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Tutkimuksen tavoitteena on arvioida 2000-luvulla tehtyjä teollisen 

kunnossapidon kyselytutkimuksia ja niiden toteuttamisen käytäntöjä. Tutkimus 

on toteutettu kirjallisuustutkimuksena, jonka aineistona on käytetty kymmentä 

tieteellisissä julkaisuissa julkaistua kunnossapidon kyselytutkimusta. Työssä 

esitetään määrittelyjä kunnossapidolle, kunnossapidon kehittämisen uusia 

trendejä luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa sekä tuottavaa kunnossapitoa, 

kyselytutkimuksen rakentamisen vaiheita ja menetelmiä sekä käsitellään 

kunnossapidon kyselytutkimuksia. Työssä tarkastellaan valittujen tutkimusten 

kysymysten aihealueita sekä vastausten määriä ja eritellään vastaajien profiileja.  

Tulosten perusteella havaitaan, että useimmiten käsitellyt kohteet tutkimuksissa 

liittyvät suorituskykyyn ja uusien kunnossapidon menetelmien tarkasteluun. 

Myös turvallisuusnäkökulmaa tarkastellaan aineiston tutkimuksissa usein. 

Kyselytutkimukset on toteutettu pääasiassa kyselylomakkeen avulla. Käsitellyt 

kyselytutkimukset ovat hyvin väljästi toteutettuja, eikä kirjallisuudessa esitettyjä 

menetelmiä luotettavan kyselytutkimuksen toteuttamiseen usein sovelleta 

käytännössä. Tutkimuksissa käsitellään hyvin laajasti luonteeltaan toisistaan 

poikkeavia teollisuudenaloja, eikä eri alojen välisiä eroja huomioida riittävästi. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tutkimusongelma 

 

Teollinen kunnossapito elää murroskautta, sillä tuotantokoneistot monimutkaistuvat jatkuvasti 

ja vaativat tämän vuoksi entistä enemmän yritysten kunnossapidon henkilöstöltä sekä 

kunnossapidon organisoinnilta. Teollisuuden panostukset kunnossapitoon ovat merkittäviä, 

esimerkiksi Suomessa teollisuuden kunnossapitoon kohdistamat panostukset ovat vuosittain 

yli kolme miljardia euroa. Lisäksi teollisuuden investointien pitkän elinkaaren vuoksi 

kunnossapidon taloudellinen rooli kasvaa investoinnin elinkaaren aikana. Taloudellisen 

merkittävyyden vuoksi tutkijoiden ja yrityksien kiinnostus kunnossapidon toimintaan on 

kasvanut. Lisäksi kunnossapidon painopistettä pyritään entistä enemmän siirtämään vikojen 

korjaamisesta niiden ennaltaehkäisyyn ja tätä kautta tuotannon tehokkuuden parantamiseen. 

 

Kunnossapidon merkitystä koko yrityksen kannalta ei hyvin usein tiedosteta, sillä 

kunnossapidon rooliin ei kiinnitetä huomiota tuotannon toimiessa normaalisti, minkä lisäksi 

kunnossapitotoiminta on vaikeasti mitattavaa sen kvalitatiivisen luonteen vuoksi. 

Kunnossapidon menetelmät ovat kehittyneet viimeisen 15 vuoden aikana nopeasti uusien 

kunnossapitofilosofioiden kuten luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) ja tuottavan 

kunnossapidon (TPM) myötä. Kirjallisuudessa on esitetty myös muita kunnossapidon 

kehityssuuntauksia, mutta RCM ja TPM ovat yleisimmät teollisuuden käytännössä soveltamat 

menetelmät. Kunnossapidon kehittämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää selvittää, kuinka 

teollisuusyritykset keräävät dataa kunnossapidon toiminnasta ja nykytilasta. Yrityksen oman 

kunnossapidon nykytilan selvittäminen mahdollistaa myös paremmat lähtökohdat  analysoida 

onko kunnossapitotoiminnan ulkoistaminen kannattavaa. 

 

1.2 Tavoitteet ja työn rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 2000-luvun teollisen kunnossapidon kyselytutkimusten 

yleisimmät käytännöt ja kysymysten aihealueet. Lisäksi työssä vertaillaan näiden 

kyselytutkimusten menetelmiä ja tuloksia keskenään. Työssä kartoitetaan, mitä 

kyselytutkimuksissa on selvitetty ja kuinka kyselytutkimus on toteutettu sekä vertaillaan 

tutkimusten toteutustapojen eroja, sillä kunnossapidon alalla tutkimuksien käytännöt eivät ole 
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kovin vakiintuneita. Esimerkiksi Chinese & Ghirardo (2010) tarkastelevat tutkimuksessaan 

kunnossapidon strategioita ja suorituskykyä, mutta tarkastelu poikkeaa jonkin verran muista 

saman aihealueen kyselytutkimuksista. 

 

Tämä tutkimus on kirjallisuuskatsaus teollisen kunnossapidon 2000-luvun 

kyselytutkimuksista. Kysely- tai survey-tutkimuksella tarkoitetaan haastattelemalla tai 

kyselylomakkeella toteutettua tutkimusta. Työn aineistona käytetään kymmentä tieteellisissä 

julkaisuissa julkaistua kunnossapidon kyselytutkimusta, jotka löytyvät Scopus-, 

ScienceDirect-, EBSCO- ja Emerald-tietokannoista. Kandidaatintyö on tehty vertailemalla ja 

luokittelemalla näiden tutkimusten kysymysten aihealueita, vastaajien määrää ja profiilia sekä 

kyselytutkimuksen toteutustapaa. 

 

Työ on rajattu koskemaan teollisten tuotantolaitosten kunnossapitoa käsitteleviä 

kyselytutkimuksia. Työssä käsitellään vain 2000-luvulla tieteellisissä julkaisuissa julkaistuja 

kyselytutkimuksia. Erilaisissa ammattilehdissä julkaistut artikkelit on rajattu työn 

ulkopuolelle niiden puutteellisuuden vuoksi. Työn sisällössä keskitytään kyselytutkimuksissa 

yleisimmin esille tulleisiin kysymysten aihealueisiin. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tässä tutkimuksessa kuvataan kunnossapidon määrittelyä, uusia trendejä ja tarkastellaan 

teollisen kunnossapidon kyselytutkimuksia ja niiden käytäntöjä. Kappaleessa kaksi esitetään 

ja vertaillaan keskenään kirjallisuudessa kuvattuja kunnossapidon määritelmiä, standardin 

mukainen kunnossapidon mittaristo sekä havainnollistetaan lyhyesti kunnossapidon 

vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen. Kappaleessa kolme esitellään kunnossapidon uusia 

trendejä, luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa ja tuottavaa kunnossapitoa. Neljännessä 

kappaleessa kerrotaan kyselytutkimuksen rakentamisesta ja kappaleessa viisi vertaillaan 

kymmentä tieteellistä artikkelia teollisen kunnossapidon kyselytutkimuksista. Työssä 

esitetään teollisen kunnossapidon kvalitatiivisen luonteen vuoksi sekä kvantitatiivisen että 

kvalitatiivisen tutkimusotteen metodeja kyselytutkimuksen rakentamisessa. Lopuksi 

kappaleessa kuusi vertaillaan näitä kyselytutkimuksia keskenään ja esitetään johtopäätökset. 
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2 KUNNOSSAPIDON MÄÄRITTELY 

2.1 Määritelmät 

 

Kunnossapito on ala, jonka perustat eivät ole muuttuneet ajan saatossa merkittävästi ja 

osittain tämän vuoksi kunnossapidon osalta on olemassa vain vähän kirjallisuutta alan uusista 

trendeistä ja parhaista käytännöistä. Järvenpään (2009, s. 30) mukaan kunnossapidon 

perusstandardit Euroopan tasolla on saatu viime vuosina valmiiksi, mutta Euroopan 

kunnossapidon standardisointiryhmä CEN/TC 319 Maintenance käynnistää edelleen uusia 

standardisointialueita. Kunnossapidolle esitetäänkin kirjallisuudessa useita erilaisia 

määritelmiä. Standardin SFS-EN 13306 määrittelee kunnossapidon seuraavasti:  

 

”kaikki koneen elinjakson aikaiset tekniset, hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, 

joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa koneen toiminta sellaiseksi, että kone pystyy 

suorittamaan halutun toiminnon”.  

 

Standardissa kunnossapito luokitellaan edelleen ehkäisevään ja korjaavaan kunnossapitoon. 

Standardin SFS-EN 13306 mukainen kunnossapidon kokonaisnäkymä on esitetty kuvassa 1. 

Lisäksi standardi SFS-EN 13306 määrittelee kunnossapidon johtamisen seuraavasti:  

 

”kaikki liikkeenjohdon toimenpiteet, joilla määritellään kunnossapidon tavoitteet, strategiat 

ja vastuut sekä niiden toteuttaminen erilaisin keinoin kuten kunnossapidon suunnittelulla, 

ohjauksella ja valvonnalla, kunnossapitotoimintaa ja taloudellisuutta parantamalla”. 
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Kunnossapito

Ehkäisevä kunnossapito Korjaava kunnossapito

Siirretty Välitön

Kuntoon 
perustuva 

kunnossapito

Jaksotettu 
kunnossapito

Aikataulutettu
Vaadittaessa 
tai jatkuvaa

 

Kuva 1 Kunnossapidon kokonaisnäkymä (Suomen standardisoimisliitto SFS ry., 2010) 

 

Mobley et al. (2008, s. 1.9-1.11) määrittelevät kunnossapidolle viisi ensisijaista ja kuusi 

toissijaista tehtävää. Nämä tehtävät on esitetty kuvassa 2. Söderholm et al. (2007, s. 22) 

määrittelevät kunnossapidon kaikkien teknisten ja hallinnollisten toimien yhdistelmäksi ja 

kunnossapitoprosessia voidaan pitää lineaarisena, peräkkäisiä toimintoja käsittävänä, 

toistettavana prosessina. Söderholm et al. (2007, s. 22) esittävät myös toisen määritelmän, 

jonka mukaan kunnossapitoprosessi on resurssien jakamista verkoston eri toimintojen välillä. 

Kummankin Söderholm et al. (2007, s. 22) esittämän määritelmän kannalta toistettavuus on 

tärkeässä asemassa. Lisäksi Söderholm et al. (2007, s. 22) mukaan kunnossapitoprosessi 

voidaan nähdä organisaatioissa eri resoluutioilla, esimerkiksi koko organisaation tai vain 

yhden tuotantolaitoksen tasoilla. 

