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1

JOHDANTO

1.1

Työn tausta

Kunnossapidosta on kehittynyt viime vuosina varteenotettava palveluliiketoiminta
Suomessa, sillä useat yritykset ovat ulkoistaneet kunnossapitonsa ja pyrkineet
näin keskittymään ydinliiketoimintaansa. Ennen kunnossapitoa käsiteltiin eri teollisuusyrityksissä pelkästään välttämättömänä pahana, jonka kustannuksia pyrittiin
minimoimaan (Pintelon & Parodi-Herz 2008, s. 26). Viimeisenä kahden vuosikymmenen aikana kunnossapito on elänyt eri teollisuuden aloilla murrosta, kun
yritykset ovat tarkastelleet eri toimintojaan ja päätyneet ulkoistamaan kunnossapidon joko osittain tai kokonaan. Metsäteollisuuden kunnossapito on elänyt hyvin
vahvasti samaa murroskautta, kun suuret metsäteollisuuden yritykset ovat ulkoistaneet kunnossapitoaan ja hakeneet ulkoistamisella kustannustehokkaampaa sekä
laadukkaampaa toimintaa.

Vuonna 2009 Stora Enso päätti ulkoistaa kuuden tehtaansa kunnossapidon Efora
Oy:lle, jonka perustivat yhdessä Stora Enso ja Asea Brown Boweri (ABB). Tämä
diplomityö on tehty Eforan Imatran tulosyksikölle, joka tarjoaa monipuolisia kunnossapidon palveluita. Diplomityössä tutustutaan kahteen erilaiseen kunnossapitopalveluun: telan ja nuohoimen kunnossapitoon. Telat liittyvät olennaisesti eri
paperi- ja kartonkikoneiden toimintaan, sillä ne kuljettavat paperin tai kartongin
prosessin alusta loppuun. Nuohoimet ovat puolestaan tärkeä osa erilaisten kattilatyyppien lämmönsiirtopintojen puhdistusta.

Efora haluaa tutkia onko telan kunnossapidon palveluissa mahdollista tehostaa
toimintaa ja keskittää palveluita Itä-Suomen osalta yhdelle paikkakunnalle. Samalla halutaan selvittää nykyisten markkinoiden koko ja millä palveluilla yritys
voisi pyrkiä markkinoille Itä-Suomessa. Nuohoimen kunnossapitopalvelujen osalta työmäärä ja kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Efora
haluaa tietää voidaanko kohonneesta työmäärästä ja kustannuksista päästä lyhyellä tähtäimellä eroon. Lisäksi halutaan selvittää myös nuohoimen kunnossapitopal-
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velujen markkinoiden koko ja millä palveluilla yritys voisi pyrkiä markkinoille
Itä-Suomessa.

1.2

Tavoitteet ja rajaus

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella monipuolisesti sekä telan että nuohoimen kunnossapitopalveluiden nykytilaa ja kehittämisvaihtoehtoja sekä tutkia
markkinoiden kokoa ja uusien asiakkaiden mahdollisuutta valituille palveluille
Itä-Suomen alueelta. Työn tavoitteena on löytää vastaukset seuraavaan neljään
tutkimuskysymykseen:
1. Mitä tekijöitä on huomioitava kunnossapitopalveluiden kehittämisessä ja
suunnittelussa?
2. Miten kunnossapitopalvelujen kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta
voidaan mitata?
3. Mitkä ovat telan ja nuohoimen kunnossapitopalvelujen kehittämisvaihtoehdot ja kuinka kannattavia ne ovat?
4. Kuinka suuret markkinat telan ja nuohoimen kunnossapidolla on ItäSuomessa ja millä kunnossapitopalveluilla Eforan tulisi lähestyä näitä
markkinoita?

Työn teoriaosuus rajataan koskemaan teollisuuden kunnossapitoa ja sen palvelutuotantoa, koska yritys tarjoaa kunnossapitopalveluita metsäteollisuuteen. Palveluiden ja kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta tutkitaan etenkin pitkäaikaisen
kunnossapitosopimuksen osalta, koska yrityksen toiminta perustuu tällä hetkellä
pitkäaikaiseen Full Service –sopimukseen, jossa yritys koordinoi kokonaisten
tehtaiden kunnossapitotoimintaa. Empiriaosuus rajataan koskemaan telan ja nuohoimen kunnossapitopalveluja. Telan kunnossapitopalvelujen osalta tutkitaan
mahdollisia päällekkäisiä toimintoja Itä-Suomen yksiköistä, jotka ovat Heinola,
Imatra, Uimaharju ja Varkaus. Työstä rajataan ulos Efora Oy:n pohjoiset yksiköt
Oulu ja Kemi, koska ne ovat logistisesti kaukana, ja yrityksen toimintojen yhdistämisessä suurin potentiaali koettiin löytyvän Itä-Suomesta. Työssä tutkitaan
myös alueen asiakaspotentiaalia. Nuohoimen kunnossapitopalveluissa keskitytään
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Imatran tulosyksikön toimintaan ja potentiaaliset asiakkaat tutkitaan samalta
markkina-alueelta kuin telan kunnossapitopalveluissa.

1.3

Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta, jossa tutkitaan
yksittäistä tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta tai yksilöä. Tapaustutkimuksen
päämääränä ovat määrittely, analysointi ja ratkaisu. (Eriksson & Koistinen 2005,
s. 5.) Hirsijärven et al. (2009, s. 134) mukaan tapaustutkimuksessa pyritään kuvaamaan, tutkimaan ja selittämään tapauksia pääasiassa miten- ja miksikysymyksien avulla. Tässä diplomityössä käytetään tapaustutkimusta, koska työn
tavoitteena on löytää tutkittavien kunnossapitopalveluiden ongelmat ja pyrkiä
parantamaan palveluiden tuotantoa.

Kasasen et al. (1991, s. 313) mukaan tutkimusotteella tarkoitetaan tutkimuksessa
tai työssä käytettyjä metodeja. Neilimo ja Näsi (1980, s. 67) ovat jaotelleet suomalaisessa liiketaloustieteessä käytetyt tutkimusmetodit neljään eri lajiin, jotka
ovat nomoteettinen, toiminta-analyyttinen, päätöksentekometodologinen ja käsiteanalyyttinen tutkimusote. Myöhemmin Kasanen et al. (1991, s. 317) lisäsivät
tähän jakoon vielä konstruktiivisen tutkimusotteen. Edellä mainitut liiketaloustieteen tutkimusotteet on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Eri tutkimusotteet liiketaloustieteessä (Kasanen et al. 1991, s. 317)
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Työssä käytettävä tutkimusote on pääosin toiminta-analyyttinen, mutta se sisältää
myös konstruktiivisen tutkimusotteen piirteitä. Toiminta-analyyttisen tutkimuksen
päätarkoitus on pyrkiä ymmärtämään kohteena olevaa ongelmaa ja usein empiria
on mukana vain harvojen kohteiden tai tapauksien kautta. Konstruktiivinen tutkimus puolestaan on ongelmanratkaisua esimerkiksi mallin, kuvion, suunnitelman
tai organisaation avulla (Kasanen et al. 1991, s. 305). Työstä ei voi puhua varsinaisena konstruktiivisena tutkimuksena, koska se ei kehitä uutta menetelmää, organisaatiota tai mallia, vaan pyrkii ratkaisemaan yksittäiset ongelmat kohdeyrityksessä. Toiminta-analyyttinen tutkimusote on työn tutkimuskysymykset huomioonottaen turhan kapea, koska tarkoituksena ei ole ainoastaan kertoa ongelmista,
vaan myös ratkaista ne. Kuvassa 1 on kehystetty työn tutkimusotteet.

Työn teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa aineistona käytetään pääasiassa valmista aineistoa eli kirjoja, aikaisempia tutkimuksia, artikkeleja sekä
yrityksen intranetiä. Salmen ja Järvenpään (2000, s. 272) mukaan tapaustutkimuksessa aineiston analysointi ja sen hankintavaihe liittyvät kiinteästi toisiinsa, ja aineiston analysointi osoittaa suunnan lisäaineiston hankinnalle.
koamiseen

käytettiin

hyödyksi

etenkin

Empirian ko-

yrityksen

SAP

-toiminnanohjausjärjestelmää. SAP:n avulla johdetaan koko yrityksen operatiivista toimintaa ja sieltä saadaan tarvittavat kunnossapito- ja kustannustiedot.

Työn empiriaosiossa käytettiin hyödyksi myös haastatteluja, jotka toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelujen tarkoituksena oli selventää SAP:sta saatavaa
kustannustietoa ja muodostaa kuva nykyisestä kunnossapitotoiminnasta molempien palveluiden osalta. Haastattelutyyppinä käytettiin teemahaastattelua, jossa kysymysten ja väitteiden esittämisjärjestys ei ole määrätty (Hirsijärvi et al. 2009, s.
208). Haastatteluja varten laadittiin kolme runkoa, koska työssä tutkittavien tapauksien luonne on erilainen. Haastatteluissa käytetyt rungot löytyvät liitteistä 1-3.
Haastattelut kirjattiin ylös tietokoneelle haastattelun yhteydessä, mutta niitä ei
nauhoitettu. Empiriaosuuteen heijastuu myös työn kirjoittajan oma kokemus, sillä
kirjoittaja on työskennellyt Eforassa kunnossapitoinsinöörinä sekä telan kunnossapidossa että voimalaitoksen kunnossapito-osastolla yhteensä noin vuoden ajan.

5

1.4

Työn rakenne

Työn ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerrotaan työn taustasta, tavoitteista,
rajauksesta ja menetelmistä sekä aineistosta. Työn toinen luku sisältää työssä käytetyn teorian. Luvussa tutustutaan ensiksi kunnossapidon määritelmiin ja kunnossapitolajeihin sekä hahmotetaan kunnossapidon strategista suunnittelua. Luku
jatkuu kappaleella 2.4, jossa tutustutaan kunnossapidon palvelutuotantoon ja sen
suunnitteluun. Seuraavassa kappaleessa määritetään kunnossapidon asiakasarvon
näkökulmat ja tekijät. Kappaleessa 2.6 hahmotetaan yrityksen toimintaympäristön
analysointia ja luvun viimeisessä kappaleessa tutustutaan kunnossapitopalvelujen
kannattavuuden hallintaan.

Kolmannessa luvussa esitellään työn kohdeyritys, tutustutaan yrityksen toimintamalliin ja kunnossapitosopimukseen sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön.
Luvussa neljä määritetään telan kunnossapidon nykytila ja telan kunnossapidon
kustannuksia sekä toimintaa tutkitaan rajauksessa määritellyillä paikkakunnilla.
Luku jatkuu kappaleella 4.3, jossa muodostetaan kehittämisvaihtoehdot, joiden
kannattavuutta arvioidaan. Kappaleessa 4.4 tutkitaan markkinoiden kokoa ja palveluiden houkuttelevuutta Itä-Suomen alueella. Luvun lopuksi löydettyjä kehittämisvaihtoehtoja vertaillaan eri näkökulmista.

Nuohoimen kunnossapitoa käsitellään luvussa 5, jossa määritetään nuohoimen
kunnossapidon nykytila Imatran tulosyksikössä. Kappaleessa 5.3 tutkitaan eri kehittämisvaihtoehtoja ja niiden kannattavuutta. Luku jatkuu kappaleella 5.4, jossa
tutkitaan markkinoiden kokoa ja millä palveluilla Eforan tulisi lähestyä markkinoita Itä-Suomen alueella. Luvun lopuksi kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta
ja jatkotoimenpiteitä arvioidaan. Johtopäätöksissä esitellään työn tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet tulosten oikeellisuutta arvioiden. Yhteenveto kokoaa
työn oleellisimmat havainnot ja tulokset. Työn rakenne on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Panos-tuotos-kaavio työn rakenteesta
Panos
Tutkimuksen tausta

Luku

Tuotos
Työn tavoite ja tutkimusky-

Luku 1: Johdanto

Tutkittavat palvelut Efora

symykset

Oy:ssä

Rajaukset

Taustatietoa tutkimusmene-

Tutkimuksessa käytettävät

telmistä ja –otteista.

menetelmät.

Teoria aiheista:

Luku 2: Metsäteollisuuden

Vastaus tutkimuskysymyksiin

- Kunnossapito ja sen merki-

kunnossapitopalvelut

1 ja 2.

tys metsäteollisuudessa

niiden suunnittelu

ja

Löydetty työkaluja yrityksen

- Kunnossapidon strateginen

toimintaympäristön analysoin-

suunnittelu

tiin.

- Yrityksen toimintaympäristön hallinta
- Asiakasarvo
- Kunnossapitopalveluiden
kustannukset, kannattavuus ja
investoinnit.
Tiedot yrityksestä

Luku 3: Efora Oy

Haastattelut.

Yrityksen nykyisen toimintamallin ja strategian esittely
Kannattavuuden hallinta pitkäaikaisessa kunnossapitosopimuksessa.

Kunnossapitotiedot

Luku 4: Telan kunnossapi-

Vastaukset tutkimuskysymyk-

Kustannustiedot ja -arviot

don nykytila ja kehittämis-

siin 3 ja 4.

Haastattelut

mahdollisuudet

Kirjallisuuskatsaus.

Kunnossapitotiedot

Luku 5: Nuohoinhuollot –

Vastaukset tutkimuskysymyk-

Kustannustiedot ja -arviot

välttämätön pakko vai liike-

siin 3 ja 4.

Haastattelut

toimintamahdollisuus?

Kirjallisuuskatsaus.
Sekä telan että nuohoimen

Luku 6: Johtopäätökset

Työn tulokset

kunnossapidon kehittämiskoh-

Jatkotoimenpiteet

teiden vertailutulokset

Tulosten oikeellisuus.

Tutkimuskysymykset ja vastaukset

Luku 7: Yhteenveto

Työn yhteenveto
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2

METSÄTEOLLISUUDEN

KUNNOSSAPITOPALVELUT

JA NIIDEN SUUNNITTELU
2.1

Kunnossapidon määritelmä ja sen merkitys metsäteollisuudessa

SFS-EN 13306 (2010, s. 34) standardi määrittää kunnossapidon seuraavasti:
”Kunnossapito koostuu kaikista kohteen elinajan aikaisista ja liikkeenjohdollisista
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palauttaa kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon.” Gulati ja
Smith (2009, s. 46) määrittelevät kunnossapidon toimina, joilla estetään kohteen
viat ja saatetaan kohde alkuperäiseen kuntoon. Komonen (2002, s. 15) puolestaan
määrittää kunnossapidon tärkeimmiksi tehtäviksi alhaiset kustannukset ja kunnossapidon kohteen korkean käyttöasteen. Holmbergin (2010, s. 1) mukaan kunnossapidolla yritetään etsiä keinoja, joilla laitteet pyritään pitämään toimintakuntoisena. Näiden keinojen tulisi olla mahdollisimman kustannus- ja energiatehokkaita
sekä saasteettomia ja turvallisia.

PSK:n standardi 6201 (2011, s. 2) määrittelee kunnossapidon toimenpiteiden kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai palauttaa se tilaan,
jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon koko sen elinkaaren aikana.
Kunnossapito voidaan jakaa PSK-standardi 6201 (2011, s. 22) mukaan häiriökorjauksiin ja suunniteltuun kunnossapitoon. Standardin mukaan häiriökorjaukset
voidaan jakaa vielä välittömiin ja siirrettyihin korjauksiin. Suunniteltu kunnossapito voidaan puolestaan jakaa parantavaan ja ehkäisevään kunnossapitoon sekä
kunnostamiseen. Kunnossapidon lajit on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Kunnossapitolajit (PSK-standardi 6201 2011, s. 22)

Kunnossapidolla on lukuisia eri määritelmiä ja standardit määrittelevät sen hyvin
samantapaisesti. Yleisesti metsäteollisuudessa kunnossapito jaetaan häiriökorjauksiin ja suunniteltuun kunnossapitoon kuten edellä esitelty PSK-standardi tekee.
Standardien määrityksissä ei kuitenkaan mainita talouden, ympäristön ja turvallisuuden näkökulmaa, jotka ovat korostuneet eri teollisuusyritysten toiminnassa
viime vuosina. Edellä esitellyistä määritelmistä tulisikin käyttää määritelmää, jossa yhdistetään PSK-standardin määrittely ja Holmbergin lisäämät näkökulmat
turvallisuudesta, ympäristöstä ja taloudesta. Tässä diplomityössä kunnossapito on
siis toimenpiteiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on säilyttää kohde tilassa tai
palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon koko sen
elinkaaren aikana. Näissä toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon turvallisuus, ympäristö ja taloudellisuus.

Nykyään kunnossapidon trendinä on ollut suunnitelmallisuuden lisääminen, jolla
pyritään vähentämään häiriökorjauksien määrää. Kunnossapidossa häiriökorjaukset näyttelevät suurta osaa kustannuksissa, mutta ne vaikuttavat myös tuotantoon
sen menetyksinä. Myös Komosen (2009, s. 18) tekemän tutkimuksen mukaan
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2000-luvulla etenkin suunnitellun kunnossapidon osuuden kasvattaminen on koettu tärkeänä eri yrityksissä.

Kunnossapito liittyy olennaisesti käsitteeseen käynnissäpito, jolla tarkoitetaan
kaikkia kunnossapidon ja tuotannon toimintoja, joilla pyritään maksimoimaan
tuotanto. Tuotannossa tulisi pyrkiä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan, korkeaan käynnissäpidon laatuun ja KNL-lukuun, joka mittaa laitteiston
tehokkuutta. KNL-luku koostuu käytettävyydestä (K), nopeudesta (N) ja laadusta
(L). Englanninkielinen vastaava termi on OEE (Overall Equipment Effectiveness).
(Laine 2010, s. 19–20.) Kunnossapidolla on erittäin suuri merkitys investoinnin
tuottokykyyn, kuten kuvasta 3 voidaan nähdä.

Kuva 3. Kunnossapidon ja käytön vaikutus investoinnin tuottokykyyn (Järviö
2007, s. 14)

Investoinnin tuottokyky riippuu koneen käytön ja prosessin tehokkuudesta. Koneen käytön tehokkuus tarkoittaa yleisesti koneen kapasiteetin käyttöastetta, johon
kunnossapidolla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa. Tällöin avainasioita ovat suunnitellun kunnossapidon elementit, joilla kunnossapitoa voidaan toteuttaa oikeaaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Koko prosessin tehokkuuteen vaikuttaa olen-
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naisesti elinjaksosuunnitelma ja koneen suorituskyky, jotka useimmiten määritellään jo investoinnin suunnitteluvaiheessa.

Perinteisesti kunnossapitoa on tarkasteltu yrityksissä ainoastaan kustannusten kehittymisen näkökulmasta ja kustannuksia vähennettäessä leikkaukset ovat osuneet
helposti kunnossapitoon (Laine 2010, s. 19; Tsang 2002, s. 7). Kunnossapito on
siis nähty eri yrityksissä ainoastaan kustannustekijänä ja välttämättömänä pahana.
Kunnossapitoa voidaan kuitenkin pitää tuottavana panostuksena. Kunnossapidon
merkitys metsäteollisuudessa tulee kasvamaan, koska investoinnit ovat vähentyneet Suomeen 2000-luvun huippuvuosista selvästi. Kuvassa 4 on esitetty investointien kehittyminen suomalaisessa metsäteollisuudessa vuodesta 2002 vuoteen
2011.

Kuva 4. Metsäteollisuuden investoinnit Suomessa vuosina 2002-2011 (Metsäteollisuus Ry 2012)

Kuvasta 4 nähdään, että massa- ja paperiteollisuuden investoinnit ovat laskeneet
vuosien 2002–2008 tasosta huomattavasti. Vuonna 2008 investoinnit olivat vielä
noin 764 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 ne olivat enää noin 278 miljoonaa
euroa. Koska paperi- ja massateollisuuden uus- ja korvausinvestoinnit ovat vähentyneet, kunnossapidon merkitys yritysten operatiivisessa toiminnassa korostuu
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entisestään. Laitteet on pidettävä toimintakuntoisina ja tuottavina vielä vuosia,
mikäli tuotantoa jatketaan.

