja tarvitaan varsinkin kunnossapito-osaamisen parantamiseksi. Työn myöhemmässä vaiheessa palataan näihin räätälöityihin kokonaisuuksiin.

5.2 Työssä oppiminen

Henkilön osaamista voidaan kehittää osana työtä tai tiiviisti hänen työhönsä kytkettynä. Oppiminen ja kehittyminen kiinnitetään tällöin kokemukseen. Työ hyödynnetään sekä oppimisen
lähteenä että uuden opitun asian soveltamisen välittömänä kohteena. Työhön kytkeytyvä oppiminen perustuu aktiiviseen reflektion harjoitteluun ja hyödyntämiseen. Työtä lähellä olevat
oppimisen muodot voidaan suunnitella joko kehittämään tekijänsä ammattitaitoa laajasti nykyisiä tai tulevia tehtäviä ajatellen tai jotakin tiettyä kapeampaa erityisosaamista tavoitellen.
Työntekijän osaamista voidaan kehittää tarkoituksellisesti työtehtävien avulla muun muassa
seuraavasti:
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työnkierto



sijaisuuksien hoito ja moniosaaminen



erityistehtävät



työn muotoilu



projektiosallistuminen ja kehityshankkeisiin osallistuminen



tutorointi



mentorointi



kehityskeskustelut



työnohjaus



toiminnassa oppiminen (action learning)

(Viitala 2005 s. 261 ja 262)

Koulutus ja osaamisen kehittäminen mielletään hyvin usein koulutusohjelmiksi, luokkahuone
oppitunneiksi. Kuten kuvassa 17 oleva kuvio (Hätönen) osoittaa, voidaan henkilöstön kehittäminen toteuttaa hyvin monin eri menetelmin. Yhä useammin käytännössä toimivat menetelmät löytyvät työssä oppimista tukevista vaihtoehdoista.

Kuva 17. Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja (Hätönen 2004, s. 52).
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Behavioristinen toimintamalli on elänyt pitkään yritysten henkilöstön kehittämistoiminnassa.
Syynä on usein yksinkertaisesti se, että kurssien tarjoaminen oletettuihin yleisiin osaamispuutteisiin on sekä helppoa että tuttua. Joskus koulutus katsotaan jopa palkkioksi hyvistä työsuorituksista. Huonoimmassa tapauksessa sekä esimiehet että työntekijät käsittävät osaamisen
kehittämisen vain koulutusten valinnaksi kurssivalikoimasta. (Viitala 2004, s. 256)

Työn ohessa oppimista leimaa myös se, että on vaikea ilmaista, mitä itse asiassa opitaan (vrt.
hiljainen tieto, tacit knowledge). Jonkinlaista oppimista vain tapahtuu jokapäiväisen ongelmanratkaisun ja arkisten työtehtävien lomassa huomaamatta. Keskeisin ero työn- ja kouluoppimisen välillä on se, että työn keskeisin tavoite ei ole oppia, vaan saada työt tehdyiksi. Tästä
huolimatta työ on monenlaisen oppimisen ympäristö. (Eteläpelto et al. 2007, s.203)

5.3 Hiljainen tieto

Enocellissä on eläköitymässä lähimmän kolmen vuoden aikana lähemmäs parikymmentä
työntekijää. Heidän mukanaan luonnollisesti poistuu paljon kokemusta. Eläkkeelle lähtevien
joukossa on monta pitkän työuran tehnyttä kunnossapito osaajaa. Varsinkin heidän tietonsa ja
osaamisensa täytyisi saada siirrettyä taloon jääville.

On olemassa näkyvää ja hiljaista tietoa. Näkyvä tieto on numeroita, kaavoja, ohjeita, kuvia
yms. Tätä informaatio on olemassa ja nykyisin myös kohtuullisen hyvin arkistoituna. Hiljainen tieto on haastavampaa.

Hiljainen tieto on jotakin, jota on vaikea ilmaista toisille. Se on hyvin henkilökohtaista ja vaikeaa muotoilla niin, että se voitaisiin siirtää toisille. Hiljaista tietoa ovat henkilökohtaiset käsitykset, näkemykset ja aavistukset. Hiljainen tieto on juurtunut yksilön toimintaan ja kokemukseen, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Hiljaisesta tiedosta voidaan myös erottaa kaksi
ulottuvuutta: tekninen ja tiedollinen ulottuvuus. Tekninen ulottuvuus pitää sisällään vapaamuotoista ja vaikeasti määriteltävissä olevia taitoja. Tästä voidaan käyttää nimitystä ”knowhow” eli tietotaito. Tämä tietotaito on kerääntynyt vuosien kokemuksella ja on ammattilaisilla
”sormenpäissä”. Näitä taitoja on vaikea kertoa toisille. Toinen eli tiedollinen ulottuvuus pitää
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sisällään kaavoja, malleja, uskomuksia ja odotuksia. Nämä asiat ovat niin piintyneinä mielissämme, että otamme ne itsestään selvyyksinä. Tiedollinen ulottuvuus heijastaa näkemyksiämme todellisuudesta (mitä on) ja tulevaisuudesta (mitä tuleman pitää). (Moilanen et al.
2005, s. 28)

Hiljaisella viitataan sekä siihen, että se ei nouse yrityksessä helposti näkyviin, ja siihen, että
sitä ei osaamisen haltija välttämättä itsekään tunnista. Hiljaisen tiedon saaminen näkyville
edellyttää monenlaisten asioiden toteutumista. (Viitala 2005, s.132)

Haasteena siis on, kuinka eläköityviltä henkilöiltä saadaan tietoa siirrettyä töihin jääville?
Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy, jonka takia tämän hiljaisen tiedon siirrosta ollaan hyvin
kiinnostuneita myös Enocellissä. Oppisopimuskoulutuksessa on parhaillaan kymmenen uutta
rekrytoitua henkilöä. Heille pitäisi saada siirtymään tietotaito, joka on kertynyt organisaation
konkareille vuosien kokemuksesta.