 

Kuva 2 Kunnossapidon ensisijaiset ja toissijaiset tehtävät (Mobley et al., 2008, s.1.10-1.11) 

Ensisijaiset tehtävät 

• Olemassa olevien 
tuotantolaitteiden kunnossapito 

• Olemassa olevien 
tuotantorakennusten ja alueiden 
kunnossapito 

• Laitteiston tarkastukset ja voitelut 

• Aputoimintojen luominen ja 
jakelu 

• Muutostyöt ja uusien laitteiden 
asennus 

Toissijaiset tehtävät 

• Mekaanisen kunnossapidon 
varastojen pitäminen 

• Tuotantolaitoksen turvallisuuden 
hallinta 

• Jätehuolto 

• Talteenotto 

• Vakuutusten hallinta 

• Muille osastoille kuulumattomat 
muut palvelut 
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Kuten edellä mainituista määritelmistä voidaan nähdä, kunnossapidolle ei ole täysin 

yksiselitteistä määritelmää. Kaikissa määritelmissä on esitetty samanlaisia seikkoja kuten 

laitteiden kunnossapito ja laitteiston tarkastukset ja voitelut sekä muutostyöt ja asennukset, 

joskin tehtävien jaottelu on erilaista. Söderholm et al. (2007, s. 22) esittämät määritelmät 

kuitenkin painottavat prosessinäkökulmaa muita määritelmiä enemmän, minkä lisäksi he 

tuovat esiin näkökulman, jonka mukaan kunnossapito voitaisiin nähdä yrityksen toiminnan 

kannalta vain resurssina, jota muut toiminnot käyttävät. 

 

2.2 Kunnossapidon mittarit 

 

Standardi Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut (PSK 7501) kuvaa käynnissäpidon 

mittareita ja niistä saatavia tuloksia järjestelmän kehittämiseksi. Standardissa esitetään 

seitsemän kategoriaa, joiden pohjalta mittarit on esitetty taulukossa 1. (Laine, 2010 s. 236-

237) 

 

Kunnossapidon suorituskyvyn mittaamisessa ei voida suoraan soveltaa tuotannon 

tehokkuuteen käytettäviä mittaristoja, sillä pelkkä käyttöasteiden tarkastelu johtaisi 

todennäköisesti huonoihin päätöksiin. Tärkeimpänä mittarina kunnossapidon suorituskyvyn 

kannalta voidaan pitää tuotannon seisokkiaikoja, koska tällä on suora vaikutus tuotannon 

suorituskykyyn. (Mobley et al., 2008, s. 2.45)  
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Taulukko 1 Standardin PSK 7501 mittarit 

1. Kunnossapidon taloudellinen  

merkitys 

1.1 Kunnossapito ja pääoma 
Mitataan kunnossapidon merkitystä yrityksen 

liiketoiminnalle pääoman avulla 

1.2 Tuotantojärjestelmän tehokkuus 
Käytetään tunnossapidon tunnuslukujen lisäksi 

kunnossapidon toimintojen kehittämiseksi 

1.3 Tuotantojärjestelmän luotettavuus 
Seurataan häiriökehitystä sekä kunnossapidon vaikutusta 

luotettavuuteen 

1.4 Liiketoiminnan taloudellisuus ja tehokkuus 
Mitataan kunnossapidon merkittävyyttä pääliiketoiminnassa 

2. Kunnossapidon kustannusrakenne 
Kunnossapidon sisäisiä ja selittäviä muuttujia, 

jotka antavat tietoa kunnossapidon 

kustannusrakenteesta 

- 

3. Henkilöstö 
Palkkakustannukset rahaprosessissa ja 

henkilömäärät sekä työtunnit reaaliprosessissa 

3.1 Rakenne 

3.2 Resurssien käyttö 

4. Varaosat 
Mitataan varaosien kulutusta, välitystoiminnan 

tehokkuutta ja sitoutunutta pääomaa 

- 

5. Kunnossapidon ympäristövaikutukset 
Tarkastellaan kunnossapidon tuottamia jätteitä 

- 

6. Kunnossapitolajit 6.1 Kunnossapidon suunnittelu 

6.2 Ehkäisevä kunnossapito 
Jaksotettu kunnossapito, kunnonvalvonta ja kuntoon 

perustuva suunniteltu korjaus 

6.3 Korjaava kunnossapito 

6.4 Häiriökorjaus 
Häiriöiden poistamiseksi suoritettu kunnossapito 

6.5 Parantava kunnossapito 
Muutetaan järjestelmän tai laitteen teknisiä ominaisuuksia 

6.6 Seisokkikunnossapito 
Seisokkiin ja häiriöön liittyvää suunniteltu kunnossapito 

7. Kunnossapidon investoinnit 
Mitataan kunnossapidon panostusta omaan 

laitekantaan ja kunnonvalvonnan 

menetelmäkehitykseen 

- 

 

2.3 Kunnossapidon resurssit ja organisointi 

 

Kunnossapito on merkittävässä asemassa teollisuusyrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

kannalta. Kunnossapidon strategista merkitystä ei kuitenkaan aina tiedosteta, vaikka 

esimerkiksi Suomessa kunnossapidon panos on tällä hetkellä noin 200 000 henkilötyövuotta. 
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Vuonna 2012 teollisuus sijoittaa laitteiden ja koneiden kunnossapitoon noin 3,5 mrd. euroa. 

Kunnossapitoyhdistys Promaint (2012) luokittelee kunnossapidon toimenpiteet neljään 

kategoriaan: ehkäisevä kunnossapito, häiriökorjaukset, parantava kunnossapito ja muu 

suunniteltu kunnossapito. Kunnossapidon resurssien jakautuminen näiden kategorioiden 

välillä Suomessa on esitetty kuvassa 3. (Promaint, 2012) 

 

 

Kuva 3 Kunnossapidon resurssien jakautuminen toimenpiteittäin 

 

Kunnossapidon organisoinnissa käytetään useita eri menetelmiä ja toimintatapoja. Eri 

menetelmien väliltä on hyvin vaikeaa osoittaa yksiselitteisesti tehokkainta toimintamallia. 

Mobley et al. (2008, 1.11-1.12) esittää, että myös kunnossapito noudattaa tiettyjä 

universaaleja perusteita organisaation järjestelyssä, kuten auktoriteettien päällekkäisyyksien 

minimointi ja sopiva alaisten määrä johdon toimijoilla. 

 

Kirjallisuudessa esitetään, että parhaiten toimivat kunnossapito-organisaatiot, joissa 

raportointi tapahtuu suoraan ylimmälle johdolle osaston päällikön sijaan. Ylimmän johdon on 

helpompi tarkastella objektiivisesti kunnossapito-osaston toimintaa kuin kyseisen osaston 

päällikön. Useissa organisaatioissa kunnossapito nähdään kuitenkin osana tuotantoa, minkä 

vuoksi kunnossapidon suorituskykyä myös arvioidaan tuotannon näkökulmasta. On kuitenkin 

pyrittävä välttämään tilanteita, joissa raportoidaan henkilölle, kuka ei ole täysin vastuussa 

raportoitavasta aihealueesta. (Mobley et al., 2008, s. 1.12) 

Ehkäisevä 
kunnossapito;  

34 % 

Häiriökorjaukset; 
35% 

Parantava 
kunnossapito;  

15 % 

Muu suunniteltu 
kunnossapito;  

16 % 
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Kunnossapidon välillisiä vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen on vaikea havainnollistaa, 

mikäli ei tunne kunnossapidon vaikutusmekanismeja. Näiden mekanismien tunnistaminen on 

kuitenkin tärkeää, jotta pystytään saamaan selville esimerkiksi kunnossapidon synnyttämät 

tuotot. Kuvassa 4 on esitetty kuinka kunnossapito vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. 

(Järviö et al., 2004, s. 17) 

 

Tehokas 
kunnossapito

Korkea 
käytettävyys

Kohtuulliset 
kunnossapito-
kustannukset

Tehokas 
tuotannonohjaus

Korkea 
käyttöaste

Alhaiset 
valmistus-

kustannukset

Hyvä sidotun 
pääoman tuotto

Korkeat tuotot

Häiriötön 
tuotanto

Hyvä 
toimitusvarmuus

Pienet varmuus- 
ja valmisvarastot

Pienet raaka-
aine ja 

välivarastot

Alhainen vaihto-
omaisuus

Korkea pääoman 
kiertonopeus

Hyvä 
kannattavuus ja 

kilpailukyky

VOITTO

  

Kuva 4 Kunnossapidon vaikutukset yrityksen kannattavuuteen (Järviö, et al., 2004, s. 17) 

 

Kuvasta 4 havaitaan, että kunnossapidon toimintaa on mahdotonta tarkastella erillään 

tuotannon toiminnoista. Tämän vuoksi on kiistanalaista, voidaanko kunnossapidon strategiaa 

ja tuotantostrategiaa erottaa toisistaan. Kunnossapidolla on huomattavia välillisiä ja välittömiä 

vaikutuksia koko yrityksen toimintaan. Lisäksi kuvasta 4 nähdään, että kunnossapidon 

vaikutusmekanismit voivat olla hyvin monimutkaisia.  
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3 KUNNOSSAPIDON KEHITTÄMISEN TRENDIT 

3.1 Luotettavuuskeskeinen kunnossapito 

 

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito (engl. Reliability-centered maintenance, RCM) on 

kunnossapidon menetelmä, joka systemaattisesti selvittää kaikki tuotanto- ja apulaitteiden 

toiminnot ja niiden toiminnalliset häiriöt. RCM kehitettiin alunperin 1970-luvulla 

Yhdysvaltain puolustusministeriön avustuksella United Airlinesin tarpeisiin. Vaikka RCM 

syntyi ilmailualan toimesta, sovelletaan sitä nykyään myös muilla teollisuudenaloilla. RCM 

pyrkii myös tunnistamaan näiden häiriöiden syyt ja mitä seurauksia näistä häiriöistä on. Kun 

kaikki edellä mainittu informaatio on kerätty, RCM-prosessin avulla valitaan sopiva 

omaisuudenhoidon (asset management) menetelmä. RCM-prosessi perustana on seitsemän 

aihealuetta ja kysymystä, joihin halutaan vastaukset. Nämä kysymykset on esitetty Kuvassa 5. 