2.2

Metsäteollisuuden kunnossapito ulkoistuksen kohteena

Suomalaisessa metsäteollisuudessa kunnossapito on ollut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ulkoistettavien toimintojen listalla. Linja on vaihdellut kokonaisten tehtaiden kunnossapidon ulkoistamisesta yksittäisten palveluiden ulkoistamiseen. Yrityksistä UPM-Kymmene on pitänyt kunnossapidon itsellään ja ulkoistanut joitakin kunnossapidon palveluja. Metsä Groupilla on vaihtelevia käytäntöjä: Itä-Suomessa sijaitseva Joutsenon sellutehdas ulkoisti koko tehtaan kunnossapidon Yleiselle Insinööritoimistolle (YIT), mutta joitakin paperi- ja kartonkitehtaita on myös oman kunnossapidon piirissä.

Kunnossapidon ulkoistamisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että vain harva yritys ulkoistaa kunnossapidon kokonaan. Joitakin palveluja hankitaan edelleen itse
ulkopuolelta ja esimerkiksi prosessin kehittämistä tehdään usein suoraan laitetoimittajien kanssa. Kunnossapidon ulkoistaja tavoittelee tehtaan tuloksen ja kilpailukyvyn parantamista, kun taas kunnossapitotoimittaja pyrkii myymään pitkäaikaisia asiakassuhteita ja osaamista. Halpa tuntihinta ei ole aina tuloksen parantumisen tae. (Laine 2010, s. 198)

Teollisuuden kunnossapito voidaan Rekolan ja Haapion (2009, s. 28) mukaan
ulkoistaa seuraavilla keinolla:
-

yritys tuottaa itse kunnossapitoa ja ostaa palveluita laitetoimittajilta,

-

satunnainen kunnossapidon ulkoistaminen (useita toimittajia),

-

kunnossapidon ulkoistaminen suoraan laitetoimittajille,

-

kunnossapidon ulkoistaminen laitetoimittajista riippuvalle ja paikalliselle
toimijalle,

-

kunnossapidon ulkoistaminen itsenäiselle palveluntarjoajalle ja

-

kunnossapidon ulkoistaminen muille palveluntarjoajille.
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Perinteisesti metsäteollisuudessa on ulkoistettu erikoisosaamista liittyen tiettyihin
laitteisiin ja komponentteihin, jolloin kyseessä on ollut satunnainen kunnossapidon ulkoistaminen. Vasta 2000-luvulla kunnossapitoa on ulkoistettu itsenäisille
palveluntarjoajille. Kokonaisvaltaisen kunnossapidon tarjoajan näkökulmasta
kunnossapidon ulkoistaminen itsenäiselle palveluntarjoajalle on paras vaihtoehto,
mikäli yritys ei itse toimita laitteita yrityksen tuotantoprosessiin. Laitetoimittajan
mukaantulo kunnossapitotoimintaan koetaan usein hintavana ratkaisuna, mutta
joissakin erityiskomponenteissa tai -laitteissa kunnossapito on pakko ostaa suoraan laitetoimittajilta.

Kunnossapidon ulkoistamissopimukset voidaan jakaa kolmen eri tyyppiin, jotka
ovat resurssi-, suorituskyky- ja leasingsopimus. Resurssisopimus on näistä kolmesta sopimustyypistä yksinkertaisin. Sopimuksessa kunnossapidon ulkoistaja
suunnittelee ja kehittää kunnossapitoa itse ja ostaa tarvittavat kunnossapitopalvelut alihankintana. Suorituskykysopimus on sopimustyypeistä monimutkaisin, sillä
siinä pitää ottaa huomioon useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ulkoistavan yrityksen toimintaan. Myös kunnossapitoa tarjoavan yrityksen yllättävät kustannukset on huomioitava sopimuksessa. Tällöin kunnossapidon ulkoistava yritys tulee
yleensä vastaan yllättävissä ja suurissa kustannuksissa ja maksaa osan kustannuksista. Kolmas sopimustyyppi on leasingsopimus, jossa ulkoistava yritys vuokraa
myös tuotantokoneiston kunnossapidon yhteydessä. Sopimuksessa ulkoistava yritys maksaa ainoastaan ajastaan tai tuotteistaan, joihin se käyttää tuotantokoneistoa. (Martin 1997, s. 85–86)

Stremerschin et al. (2001, s. 2) mukaan teollisuusyritykset haluavat enemmissä
määrin avaimet käteen -periaatteella olevia kunnossapitosopimuksia, joissa pyritään laitoksen tuottavuuden parantamiseen eikä niinkään tiettyjen kunnossapitokustannusten hallintaan tai laskemiseen. Näitä sopimuksia voidaan kutsua Full
Service -sopimuksiksi. Stremersch et al. (2001, s. 3) määrittävät Full Service
-sopimukset paketoiduiksi palveluiksi, joilla ratkaistaan asiakkaan tietty ongelma
tai tapahtuma. Sopimuksia myös arvioidaan enemmän suorituskyvyn näkökulmasta eikä niinkään kustannuksien osalta kuten yksittäisiä palveluita arvioidaan.
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Campbellin (1995, s. 21) ja Tsengin et al. (2009, s. 203) mukaan kunnossapidon
ulkoistamisella voidaan saavuttaa lukuisia etuja liittyen palvelun laatuun ja ulkoistavan yrityksen omaan toimintaan. Selvänä hyötynä nähdään se, että kunnossapidon toimittajalla on parempi osaaminen sekä tuntemus laitteistosta. Ulkoistava
yritys pystyy näin ollen keskittymään paremmin ydinliiketoimintaansa. Murthy ja
Kobbacy (2008, s. 375) puolestaan listaavat kunnossapidon ulkoistamiselle seuraavia hyötyjä:
-

palveluntarjoajan ammattitaito takaa laadukkaamman kunnossapidon,

-

kiinteähintaisella kunnossapitosopimuksella voidaan poistaa riski kustannusten yllättävästä kasvusta,

-

kunnossapitopalvelun toimittaja vastaa asiakkaan muuttuviin tarpeisiin,

-

uusin kunnossapitoteknologia saadaan käyttöön palveluntarjoajan kautta,

-

vähemmän investointipainetta ulkoistavalla yrityksellä ja

-

johto voi keskittyä yrityksen muihin toimintoihin.

Campbell (1995, s. 203) löytää kolme riskiä liittyen kunnossapidon ulkoistamiseen. Yrityksestä voi karata kriittisiä taitoja tai yritys, jolle toiminnot on ulkoistettu, kehittää vääriä taitoja. Yritys voi esimerkiksi keskittyä liikaa häiriökorjauksiin,
kun taas asiakkaan kannalta suunniteltu kunnossapito voi olla tärkeämpää. Toimintojen välinen kommunikaatio voi vähentyä tuotannon ja kunnossapidon välillä
ulkoistamisen seurauksena. Tämä vähentää ratkaisevasti joustavuutta yrityksen
sisäisissä toiminnoissa. Ulkoistavan yrityksen tiedon karkaaminen kunnossapitoa
tarjoavan yrityksen kautta on merkittävä riski, sillä kunnossapitoa tarjoava yritys
voi tarjota uutta osaamistaan myös ulkopuolelle. Tseng et al. (2009, s. 203) näkevät kunnossapidon ulkoistamisen haittana kokonaisvaltaisissa kunnossapitosopimuksissa sopimuksen joustamattomuuden. Varsinkin valmistavan yrityksen toimintaympäristön muuttuessa Full Service –tyyppinen kunnossapitosopimus voi
olla hyvin joustamaton molemmille osapuolille.
Tämän työn kohdeyrityksen koko toiminnan pohjan muodostaa Full Service –
tyypin kunnossapitosopimus, jolla Stora Enso on hakenut kunnossapitoonsa kustannustehokkuutta ja laatua. ABB on tullut mukaan kunnossapitoon, koska se on
puolestaan pyrkinyt laajentumaan palveluliiketoimintaan. Ulkoistaminen on tuo-

14

nut selvyyttä kunnossapidon kustannuksiin, koska ennen kustannukset eivät olleet
täysin selviä Stora Ensolle. Verrattaessa tilannetta ennen ulkoistamista vallinneeseen tilaan, Efora pystyy keskittymään kunnossapidon toiminnan kehittämiseen
aivan erilaisilla resursseilla. Tässä diplomityössä ulkoistaminen liittyy tutkittavien
palveluiden tuottamisvaihtoehtoihin. Tällöin tulee miettiä tuotetaanko palvelut itse
vai ulkoistetaanko ne. Ulkoistamispäätökseen vaikuttaa esimerkiksi yrityksen strategia ja kyseessä olevan palvelun vaikutus lopputuotteeseen.

2.3

Kunnossapidon strateginen suunnittelu

2.3.1 Kunnossapitostrategiat

Kunnossapidon suunnitteluun liittyvät olennaisesti eri kunnossapitostrategiat.
Robsonin et al. (2013a, s. 78) mukaan kunnossapitostrategiat ovat tärkeitä etenkin
valmistaville organisaatioille, koska kunnossapitostrategioiden avulla voidaan
varmistaa, että kunnossapidon henkilöstöresurssit ovat tehokkaasti käytössä. Kunnossapitostrategian avulla tavoitellaan myös laitteiston parempaa käytettävyyttä ja
luotettavuutta. Swanson (2001, s. 238) jakaa kunnossapitostrategiat kolmeen eri
tyyppiin, jotka ovat reagoiva kunnossapito, ennakoiva kunnossapito ja aggressiivinen kunnossapito. Tsang (2002, s. 9) puolestaan määrittää kunnossapidon tuottamisen vaihtoehtojen (ulkoistettu vai oma kunnossapito) lisäksi kolme eri strategista näkökulmaa, jotka ovat kunnossapidon toimintojen organisointi ja töiden
järjestely, kunnossapitomenetelmän valitseminen ja kunnossapidon tukijärjestelmät.

Swansonin määritelmä kunnossapitostrategiasta keskittyy enemmän kunnossapidon metodiin eli siihen kuinka intensiivisesti ja huolellisesti laitteita tai prosessia
huolletaan. Tsangin näkökulman avulla voidaan käsitellä kunnossapitoa ottamalla
huomioon myös ulkoistamisen vaihtoehdot sekä kunnossapidon erilaiset tukijärjestelmät ja organisointimallit. Pinjala et al. (2006, s. 216) käsittelevät kunnossapidon strategisia elementtejä vielä eritellymmin, ottaen huomioon tarkemmin rakenteelliset sekä infrastruktuurin ratkaisut. Nämä kunnossapitostrategian elementit ovat esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kunnossapitostrategian elementit (Pinjala et al. 2006, s. 219)
Rakenteelliset ratkaisut

Elementit

Kunnossapidon kapasiteetti

Työvoima, työnjohto ja hallinto, ulkopuolisen sekä tilapäisen työvoiman
käyttö.

Kunnossapidon välineet ja tilat

Työkalut, välineet, varaosat, työvoiman
erikoistuminen ja sijainti.

Kunnossapidon käytettävissä olevat Ennakoiva kunnossapito, kuntoon peteknologiat

rustuva kunnossapito.

Infrastruktuurin ratkaisut

Elementit

Kunnossapito-organisaatio

Organisaation rakenne (keskitetty, sekoitettu) ja vastuut.

Kunnossapitometodit

Korjaava, ennakoiva ja ennustava kunnossapito, konseptit kuten TPM ja
RCM.

Kunnossapidon

suunnittelu-

kontrollointijärjestelmät

ja Kunnossapidon suunnittelu ja varaosien hallinta, kustannusten seuraaminen
sekä taloudellinen suunnittelu.

Henkilöstöresurssit

Rekrytointipolitiikat, henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen, yrityskulttuuri ja johtaminen.

Kunnossapidon modifikaatiot

Laitteiston kehittäminen, uuden laitekannan asentaminen ja uusien laitteiden tekninen tuki.

Kunnossapidon suorituskyvyn mit- Suorituskyvyn tunnistaminen, raportaus- ja palkitsemisjärjestelmät

tointi- ja palkitsemisjärjestelmät

Pinjala et al. (2006, s. 216) määrittelemien strategisten elementtien lukumäärä on
runsas ja useat niistä ovat oleellisia suunniteltaessa ja kehitettäessä kunnossapitoa.
Tämän työn rajaukseen sekä tavoitteeseen sopii paremmin edellä mainitut Tsangin
strategiset elementit, jotka sisältävät osittain taulukon 2 elementtejä. Tässä diplomityössä käsiteltävät kunnossapidon strategiset elementit ovat siis kunnossapidon
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tuottamisen vaihtoehdot, kunnossapidon organisointi, kunnossapitomenetelmät ja
kunnossapidon tukijärjestelmät. Ainakin nämä neljä tekijää on otettava huomioon,
kun kunnossapitopalveluja suunnitellaan. Kunnossapitopalvelujen tuottamisen
vaihtoehdot tarkoittavat päätöstä joko omasta palvelutuotannosta tai mahdollisesta
palvelujen ulkoistamisesta. Kunnossapidon organisointiin liittyy oleellisesti kunnossapidon kapasiteetti, välineet ja tilat sekä henkilöstöresurssit. Kunnossapitomenetelmiä ovat eri kunnossapidon konseptit sekä edellä mainitut suunniteltu
kunnossapito ja häiriökorjaukset. Tukijärjestelmiin liittyy olennaisesti yrityksen
johtaminen ja siinä käytettävät tietojärjestelmät.

2.3.2 Kunnossapitotöiden organisointi

Kunnossapitotoimintojen organisoinnissa keskitytään erikoisosaamiseen, työvoiman sijaintiin, työvoiman kokoonpanoon ja joustavuuteen. Kyseiset päätökset
tehdään työn luonteen, tehtaan sijainnin, epäkäytettävyyden kustannusten, taitojen
ja tietojen sekä tuotantomuodon mukaan (Tsang 2002, s. 18). Gulati ja Smith
(2009, s. 51) jakavat kunnossapitotyöt korjaavaan kunnossapitoon ja ehkäisevään
kunnossapitoon kuten edellä esitellyt standardit tekevät. Kelly (1997, s. 19–20)
jakaa kunnossapidon työtehtävät kolmeen eri kategoriaan suunnittelun ja aikataulutuksen näkökulmasta. Nämä näkökulmat ovat päivittäinen kunnossapitotyö, lyhyet suunnitellut kunnossapitotyöt ja suunnitellut pitkäkestoiset kunnossapitotyöt.

Päivittäinen kunnossapitotyö sisältää häiriökorjaukset sekä muut työt, joita ei voida aikatauluttaa tai suunnitella etukäteen. Myös kunnonvalvonta ja ennakkohuolto
lukeutuvat näihin päivittäisiin kunnossapitotöihin. Lyhyet suunnitellut kunnossapitotyöt sisältävät töitä, jotka vievät vähemmän kuin kaksi päivää aikaa ja niitä
voidaan suunnitella hyvin etukäteen. Suunnitellut pitkäkestoiset kunnossapitotyöt
tapahtuvat useimmiten vain muutaman kerran vuodessa ja niissä työvoimaa on
hankittu runsaasti. (Kelly 1997, s. 19–20)

Tsang (2002, s. 19–20) jakaa kunnossapidon organisoinnin osastokohtaiseen erikoistumiseen, työvoiman sijoittumiseen ja työvoiman erikoistumiseen. Osastokohtaisessa erikoistumisessa kunnossapidon työvoima osaa suorittaa kunnossapitotöi-
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tä valituilla alueilla. Organisointitavan etuina voidaan nähdä nopea vasteaika sekä
osaaminen liittyen osaston toimintaan. Työkuorman vaihdellessa rajusti eri osastoilla kapasiteettia ei saada hyödynnettyä täysin, koska liikkuvuus on vähäistä.
Työvoiman sijainnissa pyritään keskittämään oleellinen työvoima lähelle osastoa
eli varsinkin se työvoima, joka suorittaa päivittäisiä kunnossapitotöitä. Muut kunnossapitotyöt suorittaa osasto, joka on kauempana osastoista tai esimerkiksi tehtaasta. Työvoiman erikoistumista suositaan ympäristössä, jossa työkuorma ei ole
vaihteleva ja työt vaativat erikoisia taitoja. Kunnossapidossa on lisääntynyt myös
näkemys, jossa esimerkiksi laitoksen käyttäjä suorittaa päivittäiset kunnossapitotyöt ja erillinen kunnossapitoyritys tai -osasto suorittaa vaativammat kunnossapitotyöt, kuten kunnonvalvonnan ja pitkäkestoisten kunnossapitotöiden suunnittelun.

Kunnossapitotyöt voidaan kategorisoida koskemaan tiettyjä komponentteja laitoksessa, kuten pumppuja ja moottoreita. Tällöin tietty kunnossapidon työvoima
käyttää aikansa keskittyen näihin komponentteihin laitoksella ja se pystyy myös
osallistumaan muihin töihin lähialueella. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi asennusryhmät, jotka ovat keskittyneet pumppujen ja moottorien vaihtoihin. (Tsang
2002, s. 20)

Edellä esitellyistä kunnossapidon organisointimenetelmistä Kellyn ja Tsangin
määritelmät täydentävät toisiaan. Kelly keskittyy enemmän kunnossapitotöiden
suoritustiheyteen, kun taas Tsang käytännön organisointiin kuten työvoiman sijoittumiseen. Metsäteollisuudessa kunnossapitotöiden organisoinnissa on paljon
osasto- ja yrityskohtaisia eroja. Joillakin osastoilla esimerkiksi pumput ovat kahdennettu, jolloin yksittäisen pumpun vikaantuminen ei vaikuta laitoksen toimintaan. Tällöin kunnossapidon vasteajan ei tarvitse olla nopea, vaan pumppu voidaan vaihtaa myöhemmin määritettynä aikana.

Telan kunnossapidon työt ovat luonteeltaan yleensä pitkäkestoisia suunniteltuja
töitä ja telan kunnossapito on useimmiten järjestetty omaksi osastokseen, koska
telat vaativat erityisosaamisen ohella aikaa, jota ei yleensä löydy päivittäisestä
kunnossapidosta vastaavalta osastolta. Useiden tehtaiden tai tulosyksiköiden tapa-
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uksessa telan kunnossapidossa voidaan käyttää mallia, jossa työvoima on sijoitettu
maantieteellisesti tehtaiden lähelle ja se on erikoistunut telan kunnossapidon työtehtäviin. Nuohoimiin liittyvät kunnossapitotyöt toteutetaan useimmiten päivittäisten kunnossapitotöiden ohessa, koska työt eivät vaadi erikoisosaamista ja ne
ovat lyhytkestoisia. Voidaankin todeta, että nuohoimen kunnossapitotöiden osalta
on yleisesti käytössä osastokohtainen erikoistuminen.

2.3.3 Kunnossapitomenetelmän valitseminen

Kunnossapitomenetelmät ovat hyvin lähellä Swansonin (2001, s. 238) määrittelemiä kunnossapitostrategioita. Tsang (2002, s. 23-24) määrittää neljä erilaista kunnossapidon menetelmää, jotka ovat vikaan perustuva kunnossapito, ennakoiva
kunnossapito, kuntoon perustuva kunnossapito ja parantava kunnossapito. Pinjala
et al. (2006, s. 219) käyttävät kunnossapitomenetelmistä termiä kunnossapitopolitiikat ja -konseptit. Kunnossapitomenetelmät pohjautuvat vahvasti jo edellä esiteltyyn kunnossapidon jakoon, jossa kunnossapito jaettiin häiriökorjauksiin ja suunniteltuun kunnossapitoon. Järviö (2007, s. 48) kritisoi nykyisiä standardeja, koska
ne pyörivät liikaa vikaantumisen ja korjaamisen ympärillä. Ne eivät ota huomioon
Run To Failure –metodia (RTF), jossa kone tai laite ei ole ehkäisevän kunnossapidon piirissä, vaan sen annetaan tarkoituksella vikaantua, jonka jälkeen kohde
korjataan.