Osaamista koetetaan myös laajentaa, jolloin puhutaan uusien tietojen ja taitojen hankkimisesta. Toivotaan moniosaamista, johon kuuluu prosessiosaamisen lisäksi kunnossapitoosaamista. Kokeneita kunnossapidon ammattilaisia työskentelee vuoroissa ja heiltä pitäisi
saada tieto siirtymään myös laajemmalle joukolle. Totta on, etteivät osaajat aina itsekään tunnista omaa osaamista. Tällöin ei välttämättä huomata antaa omaa hyödyllistä osaamistaan
laajempaan käyttöön. Oma haasteensa on myös sillä, että tehtaalla työskennellään viidessä
vuorossa. Myös eri vuorojen välillä pitäisi tieto saada siirtymään samaan tapaan kuin normaalisti käsitetään siirtyvän yksittäisten henkilöiden kohdalla.

Kuinka tätä hiljaista tietoa saadaan siirtymään? Tiedon siirtymistä täytyy edesauttaa kaikin
mahdollisimman keinoin. Pelkästään toivomalla sitä ei valitettavasti riittävästi tapahdu. Esimiehillä tämän työn onnistumisessa on luonnollisesti suuri rooli ja tullaankin siihen, että
osaamista on johdettava. On luotava suotuiset olosuhteet siihen, että hiljaista tietoa pystytään
siirtämään ja osaamista kehittämään. Osaamisen johtamista käsiteltiin jo tässä työssä aiemmin, mutta myös hiljaista tietoa pitäisi pystyä johtamaan. Yksinkertaistaen pitäisi kai sanoa,
että näkymätön tieto pitäisi saada näkyville. Hiljaisen tiedon johtamismallia esitellään kuvassa
18.
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Hiljainen tieto 

Näkyvä tieto 

TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN
Mikä tieto, tarpeellinen ja tärkeä
tieto, kenellä sitä on, kenelle siirretään?

NÄKYVÄKSI TEKEMINEN
Sanat, käsitteet, tarinat, mielikuvat, kuvaukset, mallit, järjestelmät

SISÄISTÄMINEN
Omaksuminen, harjoittelu ja vakiinnuttaminen osaksi ajattelua ja
toimintaa

JAKAMINEN JA SIIRTÄMINEN
Erilaiset jakamisen ja siirtämisen
keinot

Kuva 18. Hiljaisen tiedon johtaminen (Kiviranta 2010, s.173).
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6 Reittikartta tulevaisuuteen

6.1 Tavoitteet, visio

Kun määritellään Enocellin sellutehtaan tulevaisuuden tavoitteita prosessinhoitajien, tuotannossa työskentelevien työntekijöiden osaamisen osalta, nousee tehtyjen haastattelujen perusteella selvästi esille moniosaamisen tarve. Moniosaamisella Enocellin tapauksessa tarkoitetaan paitsi laajempaa vähintään kahden eri avainalueen (osaston) tehtäväkokonaisuuden
osaamista, myös laajempaa kunnossapidon osaamista oman varsinaisen prosessitehtävän sisältämän vastuun lisäksi.

Enocellissä myös pidetään selvänä, että osa halutusta osaamisesta saadaan hankittua ainoastaan rekrytoimalla uusia sopivan opiskelu- ja/tai työkokemuksen omaavia henkilöitä. Näin
varsinkin on tehtävä, kun puhutaan sähkö- ja automaatio-osaajista.

Enocellin henkilöstön keski-iän ollessa 44,9 vuotta (24.3.2012) on tietenkin luonnollista, että
vakinaisen henkilöstön osaamistason nostoon tuleville työvuosille on myös tehtävä kehittämissuunnitelmia. Tavoitteena on laajentaa vahvaa prosessiosaamista sekä kehittää kunnossapitotaitoja nimenomaan mekaanisen kunnossapidon osalta.

Tulevaisuuden visiona on, että tuotannossa on joka avainalueella, joka vuorossa, tiivis saumattomasti yhdessä toimiva ryhmä. Ryhmät pystyvät toimimaan yhteistyössä toisten avainalueiden ryhmien kanssa keskittäen resursseja tuotantotilanteen vaatimiin kohteisiin. Kussakin ryhmässä on alueella tarvittava sähkö-, automaatio-, ja mekaanisen kunnossapidon osaaminen. Ryhmän toimintaa johtaa valvomonhoitaja, yhteistyössä vuoropäällikön kanssa. Ryhmän henkilövahvuus on 4-6 henkilöä per avainalue.

Seuraavassa kuvassa 19 on havainnollistettu sitä, kuinka matka nykytilasta tulevaisuuden visioon ja haluttuun tavoitteeseen vaatii aikaa ja sen on mahdollista tapahtua vain askel kerrallaan. Eikä kehittymistä, matkan edistymistä, voi tapahtua ilman konkreettisia toimenpiteitä.
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Tulevaisuuden
visio

Osaaminen
Kehitystavoitteet
Reittikartta

Reittikartta

- Toimenpide x
- Toimenpide y
- Toimenpide z

Reittikartta
- EC kupikoulu
- Tutorit toiminnassa
- Wedge jatkokurssi
- Toimenpide ba

Osaamiskartoitus

- Kattilanhoitajan at
- Jatkuvan par. ryhmät
- SAP-kurssi
- Toimenpide ab

TOIMENPITEET
- lyhyt-, keskipitkä ja pitkä aikajänne

Aika

2011

2013

201
5

Kuva 19, Enocell Oy:n reittikartta osaamisen kehittämiseen. Etenemisen on tapahduttava
tavoite ja toimenpide kerrallaan.