(Mobley et al., 2008, s. 2.35-2.38) 

 

RCM:n keskeisimmät päämäärät ovat Järviötä et. al  (2004, s. 111) mukaillen: 

 Priorisoidaan prosessin laitteet ja kohdistaa kunnossapito niihin laitteisiin, jotka sitä 

eniten tarvitsevat. Priorisointikriteerejä voivat olla esimerkiksi kustannukset, laatu ja 

turvallisuus 

 Laitteiden vikaantumis- ja häiriömekanismien selvittäminen sekä oikeiden, 

tehokkaiden kunnossapitomenetelmien käyttö 

 Prosessin toiminnassa erilaiset passiiviset turva- ja rajalaitteet saatetaan 

kunnossapidon piiriin  

 Laitteille, joiden kohdalla ehkäisevä kunnossapito ei ole tehokasta laaditaan 

vikaantumisten varalle valmiit toimintaohjeet 

 Koneiden käyttöhenkilökunta osaa seurata kriittisten komponenttien toimintaa 

Kunnossapito kohdistetaan kustannusten laskemisen sekä prosessin tuottavuuden ja laitteiden 

luotettavuuden kannalta kriittisiin kohteisiin 
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Kuva 5 RCM-prosessi mukaillen mukaillen Mobley et al. (2008, s. 2.35-2.38) 

 

3.2 Tuottava kunnossapito 

 

Tuottava kunnossapito (TPM, engl. Total productive maintenance) on kattava, koko 

tuotantokoneiston elinkaaren käsittävä kunnossapidon menetelmä, joka kehitettiin 1970-luvun 

alussa Japanissa koneiden käyttöasteiden nostamiseksi. Hannu S. Laineen määritelmän 

mukaan TPM tarkoittaa sitä, että koko organisaatio sitoutuu ylläpitämään, kehittämään ja 

huoltamaan tuotantokapasiteettia. TPM:n avulla voidaan kehittää tuotantokoneistoa 

vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. (Laine, 2010, s. 41) 

 

•Mitkä ovat laitteen toiminnot ja mikä on sen  

suorituskyky nykyisessä ympäristössä? 
1. Toiminnot (Functions) 

•Millä tavoin systeemi epäonnistuu täyttämään  

toimintonsa laitteen rikkoutuessa? 
2. Toiminnolliset häiriöt 

(Functional failures) 

•Mikä aiheuttaa kunkin toiminnollisen häiriön? 
3. Häiriötyypit (Failure 

modes) 

•Mitä välittömiä vaikutuksia häiriöllä on? 
4. Häiriön vaikutukset 

(Failure effects) 

•Mitä vahinkoja vikaantuminen aiheuttaa? 
5. Vikaantumisen seuraukset 

(Failure consequences) 

•Mitä voidaan tehdä häiriöiden ennustamiseksi ja 
estämiseksi? 

6. Ennakoivat toimenpiteet 
(Proactive tasks) 

•Mitä tulee tehdä mikäli sopivaa ennakoivaa 
toimenpidettä  

ei voida määrittää? 

7. Korjaavat toimenpiteet 
(Default actions) 
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Ahmed et al. (2004) mukaan TPM on vahvasti sidoksissa kokonaisvaltaiseen 

laatujohtamiseen (engl. Total quality management, TQM), sillä tehokkaasti toimiva 

kokonaisvaltaisen laatujohtamisen järjestelmä vaatii teollisuudessa tuekseen 

kokonaisvaltaisen kunnossapidon menetelmän. TQM on tuotantofilosofia, joka pyrkii 

ylläpitämään ja parantamaan tuotteita sekä prosesseja hyödyntämällä johdon, työvoiman, 

toimittajien ja asiakkaiden mukanaoloa asiakkaan odotusten saavuttamiseksi ja ylittämiseksi. 

TQM-filosofia koostuu yhdeksästä perusperiaatteesta, jotka ovat: 

 prosessijohtaminen 

 toimittajan laatujohtaminen 

 asiakkaan osallistuminen 

 informaatio ja palaute 

 poikkifunktionaalinen tuotesuunnittelu  

 johdon sitoutuminen 

 strateginen suunnittelu 

 poikkifunktionaalinen koulutus 

 työntekijän osallistuminen 

Kirjallisuudessa painotetaan poikkifunktionaalista tuotesuunnittelua ja prosessijohtamista, 

minkä lisäksi asiakkaiden ja työntekijöiden osallistumisen katsotaan olevan tärkeässä 

asemassa tuotteen laadun varmistamiseksi. (Cua et al., 2001) 

 

Ennen TPM:n käyttöönottoa tulee selvittää tuotantolaitoksen valmiudet toteuttaa kyseistä 

filosofiaa. Suurehkossa tuotantolaitoksessa perusteellinen analyysi vaatii aikaa kahdesta 

kolmeen kuukautta, noin 15-25 henkilön osallistumista analyysiin sekä työaikaa noin 30 

henkilötyöpäivää. Perusanalyysi on tärkeä vaihe usean vuoden järjestelmällisen kehitystyön 

pohjana eikä siitä tämän vuoksi tule tinkiä. Kirjallisuudessa on esitetty yksityiskohtaisia 

kuvauksia analyysiprosessista. Kuvassa 6 on esitetty TPM-projektin kehitysprosessin vaiheet. 

Mallissa esitetään prosessin vaiheiden lisäksi kunkin vaiheen toteuttamiseen osallistuvat 

tekijät. (Laine, 2010, s. 66-69) 
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Tehtaan 
johtoryhmä

Tuotannon 
kehitysryhmät 
(TPM-ryhmät)

Projektipäällikkö

Konsultti

Kouluttaja

Business-
controller

1. Johdon valmennus TPM-
toimintaan ja 

tuotantostrategiaan ja 
tavoitteiden määritys

2. TPM 
pilottiprojekti

3. Kick-off: 
Valmennus 

koko 
henkilöstöl-

le,työn 
aloitus koko 
organisaati-

ossa

4. Tehtaan 
järjestyk-

sen ja 
siisteyden 
parantami-

nen

9. Muutoksen johtaminen ja sen valmennus 15. Tavoitteiden 
jatkuva 

nostaminen

5. 
Käyttäjä-
kunnossa

pidon 
organi-
sointi

10. 
Tarkastus 

ja 
huoltojärj
estelmän 
kehittämi

nen

11. 
Kunnossa

pidon 
prosessi-

en 
määritys, 
kuvaami-

nen ja 
dokumen-

tointi

12. 
Laitehan-

kinnan 
prosessin 
kehittä-
minen

13. 
Hallinnon 
kehittä-
minen

7. TPM prosessin ohjaus

8. TPM-valmennus
Tuotannon työntekijöiden tarkastus- ja huolto-osaamisen 

parantaminen, itseohjautuva huoltojärjestelmä

6. Mittaamis- ja 
raportointijärjestelmän 

suunnittelu

14. Mittaamis- ja 
raportointijärjestelmän jatkuva 

kehittäminen

 

Kuva 6 TPM-prosessin vaiheet ja toteuttajat (Laine, 2010, s. 66) 

 

Toinen hieman edellisestä poikkeava malli TPM:n kehitysprosessille on Volvon kehittämä, 

12-vaiheinen kuvaus, joka on pääpiirteiltään samanlainen edellä esitettyyn malliin nähden. 

Volvon malli kuvaa TPM:n käyttöönottoa lineaarisena, peräkkäisten vaiheiden prosessina, 

kun taas kuvassa 6 esitetty malli erottelee rinnakkaiset vaiheet ja kunkin vaiheen toimijat. 

Toisaalta molempien mallien alkupäässä luodaan TPM-projektiryhmä ja loppuvaiheissa 

keskitytään toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Kuvassa 7 esitetään Volvon malliin 

pohjautuva kehitysprosessi vaiheineen. (Laine, 2010, s. 70-74)  
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Kuva 7 TPM kehitysprosessi 

 

TPM minimoi laitteistohäiriöt, tuotannon viat sekä tapaturmat. TPM käsittää koko 

organisaatiossa aina johdosta mekaaniseen kunnossapitohenkilöstöön sekä organisaation 

ulkopuolisiin toimittajiin. TPM:n konsepti voidaan jakaa kolmeen ryhmään: autonominen 

kunnossapito (autonomous maintenance), suunniteltu kunnossapito (planned maintenance) ja 

kunnossapidon vähentäminen (maintenance reduction). TPM-ohjelman ohjaukseen tarvitaan 

yleissuunnitelma (master plan), jossa määritetään ohjelmaan kuuluvat laitteet ja määritetään 

välit kunnossapitotoimien täytäntöönpanovälit. (Mobley et al., 2008, s. 2.41) 

 

•Johdon ymmärrys ja sitouttaminen TPM-ohjelmaan 1. Päätös TPM:n käyttöönotosta 

•Tieto TPM:stä koko organisaatioon 

•Pilottiryhmiin kuuluvien henkilöiden valmennus 
2. Informointi ja valmennus 

•Projekti aloitetaan pilottikohteissa 

•Määritetään mitä kysymyksiä tulee ratkaista ja millaisia ongelmia 
kohdataan 

•TPM-koordinaattoreiden nimeäminen organisaatiossa 

3. TPM-organisaation luominen 

•Tavoitteiden perustettava analysoituun nykytilaan 

•Mittaristojen määrittäminen ja käyttöönotto 

•Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet 

4. TPM:n suuntaviivojen ja 
tavoitteiden asettaminen 

•TPM:n prosessikuvaus 

5. TPM:n 
käyttöönottosuunnitelman 

tekeminen 

•Piloteista saadut dokumentoidut kokemukset 

•Informointia ja valmennusta koko organisaatiossa 
6. Kick-off lähtölaukaus 

•Tuottavuuden kehittämisen neljä osa-aluetta: 

•Jatkuva parantaminen 

•Käyttäjäkunnossapito 

•Erikoiskunnossapito 

•Osaamisen kehittäminen 

7. Tuottavuus 

•Huomioidaan hankinnoissa koneen käyttäminen sekä kunnossapito 8. Laitehankinnat 

•Pyritään estämään ennalta viallisten tuotteiden tuottaminen 

•Virheiden havainnointi mahdollisimman aikaisin 
9. Laatua parantava kunnossapito 

•Tuotantoa ja kunnossapitoa tukevat järjestelmät, 
informaatiojärjestelmät 

•Tuottavuuden ja laadun parantaminen 
10. Hallinnon TPM 

•Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi 
11. Turvallisuus, hygienia, 

ympäristö 

•TPM palkinnon hakeminen ja saaminen motivaatiotekijänä 12. TPM palkinto 
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Autonomisen kunnossapidon keskeinen idea on tuotannon operaattoreiden suorittamat 

rutiinikunnossapitotoimet kuten siivoaminen, rutiinitarkastukset ja laitteiden vaatima voitelu. 