Vikaan perustuva ja ennakoiva kunnossapito ovat sekä Tsangin (2002, s. 23) että
Swansonin (2001, s. 238) määritelmissä hyvin samanlaiset. Vikaan perustuva
kunnossapito on kunnossapitotyypeistä vanhin. Menetelmässä viat korjataan niiden ilmaannuttua joko heti tai sovittuna ajankohtana. Tsang (2002, s. 23) käyttää
tästä menetelmästä jo edellä esiteltyä RTF -käsitettä. Järviön (2007, s. 49) ja
Tsangin (2002, s. 23) mukaan tätä menetelmää voidaan käyttää, kun vikaantumisen taloudelliset, ympäristölliset ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset ovat vähäiset. Hyvänä puolena tässä kunnossapitomenetelmässä voidaan nähdä se, että
sen avulla voidaan minimoida kunnossapitoon tarvittava henkilöstö. Toisaalta
kyseinen menetelmä sallii äkilliset rikkoutumiset, jonka seurauksena kustannukset
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voivat nousta korkeaksi, mikäli vikaantunut laite on tärkeä prosessin kannalta tai
laitteita on useita.

Swansonin (2001, s. 238) mukaan ennakoivassa kunnossapidossa laitteiston kuntoa pyritään seuraamaan aktiivisesti ja korjauksia suoritetaan tietyissä sykleissä,
jotka on usein määritetty empiirisesti. Ennakoivan kunnossapidon hyötyinä voidaan nähdä tuotantolaitteiston korkeampi luotettavuus ja käyttöajan piteneminen.
Haittoina nähdään sykleittäin tehtävät huollot, jotka vaativat tuotannon alasajon.
Järviö (2007, s. 50) käsittelee ennakoivaa kunnossapitoa huoltona, jolla pidetään
yllä kohteen käyttöominaisuuksia tai palautetaan heikentynyt toimintakyky entiselleen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. puhdistus, voitelu ja kalibrointi.

Kuntoon perustuva kunnossapito pyrkii suorittamaan kunnossapidon oikeaaikaisesti, jolloin vältytään laitteiden ylikorjaamiselta. Eri laitteiden tai komponenttien suorituskykyä seurataan, minkä tarkoituksena on alentaa vikaantumisen
todennäköisyyttä. Laitteiden kuntoa voidaan seurata mm. voiteluöljyanalyyseillä
ja rikkomattomilla aineen koetusmenetelmillä. Kuntoon perustuva kunnossapitoa
voidaan suorittaa määrättyinä ajanjaksoina tai sitä voidaan tehdä vaadittaessa.
Kuntoon perustuva kunnossapidosta puhuttaessa on hyvä muistaa, että se liittyy
olennaisesti kohteisiin, joiden kunnon tarkistaminen tuotannon aikana ei ole mahdollista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi eri kattilatyyppien tulistinputket. (Järviö 2007, s. 50)

Parantavassa kunnossapidossa pyritään kehittämään laitteiden luotettavuutta, kunnossapidettävyyttä sekä minimoimaan kunnossapitoon tarvittavia resursseja. Tuloksiin päästään esimerkiksi suunnittelemalla laitteita niin, että niiden kunnossapitäminen helpottuu. Järviö (2007, s. 51) jakaa parantavan kunnossapidon kolmeen
eri ryhmään, jotka ovat komponenttien korvaaminen, uudelleensuunnittelu ja korjaukset sekä modernisaatiot.

Komponenttien korvaamisessa ei varsinaisesti paranneta laitteiden suorituskykyä,
mutta uusilla komponenteilla voi olla vaikutusta esimerkiksi kohteen luotettavuuteen. Uudelleensuunnittelulla ja korjauksilla tähdätään samaan lopputulokseen.
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Kolmannessa ryhmässä parannetaan kohteiden suorituskykyä sekä useimmiten
uudistetaan myös itse valmistusprosessia. Modernisaatiota vaativia tilanteita esiintyy etenkin, kun koneen elinjakso on pitempi kuin sen valmistamien tuotteiden
elinkaaret. (Järviö 2007, s. 51)

Komosen (2009, s. 19) tekemän tutkimuksen mukaan kunnossapitoyrityksissä
nähtiin kunnossapitomenetelmistä tärkeimmiksi tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdoiksi TPM (Total Productive Maintenance) ja RCM (Reliability Centred
Maintenance). Tsangin määrittelemissä kunnossapitomenetelmissä TPM ja RCM
saavat vähemmän huomiota, mutta ne on syytä käsitellä johtuen niiden nykyisestä
arvostuksesta kunnossapitoliiketoiminnassa. Swanson (2001, s. 239) käyttää edellä mainituista menetelmistä nimitystä aggressiivinen kunnossapito, joka pyrkii
kaikin keinoin estämään yllättävät tuotantomenetykset. Näillä menetelmillä pyritään maksimoimaan tuotantolaitteiston KNL-luku ja poistamaan kuusi tuotannonmenetystä: laitteiston häiriö, asetus- ja säätöaika, tyhjäkäynti ja pienet pysäytykset, alentunut tuotantonopeus, viat prosessissa ja alentunut tuotto.

TPM on olennainen osa TQM (Total Quality Management) -filosofiaa, jossa keskitytään tuotantokoneiden ja laitteiden sijaan työvoimaan. TPM:ssä laitteiden
käyttäjät vastaavat pienistä kunnossapitotöistä laitoksella kuten voitelusta, säädöistä ja pienistä korjauksista. Olennainen osa TPM -filosofiaa on se, että laitteiden käyttäjillä on hyvä tuntemus laitteistoista, jolloin alkaviin vikoihin päästään
käsiksi huomattavasti nopeammin. Henkilöstö otetaan mukaan kehittämisprojekteihin ja toiminnan kehittämisessä suositaan työryhmiä, joissa ovat mukana sekä
käyttöhenkilökunta, kunnossapito, suunnittelijat ja päälliköt. Kun laitoksen käyttäjät suorittavat kunnossapitotöitä, kunnossapito-organisaatio voi keskittyä vaativimpiin töihin, kuten suunnitteluun ja laitoksen käytettävyyden parantamiseen.
(Tsang 2002, s. 25-26; Järviö 2007, s. 111)

RCM eli luotettavuuskeskeinen kunnossapito pyrkii määrittämään laitteen kunnossapitotarpeen operointikontekstissa ja maksimoimaan sen luotettavuuden.
RCM ei sisällä TPM:n vaatimaa ryhmätyöskentelyä, jossa käyttäjät sekä kunnossapitäjät pyrkivät pitämään laitteiston käyttökuntoisena. (Järviö 2007, s. 124.)
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Kunnossapitotyöt pyritään keskittämään laitteisiin kriittisyysluokittelun mukaan
ottaen huomioon taloudellisuuden. Luotettavuuskeskeinen kunnossapito on menetelmänä raskas ja aikaa vievä prosessi (Robson et al. 2013b, s. 108). Luotettavuuskeskeinen kunnossapito tulisikin ottaa käyttöön ainoastaan monimutkaisissa
ja korkean riskin kohteissa, johtuen sen aikaa ja resursseja vievästä käyttöönottoprosessista (Tsang 2002, s. 25). Taulukkoon 3 on listattu edellä esitettyjen menetelmien pääpiirteet sekä hyödyt ja haitat.
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Taulukko 3. Eri kunnossapitomenetelmien periaatteet sekä hyödyt ja haitat
(muokattu lähteestä Robson et al. 2013, s. 109)
Menetelmä

Periaate

Hyödyt

Haitat

RTF

Kohteiden prioritee- Yksinkertainen, ei Viat

esiintyvät

tit matalat ja ne on vaadi resursseja

satunnaisesti ja ne

helppo korjata

voivat kuormittaa
paljon kunnossapito-osastoa

Ennakoiva

Laitteistoa korjataan Halpa ja helppo

Oikean korjaustaa-

kunnossapito

tietyissä intervalleis-

juuden määrittämi-

sa

nen hankalaa

Kuntoon
rustuva

pe- Laitteiston suoritus- Vältytään pahoilta Joidenkin
kun- kykyä mitataan, jon- ja

nossapito

yllätyksellisiltä den

ka perusteella työt vahingoilta
suunnitellaan

tuotannon

kohtei-

mittaaminen

sekä mahdotonta ja mitmene- tausvälineet voivat

tyksiltä

olla kalliita

Parantava

Laitteiden

luotetta- Kohteesta riippuen Joidenkin

kunnossapito

vuuden sekä kunnos- helppo keino päästä den ja prosessien
sapidettävyyden pa- eroon kunnossapi- osalta
rantaminen

TPM

tokustannuksista

menetelmä

voi olla kallis

Pyritään pääsemään Tuo tuotannon ja Vie runsaasti aikaa
eroon kaikista viois- kunnossapidon
ta poistamalla ensik- yhteen.
si pienimmätkin viat

RCM

laittei-

ja resursseja. Hyö-

Yksinker- dyt saattavat jäädä

tainen menetelmä

epäselviksi

Keskittyy laitteiston Korkean teknologi- Vie runsaasti reluotettavuuden mak- an prosesseissa ja sursseja ja aikaa
simointiin

laitteissa

onnistu-

minen

Kunnossapidon kehittämisen näkökulmasta kunnossapitomenetelmän valinnalla
voidaan vaikuttaa ratkaisevasti eri tuotanto- ja konelinjojen tehokkuuteen, taloudellisuuteen ja käytettävyyteen metsäteollisuudessa. Kuten aikaisemmin mainittiin
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TPM ja RCM –perusteiset kunnossapitomenetelmät koetaan tulevaisuudessa tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Todellisuudessa kunnossapitoa pyritään toteuttamaan
ennakoivan ja kuntoon perustuvan kunnossapidon menetelmin, koska TPM ja
RCM -menetelmät ovat vielä konseptitasolla. Ennakoivassa kunnossapidossa ja
kuntoon perustuvassa kunnossapidossa esimerkiksi telat vaihdetaan tietyissä sykleissä tai nuohoimen kuntoa pyritään arvioimaan mahdollisuuksien mukaan käytön aikana. Kunnonvalvonnan toteuttaminen molemmissa kohteissa prosessin
käynnin aikana on kuitenkin useimmiten mahdotonta.

Tässä diplomityössä kiinnitetään huomiota etenkin suunnitellun kunnossapidon
toteutumiseen. Telan ja nuohoimen kunnossapidon kannalta suunnittelun kunnossapidon tärkeimmät menetelmät ovat ennakoiva ja kuntoon perustuva kunnossapito. Telan ja nuohoimen kunnossapidossa suunnitelmallisuuden lisäämisellä voidaan vähentää merkittävästi niin tuotannon menetyksistä kuin kunnossapidosta
aiheutuneita kustannuksia. Suunniteltaessa eri kunnossapitopalveluita tulisi siis
tarkastella nykyisen kunnossapitomenetelmän sopivuutta esimerkiksi häiriötilastojen avulla. Mikäli häiriökorjauksia esiintyy usein, on syytä miettiä, voidaanko
kunnossapitomenetelmää muuttamalla saavuttaa parempi käytettävyys.

2.3.4 Kunnossapidon tukijärjestelmät

Strategiset muutokset kunnossapidossa epäonnistuvat useimmiten johdon huonon
sitoutumisen tai tukijärjestelmien puutteellisen suunnittelun sekä käytön vuoksi.
Johdon sitoutuminen on erittäin tärkeää muutoksissa, joissa kunnossapitotyöt organisoidaan uusiksi. Tukijärjestelmistä saadaan relevanttia tietoa liittyen taloudellisuuteen, kapasiteettiin ja laitteiden kriittisyyteen. Ne tarjoavat myös välineet
palkitsemiseen sekä johtamiseen. Tukijärjestelmien avulla voidaan mitata kunnossapidon suorituskykyä. (Tsang 2002, s. 26)

Tsang (2002, s. 27–30) sisällyttää kunnossapidon tukijärjestelmiin koulutuksen,
suorituskyvyn mittauksen ja palkitsemisen. Koulutuksella voidaan vaikuttaa työntekijöiden tekniseen osaamiseen kunnossapidossa sekä kehittää mm. liiketoimintaosaamista. Kunnossapidon toimintaa mitataan perinteisesti käytettävyyden ja
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tehokkuuden näkökulmasta. Mikäli kunnossapito on palveluliiketoimintaa, sen
mittauksessa voidaan käyttää hyödyksi myös taloudellisia mittareita. Palkkiojärjestelmä on olennainen osa sitouttaessa johtoa liiketoimintaan, mutta sillä voidaan
ottaa huomioon työntekijät esimerkiksi turvallisuustyössä.

Piispan (2007, s. 191) mukaan kunnossapidossa esiintyy ongelmia juuri tukijärjestelmiin liittyen: toiminnanohjausjärjestelmää ei osata käyttää kunnolla, kehittämistyöhön ja toiminnan suunnitteluun käytettävää aikaa ei ole, perustietoa ei ylläpidetä järjestelmissä ja tehtyjä töitä ei kirjata tarpeeksi tarkasti eri järjestelmiin.
Tukijärjestelmien avulla ei siis automaattisesti paranneta toiminnan laatua tai tehokkuutta. Epäonnistuneilla eri teknologioiden käyttöönotolla voidaan jopa pahentaa tilannetta. Ihmisten toimintaan liittyvillä muutoksilla voidaankin saada
edullisemmin ja yksinkertaisesti aikaan toiminnan tehokkuutta.

2.4

Kunnossapidon palveluiden määritelmä ja palveluiden tuottaminen

2.4.1 Teollisuuden kunnossapitopalvelut

Kunnossapito voidaan sisällyttää osaksi teollisuuden palveluita. Ojasalon ja Ojasalon (2008, s. 21) mukaan palvelut ovat lähtökohdiltaan aineettomia, vaikka
usein palvelut sisältävät fyysisiä elementtejä ja materiaaleja. Varsinainen arvonlisä koostuu kuitenkin aineettomista elementeistä. Rekolan ja Haapion (2009, s. 25)
mukaan palvelun tärkein elementti on myös aineeton, mutta se koostuu lisäksi
vuorovaikutuksesta ja inhimillisestä tekijästä. Heidän mukaansa palvelutilanteet
ovat uniikkeja, palvelut abstrakteja, arvot muuttuvia, laatu muodostuu monesta eri
tekijästä ja palveluita on hankala verrata sekä arvioida. Goldstein et al. (2002, s.
121) sisällyttävät palveluun prosessin, taidot ja materiaalit, jotka tarvitaan suunniteltuun palveluun. Kunnossapitopalveluiden tunnusmerkkeinä voidaan siis pitää
palveluiden aineettomuutta sekä ihmistyövaltaisuutta.

Kunnossapidon palvelut voidaan siis määritellä palveluiksi, jotka sisältävät aineettomia elementtejä, mutta niihin sisältyy myös inhimillisiä ja vuorovaikutuksellisia
tekijöitä. Piispan (2007, s. 165) mukaan laitteiden kunnossapitopalvelu on koko-

25

naisuus, jossa korostuvat ihmistyövaltaisuus, tiedon yhdistelemisen tarve ja monenlaiset osaamisvaatimukset. Kunnossapidossa materiaalien ja infrastruktuurin
kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on henkilöstökustannuksiin verrattuna
vähäinen, joten kunnossapidosta voidaan puhua aiheellisesti palvelutehtävänä ja
kunnossapitotoiminnasta palveluorganisaation toimintana.

Lähdeaho (2011, s. 12) määrittää teollisuuden palveluliiketoiminnan seuraavasti:
”Teollisuuden palveluliiketoiminta on sekä asiakkaan että palvelutoimittajan liiketoiminnallisia tavoitteita tukevien palveluprosessien kehittämistä ja arvoa lisäävien, teknologista osaamista hyödyntävien palveluiden toimittamista tuotteen koko
elinkaari ja asiakaskohtaiset tarpeet huomioiden.” Johansson ja Olhager (2004, s.
310) määrittävät teollisuuden palvelut tarjoamana, jotka liittyvät yleisesti teollisuushyödykkeiden jälkimyyntiryhmään. Tämä ryhmä sisältää esimerkiksi varaosat
ja teknisen tuen. Kumar ja Kumar (2004, s. 310) jakavat teolliset palvelut kolmeen luokkaan, jotka ovat ennen myyntiä tuotetut palvelut, tuotteen käytön aikana
tapahtuva palveluiden myynti ja palveluiden jälkimyynti.

Ennen myyntiä ja käytön aikana tapahtuva myynti käsittävät mainostuksen, dokumentoinnin, koulutuksen ja esimerkiksi asennuksen. Jälkimyynti käsittää takuutyön, yleisen palvelun, varaosat ja esimerkiksi asiantuntija-avun (Kumar & Kumar
2004, s. 310). Edellä esitellyt määritelmät soveltuvat paremmin laitetoimittajien
tarjoamiin palveluihin, joissa myydään suurempia kokonaisuuksia teollisuuteen
lisäpalveluineen. Yritykset voivat tarjota kunnossapitoa eri teollisuuden aloille
myös ilman omaa laitetuotantoa. Esimerkiksi YIT ja ABB tarjoavat tällaisia palveluja. Näissä palveluissa korostuu entisestään ihmistyövaltaisuus ja aineettomuus.

2.4.2 Palveluiden tuottaminen ja palvelukonsepti

Vaikka kunnossapitostrategian neljä elementtiä tarjoavat hyvän vaihtoehdon kunnossapitopalveluiden suunnitteluun, luonnollisesti myös muita kunnossapitopalveluiden suunnittelumalleja on olemassa. Näissä malleissa käsitellään useimmiten
esimerkiksi asiakasarvoa tai asiakkaan rooleja palvelun kehittämisessä. Kunnos-
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sapitostrategian elementeissä keskitytään lähinnä kunnossapitomenetelmiin ja eri
organisointitapoihin, joilla voidaan suunnitella niin teollisuusyrityksen omaa kuin
ulkoistettuakin kunnossapitoa. Metsäteollisuuden kunnossapitopalvelujen tuottaminen tapahtuu useimmiten asiakkaan kanssa yhteistyössä, jolloin asiakas esimerkiksi huolehtii kunnossapidon kohteen työturvallisuudesta. Piispan (2007, s. 166–
167) mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden tuottaminen tehdään yleensä
usean rinnakkaisen toimintaprosessin yhteistyönä. Tällöin asiakkaan henkilöstö
osallistuu työn toteutukseen.

Asiakas osallistuu sitä enemmän palveluntuotantoon mitä laajempi on palveluntarjoajan ja asiakkaan rajapinta. Palveluiden tuotanto on aina prosessimainen tapahtuma, jossa toiminnot liittyvät toisiinsa työketjuna. Prosessin palvelutyöketjun
sisältö vaihtelee kohteesta riippuen. Kuvassa 5 on esitetty teolliseen valmistamiseen kohdistuvan ylläpitoprosessin palvelulajit sekä niiden rinnakkaisprosessit.
(Piispa 2007, s. 166-167)

Kuva 5. Prosessilajit ja –vastuut sekä palvelulajit kunnossapitopalveluissa (Piispa
2007, s. 166)
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Jotta yritys voi tuottaa palvelua, sen täytyy investoida prosesseihin, työntekijöihin
ja materiaaleihin. Kun luodaan tai suunnitellaan uusia palveluita, päätöksissä täytyy ottaa huomioon useita asioita. Palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen liittyy
monia päätöksiä, jotka tehdään organisaation eri tasoilla. Haasteena onkin, että
päätökset yrityksen jokaisella organisaatiotasolla tehdään johdonmukaisesti.
(Goldstein et al. 2002, s. 121)

Palvelukonseptissa mietitään miten ja kuinka asiakkaan tarpeet tyydytetään sekä
mitä asiakkaan hyväksi täytyy tehdä ja miten tämä saavutetaan. Sen avulla voidaan suunnitella myös teollisuuden kunnossapitopalveluita. Goldstein et al. (2002,
s. 123–124) ja Laine (2010, s. 183–184) määrittävät neljä palvelukonseptin elementtiä, jotka ovat palvelun tuottaminen, palvelukokemus, palvelun lopputulos ja
palvelun arvo. Palvelun tuottamisen osalta tulee miettiä, kuinka palvelu käytännössä toteutetaan. Kaiken toiminnan näkökulmana pitäisi tarkastella sitä, kuinka
asiakas kokee palvelun, ja palvelun lopputuloksen osalta tulee määritellä sen hyödyt ja tulokset asiakkaalle. Hankalin määritettävä elementti on palvelun arvo, jossa pitäisi määrittää se, kuinka asiakas kokee palvelun suhteessa sen hintaan.