Haluttu muutos ja kehittyminen moniosaamisen suuntaan ei myöskään välttämättä tapahdu
nopeasti ja helposti. Järjestelmiä ja prosesseja voidaan muuttaa, mutta osaltaan muutos ja kehittyminen vaativat nimenomaan käyttäytymisen muutosta ja käyttäytyminen taas ei välttämättä muutu ainakaan pysyvästi ellei myös tapahdu syvällisempää kulttuurimuutosta. Yksilöinäkin muutoksen ymmärtäminen vaatii paljon. (Ruohotie 2002, s.225)

Enocellissäkin muutoksen saattaminen pysyväksi vie aikaa. Prosesseja voidaan kehittää ja
työtehtäviin voidaan luoda laajempia monipuolisempia tehtäväkokonaisuuksia, mutta paljon
on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei aloitettua muutosta koeta lyhytaikaisena kokeiluna ja
palata entiseen tuttuun toimintatamalliin. Kuten aiemmin tässä on kuvattu, historia vaikuttaa,
eikä käyttäytymisen ja kulttuurin muutos toteudu ilman johdonmukaista toimintaa selkeine
tavoitteineen.

Kuvassa 20 on kuvattu muutoksen hallinnan vaatimaa kokonaisuutta, pysyvän muutoksen
aikaansaamiseksi on kyettävä muuttamaan myös vallitsevaa kulttuuria uskomuksineen ja arvoineen.
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Kuva 20. Muutoksen hallinta ja vaikeus (Salminen, 2012).

6.2 Toimenpiteet

Uutta osaamista voidaan hankkia rekrytoimalla uusia työntekijöitä. Tavoitteena Enocellissä
on palkata lähivuosina, lähinnä eläkkeelle poistuvien tilalle, uusia työntekijöitä.

Kypsässä vaiheessa olevassa organisaatiossa on keskimääräinen vaihtuvuus noin seitsemän
prosenttia. Se on monen tutkijan mielestä tavoitetila. Silloin organisaatio uudistuu luonnollisen poistuman kautta, kun samalla rekrytoidaan uusia nuoria työntekijöitä. (Moisalo 2010,
s.448)

Enocell Oy:n henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus on huomattavasti alle seitsemän prosentin. Rekrytointeja on kuitenkin tehty jonkin verran. Oppisopimusryhmä aloitti huhtikuussa
2011 ja tässä rekrytoinnissa pyrittiin henkilöiden valinnassa ottamaan huomioon Enocellin
tulevaisuuden osaamistarpeet moniosaamisen ja/tai kunnossapito-osaamisen suhteen. Ryhmän
koko oli kymmenen henkilöä. Koulutus- ja työtaustat ovat oppisopimuskoulutukseen (työsuhteeseen) rekrytoiduilla henkilöillä kahdeksalla sähkö ja/tai automaatioalalta ja kahdella metallialalta. Rekrytoidut henkilöt sijoittuvat eri vuoroihin ja näin täydentävät vuorojen osaamista.
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Ajatuksena on, että Enocell Oy kouluttaa henkilöille sellutehtaan prosessin vaatiman osaamisen ja henkilöt tuovat mukanaan Enocelliin koulutus- ja työtaustansa mukaista uutta osaamista. Seuraavaa oppisopimuskoulutusryhmää on ajateltu rekrytoitavaksi vuoden 2013 alkupuolella. Ryhmä on kooltaan noin kymmenen henkilöä ja töissä suoritettavan koulutuksen tavoitteena on joko perus- tai ammattitutkinto.

Rekrytoinnissa on nykyään välttämätöntä korostaa tiedon prosessointitaitoja ja oppimiskykyä,
mikä nostetaan vähintään aiemman osaamisen ja työkokemuksen rinnalle tärkeäksi valintakriteeriksi. Palkattavien uusien henkilöiden asenne uuden oppimista ja jatkuvaa kehittymistä
kohtaan ovat yrityksen kannalta tärkeämpi asia kuin sinänsä se, miten kokelas on joskus aikaisemmin jossain pärjännyt. (Viitala 2005, s. 239)
Tätä oppimiskyvyn ja – valmiuden osaamista pyrittiin myös viimeisimmässä rekrytoinnissa
varmistamaan. Tällaisen kyvyn tai valmiuden toteaminen, kuten Viitala myös kirjoittaa, ei ole
rekrytointitilanteessa kovinkaan yksinkertaista.

Uusien henkilöiden rekrytointi ei luonnollisestikaan ole kokonaisratkaisu osaamistason nostamiseen tavoitellulle tasolle. Uusien henkilöiden rekrytoinnit ja heille suunnatut koulutusohjelmat ovat niitä toimenpiteitä, joilla osaamista koko tehtaan osalla kehitetään. Samalla uudet
työntekijät toimivat myös koko kulttuurin muutoksen tukena. Heillä ei ole kaikkia samoja
vanhoja työpaikan kulttuuriin kuuluvia uskomuksia, arvoja, olettamuksia ja normeja kuin pidemmän työsuhteen omaavilla. Tämä toimii myös apuna, kun haetaan muutosta laajemman
osaamistason suuntaan.

Vakinaisen henkilöstön osaamistason nostamiseen on käytettävä useita keinoja. Työssä oppiminen on hyvin monessa tapauksessa se luonnollisin ja sujuvin keino uuden oppimiseen ja
osaamisen laajentamiseen. Työn osiossa, 5.2 työssä oppiminen, on kuvattu niitä muotoja, joilla työssä oppimista voi harjoittaa. Kun tavoitteena on keskittyä kunnossapito-osaamisen laajentamisen keinoihin, niin Enocellissä aluksi on ajateltu tukeutua muutamiin tätä kehitystä
tukeviin menetelmiin.