Tuotannon operaattorit tuntevat laitteet kaikista parhaiten, minkä vuoksi he huomaavat myös 

poikkeavat tilanteet helpoiten. Heidän vastuullaan on myös päivittäisen informaation 

kerääminen, kuten seisokkiajat ja tuotteen laatu. (Mobley et al., 2008, s.2.41-2.42) 

 

Suunnitellulla kunnossapidolla tarkoitetaan ennaltaehkäisevää, kunnossapidon henkilöstön 

suorittamaa laitteiden kunnossapitoa. Suunniteltu kunnossapito tarkoittaa kuluneiden osien 

korjaamista ja komponenttien vaihtamista ennen niiden hajoamista. Kunnossapito toimii 

yleissuunnitelmassa määritetyn aikataulun mukaan. Tarkoituksena on löytää kompromissi 

suunnittelemattoman ja suunnitellun kunnossapidon määrän väliltä kustannusten 

minimoimiseksi. (Mobley et al., 2008, s.2.42-2.43) 

 

Kunnossapidon vähentäminen pitää sisällään kaksi konseptia: laitteiden suunnittelu ja 

ennustava kunnossapito. Näillä keinoilla pyritään vähentämään kunnossapitotoimien tarvetta 

ja kustannuksia. Laitteiden suunnittelulla tarkoitetaan yhteistyötä laitetoimittajien kanssa ja 

osallistumista uuden sukupolven laitteiden kehittämiseen. Ennustava kunnossapito tarkoittaa 

datan keräämistä ja analysoimista tuotantolaitteista esimerkiksi ultraäänien tai värähtelyjen 

avulla mahdollisten tulevien vikojen ennustamiseksi. (Mobley et al., 2008, s. 2.44) 
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4 TEOLLISEN KUNNOSSAPIDON KYSELYTUTKIMUKSET 

4.1 Tutkimusotteen valinta 

 

Englanninkielisellä survey-tutkimuksella tarkoitetaan suunnitelmallista kysely- tai 

haastattelututkimusta. Survey-tutkimus on tehokas ja taloudellinen tapa datan keräämiseen, 

kun tukittava otosryhmä on suuri. Tutkimuksen tarkoitusperästä riippuen survey-tutkimus 

voidaan toteuttaa kvantitatiivisella tai kvalitatiivisella tutkimusotteella. Seuraavassa kerrotaan 

tarkemmin näistä tutkimusotteista. (Heikkilä, 2010, s. 19) 

 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, jota usein kutsutaan myös tilastolliseksi 

tutkimukseksi selvittää lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla pystytään hyvin hahmottelemaan nykytilannetta, mutta 

sen avulla ei päästä aina pureutumaan asioiden syihin. Tiedot kvantitatiiviseen tutkimukseen 

kerätään erilaisista tilastoista ja tietokannoista tai data kerätään itse. Jos data kerätään itse, 

tulee tutkimuksen tekijän päättää tutkimuskysymyksen perusteella kohderyhmä ja 

tiedonkeruumenetelmä. Eri tiedonkeruumenetelmiä ovat postikysely, puhelin- tai 

käyntihaastattelu ja informoitu kysely, joka on kirjekyselyn ja henkilökohtaisen haastattelun 

välimuoto. Informoidussa kyselyssä haastattelija toimittaa kyselylomakkeen 

henkilökohtaisesti voi tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä tai tarkentavia kysymyksiä. 

(Heikkilä, 2010, s. 16-18) 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimuksella tarkoitetaan joukkoa erilaisia tulkinnallisia 

tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole teoriaa eikä paradigmaa, joka olisi 

vain sen omaa. Tämän vuoksi on haasteellista määritellä selkeästi mikä on kvalitatiivista 

tutkimusta. Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät tiedonhankinnassa ovat tapaustutkimus, 

etnografia, fenomenografia, grounded theory ja toimintatutkimus. Tämän työn puitteissa ei 

käsitellä näitä strategioita yksityiskohtaisesti, mutta kirjallisuudessa on esitetty hyvin laajoja 

kuvauksia kustakin strategiasta. (Metsämuuronen, 2006, s. 83-90) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetyt keskeiset tutkimusmetodit ovat havainnointi, 

tekstianalyysi, haastattelu ja litterointi. Näitä neljää metodia käytetään myös kvantitaviisiessa 

tutkimuksessa, mutta niiden käyttötavat eroavat kvalitatiivisen tutkimuksen vastaavista 
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metodeista. Havainnoinnilla tarkoitetaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa perustavaa työtä 

toisen kulttuurin ymmärtämiseksi ja tekstianalyysin avulla pyritään ymmärtämään 

tarkasteltavan kulttuurin jäsenten luomaa kategorisointia. Laadullisessa tutkimuksessa 

haastatteluissa esitetään avoimia kysymyksiä ennalta valitulle ryhmälle. Koskinen et al. 

(2005, s. 104) esittävät haastatteluille kolme eri tyyppiä; strukturoitu eli survey-haastattelu, 

puolistrukturoitu eli teemahaastattelu ja syvähaastattelu. Litterointia eli puhtaaksi 

kirjoittamista käytetään kvalitatiivisessa tutkimuksessa sen ymmärtämiseksi, kuinka 

tutkittavan kulttuurin jäsenet orgainisoivat kirjoituksensa ja puheensa. (Metsämuuronen, 

2006, s. 88) 

 

Tutkittaessa kunnossapidon toimintaa, on harkittava tarkkaan valitaanko tutkimuksen 

lähtökohdaksi kvalitatiivinen vai kvantitatiivinen lähestymistapa vai yhdistelläänkö näitä 

lähestymistapoja, jolloin puhutaan mixed method -tutkimuksesta. Metsämuurosen (2006, s. 

134) mukaan kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät eroavat toisistaan merkittävästi, 

joten paras tapa lienee valita jompi kumpi näistä ensisijaiseksi tutkimusmenetelmäksi, mutta 

kvantitatiiviselle tutkimukselle voidaan esimerkiksi antaa lisää näkökulmia laadullisilla 

tapaustutkimuksilla. 

 

4.2 Kyselytutkimuksen rakentaminen 

 

Groves et al. (2009, s. 2) mukaan kyselytutkimus on menetelmä, jolla kerätään 

systemaattisesti informaatiota ennalta rajatun otosryhmän yksilöistä ja kootaan kerätystä 

informaatiosta statistinen kuvaus ryhmän attribuuteista. Ennen datan keräämistä 

kyselytutkimuksen rakentamisessa on suunnitteluvaihe, joka käsittää kaikki vaiheet ennen 

varsinaista datan keräämistä. Tässä vaiheessa kyselytutkimuksen tekijän tulisi ottaa huomioon 

kaikki mahdolliset vaikeudet ja puutteet, jotka voivat ilmetä kyselytutkimuksen aikana. 

Kyselytutkimuksen täsmällisyyden ja käytettävyyden välille täytyy pystyä luomaan sopiva 

tasapaino, minkä lisäksi suunnitteluvaiheessa tulee määrittää yksityiskohtaisesti projektin 

tulevat vaiheet ja kuinka tehdyt päätökset sekä suoritetut toimenpiteet dokumentoidaan 

mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Tämän lisäksi tulee huomioida mahdolliset rajoitteet 

esimerkiksi kyselytutkimuksen oikean vastaanottajan löytämisessä. (Forza, 2002, s. 161) 
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Kyselytutkimukselle tulisi rajata otosryhmä siten, että tutkimus on helposti toistettavissa. 

Otosryhmän rajaamiseen on useita eri menetelmiä, mutta käsiteltävän populaation 

segmentointi helpottaa otosryhmän rajaamista. Populaatio voidaan segmentoida esimerkiksi 

yritysten teollisuudenalan, työntekijöiden määrän sekä liikevaihdon perusteella. Tämän lisäksi 

otosryhmän koon määrittäminen voi olla monimutkaista, sillä koolla on merkittävä vaikutus 

kyselytutkimuksen tilastolliseen tarkasteluun. (Forza, 2002, s. 164-166) 

 

Datan keräämiseen käytetään kyselytutkimuksissa pääasiassa kolmea menetelmää: 

puhelinhaastattelut, kasvokkain haastattelut sekä kyselylomakkeet. Jokaisella menetelmällä on 

vahvuudet ja heikkoutensa, minkä vuoksi onkin tapauskohtaista, mitä kyseisistä menetelmistä 

tulee soveltaa. Eri menetelmien väliset suhteelliset vahvuudet on esitetty taulukossa 2. (Forza, 

2002, s. 166) 

 

Taulukko 2 Datan keräämismenetelmien keskinäiset vahvuudet (Forza, 2002, s. 167) 

Informaation keräämiseen vaikuttava tekijä Puhelin-

haastattelu 

Kasvokkain 

haastattelu 

Kysely-

lomake 

Alhaisin kustannus 2 3 1 

Korkein vastausprosentti 2 1 3 

Korkein informaation tarkkuus 3 1 2 

Kattavuus 3 1 3 

Täydellisyys, sisältäen luottamuksellisen datan 2 1 3 

Luotettavuus ja validiteetti 3 1 2 

Toteuttamiseen vaadittava aika 1 2 3 

Informaation keräämisen helppous 2 3 1 

Asteikko: 1 = paras, 3 = heikoin 

 

Puhelinhaastattelut ovat nopea tapa kerätä dataa. Lisäksi ne ovat kasvokkain haastatteluja 

halvempia toteuttaa ja takaavat, että kyselytutkimuksen ohjeita noudatetaan. 

Puhelinhaastatteluilla saavutetaan helposti myös suuria määriä haastateltavia. Toisaalta 

puhelimessa tehdyt haastattelut eivät ole yhtä uskottavia kuin kasvokkain toteutetut ja niissä 

ei voida esittää visuaalista dataa haastateltavalle. Kasvokkain haastattelussa haastattelija 

kerää dataa suoraan haastateltavalta, mikä takaa yksityiskohtaiset vastaukset ja 
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mahdollisuuden esittää monimutkaisempia kysymyksiä. Lisäksi haastattelija voi jaksottaa 

kysymyksensä itselleen mieluisaan järjestykseen ja seurata, että kyselytutkimuksen 

ohjeistusta seurataan. Haastattelut antavat myös uskottavuutta ja auktoriteettia 

kyselytutkimuksen tekijälle sekä takaavat korkean vastausprosentin. Toisaalta kasvokkain 

tehdyt haastattelut ovat kalliita toteuttaa sekä niissä on heikko anonymiteetti. Tämän lisäksi 

haastattelija voi olla puolueellinen ja haastateltava vastahakoinen. (Forza, 2002, s. 167) 

  

Kyselylomakkeet ovat edullinen tapa toteuttaa kyselytutkimus. Tämän lisäksi 

kyselylomakkeen etuna on, että vastaanottaja saa täyttää sen omalla ajallaan ilman rajoitteita, 

ne takaavat vastaajalle anonymiteetin ja poistavat mahdollisuuden haastattelijan 

puolueellisuuteen. Toisaalta kyselylomakkeilla on matalampi vastausprosentti kuin muilla 

menetelmillä ja ne vaativat toteuttamiseensa pidemmän ajanjakson kuin haastattelut. (Forza, 

2002, s. 167) 

 

Jotta kerätty data olisi mahdollisimman vertailukelpoista keskenään, kyselytutkimuksissa 

käytetään usein viisiportaista Likert-asteikkoa vastausvaihtoehtojen määrittelyssä. Likert-

asteikko on tavallisimmin viisiportainen asteikko, jossa toisena ääripäänä on täysin samaa 

mieltä ja toisena täysin eri mieltä. Asteikon portaiden määrää ei ole rajoitettu. (Heikkilä, 

2010, s. 53) 

  

Kyselylomakkeet ovat edullisuutensa vuoksi suosittu tapa toteuttaa kyselytutkimus. 