Palvelukonseptin avulla voidaan suunnitella palveluja mitä ja miten näkökulmasta, jolloin nähdään palvelun elementit ja voidaan tarkastella niitä asiakkaan odotuksien suhteen. On kuitenkin otettava huomioon, että joskus asiakkaat eivät koe
palveluja eriteltyinä vaan kokonaisvaltaisina ratkaisuina. Kuvassa 6 on esitetty
palvelukonseptin sijoittuminen palvelun suunnitteluun. Yksi syy epäonnistuneelle
palvelulle on liian suuri ero siinä, mitä organisaatio pyrkii tarjoamaan ja mitä
asiakas haluaa tai odottaa palvelulta. (Goldstein et al. 2002, s. 124)
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Kuva 6. Palvelun tuottaminen ja kehittäminen palvelukonseptin avulla (Goldstein
et al. 2002, s. 126)

Kuvassa 6 palvelun tuottaminen ja kehittäminen lähtee liikkeelle palvelustrategiasta. Palveluyrityksen strategia ei ainoastaan määritä yrityksen missiota tai pitkän
tähtäimen tavoitteita, vaan tuottaa myös asiakkaille arvoa valituilla markkinoilla.
Palvelustrategia määrittää, mitä asiakkaalle tarjotaan ja kuinka ottaen huomioon
yrityksen aseman markkinoilla sekä asiakassuhteet. (Goldstein et al. 2002, s. 126)

Palvelun toimitusjärjestelmässä pohditaan, kuinka palveluja käytännössä tarjotaan
asiakkaalle. Siinä mietitään organisointia, fyysisiä tiloja, välineitä ja prosesseja,
joilla palvelut tarjotaan. Se suunnitellaanko palvelu kustannus- vai voittokeskeisesti vaikuttaa ratkaisevasti suorituskyvyn mittaamiseen. Jotkut yritykset voivatkin nähdä esimerkiksi asiakaspalvelukeskuksen kustannusten lähteenä, kun toiset
näkevät sen tuottojen lähteenä. (Goldstein et al. 2002, s. 126)

Palvelun tuotteistaminen liittyy olennaisesti palvelukonseptiin ja sen tarkoituksena on muodostaa palvelusta selkeä ymmärrys ja määritelmä. On tärkeää tietää,
mistä se muodostuu, kuka sitä tuottaa, mitä konkreettista se sisältää ja mitkä ovat
sen hyödyt. Myös hinta, ehdot ja vastuut tulee olla selvät, kun palvelua tarjotaan.
Tuotteistaminen antaa palvelutuotteelle nimen ja ”paketoi” sen hallittavaksi kokonaisuudeksi. (Rekola & Haapio 2009, s. 94; Laine 2010, s. 171)
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Palvelutuotteen tärkeä osa ovat sopimusehdot ja niiden tulee suojata sekä palvelun
toimittajaa että asiakasta tuomalla selkeyttä sekä luottamusta molempien välille.
Sopimusehdot korostuvat varsinkin muutostilanteissa, valituksissa ja virheissä.
Palvelun tuotteistaminen tuo yhteen asiakkaan odotukset palvelusta, yrityksen
kyvyt tuottaa kyseessä oleva palvelu ja yrityksen palvelutarjooman. Näistä kolmesta tekijöistä muodostuu palvelun menestys tilanteessa, jossa asiakkaan ja yrityksen prosessit kohtaavat. (Rekola & Haapio 2009, s. 95)

Rekola ja Haapio (2009, s. 96) sekä Laine (2010, s. 172–173) määrittävät palvelun
tuotteistamisen tärkeimmät tavoitteet seuraavasti:
-

palvelutarjouksen, asiakkaan odotusten ja yrityksen kyvykkyyksien eroavaisuuksien poistaminen,

-

helpompi myydä, ostaa tai monistaa palvelua,

-

palvelun standardisointi, jotta pystytään kontrolloimaan palveluita ja saavuttamaan parempi kannattavuus,

-

palvelun tarjoamiseen liittyvien prosessien yksinkertaistaminen ja tehostaminen,

-

parannetaan palvelun laatua ja monistettavuutta,

-

rakennetaan palvelu modulaariseksi kokonaisuudeksi, jotta se on sovellettavissa erilaisiin asiakastarpeisiin.

Palvelun tuotteistamisella voidaan saavuttaa monia hyötyjä. Keskeinen hyöty
tuotteistamisessa on se, että asiakas saa saman palvelusisällön riippumatta siitä,
kuka palvelun suorittaa. Muita palvelun tuotteistamiseen liittyviä hyötyjä ovat
osaamisen siirtyminen yksilöltä organisaatiolle, tasaisempi palvelu, sisäinen työnjako ja vastuut selkiytyvät, ostaminen helpottuu, myyjän työ helpottuu ja se parantaa kannattavuutta. (Laine 2010, s. 173–174)

Palvelukonsepti ja palveluiden tuotteistaminen tarjoavat viitekehyksiä eri kunnossapitopalveluiden suunnitteluun. Palvelukonseptin avulla voidaan suunnitella palveluiden tavoitteita ja selventää yrityksen sisäistä toimintaa. Tuotteistaminen puolestaan standardisoi palvelutuotteet, jolloin asiakas saa saman palvelun riippumatta siitä, kuka palvelun suorittaa. Palvelukonsepti tuo kunnossapitopalveluiden
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suunnitteluun asiakasnäkökulmaa, mutta on otettava huomioon, että jokaisesta
yksittäisestä palvelusta ei kannata lähteä toteuttamaan palvelukonseptia. Palvelukonseptia tulisikin suosia palveluissa, jotka ovat laajoja kokonaisuuksia ja se todella selventää yrityksen sisäistä toimintaa.

2.5

Asiakasarvo kunnossapidon palveluissa

Kotler ja Keller (2012, s. 55) mukaan yritykset voivat selvitä nykyisessä kilpailukentässä hienosäätämällä arvon toimitusprosessiaan ja valitsemalla, tarjoamalla
sekä kommunikoimalla ylivoimaista arvoa asiakkaille. Rekolan ja Rekolan (2003,
s. 94) mukaan asiakasarvon määrittäminen on vaikea tehtävä ja yleensä se tehdään
vasta jälkikäteen, kun mitataan asiakkaan reaktiota tarjottuihin palveluihin. Tämä
on kuitenkin kallis ja aikaa vievä tapa määrittää asiakasarvot palvelulle. Asiakasarvon määrittämiseen liittyy vaaroja, koska se usein perustuu olettamuksille.

Asiakasarvon määritelmä on sidottu vahvasti siihen, mistä näkökulmasta arvoa
tarkastellaan. Asiakas näkee arvon palvelusta ja tuotteesta riippuen eri asemasta
verrattuna palvelun tai tuotteen tarjoajaan (Woodruff 1997, s. 140). Ulaga (2001,
s. 316) esittää, että asiakasarvo voidaan nähdä kolmesta eri näkökulmasta, jotka
ovat ostajan, myyjän ja ostaja-myyjä näkökulma. Myyjän näkökulma koostuu
uusien asiakkaiden hankkimisesta, asiakassuhteiden kehittämisestä ja nykyisten
asiakkaiden säilyttämisestä. Ostajan näkökulma muodostuu perinteisestä tutkimuksen osasta, jossa tutkitaan kuinka asiakkaat kokevat tuotteen tai palvelun arvon verrattuna kilpailijoiden tarjontaan. Ostaja-myyjä näkökulma korostaa nykyajan verkostoja, joissa yritykset luovat arvoa suhteiden, yhteistyön ja liittoutumien
kautta. Asiakasarvon näkökulmat ovat esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Asiakasarvon eri näkökulmat (Ulaga 2001, s. 317)
Butz ja Goodstein (1996, s. 63) määrittävät asiakasarvon tunteellisena siteenä asiakkaan ja palvelun tai tuotteen tarjoajan välillä. Side syntyy, kun asiakas käyttää
palvelua tai tuotetta ja huomaa sen tarjoavan lisäarvoa verrattuna muihin markkinoilla oleviin palveluihin. Mekanismi, jolla luodaan ylivertaista arvoa asiakkaille,
voidaan nähdä investointina pääomaan ja erikoisiin taitoihin. Nämä investoinnit
tarjoavat keinot, joilla asiakkaalle voidaan tarjota ylivoimaista ja arvoa lisäävää
palvelua (Matthyssens & Vandenbemt 1998, s. 341).

Kotler ja Keller (2012, s. 147) jakavat asiakkaan kokeman arvon hyötyjen ja uhrauksien suhteen. Asiakkaan kokema hyöty koostuu tuotteesta, palvelusta, henkilöstöstä ja yrityskuvasta eli kaikista niistä tekijöistä, jotka asiakas hankkiessaan
palvelua odottaa saavansa. Asiakkaan kustannus puolestaan koostuu niistä tekijöistä ja resursseista, jotka asiakas olettaa käyttävänsä kyseisen tuotteen tai palvelun hankintaan. Lapierre (2000, s. 123) määrittää asiakkaan kokeman palvelun tai
tuotteen arvon uhrauksina ja hyötyinä liittyen heidän odotuksiin tuotteesta tai palvelusta. Asiakkaan uhraukset ovat kaikki rahalliset ja ei-rahalliset kustannukset tai
tekijät, jotka asiakas investoi saadakseen palvelun tai säilyttääkseen suhteen palvelun tai tuotteen toimittajaan. Ei-rahallisia uhrauksia ovat mm. aika ja energia.
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Rekolan ja Rekolan (2003, s. 92-93) mukaan asiakkaiden hankkiessa tuotteita tai
palveluita toimittajan täytyy viestiä asiakkaalle arvon muodostuminen tarkasti ja
laajasti, luotettava laskelma arvosta, arvon vahvistaminen aikaisessa vaiheessa ja
arvon selkeyttäminen asiakkaalle päätöksenteon tueksi. Lapierren (2000, s. 125)
mukaan teollisiin palveluihin ja asiakassuhteisiin liittyy seitsemän arvopohjaista
tekijää, jotka ovat joustavuus, luotettavuus, luottamus, toimittajakuva, tekninen
osaaminen, palvelun vasteaika ja yritysten keskinäinen luottamus. Taulukossa 4
on esitetty arvopohjaisten tekijöiden sijoittuminen hyötyihin ja uhrauksiin.

Taulukko 4. Arvopohjaiset tekijät palveluissa ja asiakassuhteessa (muokattu lähteistä Lapierre 2000, s. 125; Barry & Terry 2008, s. 229–232)
Laji

Palvelu

Asiakassuhde

Kohde
Hyöty

Joustavuus

Yrityskuva

Luotettavuus

Luottamus

Tekninen osaami- Solidaarisuus
nen

Vuorovaikutus

Vasteaika

Palvelujen

Laatu

jan

tuotta-

vaihtamisen

kustannukset
Uhraus

Hinta

Aika/efortti/energia
Konflikti

Asiakassuhdetta ylläpidetään toiminnan kehittämisellä sekä jatkuvalla viestinnällä. Hyötytekijöistä etenkin luottamus ja yrityskuva koetaan tärkeinä tekijöinä asiakkaan osalta. Hinta näyttelee taulukossa 4 suurta osaa, mutta suorituskykyyn
perustuvissa sopimuksissa se ei saa sopimuskaudella operatiivisessa toiminnassa
suurta roolia. Pitkäaikaisessa kunnossapitosopimuksessa hinta määritetään sopimusta tehdessä ja se asetetaan uudelleen tarkasteluun, mikäli sopimusta uusitaan.
Taulukosta voidaan poimia seuraavat tekijät, jotka kuvaavat kunnossapidon asiakasarvoa pitkäaikaisissa kunnossapitosopimuksissa: joustavuus, luotettavuus, tekninen osaaminen, vasteaika, luottamus ja yrityskuva.
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Rekolan ja Rekolan käyttämästä määritelmästä arvon muodostumisen selventäminen asiakkaalle on olennaisen tärkeää. Varsinkin pitkäaikaisessa kunnossapitosopimuksessa on tärkeää viestiä arvon muodostumisesta säännöllisin väliajoin, sillä
asiakkaalle on oltava selvää, mistä he maksavat. Arvoa voidaan viestiä esimerkiksi onnistumisilla asiakkaan prosessin tehostamisessa sekä selventämällä palvelujen hintaa suhteessa saatuihin palveluihin. Asiakasarvo on abstrakti käsite, mutta
oikein mitattuna sitä voidaan käyttää hyödyksi palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä, koska tällöin tiedetään, mitä tekijöitä asiakas odottaa palvelulta. Asiakasarvoa voidaan käyttää palvelun suunnitteluun ainakin niiltä osin, että edellä
mainitut arvopohjaiset tekijät on otettu huomioon.

Edellä esitellyistä arvopohjaisista tekijöistä laatu, joustavuus ja vasteaika liittyvät
olennaisesti telan ja nuohoimen kunnossapidon toimintaan. Asiakas odottaa laadukasta ja kustannustehokasta toimintaa hankkiessaan teollisuuden kunnossapitopalveluja. Vasteajan tulisi olla mahdollisimman nopea etenkin nuohoimien häiriökorjauksissa. Näitä kolmea tekijää tulisi painottaa varsinkin suunniteltaessa telan
ja nuohoimen kunnossapitopalveluja.

2.6

Kunnossapitopalveluiden toimintaympäristön analysointi

2.6.1 Yrityksen toimintaympäristön hallinta

Ympäristöllä on strategisessa johtamisessa keskeinen rooli. Yrityksen on pystyttävä sopeutumaan ympäristöön, sen on yritettävä muokata sitä ja kyettävä valitsemaan se. PESTEL -analyysi on työkalu, jonka avulla yrityksen toimintaympäristöä voidaan analysoida kuudesta eri näkökulmasta (Johnson et al. 2006, s. 65).
Analyysin näkökulmat ovat poliittinen, taloudellinen, teknologinen, sosiaalinen,
ekologinen ja lainsäädännöllinen. PESTEL-analyysi on kuitenkin tämän työn tarkoitukseen ja rajaukseen liian laaja, joten toimintaympäristöä analysoidaan supistetusti tutkien asiakkaita, kilpailijoita ja markkinoita.

Yritysten tulee arvioida ja analysoida ympäristöään monelta eri kantilta. Kamenskyn (2008, s. 139) mukaan yrityksen toimintaympäristön analysointi voidaan ja-
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kaa kahteen ryhmään: makrotason ja yritystason analyyseihin. Tässä diplomityössä keskitytään olennaisimpiin yritystason analyyseihin. Toimiala-analyysejä ovat
Kamenskyn (2008, s. 141) mukaan kysyntäanalyysit, asiakasanalyysit, toimittajaanalyysit ja kilpailuanalyysit sekä verkostokumppanianalyysit. Diplomityössä
käytetään kysyntä-, kilpailu- ja asiakasanalyysejä, koska tutkittaville kunnossapitopalveluille pyritään löytämään potentiaalisia asiakkaita Itä-Suomen markkinoilta
ottaen huomioon nykyinen kilpailutilanne. Viimeiseksi tutustutaan portfolioanalyysiin, jolla voidaan tehdä strategisia päätöksiä liittyen tarjottaviin tuotteisiin
ja palveluihin.

2.6.2 Kysyntä- ja asiakasanalyysit

Kysyntäanalyysien tarkoituksena on selvittää eri markkinoiden koko ja kasvuvauhti. Yrityksen strategiset bisnesalueet ja näiden muodostamat toimialat antavat
hyvän pohjan kysyntäanalyyseille. Koska liiketoimintaa voidaan tarkastella monista näkökulmista ja eri kriteereillä, on kokonaismarkkinoiden rajaus ongelmallinen. (Kamensky 2008, s. 141.). Kysyntäanalyysi voidaan toteuttaa esimerkiksi
kysyntälomakkeena, jolla selvitetään tarvealueen kokonaiskysyntä sekä oma
markkinaosuus segmentillä. Laineen (2010, s. 184) mukaan kunnossapitomarkkinoiden koko voidaan määrittää viidessä vaiheessa:
1. Montako sellaista laitetta, joiden kunnossapitopalveluita haluamme tarjota,
on tutkimalla markkina-alueellamme?
2. Montako tuntia yhden laitteen järjestelmälliseen huoltoon menee aikaa
vuodessa?
3. Montako tuntia yhden laitteen vikakorjauksiin menee vuodessa?
4. Kuinka monta euroa menee vuodessa laitteen varaosiin?
5. Kertomalla laitteiden määrän ja työtunnit ja lisäämällä varaosien kustannukset, saadaan markkinoiden potentiaali selville

Kyseinen menetelmä sopii hyvin kunnossapidon markkinoiden koon määrittämiseen. Kun markkinoiden koko on saatu selville, tulisi pohtia sitä, miksi asiakkaat
olisivat kiinnostuneita ja valmiita vaihtamaan uuden yrityksen palveluihin (Laine
2010, s. 185). Kamensky (2008, s. 145) jakaa asiakasanalyysit viiteen eri pääalu-
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eeseen, jotka ovat asiakaslähtöisyyden analyysit, asiakaskannattavuusanalyysit,
asiakastuntemusanalyysit, vuorovaikutusanalyysit ja analyysit asiakkaiden neuvotteluvoimasta. Tämän diplomityön rajaukseen pohjautuen tutustutaan asiakastuntemusanalyyseihin, koska käsiteltävällä yrityksellä ei ole tällä hetkellä kuin
yksi pääasiakas ja uusia mahdollisia asiakkaita halutaan tutkia. Analyysissä tulisi
selvittää etenkin volyymi ja kannattavuus, asiakassuhteen pituus ja varmuus sekä
vuorovaikutuksen toimivuus.