Perusajatuksena on muotoilla työtä ja työtehtäviä siten, että kaikkiin työtehtäviin kuuluu myös
kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat tekniset kenttäkierrokset,
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jotka suoritetaan ennalta laaditun aikataulun mukaan. Kierroksella ennalta määrättyihin kohteisiin tehdään mittauksia, joissa määritellään mm. tärinäarvoja ja lämpötiloja. Lisäksi kierroksella tehdään aistinvaraista havainnointia laitteiden tilasta. Havainnot myös kirjataan muistiin. Tehtäviin kuuluu myös pieniä kunnossapidollisia töitä, öljytäyttöjä, suodattimien kunnon
tarkastuksia, rotametrien puhdistusta yms. Kierroksilla käytetään apuvälineenä pientä kämmentietokonetta (tiedonkeruulaite), joka ohjaa työntekijän suoritusta tietokoneessa olevan
ohjelman (SKF Analyst, SKF Oy:n toimittama kunnossapidon kunnonvalvontajärjestelmä)
avulla. Kerätty mittausdata tallentuu kunnossapidon järjestelmään jatkoanalysoitavaksi. Toiminta käynnistyi Enocellissä syksyllä 2011 ja on laajentunut koko tehtaan alueella alkuvuodesta 2012.

Enocellissä toimii prosessinhoitajina henkilöitä, joilla on pitkä työkokemus myös kunnossapidossa. Tarkoituksena on ohjata toimimaan heitä mentoreina, opettajina tai ohjaajina. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisuus henkilöiden toimimiseen työparina. Toinen henkilöistä on
laajan kokemuksen omaava kunnossapitotaitoinen prosessinhoitaja ja toinen kohtuulliset perustaidot omaava (nuorempi) työntekijä. Muutamia hyviä esimerkkejä toiminnasta löytyy,
esimerkiksi sähköpuolen tehtävistä on mentoritoiminnalla tehty kirjallista opastusaineistoa
laajemminkin käytettäväksi. Vastaava toimintamalli on otettavissa käyttöön päivitettäessä
tehtaan muitakin työnopastusohjeita. Mentori-toimintaa on siis tarkoitus jatkossa laajentaa ja
tehdä myös systemaattisemmin. Tämä vaatii ennalta suunnitellun ohjelman sekä koulutusta
mentoreina toimiville.

Kehityshankkeisiin osallistumista on mahdollista helpottaa aktivoimalla jatkuvan parantamisen toiminta. Muutaman vuoden hiljaisemman ajan jälkeen Enocell on yhdessä kunnossapitoyhtiö Eforan kanssa aktivoimassa jatkuvan parantamisen ryhmien toiminnan molemmissa
yhtiöissä. Ennakkohuoltoon ja käyttäjäkunnossapitoon on perustettu oma ryhmänsä. Ryhmän
päätehtävänä on kehittää ennakkohuoltotoimintaa siten, että toimintaan osallistuu sekä Enocellin että Eforan työntekijöitä.

Selkeää kunnossapitotaitoa kehittämään suunniteltua koulutusta tarvitaan myös. Yhteisymmärrys kaikilla tasoilla periaatteessa on, että prosessityöntekijöillä täytyy olla perusosaaminen
kunnossapidosta. Yksinkertaisimmillaan se pitää sisällään ymmärryksen siitä, kuinka Enocellissä vika, häiriö, seisokki yms. kunnossapitotilanteissa toimitaan. Kunnossapitoa avustavia
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tehtäviä on tarjolla lähes aina, käsipareja tarvitaan monesti useampia. Ajatuksena on tarjota
kolmen tasoista koulutusta. Peruskoulutus tasolla 1 sopii kaikille prosessissa työskenteleville.
Tasolla 2 tarvitaan hieman enemmän teknistä perusosaamista, kokemusta kunnossapitotehtävistä sekä aitoa kiinnostusta kehittää itseään kunnossapitotehtäviin. Kolmas ja laajin taso on
selvästi vaativin. Koulutus valmistaa tarvittaessa jopa ammattitutkinnon suorittamiseen. Lähinnä kyseeseen tullee paperiteollisuuden ammattitutkinnon kunnossapito-osioiden suorittaminen, mutta mahdollista on suorittaa myös osioita kunnossapidon ammattitutkinnosta, joka
kuitenkin on selvästi vaativampi tutkinto kuin paperiteollisuuden ammattitutkinto.

Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuskuntayhtymä on rakentamassa parhaillaan prosessiteollisuuden koulutuskeskusta
(Prosessimo) tiloihinsa. Tiloihin tuleva prosessilaboratoriolaitteisto mahdollistaa prosessin
käytön ohella myös hyvän mahdollisuuden paneutua laitteistojen tyypillisiin häiriöihin ja vikatilanteisiin. Käytettävissä tiloissa ovat muun muassa sellun keittolaitteisto, Feston fluid lab
laitteisto, lasersuuntauslaite, värähtelymittauslaitteisto, venttiilien testauslaitteisto sekä sähköasennus- ja testauspöytä. Laboratorio-olosuhteissa pystytään siis demonstroimaan hyvin teollista prosessia, esimerkiksi Enocellin selluprosessia.

Koulutusta on siis ajateltu tarvittavan kolmen tasoista. Seuraavassa kuvassa 21 on kuvattu
koulutusohjelmien suunniteltua sisältöä ja laajuutta. Koulutukseen sisältyy luokkahuone- ja
laboratoriokoulutusta sekä työssä oppimista työpaikalla sekä lopputentti, jolla voidaan selvittää koulutuksen tehokkuutta ja onnistumista.
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Kunnossapidon koulutus
- aikataulutetut koulutusosiot (n. 1,5 - 2,5 vuoden aikana)
1. Kunnossapidon perusosaaminen (6 teoriapäivää)
KUPI
perusteet