Kyselylomakkeiden perinteisesti heikkoon vastausprosenttiin on mahdollista vaikuttaa 

erilaisin keinoin. Newby et al. (2003, s. 164) mainitsee neljä eri vastausprosenttia nostavan 

strategian vaihetta: huomion tavoittelu (attention-seeking), kyselylomakkeen täyttäminen 

(questionnaire completion), kyselylomakkeen palauttaminen (questionnaire return) ja 

kannustimet (incentives). 

 

Huomion tavoittelun vaiheessa voidaan yksilöidä kyselylomake, tehdä ennakkoilmoitus 

puhelimella tai lähettää kirjallinen ennakkoilmoitus. Puhelimen välityksellä tehdyt 

ennakkoilmoitukset nostavat vastausprosenttia, mutta kirjallisen ennakkoilmoituksen 

tehokkuudesta on saatu ristiriitaisia tuloksia. Edellä mainituilla strategioilla ei ole havaittu 

merkittävää vaikutusta saatujen vastausten laatuun. Kyselylomakkeen täyttämisen 
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vaiheeseen voidaan yleisesti sanoa, että kyselytutkimuksen yliopistotausta nostaa 

vastausprosenttia aiheuttamatta laiminlyöntejä, toisin kuin verratessa itsenäisiin tutkimuksiin 

(engl. no sponsorship) tai kaupallisten toimijoiden tutkimuksiin. Anonymiteetin lupaaminen 

vastaajille nostaa myös vastausprosenttia, mutta ei vaikuta vastausten laatuun. 

Kyselylomakkeen ulkoiset seikat, kuten värilliset tulosteet mustavalkotulosteiden sijaan, 

kaksipuoliset tulosteet ja lyhyet kysymykset kaikki näyttävät nostavan vastausprosenttia. 

Seurantatekniikoista kirjallisuudessa esitetty Dillmanin (1978) kirjallisen ja 

puhelinmuistutusten yhdistelmä on todettu ylivoimaiseksi menetelmäksi nostaa 

vastausprosenttia. On kuitenkin todettu, että seurantatoimenpiteenä vain ensimmäisellä 

jälkimuistutuksella on vaikutusta. Vastausten laatuun jälkimuistutuksilla ei ole havaittu 

vaikutusta. Erilaisia kannustimia voidaan myös käyttää kyselytutkimuksen vastausprosentin 

nostamiseksi. Ennalta maksettavat kannustimet näyttävät nostavan kyselytutkimuksen 

vastausprosenttia. Lupaukset nimellisistä tai merkittävistä maksuista esimerkiksi 

hyväntekeväisyyteen tehoavat myös, kun taas lupaukset maksaa suoraan vastaajalle eivät 

näytä vaikuttavan vastausprosenttiin. (Newby et al., 2003, s. 164-166) 
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5 KUNNOSSAPIDON KYSELYTUTKIMUKSET 2000-LUVULLA 

 

Työssä käsitellään kymmentä 2000-luvulla tehtyä kyselytutkimusta, joista kuusi on toteutettu 

Euroopassa, kaksi Amerikassa ja kaksi Aasiassa. Taulukossa 3 on esitetty kunkin 

kyselytutkimusten nimi, tekijä(t), maa ja maanosa jossa tutkimus tehty, julkaisuvuosi, 

käsiteltävät aihealueet sekä julkaisufoorumi. Suurin osa tutkimuksista on julkaistu Journal of 

Quality in Maintenance Engineering -lehdessä (neljä tutkimusta), mutta myös International 

Journal of Production Economics (kaksi tutkimusta), Construction Innovation: Information, 

Process, Management- (yksi tutkimus) sekä International Journal of Production Research- (1 

tutkimus) –lehdet ovat edustettuna. Tämän lisäksi yksi tutkimus on julkaistu IEEM-

konferenssissa (International conference on Industrial Engineering and Engineering manage-

ment). 

 

Tarkasteltavissa kyselytutkimuksissa populaatio, jolle kyselyt on lähetetty, on segmentoitu 

pääasiassa yrityksen teollisuudenalan, liikevaihdon ja työntekijöiden määrän perusteella. 

Useissa käsitellyistä tutkimuksista kyselyt on tehty erittäin laaja-alaisesti useille teollisuuden 

aloille ja otosryhmä on rajattu saatujen vastausten perusteella. Otosryhmän valintaan ennalta 

on käytetty vain vähän vaivaa, useimmiten otos on rajattu vain tietokannasta (esimerkiksi 

Belgium maintenance association, BEMAS ja Association de Maquiladoras A.C., AMAC) 

saatujen yritystietojen perusteella. Vain yhdessä aineiston kyselytutkimuksessa (Swanson, 

2003, s. 50) on syvennytty käsittelemään ainoastaan yhden teollisuudenalan kunnossapidon 

käytäntöjä. Esimerkiksi Alsyouf (2009, s. 214) toteuttaa otoksen valinnan siten, että 

Statistiska Centralbyrån (SCB) –tietokannasta on haettu 1400 yrityksen tiedot, joille kaikille 

on lähetetty kyselylomake, minkä jälkeen saaduista vastauksista on rajattu pois matalan 

vastausprosentin teollisuudenalat. Tämä poikkeaa Forzan (2002, s. 164-166) esittämästä 

kyselytutkimuksen rakentamisprosesseista, jonka mukaan otosryhmän rajaus tulisi tehdä 

ennen varsinaista datan keräämistä. 
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Taulukko 3 Kyselytutkimusten perustiedot 

Kyselytutkimuksen 
nimi 

Tekijä(t) Maa Vuo-
si 

Kysymysten 
aihealueet 

Julkaistu 

EUROOPPA      
Maintenance contrac-
tors acting as service 
innovators 

Straub, A (Ad) Hollanti 2011 Palveluiden 
innovaatiot 

Construction 
Innovation: In-
formation, Pro-
cess, Manage-

ment 

Maintenance man-
agement in Italian 
manufacturing firms: 
Matters of size and 
matters of strategy 

Chinese, 
Damiana; 

Ghirardo, Gianni 

Italia 2010 Kunnossapidon 
strategiat, 

suorituskyky 

Journal of Quality 
in Maintenance 

Engineering 

Empirical analysis of 
maintenance perfor-
mance measurement in 
Belgian industries 

Muchiri, Peter N.; 
Pintelon, Liliane; 
Martin, Harry; De 

Meyer, Anne-
Marie 

Belgia 2010 Suorituskyky, 
vikojen lähteet 

International 
Journal of Produc-

tion Research 

Maintenance practices 
in Swedish industries: 
Survey results 

Alsyouf, Imad Ruotsi 2009 Kunnossapidon 
menetelmät 
(TPM, RCM) 

International 
Journal of Produc-

tion Economics 
Safety risk assessment 
in industrial mainte-
nance 

Lind, Salla; 
Nenonen, Sanna;  
Kivistö-Rahnasto, 

Jouni 

Suomi 2008 Kunnossapidon 
turvallisuus 

Journal of Quality 
in Maintenance 

Engineering 

The status of mainte-
nance management in 
UK manufacturing 
organisations: results 
from a pilot survey 

Cholasuke, 
Chuenusa; 

Bhardwa, Ramnik; 
Antony, Jiju 

Iso-
Britannia 

2004 Suorituskyky, 
nykyiset 

käytännöt 

Journal of Quality 
in Maintenance 

Engineering 

AMERIKKA      
The role of industrial 
maintenance in the 
maquiladora industry: 
An empirical analysis 

Dowlatshahi, 
Shad 

Meksiko/
USA 

2007 Kunnossapidon 
vaikutus muihin 

toimintoihin, 
vikojen lähteet, 
ISO-sertifiointi 

International 
Journal of Produc-

tion Economics 

An information-
processing model of 
maintenance manage-
ment 

Swanson, Laura USA 2003 Kunnossapidon 
informaatioproses

sit, suorituskyky 

International 
Journal of Produc-

tion Economics 

AASIA      
An empirical study on 
total quality manage-
ment in maintenance 
and repair workshops 
in India 

Sahu, V.K.; Ag-
nihotri, G.; Sadi-

wala, C.M. 

Intia 2008 TQM/TPM-
menetelmien 

implementointi 

2008 IEEE Inter-
national Confer-

ence on Industrial 
Engineering and 

Engineering Man-
agement 

State of implementa-
tion of TPM in SMIs: a 
survey study in Malay-
sia 

Ahmed, 
Shamsuddin; 
Masjuki Hj. 

Hassan; Taha, 
Zahari 

Malesia 2004 TQM/TPM-
menetelmien 

implementointi 

Journal of Quality 
in Maintenance 

Engineering 
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Kunnossapidon kyselytutkimusten kysymykset käsittelivät tarkastellussa aineistossa seuraavia 

aihealueita: 

 Kunnossapidon suorituskyky 

 Kehittyneemmät kunnossapidon menetelmät (RCM, TPM/TQM) ja niiden 

implementointi 

 Palveluiden innovaatiot 

 Turvallisuus 

 Kunnossapidon informaatioprosessit 

 Kunnossapidon vaikutus muihin yrityksen toimintoihin 

 Kunnossapidon strategiat 

 Vikojen lähteet 

 Kunnossapidon ISO-sertifiointi 

 

Selkeästi eniten tutkimuksissa käsiteltiin kunnossapidon suorituskykyä ja valmiutta siirtyä 

kehittyneempiin kunnossapidon menetelmiin ja näiden implementointia yrityksissä. 

Suorituskykyä on tarkasteltu neljässä ja kehittyneempiä menetelmiä kolmessa aineiston 

kymmenestä tutkimuksesta. Turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä on esitetty useissa 

tutkimuksissa, mutta vain Lind et al. (2008, s. 205-206) paneutuvat syvemmin 

turvallisuusnäkökulmaan. Suorituskyvyn mittaaminen pk-yrityksissä on kuitenkin 

haasteellista, sillä selkeää mittaristoa ei usein pk-sektorilla ole määritetty, vaikka tarve 

suorituskyvyn mittaamiseen Hudsonin et al. (2001, s. 1112) mukaan onkin laajalti tunnistettu. 