Jotta yritys voi menestyä, sen tulee kohdentaa resurssinsa tarkoin valituille markkinoille oikeilla tuotteilla. Useimmilla markkinoilla on useita erilaisia asiakkaiden
tarpeita, joten markkinoiden segmentoinnilla voidaan löytää eroavaisuuksia asiakkaiden välillä. Segmentti on asiakasjoukko, joilla on samanlaiset tarpeet ja ne
eroavat muiden asiakkaiden tarpeista samoilla markkinoilla. (Johnson et al. 2006,
s. 91)

Kunnossapitopalveluissa laitevalmistajat tarjoavat palveluita yleensä monille eri
segmenteille, kun taas kokonaisvaltaista kunnossapitoa tarjoavat yritykset keskittyvät ainoastaan Full Service -asiakkaisiin ja suorituskyky-yhteistyöhön keskittyviin asiakkaisiin. Taulukossa 5 on esitetty Rekolan ja Haapion (2009, s. 29) määrittelemä teollisuuden palveluiden segmenttijako. Taulukossa olevista asiakassegmenteistä Rekola ja Haapio kokevat, että eri teollisia palveluita tarjoavat yritykset pyrkivät siirtämään nk. alkeellisen asiakassegmentin Full Service sopimuksiin. Tällöin voidaan luoda asiakkaan kanssa pidempi suhde, jolloin saatavat tulot ovat säännöllisiä ja näin ollen liiketoiminnan suunnittelu helpompaa.
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Taulukko 5. Tyypilliset asiakassegmentit teollisissa palveluissa (Rekola & Haapio 2009, s. 29)
Segmentti
Alkeellinen

-

Laajennettu
Full Service

-

Suorituskyky-yhteistyö
-

Arvoyhteistyö
-

Erityispiirteet
keskittyy hintaan
ei sisällä pitkäaikaista
asiakassuhdetta
sama kuin alkeellinen,
mutta perustuu pitkäaikaiseen palvelusopimukseen
tekninen tuki
keskittyy ennakoivaan
kunnossapitoon ja RCMstrategiaan
perustuu
palvelusopimukseen
kunnossapito, varaosat,
koulutus ja tarkastukset
keskittyy
KNL-luvun
parantamiseen
pitkäaikainen sopimus
kunnossapitoyhtiön
kanssa
kunnossapito, varaosat,
koulutus, konsultointi,
tarkastukset
keskittyy asiakkaan liiketoimintaprosesseihin
eikä kunnossapitoon
perustuu sopimukseen,
joka on pitkäaikainen

2.6.3 Kilpailuanalyysit

Kamenskyn (2008, s. 160) mukaan kilpailu vaikuttaa voimavarojen kaikkiin ulottuvuuksiin: resurssien määrään, laatuun, hintaan, kohdentumiseen ja käyttöasteeseen. Yrityksen tulisi erottua kilpailijoista ja pyrkiä näin rajoittamaan kilpailua.
Liian kova kilpailu uuvuttaa tai voi jopa tappaa yrityksen. Kotlerin ja Armstrongin
(2010, s. 552) mukaan yritykset voivat pärjätä nykyisessä kilpailussa tarjoamalla
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asiakkaille parempaa arvoa sekä ymmärtämällä asiakasta. Heidän mukaansa kilpailijoita tulisi analysoida myös mahdollisimman monelta kantilta, jotta esimerkiksi uudet teknologiat huomioidaan kilpailussa.

Kilpailuanalyyseillä yritykset voivat syventyä toimialan nykyiseen tilaan ja tulevaisuuteen. Kamensky (2008, s. 160) jakaa kilpailuanalyysit kilpailijatuntemusanalyyseihin, toimialan kilpailun voimakkuuteen, draivereiden analyyseihin ja
kilpailijoiden strategioiden analyyseihin. Kotler ja Armstrong (2010, s. 552) keskittyvät analysoimaan ensiksi kilpailijoita, minkä jälkeen voidaan muodostaa selkeä kuva kilpailijoista ja mahdollisesta yrityksen strategiasta liittyen niihin. Kilpailijoiden analysointi on kolmivaiheinen prosessi, jossa ensiksi määritetään yrityksen kilpailijat. Tämän jälkeen arvioidaan kilpailijoiden strategiat, tavoitteet,
vahvuudet, heikkoudet ja reagointi tapahtumiin markkinoilla. Viimeisessä vaiheessa valitaan ne kilpailijat, joita vastaan hyökätään ja joita vältellään.

Kamensky (2008, s. 162) luokittelee kilpailijat neljään eri luokkaan: ydinkilpailijat, marginaalikilpailijat, tarvekilpailijat ja potentiaaliset kilpailijat. Ydin- ja marginaalikilpailijat tarjoavat tarkastelevan yrityksen vastaavia tuotteita ja palveluita.
Ydinkilpailijat ovat jatkuvassa kilpailutilanteessa tarkastelevan yrityksen kanssa
ja marginaalikilpailijat toimivat pienemmällä volyymillä. Tarvekilpailijat tarjoavat markkinoille erilaisia tuotteita, jotka tyydyttävät asiakkaiden tarpeet erilaisilla
teknologioilla ja toimintatavoilla. Potentiaaliset kilpailijat ovat tulevaisuuden
mahdollisia uusia toimijoita.

2.6.4 Portfolioanalyysi

Cooper et al. (1999, s. 333) mukaan portfolioanalyysin tarkoituksena on auttaa
tehdessä strategisia päätöksiä: millä markkinoilla haluamme toimia, mihin tuotteisiin ja palveluihin investoimme ja kuinka käytämme resurssit. Se keskittyy valintaan, sillä useimmiten strategisia vaihtoehtoja on useampia, joista jokin täytyy
valita, koska resursseja on rajoitetusti. Portfolioanalyysiä voidaan siis käyttää useaan kohteeseen. Esimerkiksi Gelderman ja van Weele (2002, s. 30) käyttävät portfolioanalyysiä hankintatoimen analysoinnissa. Useimmiten portfolioanalyysiä
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käytetään valittaessa tuotekehityksestä potentiaalisimmat tuotteet valmistukseen
tai kun tutkitaan palveluiden houkuttelevuutta markkinoilla. Killen ja Hunt (2010,
s. 158) toteavat, että varsinkin kehittyneissä maissa perinteisestä tuoteinnovoinnista siirretään painopistettä palveluiden innovointiin, jossa myös portfolioanalyysiä
voidaan käyttää hyödyksi.

Alkuperäiset portfolioanalyysin työkalut olivat erittäin matemaattisia ja niiden
käyttö oli hankalaa, koska ne vaativat runsaasti tietoa, jota ei aina ollut saatavilla.
Matemaattisten mallien rinnalle on tullut viime vuosina paljon muitakin mallinnuskeinoja, kuten taloudellisia mittareita ja strategisia lähestymistapoja. Cooperin
et al. (1999, s. 347) tekemän tutkimuksen mukaan suosituimmat portfolioanalyysin työkalut olivat taloudellisia tai liiketoiminnan strategiaan liittyviä.

Kunnossapitopalveluiden osalta portfolioanalyysi tarjoaa työkalun, jolla voidaan
arvioida palvelun kiinnostavuutta, kannattavuutta ja resursseja tuottaa palvelua.
Tässä diplomityössä portfolion perustana käytetään nelikenttää, jossa y-akselilla
on palvelun kannattavuus nykyisessä markkinatilanteessa ja x-akselilla kiinnostavuus. Kiinnostavuus voidaan arvioida monella eri tekijällä, kuten markkinakypsyydellä ja sopivuudella yrityksen strategiaan. Cooperin et al. (1999, s. 350) mukaan hyvän portfolioanalyysin tulisi sisältää korkean taloudellisen arvon sekä liiketoimintastrategian mukaisia projekteja, tuotteita tai palveluja.

2.7

Kunnossapitopalveluiden kannattavuuden hallinta ja investoinnit

2.7.1 Kunnossapitopalveluiden kustannukset ja kannattavuuden hallinta

Kustannustietoudella on liiketoiminnan hallinnassa tärkeä asema. Kunnossapidon
kustannuksia voidaan tarkastella tapauksista riippuen monesta eri näkökulmasta.
Kunnossapitopalveluita tarjoava yritys tarkastelee oman toimintansa kannattavuutta normaaleilla liiketoiminnan mittareilla, kun taas palveluita ostava yritys
tutkii esimerkiksi kunnossapitokustannuksia suhteessa KNL-lukuun. Horngren et
al. (2003, s. 30) määrittävät kustannukset resurssina, joka uhrataan tai josta luovutaan, jotta saavutetaan haluttu päämäärä. Kustannukset tulee tuntea, jotta toimin-
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nan kannattavuutta ja taloudellisuutta voidaan arvioida. Yrityksen tai organisaation kannattavuus saadaan selville, kun vähennetään omasta toiminnasta aiheutuneet kustannukset tuotoista. Yrityksen taloudellisuus puolestaan mittaa sitä, kuinka alhaisilla kustannuksilla yritys pystyy tuotteen tai palvelun tuottamaan (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 46).

Päätöksenteon tukena tulisi käyttää kokonaiskustannuksia, mutta myös yksikkökustannusten tietäminen tietyissä tapauksissa on tärkeää. Kustannukset voidaan
määrittää lukuisilla eri tavoilla. Ne voidaan jakaa esimerkiksi muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset liittyvät suoraan toiminta-asteeseen
eli niiden muodostumiseen vaikuttaa esimerkiksi yrityksen tuotantomäärä. Kiinteät kustannukset eivät muutu, vaikka yrityksen toiminta-aste muuttuisi. Kustannukset voidaan jakaa myös välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset voidaan helposti jäljittää kustannusten kohteeseen, joka on esimerkiksi
kunnossapitopalvelu. Välilliset kustannukset ovat vaikeasti osoitettavissa tietylle
kustannusobjektille. (Horngren et al. 2003, s. 31, 32, 36; Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 58)

Salosen ja Delerydin (2011, s. 66) mukaan perinteiset kustannuslaskennan mallit
jakavat kunnossapidon kustannukset suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Suorat
kustannukset sisältävät työvoimakustannukset, varaosat ja muut kustannukset,
jotka liittyvät suoraan kunnossapidon palvelutuotantoon. Epäsuoriksi kustannuksiksi Salonen ja Deleryd (2011, s. 66) määrittävät esimerkiksi menetetyn tuotannon tai huonon laadun. Kunnossapitopalvelutarjoajan näkökulmaan nämä epäsuorat kustannukset eivät kuitenkaan sovi, koska yrityksen tulokseen eivät suoranaisesti vaikuta asiakkaan tuotteiden huono laatu tai menetetty tuotanto. Epäsuorat
kustannukset muodostuvatkin kunnossapitopalveluyrityksissä esimerkiksi hallinnon, myynnin ja taloushallinnon kustannuksista.

Tässä diplomityössä käytetään välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Välittömät
kustannukset käsittävät kunnossapitopalveluiden materiaalin ja työvoiman. Välillisiin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi yrityksen hallinnon, myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon kustannukset.
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Palveluyritysten ja tuotannollisten yritysten väliltä löytyy lukuisia eroja. Palvelusuorite on voitava määritellä ja tuotteistaa, jotta palvelusuoritteen kustannukset
voidaan laskea. Varsinkin välittömän työn kustannusosuus on palvelusuoritteissa
merkittävä, mutta aineelliset resurssit täydentävät palveluksia (Neilimo & UusiRauva 2005, s. 109). Kuinka tuotteen tai palvelun kustannukset lasketaan, riippuu
yrityksen tuotantomuodosta ja tuotelajien lukumäärästä. Oke (2005, s. 114) lähestyy kunnossapitoa tuloa tuottavana yksikkönä valmistavassa teollisuudessa. Kehitetty menetelmä soveltuu paremmin tapauksiin, joissa kunnossapitoa ei ole ulkoistettu ja kunnossapidon vaikuttavuutta voidaan mitata esimerkiksi tuotannon onnistumisilla. Taulukossa 6 on esitetty suoritekohtaisen laskennan eri vaihtoehdot.
Taulukko 6. Suoritekohtainen laskenta valmistavan yrityksen erilaisissa tuotantotyypeissä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 126)
Laskentamenetelmä Tuotelajien
määritelmä
Jakolaskenta sovel-

Yksi

luksineen

Tuotannon
Luonne
-

Jatkuva

-

panos-

Useita teknisistä syistä

tyyppinen
-

Lisäyslaskenta

talou-

-

dellisista syistä

voimalaitos

rautatehdas

rinnakkaistuotanto

Useita

Esimerkkejä

öljynjalostamo

vaihtuva laji- paperitehdas
tuotanto

-

sarja- ja erä- autotehdas
tuotanto

-

yksittäis-

rakennusliike

tuotanto

Teollisuuden kunnossapitopalveluihin taulukosta 6 sopii parhaiten lisäyslaskenta,
sillä harvoin palvelut ovat samanlaisia ja niiden vaatimat resurssit vaihtelevat
usein. Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 132) mukaan lisäyslaskennassa yrityksen kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin. Välittömät kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan palvelulle ja, jotta tämä on mahdollista,
tulee tietää laskentatilanteesta riippuen asiakastilausten edellyttämät ainemäärät ja
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niiden yksikkökustannukset sekä työmäärä, joka palvelun tuottamiseen tarvitaan.
Välilliset kustannukset lisätään välittömiin kustannuksiin käyttämällä hyväksi
pääkustannuspaikoilla määriteltyjä yleiskustannuslisiä. (Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 132)

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, s. 132–133) jakavat lisäyslaskennan kuuteen eri
vaiheeseen:
1. Jokaiselle palvelulle tai työkohteelle annetaan työmääräys
2. Kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin
3. Kaikki välittömät kustannukset osoitetaan työnumeroille
4. Välilliset kustannukset osoitetaan kustannuspaikoille
5. Apu- ja yhteiskustannuspaikkojen kustannukset siirretään pääkustannuspaikoille, joille lasketaan yleiskustannuslisät
6. Jokaiselle työnumerolle osoitetaan yleiskustannuksia käyttäen osuudet
pääkustannuspaikkojen välillisistä kustannuksista

Horngren et al. (2003, s. 98) jakavat tuotteiden tai palveluiden kustannuslaskennan kahteen luokkaan: prosessilaskenta tai työlaskenta. Työlaskentaa käytetään
erilaisten palveluiden tai tuotteiden laskentaan etenkin kohteissa, joissa palvelut
tai tuotteet eroavat toisistaan. Prosessilaskentaa käytetään vastaavasti kohteissa,
joissa tuotteet ja palvelut ovat identtisiä. Monet yritykset voivat käyttää kustannuslaskentaansa sekä prosessi- että työlaskentaa.

Huang et al. (2012, s. 418) lähestyvät eri palveluiden kustannuslaskentaa tuotekustannuslaskennan näkökulmasta ja selvittävät Niazi et al. (2006, s. 569) tekemään tuotekustannuslaskennan jakoon perustuen, mitkä menetelmistä sopivat palveluiden kustannuslaskentaan. Tässä jakotavassa tuotteen kustannuslaskentatavat
jaetaan kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin eli määrällisiin menetelmiin. Kvalitatiiviset menetelmät voidaan jakaa edelleen intuitiiviseen kustannusten arviointiin ja analogiseen kustannusten arviointimenetelmään. Kvantitatiiviset
menetelmät voidaan puolestaan jakaa parametrisiin ja analyyttisiin kustannusten
arviointimenetelmiin. Huang et al. (2012, s. 430) mukaan kvalitatiiviset menetel-
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mät sopivat paremmin palveluiden kustannusten arviointiin verrattuina kvantitatiivisiin arviointimenetelmiin.

Carùn ja Cuginin (1999, s. 154) tutkivat asiakastyytyväisyyttä ja kustannusten
hallintaa palveluissa. Heidän mukaansa palveluyritysten täytyy mitata resursseja
ja niiden kustannuksia, joita asiakkaan vaatimat palvelut vaativat. Palvelun kannattavuutta voidaan mitata, kun tarkastellaan hintaa, kustannuksia ja palvelun
käyttökertoja. Arvioidessa yksittäisiä palveluja yllä mainitut lähestymistavat sopivat kannattavuuden arviointiin. On kuitenkin otettava huomioon, että pitkäaikaisissa kunnossapitosopimuksissa kannattavuuden hallinta ei ole yksiselitteinen
asia. Esimerkiksi suorituskykysopimukset, joissa on lukuisia kannattavuuteen
vaikuttavia tekijöitä, ovat monimutkaisia. Myös yrityksen toimintamalli vaikuttaa
kannattavuuden hallintaan.

Kunnossapidon kannattavuuden hallintaan on luotu useita malleja, joista suurin
osa soveltuu varsinkin valmistavan yrityksen käyttöön. Malleissa ei kuitenkaan
juurikaan ole otettu huomioon toimintamallia, jossa kunnossapitoa suorittaa ulkopuolinen yritys pitkäaikaisella kunnossapitosopimuksella. Edellä esitetyistä menetelmistä lisäyslaskenta soveltuu parhaiten kohdeyrityksen nykyiseen toimintamalliin ja saatavilla olevaan kustannustietoon. Tästä johtuen työn kustannusten tutkimisessa käytetään avuksi edellä esiteltyä lisäyslaskentaa. Kannattavuushankkeita
ei voida mitata sopimusteknisistä syistä lisäyslaskennalla, koska tutkittavista palveluista ei makseta sopimuksessa erikseen, vaan ne kuuluvat laajempiin kunnossapitosopimuksen osiin. Kehittämishankkeet saadaankin helpoiten vertailtavaan
muotoon investointilaskelmilla, joita käsitellään seuraavassa kappaleessa.

2.7.2 Investointilaskelmat

Investoinneilla on suuri rooli liiketoiminnassa ja ne voivat joissakin tapauksissa
määrittää koko yrityksen tulevaisuuden. Investoineilla voidaan kehittää toimintaa
sekä luoda uusia mahdollisuuksia, mutta pääomista on aina pulaa. Näin ollen investointeihin liittyy myös aina valinta (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 185). Puolamäen ja Ruususen (2009, s. 213) mukaan investointilaskelmat tarjoavat mahdol-
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lisuudet saattaa eri liiketoimintasuunnitelmat vertailukelpoiseen muotoon. Kunnossapitopalveluihin tehtävät investoinnit tarkoittavat yleensä investointeja esimerkiksi työkaluihin, välineisiin tai henkilöstöön.

Vaikka investointipäätös koskisi ainoastaan yhtä vaihtoehtoa, on sen taloudellisuutta arvioitava verrattuna tilanteeseen, jossa investointia ei suoriteta. Investointien kannattavuustarkastelussa on otettava huomioon myös tarkastelunäkökulma.
Näkökulma voi olla esimerkiksi viranomaisten, partnerin tai osakkeenomistajan
kannalta. Yleisimmin investointia tarkastellaan kuitenkin yrityksen näkökulmasta.
(Puolamäki & Ruusumäki 2009, s. 213)

Kärrin ja Uusi-Rauvan (2003, s. 13) mukaan etenkin perinteisessä investointilaskentateoriassa investoinnin kannattavuuden määrittävät nettokassavirta ja sen ajallinen jaksottuminen. Nettokassavirran komponentteja ovat investoinnin aikaansaamat tuotot ja kustannukset, hankintainvestointi sekä mahdollinen jäännösarvo.
Investoinnin kannattavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi takaisinmaksuajan,
nykyarvon ja sisäisen koron kriteerien avulla. Riskit ja muut epävarmuustekijät
voidaan ottaa huomioon esimerkiksi herkkyysanalyysin avulla. Puolamäki ja Ruusunen (2009, s. 214) määrittävät neljä yleisintä investointilaskentamenetelmää,
jotka ovat seuraavat: nettonykyarvomenetelmä (NPV), sisäisen koron menetelmä
(IRR), takaisinmaksuajan menetelmä ja pääoman tuottomenetelmä (ARR).

Kaksi ensimmäistä menetelmää perustuvat diskontattuihin kassavirtoihin ja laskenta huomioi rahan aika-arvon. Kahdesta viimeisestä menetelmästä korottoman
takaisinmaksuajan menetelmä kuvaa ainoastaan investoinnin likviditeettivaikutusta. Kyseisessä menetelmässä ei myöskään huomioida rahan aika-arvoa eikä takaisinmaksuajan jälkeisiä kassavirtoja. Pääoman tuottomenetelmä puolestaan lasketaan kultakin laskenta-ajanjaksolta erikseen käyttäen osoittajassa suoritepohjaisia tuottoja ja nimittäjässä investoinnin sitomaa pääomaa. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 214)

Jokainen tehtävä investointilaskenta edellyttää lähtötietoja. Näitä lähtötietoja ovat
perusinvestointi, oleelliset tuotot ja kustannukset eri laskentaperiodeilla, laskenta-
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korkokanta eli pääomakustannus, investointijakso tai -pitoaika ja investointikohteen jäännösarvo (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, s. 196; Puolamäki & Ruusunen
2009, s. 215). Puolamäki ja Ruusunen (2009, s. 215) jakavat perusinvestoinnin
käyttöomaisuuteen sekä käyttöpääomaan tapahtuvaan investointiin. Käyttöomaisuuden laskelmassa otetaan huomioon kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat investoinnista, mukaan lukien kehitystyön ja esimerkiksi markkinoinnin kustannukset. Tavallisimpia kustannuksia käyttöomaisuusinvestoinneissa ovat rakennuksen,
koneiden sekä laitteiden hankintahinnat. Nämä hankintahinnat sisältävät suunnittelu-, perustamis- ja asennustyöt. Tarvittavan organisaation perustaminen ja esimerkiksi lisäresurssit tulisi huomioida laskelmassa.