KUPI
perusteet

Voiteluhuolto

Prossessi
laitteet

Tehonsiirto

Kunnonvalvonta

+ suullinen tentti

2. Kunnossapidon perusosaaja (10 teoriapäivää)
x2

x2

x2

x2

x2

+ kirjallinen ja suullinen
tentti sekä näyttö yhdestä
aiheesta

- Työssäoppimista Eforassa (kunnossapidossa) n päivää

3. Kunnossapidon osaaja (15 teoriapäivää)
x3

x3

x3

- Työssäoppimista Eforassa (kunnossapidossa) n+n päivää
- Mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen

x3

x3

+ kirjallinen ja
suullinen tentti
sekä näyttökoe
kolmesta aiheesta

Kuva 21. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa suunniteltu koulutuskokonaisuuden periaate Enocell Oy:n prosessinhoitajille.
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7 Johtopäätökset
Metsäteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut. Suomen metsäteollisuudella aiemmin
ollut tuottavuusetu on perustunut korkeaan investointiasteeseen ja uusimpaan teknologiaan.
Investoimalla Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä ei voida enää kasvattaa, vaan on haettava uusia toimintatapoja. Nykyaikaiset toimintatavat yhdessä henkilöstön korkean ja monipuolisen osaamisen kanssa näyttäisivät muodostavan keinon, jolla kasvavaan kansainväliseen
kilpailuun pystytään vastaamaan.

Osaamisella tulee olemaan yhä suurempi merkitys. Julkisen vallan panostuksilla tutkimus- ja
koulutushankkeisiin on toki merkitystä, mutta suurin vastuu siitä, että osaamista kehitetään,
on metsäteollisuusyrityksillä.

Enocell Oy:n sellutehtaan tilanteeseen on koko alan kehityksellä myös ollut vaikutusta. Myös
siellä on havahduttu huomaamaan, ettei pelkästään teknologiaan perustuvilla investoinneilla
pystytä turvaamaan tehtaan tulevaisuutta. Varsinkin tehtaan johto, esimiehet ja asiantuntijat
ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaista osaamista. Haasteena toki
nähdään se, että lähinnä eläkepoistuman myötä katoava kokemusperäinen osaaminen ja tieto
saadaan siirrettyä nuoremmille työntekijöille. Tulevaisuudessa hyvään osaamiseen katsotaan
kuuluvan laajempi prosessiosaaminen sekä kohtuullisen hyvä kunnossapito-osaaminen sellutehtaan laitteista. Syvällistä selluprosessin tuntemusta tietenkin tarvitaan, mutta yksinomaan
kapean osa-alueen osaaminen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan laajempaa prosessiosaamista ja/tai
kunnossapito-osaamista. Tällöin puhutaan moniosaajasta, henkilöstä joka pystyy selviytymään erilaisista vaihtelevista työtehtävistä.

Työtehtävien vaihtelu ei ole ollut työntekijä (prosessinhoito) tehtävissä historian saatossa kovinkaan tavallista. Osastojen väliset rajat sekä tuotanto- ja kunnossapitotöiden rajat ovat olleet
varsin tiukat. Tähän on ollut vaikuttamassa työehtosopimusjärjestelmässä olleet vakanssisäännökset. Nyt nämä vakanssisäännöt ovat poistuneet, joten ne eivät enää ole esteenä hakea
uusia toimintamalleja. Historia kuitenkin vaikuttaa ja henkisiä työ- ja vakanssirajoja vielä
esiintyy. Hyvin paljon huomiota tulevaisuudessa on asetettava myös siihen, että henkistä ilmapiiriä pystytään muovaamaan laajaa osaamista, moniosaamista, uusia toimintamalleja tukevaan suuntaan. Hyviä esimerkkejä toki jo löytyy ja näitä on hyvä käyttää henkisen ilmapii-
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rin muutostyössä apuna. Tällaisia esimerkkejä ovat Enocellissä esimerkiksi ennen käynninvarmistajan vakanssilla toimineet nykyiset prosessinhoitajat. Myös puunkäsittelyn työntekijät
kunnossapitotehtävien tekemisen ja osaamisen osalta käyvät hyvästä esimerkistä.

Varsin laaja yksimielisyys siis laajemman osaamisen tarpeesta oli siis olemassa. Tieto henkilöstön osaamisen laajuudesta ei kuitenkaan ollut selvillä. Osastojen sisällä henkilöiden prosessiosaaminen kohtuullisesti tunnettiin, mutta siltäkin osin tietojen talletus oli puutteellista.
Osaamisen laajuuden selvittämiseksi tehtiin laaja osaamiskartoitus, jossa selvitettiin osaamista turvallisuuden, tietojärjestelmien, prosessiosaamisen ja kunnossapito-osaamisen osalta.

Kartoituksen avulla saatiin kirjallista tietoa prosessinhoitajien osaamisen tasosta. Kartoituksen
avulla saatiin selville ja pystyttiin havainnollistamaan osaamisen taso koko vastaajajoukon,
osaston (avainalueen), vuoron ja yksittäisen vastaajan tasolla. Kaikille näille tasoille löytyi
kehittämiskohteita, jotka luonnollisesti vaativat erilaiset kehittämistoimenpiteet. Turvavartin
tuntemattomuutta on parannettava koko tehtaan osalta. Kuitulinjojen prosessiosaamisen kohdalla jätevedenkäsittelyn tuntemuksessa (mittaustulosten tulkinta) oli selvä vaje osaamisessa.
Ykkösvuoron henkilöstössä sähkö- ja automaatiokorjauksia tuntevia henkilöitä ei ollut riittävästi. Yksittäiset vastaajien osalta löytyi vaihtelevasti kehittämiskohteita kaikilta eri kartoituksen osa-alueilta. Tuloksia on siis syytä tarkastella esimiesten, asiantuntijoiden sekä vastaajien yhdessä ja hakea sieltä eri laajuisia kehityskohteita.