Mielenkiintoisena huomiona voidaan nähdä, että molemmat Aasiassa toteutetut tutkimukset 

käsittelevät kunnossapidon kehittyneempien menetelmien implementointia ja juurikin TQM- 

ja TPM-käytäntöjä. 

 

Suorituskykyä analysoivissa tutkimuksissa voidaan havaita useita samoja tarkastelun kohteita 

tutkimusten välillä. Käsitellyt kysymykset ovat luokiteltu hieman toisistaan poikkeavasti, 

mutta tarkastellut kategoriat voidaan jaotella karkeasti kunnossapidon menetelmiin, 

kunnossapidon suunnitteluun, informaatioprosesseihin, varaosien hallinnointiin, 

henkilöstöresursseihin ja taloudellisiin mittareihin. Usein seurattuja parametreja ovat 

esimerkiksi suunnitellun ja suunnittelemattoman kunnossapidon määrä sekä tuotannon määrä 

ja tuotteiden laatu. 
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Muchiri et al. (2010, s. 5914-5920) tarkastelevat kunnossapidon suorituskyvyn keskeisiä 

mittareita (key performance indicators, KPI) ja luovat lavean viitekehyksen suorituskyvyn 

mittaamiseen kunnossapidossa. Artikkelissaan Muchiri et al. (2010, s. 5914-5920) 

tarkastelevat yleisimpien suorituskyvyn mittareiden suosiota yrityksissä, kuinka valitut 

suorituskyvyn mittarit on määritetty ja kuinka tuotannon ja kunnossapidon organisointi 

vaikuttaa mittareiden määrittämiseen sekä kuinka KPIt tukevat kunnossapidon johdon 

päätöksentekoa. Nämä ovatkin hyvin keskeisiä asioita teollisen kunnossapidon suorituskykyä 

tarkastellessa. 

 

Vaikka ainoastaan Lindin et al. (2008, s. 205-206) tekemä tutkimus keskittyy turvallisuuteen, 

turvallisuusnäkökulmaa tuodaan esille myös kahdessa neljästä suorituskykyä käsittelevässä 

tutkimuksessa. Turvallisuus onkin erittäin tärkeässä asemassa kunnossapidon toiminnassa. 

Mobleyn et al. (2004, s. 1.6-1.7) mukaan laitteiston luotettavuuden ja työntekijöiden 

turvallisuuden välillä on selvä korrelaatio, sillä usein laitteiston vikaantuessa pyritään 

saamaan laitteisto jälleen toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti, mikä johtaa erilaisten 

oikoteiden käyttöön ja sitä kautta vaaratilanteiden lisääntymiseen. Muchiri et al. (2010, s. 

5914) esittävätkin tutkimuksessaan, että saatujen vastausten perusteella turvallisuus on 

tärkeimpiä kunnossapidolle asetettuja tavoitteita, jopa kustannustehokkuutta ja luotettavuutta 

merkittävämmässä asemassa. 

Kunnossapidon kehittyneempiä menetelmiä tarkastelevissa tutkimukset käsittelevät yritysten 

tietoisuutta eri kunnossapidon menetelmistä ja näiden menetelmien implementointia 

käytännössä. Alsyouf (2009, s. 217) esittää tutkimuksessaan vain eri kunnossapidon 

menetelmien yleisyyttä yrityksissä, kun taas Ahmed et al. (2004, s. 99-104) ja Sahu et al. 

(2008, s. 1560) selvittävät myös yritysten tietoisuutta eri menetelmistä. Kaikissa kolmessa 

edellä mainitussa tutkimuksessa tuodaan esille, että kehittyneemmät menetelmät kuten TQM 

ja TPM asettavat organisaatiolle tiettyjä lähtövaatimuksia ja toisaalta asettavat toiminnalle 

tiettyjä rajoitteita. Alsyouf (2009, s. 218-222) kuvaa tutkimuksessaan päätöksenteon tueksi 

erilaisia parametreja, joiden perusteella yritykset voivat analysoida nykyisiä kunnossapidon 

toimintatapojaan ja soveltuvuutta eri kunnossapidon menetelmiin. 
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Tarkasteltavista artikkeleista vain Dowlatshahi (2007, s. 305-306) ja Muchiri et al. (2010, s. 

5913-5914) esittävät tutkimuksissaan, mistä tuotannon laitteiston häiriöt johtuvat. Näiden 

tutkimusten keskinäinen jaottelu tuotannon häiriöihin on pääpiirteittäin samanlainen, vaikka 

kysymysten asettelussa onkin eroja. Kummassakin kyselytutkimuksessa tarkastellaan 

suunnittelematonta kunnossapitoa, laatua, kapasiteetin vajaakäyttöä sekä koneiden 

käynnistämisestä johtuvan lisätyön määrää. 

 

Aineiston tutkimukset keskittyvät lähinnä suuriin ja keskisuuriin yrityksiin. Käsitellyistä 

tutkimuksista vain Ahmed et al. (2004, s. 98-99) keskittyy tarkastelemaan ainoastaan pk-

sektoria. Kolmessa artikkelissa tarkastellaan suuria sekä pk-yrityksiä, kahdessa tutkimuksessa 

fokus on keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja yhdessä tutkimuksessa keskitytään 

keskisuuriin yrityksiin. Kolmessa tutkimuksessa ei ole eritelty, mitä segmenttiä tarkastellaan.  

 

Yritysten koon ensisijainen segmentointiperuste on työntekijöiden määrä. Liikevaihtoa on 

käytetty vasta toissijaisena jaotteluperusteena. Tutkimusten välillä on merkittäviä eroja siinä, 

kuinka yritykset luokitellaan työntekijöiden määrän perusteella pieniin, keskisuuriin ja suuriin 

yrityksiin. Aineiston tutkimuksissa määritellään laajalti pieniksi yrityksiksi alle 50 työntekijän 

yritykset. Keskisuurten yritysten määrittelyssä sen sijaan havaitaan merkittäviä eroja, sillä 

pienimillään keskisuurten yritysten ylärajaksi määritetään 150 työntekijää, kun taas toisessa 

ääripäässä keskisuuriksi yrityksiksi lasketaan vielä 500 työntekijän yrityksetkin. Karkeasti 

voidaan siis määrittää tarkasteltavissa artikkeleissa suuriksi yrityksiksi kaikki yli 500 

työntekijän yritykset. 

 

Tutkimukset käsittelevät pääasiassa valmistusteollisuuden yritysten kunnossapitoa ja vain 

kahdessa tutkimuksessa (Lind et al. 2008, s. 206 ja Sahu et al. 2008, s. 1557-1558) käsitellään 

teollisen kunnossapidon palveluita tarjoavia yrityksiä. Kuvassa 8 on esitetty yleisimmin 

käsitellyt teollisuudenalat, joita on käsitelty aineiston artikkeleissa sekä kuinka monessa 

artikkelissa kyseistä teollisuudenalaa on tarkasteltu.  
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Kuva 8 Yleisimmät kyselytutkimuksissa tarkastellut teollisuudenalat 

 

Kuvassa 8 mainittujen teollisuudenalojen lisäksi artikkeleissa on käsitelty myös muita 

teollisuudenaloja. Eri alojen ryhmittely on haastavaa, sillä esimerkiksi kemian- ja 

prosessiteollisuuden rajat eivät ole kovin selkeitä. Käsiteltyjen kyselytutkimusten käyttämä 

jaottelu eri teollisuudenaloihin ei ole yhdenmukaista, joten vertailukelpoisen tarkastelun 

vuoksi joitain teollisuudenaloja on sisällytetty toisiinsa, kuten massa- ja paperiteollisuus 

prosessiteollisuuteen. Lisäksi kaikissa aineiston artikkeleissa ei ole eritelty tarkasteltuja 

teollisuudenaloja. 

 

Eniten käsitellyt teollisuudenalat tutkimuksissa ovat metalli-, kemian- ja prosessiteollisuus. 

Kaikille edellä mainituille teollisuudenaloille kapasiteetin käyttöaste on erityisen 

merkittävässä asemassa, minkä vuoksi on tärkeää, että kunnossapito toimii tehokkaasti ja 

pitkät, suunnittelemattomat seisokit pystytään minimoimaan. Tämä näkyy myös 

kyselytutkimuksen vastaajien profiilissa, sillä useissa tutkimuksissa metalli-, prosessi- ja 

kemianteollisuuden yritykset ovat aktiivisimpia vastaajia. Myös Muchiri et al. (2010, s. 5915) 

huomioivat tutkimuksessaan kemianteollisuuden mielenkiinnon toimiviin kunnossapidon 

menetelmiin. Toisaalta Swanson (2003, s. 50) toteaa artikkelissaan, ettei teollisuudenalalla tai 

0 1 2 3 4 5 6 7

Autoteollisuus

Elektroniikkateollisuus

Kemianteollisuus (sis. lääkkeet)

Prosessiteollisuus (sis. massa ja paperi)

Metalliteollisuus

Teollisuudenalaa käsittelevää artikkelia 
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yrityksen koolla olisi merkittävää vaikutusta siihen, saadaanko yrityksestä vastaus 

kyselytutkimukseen vai ei. 

 

Taulukossa 5 on eritelty jokaisen kyselytutkimuksen kohdalla kuinka monelle henkilölle 

kysely on lähetetty, saatujen vastausten määrät, vastausprosentti, hylättyjen vastausten määrä, 

hylkäysprosentti ja näiden keskiarvot ja keskihajonnat. Lisäksi taulukossa 5 on eritelty 

kyselyyn vastanneiden henkilöiden asema yrityksessä, mikäli se on artikkelissa mainittu. 

Artikkelit on esitetty taulukossa 5 vastausprosentin mukaan laskevassa järjestyksessä. 

 

Käsiteltävät kyselytutkimukset ovat olleet vastaajamääriltään hyvin eri laajuisia. Tämä 

nähdään selvästi, kun verrataan keskihajontaa suhteessa lähetettyjen tutkimusten ja 

tutkimusten vastaanottajien keskiarvoihin. Myös vastausprosenteissa on hyvin suurta 

vaihtelua sen ollessa matalimmillaan vain 9,06 % ja korkeimmillaan 100 %. Täysi sadan 

prosentin vastausprosentti on tosin saavutettu aineiston ainoassa haastattelulla toteutetussa 

tutkimuksessa, minkä vuoksi se ei ole tältä osin täysin vertailukelpoinen muihin tuloksiin. 