Käyttöpääoma voidaan huomioida laskelmissa maksuperusteisesti sisällettynä
hankintamenoon tai ottamalla huomioon laskelmissa investointiin sitoutuneen
käyttöpääoman korot, jotka lasketaan käyttäen investoinnin laskentakorkokantaa
(Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 215-216). Kärri ja Uusi-Rauva (2003, s. 13)
muodostavat käyttöpääoman raaka-aine- ja tuotevarastojen sekä myyntisaamisten
kasvusta, josta vähennetään mahdollinen ostovelkojen kasvu.

Oleelliset tuotot ja kustannukset eri laskentaperiodeilla tulisi arvioida Puolamäen
ja Ruususen (2009, s. 215) mukaan kassaperusteisena, mutta käytännössä laskelmissa päädytään heidän mukaansa useimmiten suoriteperusteiseen arvioon. Yleisimmin laskentaperiodina käytetään laskelmissa yhtä vuotta. Investoinnin pitoajalla tarkoitetaan ennakoitua taloudellista ikää ja se päättyy investoinnin taloudellisesti perustellun käytön loppuessa. Jäännösarvo on investoinnin realisointiarvo
taloudellisen pitoajan lopussa. Laskentakorko voidaan määrittää Puolamäen ja
Ruususen (2009, s. 218) mukaan lainakoron perusteella, liittämällä lainakorkoon
riskilisä, oman ja vieraan pääoman kustannuksen painotetun keskiarvon perusteella ja sijoittajien asettaman tuottotavoitteen perusteella.

Tässä diplomityössä käytetään neljää laskentamenetelmää mahdollisten investointien kannattavuuden selvittämiseksi: nettonykyarvomenetelmä, sisäisen koron
menetelmä sekä korollisen ja korottoman takaisinmaksuajan menetelmä. Nykyarvomenetelmässä kaikki investoinnista johtuvat tuotot ja kustannukset diskontataan
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valitulla korkokannalla nykyhetkeen. Investointi on kannattava, jos tuloksena saatu nykyarvojen summa on positiivinen. Nettonykyarvo lasketaan yhtälön (1) mukaisesti. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 227-228)

∑

(1)

jossa
alkuinvestointi
kassavirta periodilla t
t

aika

i

pääomakustannus

n

taloudellinen pitoaika
jäännösarvo

Sisäisen koron menetelmä perustuu myös diskontattuihin kassavirtoihin. Menetelmällä voidaan määrittää laskentakorkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on
nolla. Laskenta alkaa määrittämällä nettonykyarvo määrätyllä laskentakorolla. Jos
nettonykyarvo on positiivinen, laskentakorkoa nostetaan, kunnes nettonykyarvoksi saadaan negatiivinen arvo. Kun on määritetty prosentit joiden välillä nettoarvo
antaa positiivisen ja negatiivisen arvon, voidaan interpoloimalla löytää oikea korkokanta, jossa nettonykyarvo on nolla. Sisäinen korko voidaan ratkaista yhtälön
(2) mukaisesti. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 232–233)

∑
jossa
alkuinvestointi
kassavirta periodilla t
t

aika

R

sisäinen korko

n

taloudellinen pitoaika

(2)
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Kun investointivaihtoehtoja tarkastellaan, parhaalla vaihtoehdolla on suurin sisäinen korko. Kannattavuutta voidaan vertailla myös tarkastelemalla sisäistä korkoa
laskentakorkoon. Investointi on sitä kannattavampi, mitä suurempi sisäinen korko
on yrityksen laskentakorkoon nähden. Sisäinen korko auttaa yrityksen johtoa arvioimaan etenkin epävarmuuden vaikutusta investointiprojektin kannattavuuteen.
(Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 235)

Takaisinmaksuajan menetelmässä selvitetään aika, jonka kuluessa investointiprojektin tuotot kattavat kustannukset. Takaisinmaksuajan on oltava lyhyempi kuin
investoinnin taloudellinen pitoaika. Takaisinmaksuaika määritetään useimmiten,
kun hankkeen kumulatiivinen kassavirta on nolla eli hanke on maksanut itsensä
takaisin. Tässä menetelmässä ei oteta huomioon laskentakorkoa. Takaisinmaksuaika lasketaan kaavalla 3. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 236-237)

(3)
jossa
T

takaisinmaksuaika

H

perushankintakustannus

S

nettotuotto

Menetelmän etuja ovat helppous ja yksinkertaisuus. Se toimii parhaiten investoinneissa, joissa korkotekijän vaikutus on marginaalinen ja pitoajat ovat verrattain
lyhyitä. Ongelmalliseksi tämän menetelmän tekee sen rajoittuneisuus, koska se ei
ota huomioon laskentakorkoa eikä takaisinmaksuajan jälkeisiä kassavirtoja. Takaisinmaksuajan käyttö strategisessa päätöksenteossa saattaa johtaa lyhyen tähtäimen projektien suosimiseen. Takaisinmaksuajan menetelmää voidaan käyttää
myös hyödyntäen diskontattuja kassavirtoja, jolloin rahan aika-arvo on huomioitu.
Tällöin saadaan selville investoinnin korollinen takaisinmaksuaika. (Puolamäki &
Ruusunen 2009, s. 238-239)
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2.7.3 Investoinnit ja riskit

Erilaisiin investointiprojekteihin kuuluu luonnollisesti epävarmuustekijöitä. Epävarmuutta voidaan huomioida investointilaskelmissa sekä tietoisesti että tiedostamatta. Investoinnin suunnittelun kannattavuuden alentamista voidaan toteuttaa
alentamalla esimerkiksi kassavirtaa tai nostamalla laskentakorkoa. Usein näiden
tekijöiden heikentäminen laskelmassa ei näy ulkopuolelle. Investointeihin liittyvät
riskit perustuvat useimmiten päätöksentekijöiden subjektiiviseen arvioon. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 244)

Tämän diplomityön investointilaskelmia laadittaessa on käytetty herkkyysanalyysejä riskien analysointiin. Menetelmä on luultavimmin yleisin käytössä oleva investointien riskien arviointimenetelmä. Menetelmässä investointilaskelma tehdään
tietyillä arvoilla, minkä jälkeen tekijöiden arvoja muutetaan yksi tai useampi kerrallaan. Tällöin päästään selvyyteen investointihankkeen herkkyydestä näille tekijöille.

Koska herkkyysanalyysissä käytetään samaa prosentuaalista virhetekijää kaikille
laskentatekijöille, on täysin selvää, että muutos ei voi olla sama kaikilla laskentatekijöillä. Kun herkkyysanalyysiä tehdään, on muistettava ottaa huomioon tekijöiden keskinäinen riippuvuus. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 247-250)
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3

EFORA OY

3.1

Yritysesittely

Efora Oy on ABB:n ja Stora Enson vuonna 2009 perustama kunnossapitoyritys,
joka tarjoaa kunnossapitopalveluja kuudella eri Stora Enson tehtaalla Suomessa.
Yrityksen liiketoimintamalli perustuu ABB:n Full Service -konseptiin. Full Service -konseptin mukainen kunnossapito tarkoittaa sopimusta, jossa yritys koordinoi
kunnossapitoa koko tehtaalla. Sopimuksessa Efora sitoutuu ylläpitämään sekä
parantamaan laitteiden ja tuotannon tehokkuutta. Samalla pyritään parantamaan
koko laitoksen suorituskykyä, kustannusrakennetta ja energiatehokkuutta (ABB
Full Service 2013). Eforan palveluksessa on 1053 työntekijää ja sen liikevaihto oli
vuonna 2012 noin 190 miljoonaa euroa (Vesanto 2013). Yrityksen toimipisteet
sijaitsevat Heinolassa, Helsingissä, Imatralla, Oulussa, Uimaharjussa, Varkaudessa ja Veitsiluodossa (Efora esittely 2013).
Efora tarjoaa Full Service – sopimuksien lisäksi engineeringpalveluja, erikoiskunnossapitoa, lisäarvopalveluita sekä materiaali- ja logistiikkapalveluita. Engineeringpalvelut käsittävät laitossuunnittelun ja projektinhallinnan alusta loppuun.
Erikoiskunnossapitopalvelut ovat nimensä mukaisesti keskittyneet tiettyjen komponenttien ja laitteiden huoltoon tai erityiseen kunnossapitomenetelmään. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi kunnonvalvonta ja voiteluhuolto. Lisäarvopalvelut käsittävät energiatehokkuus-, tuotantotehokkuus- ja käyttövarmuuspalvelut.
(Efora erikoiskunnossapito 2013; Efora engineering 2013; Efora lisäarvopalvelut
2013)

Eforan organisaatio on muodostettu siten, että tulosyksiköt kuuluvat alueellisen
johdon alle. Suomi on jaettu kolmeen alueeseen, jotka ovat yhtenäisiä ABB:n Full
Service organisaation kanssa. Nämä alueet ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Yrityksen organisaatio on esitetty kuvassa 8.
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Kuva 8. Efora Oy:n organisaatiokaavio (Efora organisaatio 2012)
Organisaatiossa alueellisen johdon alla ovat tulosyksiköt. Kuvassa 9 on esitetty
Imatran tehtaiden kunnossapito-organisaatio, joka koostuu yli 300 kunnossapidon
ammattilaisesta. Muiden tulosyksiköiden kunnossapito-organisaatiot ovat hyvin
samantapaiset, mutta luonnollisesti osastojen määrä vaihtelee johtuen siitä, että
asiakkaan toiminta ei ole yhtä laajamittaista muissa tulosyksiköissä. Tästä on hyvä
esimerkki tuotantolinjat, jotka vaihtelevat Imatran viidestä suuresta konelinjasta
Varkauden yhteen konelinjaan.

Kuva 9. Imatran tulosyksikön organisaatio (Efora Imatra 2013)
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Kuten kuvasta 9 nähdään, kunnossapito on organisoitu Imatran tehtailla tuotantoosastoittain lukuun ottamatta paikallisia tukitoimintoja. Tukitoiminnot ovat keskitetty tulosyksikössä ja niitä ovat erikoiskunnossapito, materiaalipalvelut ja engineering. Kunnossapito-osastot ovat yhtenäisiä asiakkaan osastojen kanssa, jolloin yhteyshenkilöt sekä vastuunjako ovat selvät asiakkaalle. Muissa yrityksen
tulosyksiköissä kunnossapito-osastot on organisoitu vastaavalla tavalla. Kunnossapito-osastojen vastuulla on päivittäisten kunnossapitotehtävien hoitaminen, toiminnan kehittäminen ja huoltoseisokkien suunnittelu. Erikoiskunnossapito tarjoaa
kunnossapito-osastoille palveluitaan, joita ovat:
-

telan kunnossapito,

-

laitehuolto,

-

kunnonvalvonta, voitelu ja hydrauliikka,

-

automaatiojärjestelmät ja laadunhallinta,

-

rakennusten kunnossapito,

-

vuorohuolto,

-

asennuspalvelut ja

-

tehdasinfran ja logistiikan palvelut.

Kunnossapito-osastot käyttävät erikoiskunnossapidon lukuisia palveluja eri tavoilla. Tämä johtuu kunnossapito-osastojen erilaisuudesta, mutta myös palveluiden
luonteesta. Esimerkiksi voimalaitoksen kunnossapito-osasto ei käytä telan kunnossapidon eikä laadunhallinnan palveluja, koska palvelut liittyvät ainoastaan
kartonki- tai paperikonelinjojen toimintaan.

3.2

Yrityksen strategia

Eforan strategia (2013) on yhteinen ABB:n Full Service -toimintojen kanssa. Strategiassa tavoitellaan kasvua määrätyillä alueilla, yhtenäistetään tulevaisuuden
palveluita ja pyritään kasvattamaan liikevaihtoa. Yrityksen kulmakiviä ovat ihmiset, markkinointi, asiakaskeskeisyys, myynti ja hinnoittelu, palvelukehitys ja prosessimainen toiminta. Yrityksen henkilöstöä pyritään kehittämään ja sisäisellä
palvelukulttuurilla pyritään parantamaan asiakasarvon muodostumista. Strategisia
painopisteitä on viisi ja ne ovat seuraavat:
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1. Turvallisuus tarkoituksella
2. Kasvu
3. Hyvä asiakaspalvelu
4. Tekemisen tehokkuus
5. Tekemisen meininki

Turvallisuudessa pyritään tapaturmattomaan työympäristöön ja turvalliseen kunnossapitotöiden suorittamiseen. Turvallisuudesta on tullutkin yksi seuratuimmista
kehityskohteista kunnossapidossa. Yritys pyrkii hankkimaan uusia kasvumahdollisuuksia markkinoilta ja myymään uusia palveluja jo olemassa oleville sekä uusille asiakkaille. Hyvä asiakaspalvelu puolestaan tarkoittaa laadukkaita työsuorituksia sekä aktiivista kehitystä. Tekemisen tehokkuus ja meininki liittyvät palveluiden kustannustehokkuuteen, hankintakuriin, suunnitteluun ja henkilöstön tyytyväisyyteen. (Efora Strategia 2013)

3.3

Kunnossapitosopimus ja kannattavuuden hallinta Efora Oy:ssä

Eforan ja Stora Enson välinen kunnossapitosopimus perustuu suorituskykyyn,
jossa Efora pyrkii parantamaan laitteiston käytettävyyttä ja tuottavuutta. Ensimmäinen sopimuskausi alkaa olla lopuillaan ja sopimus oli viisivuotinen. Kunnossapitosopimuksessa Efora sitoutuu kehittämään turvallisuuskulttuuria, kunnossapitoa sekä toimintaansa enemmän suunnitelmalliseen suuntaan. Kunnossapitosopimukseen kuuluu myös bonus- ja sanktiojärjestelmä, jossa Eforalle maksetaan
onnistumisista KNL:n parantamisessa. Vastaavasti Eforaa laskutetaan, mikäli sopimuksessa seurattavien kone- ja tuotantolinjojen KNL-luku ei kehity parempaan
suuntaan. KNL liittyy olennaisesti eri konelinjoihin, joten erikoiskunnossapidon
palveluita ei mitata sen avulla, eikä niillä ole siis erillistä bonus ja sanktiojärjestelmää. Kunnossapidon kannalta erikoiskunnossapito on kuitenkin olennaista,
koska se tarjoaa esimerkiksi kunnonvalvonnan palveluita, jotka ovat tärkeitä
suunnitelmallisessa kunnossapidossa. (Pulkkinen 2013; Vesanto 2013)

Kunnossapitopalveluiden kustannukset koostuvat suurimmaksi osaksi välittömistä
työvoimakustannuksista. Yrityksen tulosyksiköiden eri osastoille määritellään
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vuosittain sekä toimihenkilöille että kunnossapitoasentajille tuntihinta, joka lasketaan välittömistä palkkakuluista ja yrityksen välillisistä kustannuksista. Välilliset
kustannukset muodostuvat tulosyksikön ja yrityksen yleiskustannuksista, joita
ovat hallinnon, myynnin, markkinoinnin ja esimerkiksi laadunhallinnan kustannukset. Osastokohtaista tuntihintaa käytetään jokaisen tulosyksikön budjetoinnin
pohjana. Efora analysoi toiminnan kannattavuutta tulosyksiköittäin ja tulosyksiköissä kunnossapito-osastoittain. (Vesanto 2013)

Eforalle maksetaan kunnossapitosopimuksessa kiinteää summaa kunnossapidon
palveluista ja sopimuskaudella maksun määrä on vuosittain ollut laskeva. Nämä
kiinteät summat ovat määritetty konelinjoittain tai osastoittain, eikä erikoiskunnossapidolle ole määritetty sopimuksessa omaa maksettavaa summaa. Tästä johtuen tulosyksiköiden erikoiskunnossapidon kustannukset sisällytetään jokaiselle
vuodelle laadittavaan osasto- tai konelinjakohtaiseen budjettiin. Budjetoinnissa
käytetään pääasiassa edellisen vuoden toteutuneita kustannuksia, joiden perusteella erikoiskunnossapidon kustannukset arvioidaan osasto- tai konelinjakohtaiseen
budjettiin.

Kiinteän sopimuksen lisäksi Efora suorittaa asiakkaalle niin kutsuttuja erikseen
laskutettavia töitä, joista laskutetaan joko toteutuneiden kustannusten mukaan tai
lisäämällä toteutuneiden kustannusten päälle kate. Erikseen laskutettaviin töihin
kuuluvat esimerkiksi erilaiset muutostyöt ja –projektit, joissa tehdään oleellisia
muutoksia laitteistoon. Laskutusmenetelmät vaihtelevat tilanteiden mukaan. (Vesanto 2013)

Eforan kunnossapitopalvelut ja niiden hinnoittelu on omalaatuinen prosessi, jos
sitä vertaa esimerkiksi laitevalmistajien kunnossapitopalvelutarjontaan. Suurin osa
palveluista myydään kiinteällä hinnalla, joka on määritetty tulosyksiköittäin ja
osastoittain sopimuskaudelle. Haasteeksi palveluissa muodostuvat kustannusten
hallinta ja toimintojen kehittäminen, joilla voidaan päästä sopimuskaudella parempaan voittomarginaaliin. (Vesanto 2013)
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3.4

Toiminnanohjausjärjestelmä Eforassa

Tämän työn aineiston hankintaan ja analysointiin on ollut erittäin tärkeä Eforan
toiminnanohjausjärjestelmä SAP, josta löytyvät kunnossapitotiedot sekä kustannustiedot liittyen eri kunnossapitopalveluihin. Yrityksen koko operatiivista toimintaa johdetaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmän avulla. SAP:ssa kunnossapitotoiminta perustuu kunnossapitoilmoituksiin ja -tilauksiin. Ilmoitukset täyttää
asiakas, alueasentaja tai kunnossapitoinsinööri. Siinä tulee ilmi kohteen vika tai
haluttu toimenpide ja se sisältää laitetiedot sekä kohdistaa ilmoituksen automaattisesti kustannuspaikalle ja työpisteelle. Tästä ilmoituksesta kunnossapitoinsinööri
tai alueasentaja tekee kunnossapitotilauksen, jolle suunnitellaan työ ja raportoidaan tehdyt toimenpiteet. Taulukossa 7 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmän
käyttö kunnossapidossa.
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Taulukko 7. SAP:n käyttö kunnossapitotoiminnassa
Kunnossapitoilmoitus
Kuka täyttää

Kunnossapitotilaus

Kunnossapitoasentaja tai Kunnossapitoasentaja tai
– insinööri, asiakas

-insinööri

Haluttu työ tai laitteiston Havainnot,
vika
Tiedot

menpiteet

Esim.

Tiiviste

tehdyt
ja

vuotaa, menpiteet.

telan tarkastus

toi-

jatkotoiSisältävät

myös mahdolliset korjausraportit.

Ei sisällä kustannustietoa

Kustannukset muodostuvat tilaukselle, kustan-

Kustannukset

nuspaikalle ja työpisteelle.
Olennaista

lisätä

työn Tilaukset ovat näkyvissä

kohde, ”toimintopaikka”, vain kunnossapitoyhtiöljonka kautta kustannuk- le, joten raportointi tehset
Muuta

kohdistuvat

myös dään

yleensä

suoraan

kustannuspaikalle ja työ- ilmoitukselle, josta tiedot
pisteelle.

siirtyvät myös tilaukselle.
Näin asiakas pystyy seuraamaan työn edistymistä.