Selkeästi eniten haasteita tai osaamisvajetta on kartoituksen perusteella kunnossapidon osalla.
Osin tämä oli ennalta arvattavaa, koska kunnossapitoon liittyvät työt ja tehtävät eivät aiemmin
ole kuuluneet normaaleihin päivittäisiin työtehtäviin. Prosessinhoitajiin kohdistuneet kehittämis- ja koulutuspanostukset ovat myös aiemmin kohdistuneet pitkälti muualle kuin kunnossapitoon. Tulevaisuuden moniosaajalla on oltava tietty kunnossapito-osaaminen, joten tämä osaalue vaatii erityistä panostamista.

Uudet rekrytoitavat henkilöt tuovat koulutuksensa ja työkokemuksensa kautta uutta osaamista. Tätä rekrytointien kautta tapahtuvaa osaamistason nostoa tarvitaan tulevaisuudessa. Osin
toki rekrytoinnit paikkaavat poistuvaa osaamista, mutta varsinkin sähkö- ja automaatiotaitoja
on hankittava lisää rekrytoimalla osaavia henkilöitä.
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Tulevaisuuden moniosaaja ymmärtää ja hallitsee tuotantoprosessin laajemmin. Lisäksi hänellä
on vähintään perustiedot ja – taidot kunnossapidosta. Nykyisen henkilöstön (prosessinhoitajien) osaamista pitää laajentaa. Tässä työssä on pohdittu keinoja laajentaa nimenomaan heidän
kunnossapito-osaamistaan.

Suomen koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja ja tutkintoon tähtääviä koulutuksia erilaisine toteutus- ja rahoitusmuotoineen voidaan käyttää hyväksi. Tutkintokoulutuksilla on tietyt
säädellyt muotonsa sekä sääntönsä ja ne ovat sisällöiltään varsin laajoja. Hyvää näissä koulutuksissa on se, että niissä on selkeä tavoite, ja usein ulkopuolinen taho valvomassa koulutuksen toteutumista. Tämä antaa selvästi ryhtiä viedä koulutus loppuun tutkinnon tavoitteiden
mukaisesti. Positiivista on myös opiskelijan saama virallinen tutkintotodistus.

Tutkintotavoitteiset koulutusjärjestelmän mukaiset keinot eivät kuitenkaan ole riittäviä. Tarvitaan myös muita koulutusmuotoja. Työssä oppimisen eri keinot ovat tehokkaimmasta päästä,
kun kokeneita prosessinhoitajien osaamista halutaan laajentaa. Kurssimuotoista luokkahuonekoulutustakin tarvitaan, mutta motivaatio on useimmiten parempi työkokemusta omaavilla,
kun uutta opitaan tekemällä. Työssä ei kuitenkaan ole tutkittu eri oppimistapojen tai – muotojen välistä tehokkuutta.

Osaamiskartoituksen ja haastattelujen perusteella muodostetun Enocellin tulevaisuuden osaamisvision perusteella on kunnossapitotaitojen osaamisen laajentamiseen rakennettu yhdessä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa koulutusohjelma. Ohjelma sisältää kolme eri
tasoille tähtäävää koulutuskokonaisuutta. Koulutusohjelmaa on lyhyesti kuvattu työn aiemmassa luvussa 6.2.

Selvästi myös palkitsemisjärjestelmällä on merkitystä. Palkitseminen luo henkilöille motivaatiota ja korostaa moniosaamisen merkitystä. Enocellin palkkausjärjestelmä palkitsee laajemmasta osaamisesta ja käytettävyydestä. Palkkausjärjestelmän kehittämistä on kuitenkin jatkettava siihen suuntaan, että osaamisen laajentuminen huomioidaan aina.
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8 Yhteenveto

Tämä työ on tehty yrityskehityshankkeena Enocell Oy:n sellutehtaalla. Työssä on tarkasteltu
metsäteollisuuden murrosta varsinkin Suomessa ja pohdittu mitä haasteet maailmalaajuisen
kilpailun koventuessa tuovat Suomen metsäteollisuusyksiköihin. Osaaminen, ammattitaidon
kehittäminen sekä uudet toimintatavat näyttäisivät olevan keino varmistaa metsäteollisuuden
jatko Suomessa. Välttämättä kaikissa alan yrityksissä ei osaamista ole koettu strategisena panostuksena tulevaisuuteen, mutta investointimahdollisuuksien pienentyessä myös panostukset
osaamisen laajentamiseen ovat kasvussa.

Työn pohja-aineistona on Enocell Oy:n prosessinhoitajille tehty laaja osaamiskartoitus, jossa
vastaajat itsearvioivat oman osaamisensa sellutehtaalle määriteltyjä osaamisvaateita vastaan.
Tulosten pohjalta saatiin selville osaamiseen liittyvät vahvuudet ja puutteet. Kokonaisuudet,
joilta osaamisvaateita arvioitiin olivat seuraavat:


työturvallisuus



tietojärjestelmät



kunnossapito



puunkäsittely



kuitulinjat



kuivaamo



voimalaitos

Enocellin esimiehiä ja asiantuntijoita haastattelemalla haettiin myös tavoite, visio tulevaisuuden osaamistarpeista sellutehtaalla. Varsin selkeästi yhtä mieltä oltiin siitä, että tulevaisuuden
osaaja on moniosaaja, joka laajan prosessiosaamisen lisäksi hallitsee myös kunnossapitoon
liittyviä tehtäviä. Eniten osaamattomuutta oli kartoituksen mukaan juuri arvioidussa kunnossapitokokonaisuudessa.

Työssä keskityttiin tarkastelemaan seikkoja, jotka vaikuttavat moniosaamisen kehittämiseen.
Kirjallisen tiedon avulla on pyritty selvittämään, kuinka osaamista ja sen kehittämistä voidaan
johtaa. Työssä on myös arvioitu, mikä merkitys palkitsemisjärjestelmillä on motivoidessa
henkilöstöä kehittämään osaamistaan?
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Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen käytön mahdollisuutta osaamisen, varsinkin kunnossapito-osaamisen lisäämiseksi on työssä käyty läpi. Tuloksena oli, että niissä on käyttökelpoisia elementtejä, mutta myös heikkouksia. Tarvitaan myös räätälöityjä koulutusohjelmia, joissa
otetaan huomioon yrityksen erityispiirteet. Työssä oppimisen merkitys korostuu erinomaisena
oppimiskeinona ja hiljaisen tiedon siirron varmistuskeinona.