Keskimääräinen vastausprosentti on ollut 41,38 %. Aineistosta nähdään, että pelkästään 

vastaajien asemalla yrityksessä ei ole yksiselitteistä vaikutusta vastausprosenttiin. Vaikutusta 

vastausten laatuun on saatavilla olevan tiedon perusteella mahdotonta analysoida. Kaikissa 

tutkimuksissa, jossa vastaajien asemaa yrityksessä on eritelty, vastaajat ovat olleet kokeneita 

ja työskennelleet yrityksissään pidempään. Huomionarvoista vastaajien profiloinnissa on, että 

tuotannon operaattoreita ja kunnossapidon henkilöstöä on hyödynnetty materiaalin 

keräämisessä suhteellisen harvoin. Lisäksi joissain tutkimuksissa tuotannon edustajia ei ole 

kuultu lainkaan, vaan kyselytutkimuksen vastaajat ovat olleet ainoastaan kunnossapidosta.  
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Taulukko 4 Kyselytutkimusten vastaajat 

Kyselytutkimuksen 
nimi 

Kyselyjä 
lähetetty 

Saadut 
vastauk-

set 

Vastaus-
% 

Hylättyjä 
vastauksi

a 

Hylkäys-
% 

Vastaajien toimenkuva 

Safety risk assessment 
in industrial mainte-
nance 

20 20 100,00 % 0 0,00 % 12 edustajaa 
asiakastuotantolaitoksista, 

neljä edustajaa asiakkailta ja 
neljä valvontaryhmän jäsentä 

The role of industrial 
maintenance in the 
maquiladora industry: 
An empirical analysis 

152 131 86,18 % 0 0,00 % Ei eritelty, käytetty 
avainhenkilöä 

Maintenance manage-
ment in Italian manu-
facturing firms: Matters 
of size and matters of 
strategy 

120 100 83,33 % 20 16,67 % Kunnossapidon johto 

Maintenance contrac-
tors acting as service 
innovators 

33 13 39,39 % 0 0,00 % Hallituksen jäsenet 

An information-
processing model of 
maintenance manage-
ment 

708 222 31,36 % 65 22,65 % Huolto-/tuotantopäälliköt 

Maintenance practices 
in Swedish industries: 
Survey results 

539 118 21,89 % 67 36,22 % 75 kunnossapidon, 18 
tuotannon, 9 teknistä ja 16 

muuta johtajaa  
An empirical study on 
total quality manage-
ment in maintenance 
and repair workshops in 
India 

300 61 20,33 % 0 0,00 % 36 johtajaa ja operaattoria 
tuotannosta, 25 jotajaa 

työpajoista 

The status of mainte-
nance management in 
UK manufacturing 
organisations: results 
from a pilot survey 

150 18 12,00 % 3 14,29 % Kunnossapidon johto (39 % 
vastaajista), tuotannon johto 
(33 %), loput toimitusjohtajia 

ja kunnossapito-
/tuotantoinsinöörejä 

Empirical analysis of 
maintenance perfor-
mance measurement in 
Belgian industries 

400 41 10,25 % 0 0,00 % Kunnossapidon johtajat ja 
insinöörit, muut kokeneet 

kunnossapidon asiantuntijat 

State of implementa-
tion of TPM in SMIs: a 
survey study in Malay-
sia 

695 63 9,06 % 19 23,17 % Ei eritelty 

Keskiarvo 311,7 78,7 41,38 % 17,4 11,30 %  
Keskihajonta 261,3 65,6 35,0 26,8 13,2 

 

Kirjallisuuden perusteella vastausprosenttiin vaikuttaa merkittävästi kyselytutkimuksen 

toteutustapa. Taulukossa 6 on esitetty kunkin kyselytutkimuksen toteutustapa sekä 

mahdolliset ennakkoilmoitus, luvattu anonymiteetti, jälkimuistutus. Yhdessäkään 

tutkimuksessa ei ole käytetty kannustimia, joten nämä on jätetty taulukosta pois. Aineiston 
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tutkimuksissa ei ole aina selkeästi eritelty, onko kyselytutkimus toteutettu paperisella vai 

sähköisellä lomakkeella. 

 

Taulukko 5 Kyselytutkimusten toteutustavat 
Kyselytutkimuksen nimi Toteutustapa Ennakkoilmoitus Anonymiteetti Jälkimuistutus 

Maintenance practices in Swe-
dish industries: Survey results 

Postitettu 
kyselylomake 

   

Maintenance management in 
Italian manufacturing firms: 
Matters of size and matters of 
strategy 

Kyselylomake x*   

The status of maintenance 
management in UK manufac-
turing organisations: results 
from a pilot survey 

Postitettu 
kyselylomake 

   

Empirical analysis of mainte-
nance performance measure-
ment in Belgian industries 

Kyselylomake 
sähköpostilla tai 

paperisena 

** x  

Safety risk assessment in indus-
trial maintenance 

Puhelinhaastattelu x*   

Maintenance contractors acting 
as service innovators 

Kyselylomake    

The role of industrial mainte-
nance in the maquiladora in-
dustry: An empirical analysis 

Faxattu kyselylomake x x x 

An information-processing 
model of maintenance man-
agement 

Kyselylomake x   

State of implementation of 
TPM in SMIs: a survey study in 
Malaysia 

Kyselylomake 
sähköpostilla 

   

An empirical study on total 
quality management in mainte-
nance and repair workshops in 
India 

Kyselylomake 
sähköpostilla, 

haastattelu 

x*   

* laitoskäynti  **haastatteluja pilottitutkimuksessa 

 

Useimmat tutkimukset on toteutettu kyselylomakkeen muodossa ja vain yhdessä on käytetty 

menetelmänä pelkästään haastattelua. Lisäksi kahdessa kyselylomakkeella toteutetussa 

tutkimuksessa on kyselylomakkeen ohella tehty haastatteluja tai laitoskäyntejä. 

Huomionarvoista on, että Ruotsin tutkimuksessa on käytetty jälkimuistutusta sekä postilla että 

puhelimitse ja Belgialaisessa tutkimuksessa käytetty haastattelua pilottitutkimuksessa, jonka 

perusteella varsinaisen tutkimuksen kyselylomaketta on paranneltu. Tästä huolimatta 

kummassakaan näistä tutkimuksista ei ole käytetty ennakkoilmoitusta tai jälkimuistutusta 

varsinaisen tutkimuksen aikana kyselylomakkeen rinnalla. Lisäksi vastaajille on erikseen 

luvattu anonymiteetti vain kahdessa tutkimuksessa. Dowlatshahi (2007, s. 303) onkin 
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saavuttanut korkeimman vastausprosentin (86,18 %) tutkimuksessaan, jossa on vastaajille 

luvattu anonymiteetti sekä tehty ennakkoilmoitus ja jälkimuistutus. Seuraavaksi korkein 

vastausprosentin (83,33 %) saavuttaa Chinese & Ghirardo (2010, s. 165) kyselylomakkeella 

toteutetuista tutkimuksista piti sisällään kyselylomakkeen lisäksi ennakkoilmoituksen ja 

laitoskäynnin. Kannustimia ei ole käytetty yhdessäkään kyselytutkimuksessa vastausprosentin 

nostamiseksi. 

 

Kolmessa käsitellyssä kyselytutkimuksessa tehtiin laitoskäyntejä tutkittaviin kohteisiin. 

Käynnit lisäävät vastaajien sitoutumista ja tuovat kvalitatiivista näkökulmaa tutkimuksiin. 

Kunnossapidon kvalitatiivisen luonteen vuoksi on syytä huomioida kvantitatiivisen 

tutkimusotteen lisäksi kvalitatiivinen näkökulma. Kyselylomakkeen kysymysten 

kehitysvaiheessa on usein haastateltu asiantuntijoita ja tehty vierailuja tuotantolaitoksiin. 

 

Couper et al. (1999, s. 2-4) esittävät, että paperisen ja sähköpostilla lähetetyn 

kyselytutkimuksen vastausprosenteissa on merkittävä ero postitse toimitetun 

kyselylomakkeen hyväksi. Kolmessa aineiston tutkimuksessa kyselylomake on lähetetty 

sähköpostilla, lopuissa kyselylomake on toimitettu henkilökohtaisesti, faxilla tai postitse 

paperisena versiona. Tarkasteltavan aineiston perusteella on kuitenkin vaikeaa muodostaa 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä näiden kahden toimitustavan eroista, sillä on huomioitava 

mahdolliset laitoskäynnit, ennakkoilmoitukset ja jälkimuistutukset. Ahmedin et al. (2004, s. 

97) tekemä kyselytutkimus, joka on toteutettu pelkästään lähettämällä kyselylomake 

sähköpostilla, omaa matalimman vastausprosentin (9,06 %) mikä tukee Couperin et al. (1999, 

s. 2-4) teoriaa. 

 

Selkeästi suosituin menetelmä vastausvaihtoehtojen asettelussa kyselylomakkeiden osalta oli 

viisiportainen Likert-asteikko. Likert-asteikko ei kuitenkaan sovellu kaikkiin kysymyksiin, 

joten tämän rinnalla on usein käytetty vapaampia kysymystenasetteluja. Jonkin verran 

aineiston tutkimuksissa on käytetty myös kyllä/ei-vastausvaihtoehtoja. Tutkimuksissa on 

yleisesti pyritty kysymysten asettelussa selkeisiin, helposti ymmärrettäviin ja yksiselitteisiin 

kysymyksiin. Tällä pyritään siihen, että vastaukset vastaavat haluttuihin kysymyksiin ja 

kyselytutkimus olisi toistettavissa.  
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tuloksista voidaan nähdä, että kyselylomake on selvästi yleisin tapa toteuttaa kunnossapidon 

kyselytutkimuksia. Lisäksi havaitaan, että teollisen kunnossapidon kyselytutkimuksissa 

ennakkoilmoitukset, anonymiteetti ja jälkimuistutukset ovat merkittäviä tekijöitä 

vastausprosentin kannalta. Näitä menetelmiä on käytetty harvakseltaan tarkasteltavissa 

artikkeleissa, sillä anonymiteetti on luvattu vastaajille vain kahdessa tutkimuksessa ja 

jälkimuistutusta on käytetty vain yhdessä. Jonkinlaista ennakkoilmoitusta on käytetty viidessä 

tutkimuksessa kymmenestä. Jälkimuistutusten harvinaisuus kyselytutkimuksissa on 

silmiinpistävää, sillä niiden on todettu olevan tehokas keino vastausprosentin nostamiseen. 