Kunnossapitotilaukselle muodostuvat työlle kohdistetut materiaalit, alihankinta ja
tehdyt työtunnit. Se siis antaa hyvin realistisen kuvan tietyn työn kokonaiskustannuksista. Kuten aikaisemmin mainittiin, yrityksen välilliset kustannukset on budjetoitu jo asentajien sekä toimihenkilöiden tuntihintaan, jolla kustannukset välittyvät aina kunnossapitotilauksille asti. Kunnossapitotilaukset ovat ratkaisevassa
osassa, kun yrityksen toimintaa kehitetään. Niiden pohjalta voidaan analysoida
nykyistä toimintaa ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
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4

TELAN KUNNOSSAPITOPALVELUIDEN NYKYTILA JA

KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET
4.1

Telan kunnossapito

Telat ovat paperi- ja kartonkikoneen kalleimpia yksittäisiä komponentteja, jotka
kuljettavat paperin tai kartongin prosessin alkuvaiheesta loppuun. Ajan myötä
telojen pinta kuluu tai niissä voi ilmetä muita vikoja, minkä vuoksi ne on vaihdettava ja huollettava määräajoin. Telojen toiminta on eräs tärkeimmistä yksittäisistä
tekijöistä paperi- tai kartonkikoneella, sillä oikein ajoitetulla ja laadukkaalla telan
kunnossapidolla vaikutetaan lopputuotteen laatuun ja koneen tehokkaaseen käyntiin. Telan kunnossapidossa telat hiotaan haluttuun pinnan karkeuteen, ne tarkistetaan esimerkiksi laakeroinnin osalta ja päätetään, onko telan pinnoite uusittava.
Telan kunnossapito voidaan jakaa telahiontaan ja -huoltoon. (KnowPap 2011)

Telahionnan kunnossapito on kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, jossa kunnossapitohenkilökunta yhdessä tuotantohenkilökunnan kanssa arvioi telan pinnan kuntoa ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Telan pinnoitteen kuluminen aiheuttaa
mitta- ja muototarkkuusheittoja, joiden johdosta paperin tai kartongin laatu heikkenee. Pinnoitteen kuluminen saattaa näkyä myös ajettavuusongelmina konelinjoilla. Pintavirheet voidaan korjata oikein ajoitetulla hionnalla ja sillä on useita
etuja: pinnoitemateriaalin poisto on vähäistä, tärinätaso pysyy jatkuvasti alhaisella
tasolla, pinnoitteelle saadaan pidempi kestoikä ja ajettavuus paranee.

Teloja hiotaan Eforassa perinteisen nauhahiontakoneen lisäksi superfinishing- ja
3D-hionnalla. Superfinishing-hionnalla telan pinnoite viimeistellään haluttuun
pinnankarheuteen, jolloin paperi- tai kartonkikoneella valmistettavan tuotteen
pinnan laatu paranee. 3D–hionnalla voidaan varmistaa telan haluttu muoto ja tavalliseen hiontamenetelmään verrattuna 3D-hionnalla päästään entistä matalimpiin tärinöihin, parempaan tuotteen laatuun ja ajettavuuteen eri konelinjoilla.
(Pulkkinen 2013)
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Telahuollossa käydään telojen komponentit tarkasti läpi ja tehdään tarvittavat tarkastus-, huolto-, vaihto- ja koestustoiminnot. Telojen huolto on myös kuntoon
perustuvaa kunnossapitoa, jossa telojen kuntoa arvioidaan esimerkiksi jatkuvalla
mittauksella koneiden käydessä. Kun tela huolletaan suunnitelmallisesti ja määräajoin, saavutetaan monia etuja. Tällöin konelinjoilla on vähemmän öljyvuotoja,
niiden suunnittelemattomat seisokit vähenevät ja varmistetaan paperi-, kartonkitai kuivauskoneen häiriötön käynti.

4.2

Telan kunnossapito Eforan Itä-Suomen tulosyksikössä

4.2.1 Telan kunnossapito Eforassa

Telan kunnossapito on Eforan nykyisessä toiminnassa edellä esiteltyjen standardien mukaista kuntoon perustuvaa ja ennakoitua tai jaksotettua kunnossapitoa lukuun ottamatta häiriötilanteita, jolloin tela vaihdetaan esimerkiksi käyttäjän virheen tai yllättävän vaurion seurauksena. Nämä häiriötilanteet eivät välttämättä näy
heti telan kunnossapidon työkuormassa, mutta mikäli virheitä sattuu useita lyhyen
ajan sisällä, telan kunnossapidon työkuorma voi kasvaa suureksi, ja teloja joudutaan lähettämään alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille hiottavaksi ja huollettavaksi.

Telan kunnossapito kuuluu Eforan kiinteän kunnossapitosopimuksen piiriin, mikä
tarkoittaa sitä, että telan kunnossapidon kustannukset budjetoidaan konelinjojen
kunnossapitosopimuksille, ja toteutuneita kustannuksia seurataan budjetin avulla.
Kärjistetysti voidaan esittää, että erikoiskunnossapidon palvelut laskuttavat kunnossapitosopimuksen piirissä olevia tuotantolinjoja palveluistaan.

Eforassa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja liittyen telan kunnossapitoon, mikä
johtuu luonnollisesti asiakkaan toiminnan laajuudesta. Imatralla suositaan työvoiman erikoistumista, jossa telan kunnossapitotyöt suorittaa erillinen osasto.
Muilla Itä-Suomen paikkakunnilla telan kunnossapitoa suorittavat konelinjan
kunnossapito-osaston alaisuudessa olevat kunnossapitoasentajat, jotka suorittavat
konelinjalla myös muita kunnossapitotöitä.
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Kunnossapitomenetelmissä ei tulosyksiköittäin ole suuria eroja, vaan kaikki työt
suoritetaan pääosin kuntoon perustuvan ja ennakoivan kunnossapidon menetelmin. Jokaisen tulosyksikön toimintaa johdetaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmän
avulla. Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi tulosyksiköiden eroja
telan kunnossapidossa sekä perehdytään mahdollisiin ongelmiin, joita telan kunnossapidossa esiintyy. Kustannuksia tutkitaan vuosien 2010–2012 välillä, koska
näiltä vuosilta saadut kustannukset ovat vertailukelpoisessa muodossa.

4.2.2 Imatran tulosyksikön telan kunnossapito

Imatran tulosyksikön telan kunnossapito tarjoaa palveluita Stora Enson Kaukopään ja Tainionkosken tehtaille. Tällä hetkellä Imatralla tarjotaan telan kunnossapidossa palveluina huoltoa ja hiontaa. Kun tela päätetään vaihtaa Imatran tehtailla,
se tuodaan ensiksi telahuoltoon tarkistettavaksi. Tällöin telasta tarkastetaan pinta,
laakeroinnit sekä muut mahdolliset kohteet. Kun tela on tarkastettu, sille tehtävistä
korjaustoimenpiteistä päätetään. Telat voidaan huoltaa ennen tai jälkeen hionnan.
Hionta suoritetaan Kaukopään telahiomossa, jonka toiminta on osittaisessa kolmessa vuorossa. Telojen huollot suoritetaan päivätöinä. Muita telan kunnossapidolle kuuluvia tehtäviä ovat telojen lähetys ja vastaanotto pinnoitukseen, jonka
suorittavat ulkopuoliset yritykset. Telan pinnoitukset tilaa ja maksaa asiakas.

Tällä hetkellä telan kunnossapidon organisaatioon kuuluu Imatralla yhteensä 11
työntekijää, joista yksi on toimihenkilö. Toimihenkilö koordinoi ja johtaa toimintaa sekä on yhteydessä asiakkaaseen. Tainionkosken tehtailla on töissä kaksi telahuollon asentajaa, jotka osallistuvat myös muihin kunnossapitotöihin Tainionkosken tehtailla. Kaukopään tehtailla on töissä neljä telahiojaa sekä neljä telan huoltajaa, jotka eivät osallistu muihin kunnossapidon työtehtäviin tehtaalla. Kuvassa 10
on esitetty telan kunnossapidon kustannusten kehittyminen vuosien 2010–2012
välillä.

Euroa
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Materiaali
Työnjohto
Telahuolto
Telahionta

2010

2011
Vuosi

2012

Kuva 10. Telan kunnossapidon kustannukset Imatran tulosyksikössä

Telan kunnossapidon välittömistä kustannuksista huomattava osa tulee työvoimasta, joka käsittää työvoimakustannukset telojen hionnassa ja huollossa sekä
työnjohtokustannukset. Imatralla ongelmia löydetään etenkin nykyisen työn organisoinnissa, sillä suurin osa telojen huollon työmäärästä kuluu telojen siirtoon ja
haalaukseen tehtaan sisällä. Nykyinen toiminta ei lisää palveluiden arvoa eikä
myöskään palvele suunnitellun kunnossapidon tarkoitusta. Asentajien ammattitaito menee hukkaan ja työturvallisuusriskit kasvavat, kun raskaita teloja siirretään ja
nostellaan usein. Telahuollon tilat ovat jo nyt liian ahtaat ja varastointitilaa teloille
tarvitaan lisää. Imatran tehtaiden telahionta ei vastaa nykypäivän vaatimustasoa,
sillä tehtaan hiomakone on vanha ja sen sijainti on ongelmallinen, koska siirtymä
tehtaiden sisällä telahiomakoneelle on hidas prosessi, joka vaatii useamman asentajan sekä pari tuntia aikaa. Telojen siirtoon käytettävä telavaunu ei ole toiminnaltaan luotettava ja kuljetusreittiin liittyy myös turvallisuusriskejä.

Imatralla telojen hiontaan on investoitu vuonna 2012, kun hiontakoneeseen päätettiin hankkia superfinishing-hiontamahdollisuus. Investoinnilla vähennettiin alihankintaa sekä parannettiin telahionnan laatua. Investointi ei kuitenkaan poista
sitä tosiasiaa, että hiontakone on vanha eikä siihen esimerkiksi löydy kaikkia va-
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raosia. Mikäli telahiontakone hajoaa, se lisää huomattavasti kunnossapitokustannuksia Imatran yksikössä, koska hionta joudutaan ostamaan alihankkijoilta tai
yhteistyökumppaneilta.

Vuonna 2013 Imatran telan kunnossapidossa on aloitettu seuraamaan erikseen
telojen siirtoihin käytettävää aikaa. Huhtikuun viimeisenä päivänä telan siirtoihin
kertynyt aika oli jo 772 tuntia. Mikäli telojen siirtojen määrä pysyy samana läpi
vuoden, tarkoittaa se vuodessa yhteensä yli 2300 tuntia, jotka vastaavat melkein
kahden työntekijän vuosittaista työpanosta. Telojen siirto on tällä hetkellä välttämätöntä huonojen varastointitilojen ja hiomakoneen ongelmallisen sijainnin vuoksi.

4.2.3 Heinolan tulosyksikön telan kunnossapito

Heinolassa suoritetaan telan huoltoa eli laakerointia, tarkastuksia ja muita pieniä
korjauksia. Telojen hionta ostetaan ulkopuolisena palveluna tai toteutetaan Eforan
muissa tulosyksiköissä. Heinolassa suurin osa telan kunnossapidon kustannuksista
on muodostunut telojen huollosta. Kustannusten arvioinnissa ei päästä yhtä tarkkaan tulokseen kuin Imatralla, koska tulosyksikössä ei ole omaa telan kunnossapidon organisaatiota tai työpistettä. Heinolan kustannuksista suurin osa muodostuu työvoimasta kuten myös Imatralla, sillä telojen siirtäminen ja huoltaminen on
työvoimapainotteista. Materiaaleihin kuuluvat lähinnä uudet laakerit ja muut pienet telan komponentit. Huomattavaa on, että kalleimmat telan laakerit voivat maksaa jopa 60 000 euroa. Kuvassa 11 on esitetty telan kunnossapidon kustannukset
Heinolassa vuosina 2010–2012. (Pulkkinen 2013)
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Euroa

Omatyö
Ulkop.
Materiaali

2010

2011

2012

Kuva 11. Telan kunnossapidon kustannukset Heinolassa
4.2.4 Uimaharjun tulosyksikön telan kunnossapito

Uimaharjussa telojen hiontaan ei ole kapasiteettia, mutta pienempiä huoltotöitä,
kuten laakerointia, tehdään tulosyksikössä. Kun teloille halutaan tehdä suurempia
huoltotöitä, ne lähetetään yleensä alihankkijoille kokonaisvaltaiseen huoltoon.
Uimaharjussa teloja ei huolleta tehtaalla, vaan pienimmätkin telojen huoltoon liittyvät työt saatetaan teettää alihankintana. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi telojen
laakeripesien irrotus ja maalaus. Alihankintakustannukset muodostuvatkin poikkeuksellisen suuriksi Uimaharjun osalta. (Honkanen 2013)

Kuvassa 12 on esitetty Uimaharjun telan kunnossapidon kustannukset. Uimaharjun telan kunnossapidon kustannuksien selvittäminen on ollut vaikea tehtävä, sillä
tulosyksikön telan kunnossapidossa käytetään runsaasti alihankintaa sekä telojen
vaihtoon että huoltoon. Kirjauskäytäntö eroaa Imatran toimintamallista, sillä Uimaharjussa ei ole käytössä omaa telan kunnossapidon työpistettä ja mikäli telan
vaihto tilataan alihankintana, samalle kunnossapitotilaukselle laskutetaan yleensä
myös huoltotoimenpiteet. (Honkanen 2013) Kuvan 12 kustannukset ovatkin siis
varsin suuntaa antavia, mutta niiden voidaan todeta olevan tarpeeksi tarkkoja tämän työn tarkoitukseen.
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Euroa

Muut kustannukset
Alihankinta.
Materiaali
Oma työ

2010

2011

2012

Kuva 12. Telan kunnossapidon kustannukset Uimaharjussa
Kuten edellä mainittiin, Uimaharjun kustannuksista alihankintakustannukset
muodostavat merkittävän osan. Honkasen (2013) mukaan telojen vaihtoon käytetään paljon alihankintaa ja myös huoltotoimenpiteitä ostetaan usein alihankintana.
Näistä kustannuksista tulisi mahdollisuuksien mukaan päästä eroon, koska molempiin toimintoihin löytyy osaamista ja resursseja Eforan muilta paikkakunnilta,
mikäli työt suunnitellaan ajoissa ja töihin käytetään muiden paikkakuntien työvoimaa.

4.2.5 Varkauden tulosyksikön telan kunnossapito

Varkaudessa suoritetaan telojen huoltoa ja hiontaa. Tehtaalla on oma hiontakone,
jolla teloja hiotaan tarvittaessa. Hiontakone on moderni ja siinä on mahdollisuudet
superfinishing -hiontaan sekä Rollcall -mittaukseen, jolla saadaan telan muoto
tarkasti selville. Tällä hetkellä Varkauden telahionnassa työskentelee ainoastaan
yksi työntekijä ja huollossa yksi työntekijä. Molemmat tekevät myös muita kunnossapitotöitä tehtaan paperikoneella. (Kostamo 2013)

Telojen huoltoja suoritetaan tehtailla laakeroinnin ja muiden laajamittaisten huoltojen osalta. Joitakin teloja lähetetään alihankintaan esimerkiksi akselin korjaukseen, mutta suurin osa huolloista pyritään tekemään tulosyksikössä. Kostamon

62

(2013) mukaan telojen kunnossapidon suurin ongelma on Varkauden tulosyksikössä telahionnan käyttämätön kapasiteetti. Telahiontakone on moderni ja sillä
voisi hioa suurempia määriä teloja. Varkauden tehtaiden hiontakone sijaitsee paperikone neljän rakennuksessa, josta itse paperikone on purettu kaksi vuotta sitten.
Rakennuksen mahdollinen uusi käyttötarkoitus voi pakottaa siirtämään koneen
pois nykyisistä tiloista.

Varkauden telan kunnossapidon kustannukset on esitetty kuvassa 13. Tarkastelussa on otettava huomioon se, että Varkauden tehtailla oli vuonna 2010 vielä kolme
paperikonelinjaa ja telan kunnossapidolle oma kunnossapito-osastonsa. Toiminta
on supistunut tästä rajusti, sillä tehtaalta on suljettu kaksi paperikonetta ja oma
telan kunnossapidon organisaatio on lopetettu. Luonnollisesti nämä muutokset

Euroa

ovat heijastuneet myös kustannuksiin. (Kostamo 2013)

Muut kustannukset
Oma työ
Ulkop. palv.
Materiaali

2010

2011
Vuosi

2012

Kuva 13. Telan kunnossapidon kustannukset Varkaudessa
4.2.6 Telan kunnossapitopalvelujen nykyiset ongelmat

Haastattelujen ja tehdyn tutkimuksen perusteella telan kunnossapitopalvelujen
tuottamiseen liittyvät seuraavat ongelmat:
-

työn tehottomuus ja organisointi Imatralla,

-

päällekkäiset toiminnot Itä-Suomessa,
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-

Imatran telahiontakoneen käyttöikä alkaa olla lopussa ja

-

Varkauden tulosyksikön telahiontakoneen käyttämätön kapasiteetti.

Eforan Itä-Suomen yksiköissä telojen kunnossapidolle ei ole yhtenäistä toimintaa,
ja kukin tulosyksikkö toimii parhaaksi katsomallaan tavalla telan kunnossapidossa. Palveluiden keskittämisellä ja tuotteistamisella voidaan mahdollisesti yhdistellä päällekkäisiä toimintoja sekä saavuttaa kustannussäästöjä, kun palveluja ei enää
osteta alihankintana ja yrityksen sisällä resurssit voidaan keskittää uusiksi ja ylimääräiset resurssit poistaa.

Kun telan kunnossapidon kustannuksia vertaillaan paikkakunnittain, huomataan,
että paikkakuntien välillä on suuria eroja kirjauskäytännöissä. Imatralla telan kunnossapidon kustannukset saa helposti ja selvästi esille, mutta muilla paikkakunnilla asia ei ole näin. Varkaudessa telan kunnossapito kuuluu nykyään paperikoneen
kunnossapidon piiriin, eikä omaa telan kunnossapidon työpistettä ole käytössä.
Heinolassa ja Uimaharjussa asia on samoin. Yhtenäinen ja keskitetty telan kunnossapidon toimintamalli selventäisi kustannuksia huomattavasti. Taulukossa 8 on
esitetty telan kunnossapidon nykyiset palvelut paikkakunnittain, näiden palveluiden henkilölukumäärä ja vuoden 2012 kustannukset.

Taulukko 8. Telan kunnossapidon palvelut Itä-Suomen alueella
Palvelut

Henkilömäärä

Kustannukset

palvelulla

vuonna 2012

Huolto

6

Hionta

5

Heinola

Huolto

1

1 yksikkö

Uimaharju

Huolto

1

1 yksikkö

Huolto

1

Hionta

1

Imatra

Varkaus

3 yksikköä

1 yksikkö

Taulukosta nähdään, että Imatralla on tällä hetkellä eniten resursseja telan kunnossapitopalveluihin liittyen. Muilla paikkakunnilla telan kunnossapidon palvelui-
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ta suoritetaan lähinnä tarvittaessa ja samalla tehdään konelinjoilla muita kunnossapitotöitä. Jokaisen tehtaan oma telan kunnossapitoon liittyvä osaaminen tuo
osittain turhia kustannuksia, mutta toisaalta pitää yllä tulosyksikön osaamista telan
kunnossapitoon liittyen.

4.3

Telan kunnossapitopalvelujen kehittämisvaihtoehdot

4.3.1 Kehittämisvaihtoehtojen määrittäminen

Luvussa 2 esitettyjen kunnossapidon strategisten elementtien pohjalta telan kunnossapidon ongelmat liittyvät kunnossapitotöiden organisointiin. Jokainen ItäSuomen tulosyksikkö toimii itsenäisesti eikä yrityksen resursseja käytetä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Taulukossa 9 on tarkasteltu aiemmin esitettyjen
strategisten elementtien suhdetta Eforan strategiseen tahtotilaan sekä niiden toteutumista Eforan tämän hetkisessä toiminnassa.