Pitkälti tässä lopputyössä, tässä kehityshankkeessa, on kyse uusien toimintatapojen juurruttamisesta työyhteisöön. Aiemmin työtehtävät ovat olleet paljon spesifisimpiä ja rajautuneet ainoastaan tietylle osalle työpaikkaa. Tuotannon ja kunnossapidon työt ovat olleet myös hyvin
erillään ja tehty eri ihmisten toimesta. Historia tällaisesta toimintamallista on huomattavan
pitkä. Tulevaisuuden osaajalle määritellyt tehtävät pitävät sisällään kuitenkin tuotantoprosessin vaihtelevia tehtäviä ja myös raja tuotannon ja kunnossapidon välillä hälvenee lähes olemattomiin. Kyse on uskomusten, normien ja arvojen muuttamisesta, kulttuurimuutoksesta.
Kyse on moniosaajista metsäteollisuuden yrityksessä.

Ei pidä olettaa, että kulttuurin muuttaminen olisi helppoa ja se olisi toteutettavissa nopeasti.
Enocellillä on kuitenkin olemassa tavoite, suunnitelma ja käytössä työkalut, joilla muutos on
mahdollinen.
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LIITE 1

Kunnossapitoon liittyviä
osaamisvaateita
Pääotsikko
Kunnossapito ja
kunnonvalvonta

Alaotsikko
Kunnossapito ja
kunnonvalvonta

Pumput

Hydrauliikka

Osaaminen
Vika- ja häiriöraportointi (SAP -ilmoituksen teko/ilmoitusten seuranta)
SAP työilmoituksen teko
Varaosien haku (SAP, materiaalivarasto, käsivarasto)
Kunnossapitotuntien kirjaus Catsiin
Töiden ennakkovalmistelut (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
Toimenpiteet suoritetun käynnissäpitotyön jälkeen (ilmoitukset, lukitukset, erotukset, jne.)
Laitteiden sijainti kentällä (löytäminen position perusteella)
ODR-toiminta
Ennakkohuoltokierrosten tekeminen
Marlin- tiedonkerääjän käyttö
Aistienvaraisen kunnonvalvonnan suorittaminen (vuodot, äänet, tärinät jne.)
Stroboskoopin käyttö
Öljyn imeytysmaton käyttö
Ilma / vesiletkujen vaihto
Vuotojen väliaikaiskorjaukset (putkilinjat/liitokset)
Korjaushitsaus (puikkokone)
Nosturikaluston turvallinen käyttö (oma osasto)
Oikean nostoapuvälineen valinta
Taljojen käyttö
Trukin käyttö (mm. varaosien siirtoihin)
Tiivistevesijärjestelmän tarkastus / säätö
Tiivistevesiletkujen vaihto / valmistus mallin mukaan
Pumppujen laakeroinnin seuranta (lämmöt, äänet, värinät)
Pumpun laakerointiyksikön vaihto
Liukurenkaan / pesän tarkastus
Sivulevyjen tarkastus
Juoksupyörän vaihto
Pumpputöissä tarvittavien erikoistyökalujen käyttö
Tukkeutuneen pumpun avaus
Poksien kiristys
Poksin pakkaaminen (narupoksi)
Työturvallisuus hydrauliikan töissä
Hydrauliikkakoneikon toiminnan tarkkailu
Koneikon lämpötilan säätö- / jäähdytysjärjestelmän
tarkkailu
Jäähdytyskennon puhdistus
Suodattimen vaihto - hälyttää!
Öljyn suodattimen analysointi (metallit)
Lämpötila - hälyttää!
Öljymäärä - hälyttää!
Paine häviää järjestelmästä (toimenpiteet/tarkastukset)
Oikean öljyn löytäminen
Öljyn lisäys / oikea öljymäärä
Laitteistojen / öljyn puhtaudesta huolehtiminen / merkitys
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Rasvavoitelu

Öljyvoitelu

Laakerihuolto

Tehonsiirto

S&A

Vuotojen etsintä hydraulijärjestelmistä
Hydrauliletkun vaihto
Rasvavoitelu eri kohteissa (toteutus käsin/automaatti)
Rasvavoitelulaitteiden sijainti kentällä
Häiriökoodien tulkinta
Rasvan lisäys käsin
Rasvan lisäys voitelujärjestelmään
Öljyvoitelujärjestelmät (toiminta/toteutus/merkitys)
Tarkastuspisteiden sijainti (esim. rotametritaulut)
Rotametrin säätö
Öljyn lauhduttimen / lisälauhduttimen toiminta
Huohottimien toiminnan tarkastus
Öljymäärien tarkkailu / lisäys (järjestelmä, vaihteet,
jne…)
Oikean öljyn löytäminen kukunkin käyttökohteeseen
Laitteistojen / öljyn puhtaudesta huolehtiminen / merkitys
Öljyn vesipitoisuuden selvittäminen / merkitys
Liitosten osapaketti (käyttö)
Laakereiden toiminnan tarkkailu (lämpötilat/tärinät)
Rasvan esitäyttö
Laakerien vaihdot
Laakerien vaihdoissa tarvittavien erikoistyökalujen käyttö
Akselin kunnon tarkastus
Kiilahihnojen valinta/haku
Kiilahihnojen vaihto / säätö (hihnapyörän kiinnitys, profiilin kunto, hihnan kireys)
Vaihteiden öljymäärän tarkistus / lisäys
Vaihteen vaihto
Kytkimen jousto-osien ja kytkimen kunnon tarkistus
Kytkimen irroitus ja vaihto
Ketjujen ja ketjupyörien vaihto
Murtosokan vaihto
Ketjuliitosten teko
Tehonsiirron laitteiden linjaukset (vaihteet, kytkimet,
hihna- ja ketjukäytöt)
Kuljettimien säätö (esim. ketjujen tai hihnojen kiristys /
löysäys)
Hihnakuljettimen hihnan vaihto
Ketjukuljettimen ketjun vaihto
Tehonsiirtoon liittyvissä töissä tarvittavien erikoistyökalujen käyttö
Yleismittarin käyttö ("hituvirrat - esim. vian toteamiseen)
PID -säätimen toiminta/viritys
Pyörintätiedon tuleminen pyörintävahdille (tarkistus/säätö [esim. välys])
Rajan tilatiedon varmistaminen / mahdollinen mekaaninen säätö (sekvenssi ei etene - raja liikkunut)
Valosilmien puhdistus
Vioittuneen valosilmän vaihto
Ohjelmoitavien logiikoiden vikalistan tarkistaminen/kuittaus (ohjauspaneeli)
Prosessinohjausjärjestelmän lukitusehtojen selvittäminen (esim. sekvenssien etenemisen ehdot)
Lämpörele lauennut - vian aiheuttajan selvittäminen
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Venttiilit