 

Mikäli otosryhmä on pieni tai keskisuuri ja tavoitteena on suuri vastausprosentti, ei voida 

luottaa pelkästään hyvin rakennetun kyselylomakkeen takaavan vastausten määrää vaan 

tarvitaan lisäksi yhteydenottoja puhelimalla tai postitse ennen ja jälkeen kyselylomakkeen 

toimittamisen. Paljon riippuu siitä, kuinka laaja otosryhmä kyselytutkimukseen on valittu ja 

mikä kyselytutkimuksen tavoite on. Aineistosta ei käy ilmi kyselylomakkeiden visuaalisia 

tekijöitä, joten näiden vaikutusta vastausten määrään ei pystytä tämän työn puitteissa 

arvioimaan. 

 

Tarkasteltujen tutkimusten luotettavuutta analysoitaessa tulee huomioida, että viidessä 

kymmenestä tutkimuksesta vastausprosentit ovat olleet verrattain matalia (alle 25 %) ja 

vastanneiden henkilöiden asema yrityksessä ei käy aina tutkimuksista ilmi. Tämän lisäksi 

vastaajien profiilista nähdään, että tuotannon henkilökunnan näkemyksiä ei ole läheskään aina 

huomioitu. Kunnossapidon vaikutuksia tuotannon toimintaan ei näin ollen saada tuotua 

luotettavasti esille. Jo kyselylomakkeen rakennusvaiheessa tulisi olla mukana niin 

kunnossapidon asiantuntijoita kuin tuotannon henkilökuntaa, jotta kyselytutkimuksella 

tiedetään mitata olennaisia asioita. Tuloksia analysoitaessa on aineiston tutkimuksissa 

käytetty usein tilastollisia menetelmiä, kuten faktorianalyysiä. Näin on pyritty löytämään 

kunnossapidon kannalta merkittävimmät tutkimuksissa tarkasteltavat kysymykset. 

 

Tarkastellun aineiston perusteella teollisen kunnossapidon kyselytutkimuksissa seurataan 

selkeästi eniten kunnossapidon suorituskykyä, turvallisuutta ja valmiuksia toteuttaa uusia 
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kunnossapidon menetelmiä ja näiden implementointia. Usein turvallisuus ja ympäristöasiat 

nähdään yhtenä suorituskyvyn mittarina laitteistojen luotettavuuden ja turvallisuuden välisen 

riippuvuuden vuoksi. Kunnossapidon kyselytutkimukset on toteutettu pääasiassa paperisen 

ja/tai sähköpostitse lähetetyn kyselylomakkeen avulla ja vain yksi tutkimus on tehty 

haastattelemalla. Kyselylomakkeiden rakennusvaiheessa on usein tehty laitoskäyntejä ja 

haastatteluja. 

 

Suorituskykyä tarkastellessa kunnossapidon tarpeisiin soveltuvan mittariston rakentaminen on 

äärimmäisen tärkeässä asemassa, jotta luotettavaa dataa pystytään ylipäätänsä keräämään 

kunnossapidon toiminnasta. Mittaristoa rakennettaessa tulee huomioida, että oikeat ihmiset 

ovat mittariston määrittämisessä mukana, kuinka kunnossapito on yrityksessä organisoitu, 

mitä päämääriä mittaamisella tavoitellaan ja että kerätty data todella on validia. Huomion 

arvoista on myös havaita, että samoja mittareita on käytetty toisistaan merkittävästi 

poikkeavien teollisuudenalojen tarkastelussa. Esimerkiksi kemianteollisuus ja autoteollisuus 

poikkeavat luonteeltaan toisistaan merkittävästi, mutta tätä ei ole huomioitu kunnolla 

käsitellyn aineiston kyselytutkimusten rakentamisessa. On kyseenalaista, voidaanko toisistaan 

merkittävästi poikkeavia teollisuudenaloja käsitellä samassa tutkimuksissa samoja 

parametreja tarkastelamalla. 

 

Turvallisuuden voidaan katsoa olevan myös yksi tärkeä tarkastelun kohde teollisen 

kunnossapidon kyselytutkimuksissa. Turvallisuutta tarkastellaan usein suorituskyvyn 

yhteydessä, mutta myös itsenäisenä tutkimuskohteena, kuten Lind et al. (2008, s. 205-206) 

tutkimuksessaan. Toisaalta turvallisuusnäkökulmaa ei voida täysin irrottaa laitteiston 

luotettavuuden tarkastelusta näiden välisen keskinäisen riippuvuuden takia. Kunnossapito on 

alana työntekijälle riskialtista, sillä ennen varsinaisen huoltotyön aloittamista laitteen vikatilat 

aiheuttavat riskejä kunnossapidon suorittamisen aikana. Tämän vuoksi on luontevaa, että 

turvallisuusnäkökulman merkitys kasvaa kunnossapidossa ja sen tutkimuksessa jatkuvasti. 

 

Kunnossapidon kehittyneempiä menetelmiä, kuten TPM ja RCM, ei aineiston 

kyselytutkimusten perusteella tunneta yrityksissä vielä kovin laajalti etenkään pk-sektorin 

yrityksissä. Kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta TQM:sta ja sen soveltamisesta puhutaan 

usein TPM-menetelmän yhteydessä. Tarkasteltavissa kyselytutkimuksissa selvitetään 
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kehittyneempien menetelmien toteuttamisen vaatimuksia sekä niiden soveltamisen yleisyyttä 

yrityskentässä.  

 

Eri teollisuudenalojen tai yrityksen koon vaikutusta palautettujen vastausten määrään on 

vaikea arvioida luotettavasti aineiston monimutkaisuuden ja artikkelien rajallisen määrän 

vuoksi. Kuinka eri tutkimuksissa yritykset jaotellaan pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin 

on käsiteltävien tutkimusten välillä huomattavia eroja. Pieniä yrityksiä tarkastellaan aineiston 

tutkimuksissa hyvin vähän verrattuna reaalimaailman pienten yritysten lukumäärään. Tämä on 

ymmärrettävää, sillä esimerkiksi suorituskyvyn tai TPM-käytäntöjen implementointi pienissä 

yrityksissä on harvinaisempaa kuin suuremmissa yrityksissä. Lisäksi aineiston tutkimuksissa 

ei ole aina eritelty vastausprosentteja teollisuudenaloittain tai yrityksen koon perusteella, mikä 

vaikeuttaa tutkimusten tulosten luotettavaa analysointia. Koska käsitellyt tutkimukset on tehty 

hyvin laaja-alaisesti ympäri maailmaa, kulttuuriset ja kielelliset tekijät voivat aiheuttaa 

sekaannuksia tutkimusten vertailussa. Harva tutkimus on täten kirjoitettu tutkimuksen 

toteuttajan tai toteuttajien natiivilla kielellä, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia terminologiassa. 

 

Työn pohjalta herää lukuisia mielenkiintoisia kysymyksiä jatkotutkimusta varten. Mikä on 

vastaajien aseman vaikutus vastausten laatuun? Onko eri teollisuudenalojen välisissä 

vastauksissa ja vastausten aihealueiden painotuksissa merkittäviä eroja ja mistä nämä erot 

johtuvat? Millaisia kulttuurisia eroja kunnossapidon organisoinnissa ja toiminnassa on eri 

maantieteellisten alueiden tai teollisuudenalojen välillä? Kuinka teollisessa kunnossapidossa 

otetaan huomioon arvo- ja sopimusnäkökulmat?  
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 2000-luvulla tehtyjen teollisen kunnossapidon 

kyselytutkimusten käsittelemiä aihealueita ja yleisiä käytäntöjä. Kunnossapidon 

merkittävyydestä Suomessa kertoo teollisuuden tekemät 3,5 miljardin vuosittaiset panostukset 

kunnossapitotoimintaan. Työssä vertaillaan kymmentä tieteellisissä julkaisuissa julkaistua 

kyselytutkimusta ja näiden tutkimusten rakennetta sekä tuloksia. Lisäksi työssä esitetään 

kirjallisuuden määritelmiä kunnossapidolle, kunnossapidon uusia trendejä 

luotettavuuskeskeistä kunnossapitoa RCM ja tuottavaa kunnossapitoa TPM sekä 

kyselytutkimuksen rakentamista.  

 

Tulosten perusteella havaitaan, että tutkimusten otosryhmän rajaaminen on hyvin usein väljää 

ja puutteellista, vaikka otosryhmän valinnassa olisi käytetty asianmukaisia tietokantoja. Eri 

teollisuudenalojen luonteesta johtuvia eroja ei huomioida riittävästi, vaan tutkimuksissa 

tarkastellaan hyvin laajan kentän teollista kunnossapitoa. Kaikissa kyselytutkimuksissa ei 

myöskään ole eritelty vastaajayritysten kokoa tai teollisuudenalaa. Myös vastaajahenkilöiden 

asemaa yrityksessä esitetään usein puutteellisesti. Nämä seikat vaikuttavat osaltaan 

käsiteltyjen tutkimusten vastausten analysointiin ja luotettavuuteen. Eri teollisuudenalojen 

väliset kunnossapitokäytäntöjen ja –strategioiden väliset erot on jatkossa yksi 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

 

Kyselytutkimukset on toteutettu pääasiassa kyselylomakkeen avulla. Kvantitatiivinen 

lähestymistapa on aineiston tutkimuksissa hallitseva, mutta myös kvalitatiivisia näkökulmia 

on otettu huomioon esimerkiksi haastattelujen kautta. Kyselylomakkeen vastausprosenttia 

nostavia strategioita ei ole hyödynnetty tarpeeksi ja jo kyselylomakkeiden 

rakentamisvaiheessa esiintyy usein puutteita. Kyselytutkimusten toteutuksessa ei huomioida 

riittävästi tuotannon henkilökuntaa ja näkemyksiä. Kunnossapito- ja tuotantostrategian 

erottaminen toisistaan on kyseenalaista, sillä kunnossapidolla on suora vaikutus tuotannon 

toimintaan. Useissa tutkimuksissa on käytetty tilastollisia menetelmiä, kuten faktorianalyysiä 

tulosten analysointiin. 
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Yleisimmät kysymysten aihealueet käsittelevät tarkastellun aineiston tutkimuksissa 

kunnossapidon suorituskykyä, kunnossapidon kehittyneempiä menetelmiä sekä 

turvallisuusnäkökulmia. Vikojen syitä ja seurauksia tarkastellaan usein osana suorituskykyä, 

mutta joissain tutkimuksissa myös itsenäisenä aihealueena. Tarkastelluissa parametreissa on 

tutkimusten välillä eroja, mutta myös paljon yhtymäkohtia. Esimerkiksi suorituskykyä 

kuvatessa laitteiden seisokkiaika on tärkeä seurattava parametri. Muita mielenkiintoisia 

aihealueita kysymyksille jatkotutkimuksia ajatellen olisi esimerkiksi kunnossapidon 

sopimuskäytännöt, arvon muodostuminen kunnossapidossa  
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