Prosessimittaukset

Pneumatiikka

Paloilmoittimet

Oikean keskuslähdön löytäminen position perusteella
Lämpöreleen kuittaus (kannessa oleva kuittauspainike)
Moottorin pyörimissuunnan tarkistaminen
Turvakytkimen lukitseminen
Venttiilin / jakokotelon / prosessiohjausliitynnän löytäminen position perusteella
Vian paikallistaminen (venttiili/toimilaite/asennoitin/rajakytkin)
Automaattiventtiilin ohjaus kenttäkotelosta (auki/kiinni)
Automaattiventtiilin auki-kiinnirajan säätö rajapaketista
Automaattiventtiilin lukitus (pultti/syöttöilman sulku)
Automaattiventtiilin vaihto (venttiili/toimilaite/asennoitin/rajakytkin)
Käsiventtiilin vaihto
Uuden laippatiivisteen haku (koko/materiaali oikein)
Laippatiivisteen vaihto (keskitys/kiristys)
Lämpötila (mittausmenetelmä/toiminta)
Lämpötila-anturin vian tunnistus / vaihto
pH (mittausmenetelmä/toiminta)
pH -mittauksen tarkistus/kalibrointi/puhdistus
pH -anturin vaihto/kalibrointi
Johtokyky (mittausmenetelmä/toiminta)
Johtokykymittauksen tarkistus / näytevirtaukset / säätö
Paine (mittausmenetelmä/toiminta)
Pinnanmittaus (mittausmenetelmä/toiminta)
Sameus (mittausmenetelmä/toiminta)
Sameusmittarin puhdistus / kalibrointi
Tiheys (mittausmenetelmä/toiminta)
Säteilijän sulku/avaaminen/avaimet (tiheysmittaus)
Tiheysmittauksen tasokorjaus
Säteilyturvallisuus tiheysmittauksiin liittyen
Pneumatiikkasylinterin -ja letkujen vaihto
Paine häviää järjestelmästä (toimenpiteet/tarkastukset)
Vuotojen etsintä pneumatiikkajärjestelmistä
Laitteistojen / ilman puhtaudesta huolehtiminen / merkitys
Ilmansuodattimien vaihto
Hälytyksen vaiennus / kuittaus
Irtikytkennän ja palautuksen tekeminen
Näytteenottolaitteen kuittaukset ja tarkastukset
Lisäkommenttisi "Kunnossapito ja kunnonvalvonta"
-osioon liittyen (=testin täyttäjillä vapaa kenttä
kommentteja varten)
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LIITE 2

Osaamisportaat / Enocell 2011
0 = ”Korkeintaan kuullut asiasta”
1 = perustuntemus

•
•
•

3 = osaaminen (tekijä)

•

tuntee asian perusteet ”teoriatasolla”

•

tietää osaprosessin / laitteiston tarkoituksen yleisellä tasolla, ei tunne laitteiden toimintaperiaatetta

•

ei osaa ohjata osaprosessia / laitteita
käytännössä

•

2 = käytännön perusteet hallinnassa

•
•
•
•
•

tietää asian perusteet käytännössä
tiedostaa muutosten vaikutukset kyseiseen osaprosessiin
tuntee laitteiston normaalin toiminnan
ja havaitsee poikkeamat
tarvitsee tukea normaalitoiminnassa
tunnistaa kokemuspohjaisesti häiriön

selviytyy normaaleista ajotilanteista itsenäisesti
hallitsee normaalit osaprosessin ja laitteiston pysäytys- ja käynnistystilanteet
tietää osaprosessiin tehtävien muutosten
vaikutukset ja seuraukset oman osaston sisällä
tiedostaa häiriön aiheuttajan ja pystyy minimoimaan sen seurauksia

4 = edistynyt osaaminen (osaaja)

•
•
•
•

Ymmärtää asian ja osaprosessin / laitteen
toiminnan
osaa ja hallitsee osaston ylös- ja alasajot
erikoistilanteissa
ymmärtää muutoksen vaikutuksen koko tehtaaseen
löytää ja poistaa osaamisellaan häiriön todennäköiset syyt sekä tuntee häiriön vaikutukset

5 = huippuosaaja (kehittäjä)

•
•
•
•

ymmärtää syvällisesti asian ja osaprosessin
/ laitteen toiminnan
pystyy kehittämään osaprosessin ja laitteiston
ajotapoja ja -malleja
ratkaisee ongelmia ja poistaa häiriötilanteita
ennaltaehkäisevästi
jakaa osaamistaan aktiivisesti