Taulukko 9. Strategisten elementtien toteutuminen ja mahdollinen muutostarve
telan kunnossapidossa
Strateginen

Nykytila

tahtotila

Eforassa

Palvelun tuottaminen

Oma palvelutuo-

Oma palvelu-

vs. ulkoistaminen

tanto

tuotanto

Strateginen elementti

Kunnossapitomenetelmä
(esim. RCM ja TPM)

Kunnossapitotöiden
organisointi
Tukijärjestelmät

Kuntoon perustuva ja suunniteltu kunnossapito
Yhtenäinen ja
kustannustehokas
toimintamalli
SAP

Muutostarve?

Ei

Kuntoon perustuva ja suunniteltu kunnossa-

Ei

pito
Ei yhtenäistä
toimintamallia
SAP

Kyllä

Ei
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Koska Eforan strategisena tavoitteena on tehdä mahdollisimman suuri osuus kunnossapitotöistä itse, strateginen elementti, ulkoistaminen, ei tule kyseeseen tässä
tapauksessa. Kunnossapitoa toteutetaan kuntoon perustuvan ja suunnitellun kunnossapitomenetelmän mukaisesti, joten muutokselle ei ole tässäkään tapauksessa
tarvetta. Telan kunnossapidolla ei ole nykyisessä toiminnassa yhtenäistä toimintamallia ja resurssit ovat hajautettu Itä-Suomessa. Toiminnan keskittämisellä voidaan saavuttaa yhtenäinen ja kustannustehokas toimintamalli, jonka kannattavuutta on syytä tutkia. Kunnossapidon tukijärjestelmänä käytetään SAP:ia jokaisessa
tulosyksikössä, joten tämä kunnossapidon strateginen elementti on syytä pitää
ennallaan.

Edellä tunnistettujen ongelmien perusteella Itä-Suomen telan kunnossapidolle
voidaan löytää kaksi mahdollista kehittämishanketta pohjautuen yrityksen strategiaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa telojen huolto ja hionta keskitetään Imatralle.
Toisessa vaihtoehdossa Varkauden telahionnan henkilöstökapasiteettia nostetaan
ja telojen huolto säilytetään kaikkien tulosyksiköiden vastuulla.

Vaihtoehdot pohjautuvat yrityksen strategiaan toteuttaa mahdollisimman paljon
kunnossapitotöistä itse ja näin minimoida alihankintakustannukset. Kehittämisvaihtoehdot tukevat myös yrityksen kasvutavoitteita ja pyrkimystä asiakasarvon
lisäämiseen palveluissa, koska ratkaisut lisäävät telan kunnossapidon joustavuutta,
kustannustehokkuutta ja laatua. Sekä Varkaus että Imatra ovat mahdollisia telan
kunnossapidon palveluiden keskittämisen kohteita. Efora etsii aktiivisesti uusia
säästökohteita toiminnastaan, joten edellä esitellyt vaihtoehdot soveltuvat yrityksen lyhyen tähtäimen tavoitteisiin.

Mikäli Imatralle ei investoida, telojen huoltaminen ja hiominen muilta paikkakunnilta eivät onnistu. Nykyisellään telan kunnossapidon tilat eivät mahdollista huoltotoiminnan toteuttamista laajemmassa mittakaavassa. Varastointitilaa teloille
voitaisiin hakea tehtaan sisältä, jolloin telavarastoa voidaan hyödyntää paremmin
huoltotöihin. Telojen siirto Varkauteen varastoitavaksi on myös varteenotettava
vaihtoehto. Varkauden telahiontakoneen kapasiteetti on puolestaan erittäin alhai-
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sessa käytössä ja tulevaisuutta ajatellen on syytä tarkastella, voidaanko kapasiteettia käyttää tehokkaammin, koska tulosyksikön telahiontakone on moderni.

Eforan nykyinen toimintamalli ja kunnossapitosopimus tuovat omat ominaispiirteensä kustannusten hallintaan. Telan kunnossapidon palvelujen kannattavuutta ei
seurata erikseen nykyisessä toimintamallissa, koska kustannukset budjetoidaan
suoraan konelinjoille. Telan kunnossapidon kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta tarkastellaankin säästöjen ja eri investointilaskelmien avulla. Investointilaskelmilla eri hankkeet saadaan helposti vertailtavaan muotoon.

4.3.2 Itä-Suomen kattava telan kunnossapito Imatralla

Imatralta löytyy valmiiksi telan kunnossapidon organisaatio, jota Varkaudesta ei
nykyisellään löydy. Jos telan kunnossapidon palveluja lähdetään tarjoamaan muille Itä-Suomen yksiköille sekä uusille asiakkaille, tulee Imatran tulosyksikköön
hankkia uusi telahiontakone. Hiontakone voidaan siirtää Varkaudesta ja näin säästää investoinnissa. Käytännössä uusi telahiontakone vaatii nykyisen telahuollon
tilojen uudelleen organisointia ja investointia asennukseen sekä rakennukseen.
Tässä kehityshankkeessa Imatran tehtailla suoritetaan telojen hiontaa kahdella
koneella ja huolletaan kaikki mahdolliset Itä-Suomen telat.

Investoinnin kustannukset muodostuvat rakennustyöstä, materiaaleista, telahiontakoneen asennustyöstä ja siirtokustannuksista. Telahiontakoneen investointikustannukset ovat suuret, koska hiontakoneen on oltava vakaalla alustalla johtuen
hionnan laatuvaatimuksista. Hionnan aikana koneeseen tai telaan ei saa vaikuttaa
vähäisetkään tärinät. Kehittämishankkeen säästöt ja tuotot muodostuvat alihankinnan vähentymisestä, toimintojen yhdistämisestä ja muista säästöistä. Muut
säästöt käsittävät logististen kustannusten alenemisen Imatralla ja varastointiin
liittyvät ratkaisut. Taulukossa 10 on esitetty telahiontakoneen investoinnin kannattavuuslaskelma ja liitteen 4 taulukossa 22 on esitetty investointien säästöjen, tuottojen ja kustannusten erittely. Liitteen 5 taulukosta 23 löytyy investoinnin kassavirtalaskelma.
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Taulukko 10. Imatran telahionnan investoinnin kannattavuus
Laskentamenetelmä

Tulos Yksikkö
39,2

%

Korollinen takaisinmaksuaika

4,2

vuotta

Koroton takaisinmaksuaika

2,6

vuotta

1456

kEUR

Sisäinen korko (IRR)

Nykyarvo (NPV)

Kuten taulukosta 10 nähdään, investointi on nykyisellä kustannusarviolla kannattava 4,2 vuoden korollisella takaisinmaksuajalla. Nykyarvolla mitattuna investointi on myös varsin kannattava. Investointilaskelmissa on käytetty 12 % laskentakorkoa ja 20 vuoden taloudellista pitoaikaa. Todellisuudessa telahiontakoneen
taloudellinen pitoaika voi olla jopa 40 vuotta (Pulkkinen 2013). Huomioitavaa
kustannusarviossa on se, että arvot ovat määritetty ja arvioitu SAP:n kustannusten
perusteella ja muiden empiiristen arvioiden perusteella, jotka eivät välttämättä
anna täysin oikeaa kuvaa nykyisen toiminnan kustannuksista. Varkauden tulosyksikön kasvavat logistiset kustannukset on huomioitu pienempinä säästöinä Imatran
sisäisessä logistiikassa. Hiomakoneen perustuskustannukset, rakennuksen laajennus ja muut LVI- ja sähkötyöt ovat Eforan engineering osaston tekemiä arvioita,
joita on syytä tarkentaa, mikäli investointi päätetään toteuttaa. Investoinnin riskejä
tarkastellaan herkkyysanalyysillä, joka on esitetty kuvassa 14.

2 000 k€
1 800 k€
1 600 k€

Nykyarvo

1 400 k€
1 200 k€

Rakennuskulut

1 000 k€

Ulkop. Hionta

800 k€

Toimintojen yhd.

600 k€

Muut säästöt

400 k€
200 k€
0 k€
-40%

-20%

0%
Virhetekijä

20%

40%

Kuva 14. Herkkyysanalyysi investoinnista Imatran telahiontaan
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Herkkyysanalyysi on toteutettu tarkastelemalla neljän eri tekijän vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. Nämä neljä tekijää ovat rakennuskustannukset, ulkopuolisen hionnan vähentyminen, toimintojen yhdistämisen säästöt ja muut säästöt.
Ulkopuolisen hionnan vähentymisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä alihankinnan
vähentymistä. Eli tällä ratkaisulla voidaan välttää telojen lähettäminen hiottavaksi
yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille. Toimintojen yhdistämisellä tarkoitetaan
toiminnan keskittämisen tuomia hyötyjä, jolloin henkilöstöresurssien tarve on
pienempi. Kuten analyysistä nähdään, nämä yksittäiset tekijät eivät vaikuta ratkaisevasti investoinnin kannattavuuteen, vaan investointi on erittäin kannattava.

Jos laskelmiin otetaan mukaan mahdollisille uusille asiakkaille tehtävä myynti,
investoinnin kannattavuus luonnollisesti paranee. Edellytyksenä on kuitenkin se,
että toimintaa onnistutaan toteuttamaan kannattavasti. Tehtyihin investointilaskelmiin ei kuitenkaan oteta mukaan uutta myyntiä, koska uusien asiakassuhteiden
muodostaminen vie runsaasti aikaa ja tällä hetkellä Itä-Suomessa ei ole tehty
myyntiä uusille asiakkaille. Kuvaan 15 on koottu SWOT-analyysi telahuollon
keskittämisestä Imatralle.

Kuva 15. SWOT-analyysi investoinnista Imatran telan kunnossapitoon
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Telahionnan ja huollon keskittämisellä Imatralle on lukuisia vahvuuksia. Tulosyksikössä on tällä hetkellä osaava henkilöstö telan kunnossapidossa ja ratkaisulla
voidaan päästä eroon myös turhasta telojen siirtelystä tehtaalla. Kahden hiontakoneen mallissa osaaminen tehtaalla lisääntyy, sillä näin telahiojat pääsevät kehittämään osaamistaan modernimmalla hiontakoneella.

Investoinnin heikkoutena voidaan nähdä kallis investointi sekä riskien kasvaminen etenkin logistiikassa, koska teloja joudutaan siirtelemään jonkin verran Varkauden ja Imatran välillä. Muutos nykyisestä toimintamallista enemmän liiketoimintapohjaiseksi vaatii paljon johtamiselta, ottaa aikansa ja aiheuttanee muutosvastarintaa. Muutosjohtaminen korostuu etenkin, jos telan kunnossapitopalveluja
myydään ulkopuolelle. Tällöin aikataulut ovat tiukkoja ja kustannuspaineet suuremmat.

Telahiontakoneen siirtoa Varkaudesta puoltaa myös Stora Enson Imatran tehtaiden positiivisemmat tulevaisuuden näkymät sekä mahdollisuus huoltopalvelujen
myyntiin uusille asiakkaille alueella. Mikäli investointi toteutetaan, verkostoituminen paperikonevalmistajien kanssa kannattaa selvittää, jolloin hiontakoneiden
käyttöastetta saadaan nostettua sekä liikevaihtoa lisättyä. Verkostoitumalla voidaan käyttää hyödyksi paperikonevalmistajien valmiita markkinointikanavia ja
asiakassuhteita, jolloin omaan markkinointityöhön ei tarvitse uhrata resursseja.
Investointiin liittyy luonnollisesti riskejä. Kustannukset voivat äkillisesti nousta
investoinnin toteutusvaiheessa. Johtaminen on ratkaisevassa roolissa, sillä toiminnan on oltava tehokasta ja Itä-Suomen yksiköillä on oltava selvät pelisäännöt siitä,
missä teloja huolletaan.

Investointi Imatran telahiontaan vaikuttaa myös asiakasarvoon. Koska telahionnan
kapasiteetti nousee ja uudella hiontakoneella voidaan tehdä parempaa jälkeä, Eforan telahionnan joustavuus ja luotettavuus paranevat. Myös tekninen osaaminen
lisääntyy. Asiakas voi kokea muutoksen varsin positiivisena, koska se kertoo siitä,
että yritys panostaa kunnossapitotoimintoihinsa ja on sitoutunut pitkällä aikavälillä huoltamaan asiakkaan teloja kustannustehokkaasti. Vastaavasti Varkauden tu-
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losyksikössä voi ilmetä voimakastakin vastarintaa muutosta kohtaan, koska telahionta loppuu paikkakunnalla.

4.3.3 Telahionnan painopiste Varkaudessa

Nykyisellään Varkauden hiontakoneen kapasiteetti ei ole tehokkaassa käytössä, ja
Imatran telahionta muodostaa etenkin Imatran tulosyksikköön ylimääräisiä kustannuksia telojen siirtelyn vuoksi. Näiden kahden seikan vuoksi on syytä tutkia,
kannattaako painopiste siirtää telahionnan osalta Varkauteen. Ratkaisussa Imatran
telahionnan kapasiteetti alenee ratkaisevasti, mutta telahiontaa ei lopeteta kokonaan. Tällöin tehtaalla hiotaan kriittiset telat ja hiontaa suoritetaan ainoastaan päivävuorossa. Telojen huoltotoimintaan ei puututa tässä ratkaisussa, joten huoltotoiminta säilyy nykyisessä muodossaan kaikissa Itä-Suomen tulosyksiköissä.

Varkauden telahiontakoneen teoreettinen hiontakapasiteetti on nykyisellään yhdessä vuorossa noin 40 telaa vuodessa, johtuen siitä, että hiontakoneella on vain
yksi työntekijä. Taulukossa 11 on esitetty hiottujen telojen määrä paikkakunnittain
vuonna 2012 sekä Imatran ja Varkauden teoreettinen hiontakapasiteetti kahdessa
vuorossa. Varkaudessa kapasiteetti on hieman suurempi johtuen tehokkaammasta
hiontakoneesta.

Taulukko 11. Hiotut telat ja teoreettinen hiontakapasiteetti paikkakunnittain
vuonna 2012
Paikkakunta Hiotut telat
(kpl)
Heinola
5
Imatra
170
Uimaharju
4
Varkaus
20

Teor. hiontakapasiteetti kahdessa
vuorossa (kpl)
0
195
0
210

Luonnollisesti Heinolassa ja Uimaharjussa ei ole hiontakapasiteettia, mutta taulukkoon on merkitty ne telat, jotka tulosyksikkö lähettää hiontaan muihin tulosyksiköihin tai alihankintaan. Teoreettisen laskelman perusteella Varkauden tulosyksikössä voidaan hioa kaikki Itä-Suomen telat. Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä
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mahdollista, koska joidenkin Imatran tulosyksikön tuotantolinjojen telojen hiontasykli on tiheä, ja toimitusvarmuuden vuoksi telat kannattaa hioa Imatran tehtailla.

Ratkaisussa investointikustannukset muodostuvat lähinnä uusien työntekijöiden
rekrytoinnista ja koulutuksesta. Imatran telan kunnossapidosta voidaan samalla
vähentää resursseja telahionnasta ja siirtää painopistettä enemmän telojen huoltoon. Hionnan painopisteen siirtämisellä Varkauteen voidaan saavuttaa ulkopuolisen hionnan vähentyminen ja etenkin Imatralla tehtaan sisäisten logistiikkakustannuksien aleneminen. Samalla ratkaisu kuitenkin aiheuttaa varsinkin Imatran
tulosyksikölle logistiikkakustannuksien kasvun, koska teloja joudutaan rahtaamaan Varkauteen hiottavaksi. Muille paikkakunnille hionnan keskittäminen ei
aiheuta kustannusten nousua nykyisestä, sillä esimerkiksi Uimaharjun tulosyksiköstä telat pyritään lähettämään jo nyt Varkauteen hiottavaksi ja Heinola on pyrkinyt toiminnassaan samaan.

Investointilaskelmilla myös tämä telan kunnossapidon kehittämishanke saadaan
vertailukelpoiseen muotoon. Taulukossa 12 on esitetty investoinnin kannattavuuslaskelma. Liitteen 6 taulukossa 24 on esitetty investointiin liittyvät kustannukset
ja säästöt. Liitteen 7 taulukossa 25 on esitetty investointiin liittyvä kassavirta.

Taulukko 12. Varkauden telahionnan investoinnin kannattavuus
Laskentamenetelmä
Sisäinen korko (IRR)

Tulos Yksikkö
33,0 %

Korollinen takaisinmaksuaika

3,8 Vuosi

Koroton takaisinmaksuaika

2,3 Vuosi

Nykyarvo (NPV)

114 kEUR

Laskelmista nähdään, että myös tämä investointivaihtoehto on nykyarvolla mitattuna kannattava. Korolliseksi takaisinmaksuajaksi muodostuu 3,8 vuotta. Investointilaskelmissa on käytetty 12 prosentin laskentakorkoa sekä 20 vuoden taloudellista pitoaikaa. Investoinnin tuotot voivat olla suuremmatkin, jos hiontaa saadaan myytyä uusille asiakkaille tai hionnan osalta verkostoidutaan. Kehityshankkeen riskejä tutkitaan herkkyysanalyysillä. Tutkittavia investointilaskelmien teki-
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jöitä ovat rekrytointi- ja logistiikkakustannukset sekä ulkopuolisen hionnan vähentyminen ja muut säästöt. Kuvassa 16 on esitetty kehityshankkeen herkkyysanalyysi.

400 k€
300 k€
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200 k€
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100 k€
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-20%
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40%

Muut säästöt

-100 k€
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Kuva 16. Herkkyysanalyysi investoinnista Varkauden telahiontakapasiteettiin
Herkkyysanalyysistä nähdään, että investoinnin riskit liittyvät etenkin logistiikkakustannuksiin ja muihin säästöihin. Mikäli logistiikkakustannukset kohoavat Varkauden ja Imatran välillä, investoinnista voi tulla lyhyelläkin aikavälillä kannattamaton. Muiden säästöjen osalta etenkin Imatran sisäisen logistiikan kustannusten arvioiminen ei ole helppoa, koska teloja joudutaan edelleen siirtämään tulosyksikön hiontakoneelle. Arvioinnissa on kuitenkin otettu huomioon myös
poikkeustilanteita, joissa telat voidaan siirtää suoraan konelinjoilta hiomoon.

Ratkaisun vahvuuksia ovat pienet investointikustannukset, toiminnan virtaviivaistuminen ja hiontakapasiteetin korkeampi käyttöaste Varkaudessa. Kehittämisvaihtoehto tarjoaa mahdollisuuksia uusille markkinoille ja verkostoitumiseen. Kostamon (2013) mukaan eräs suuri paperiteollisuuden koneiden toimittaja on käynyt
katsomassa hiontakonetta ja todennut sen olevan jopa parempi kuin sen omat hiontakoneet. Heikkoudeksi voidaan katsoa Imatran tulosyksikön muutosvastarinta,
logistiset riskit ja Varkauden tehtaiden tulevaisuus. Investoinnin uhat liittyvät investointikustannuksiin ja Varkauden tulosyksikön hiontakoneen sijaintiin. Kostamon (2013) mukaan hiontakone sijaitsee paperikone neljän entisessä rakennukses-
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sa. Jos kyseinen rakennus myydään uuteen käyttöön tai puretaan, Efora joutuu
siirtämään telahiontakoneen rakennuksesta pois. Tällöin telahiontakoneen sijoittaminen Imatralle on järkevin ratkaisu. Kuvassa 17 on esitetty SWOT-analyysi
telahionnan keskittämisestä Varkauden tulosyksikköön.

Kuva 17. SWOT-analyysi telahionnan keskittämisestä Varkauteen
Investointivaihtoehtoon liittyy useita riskejä, kuten edellä on esitetty. Asiakkaan
sekä oman henkilöstön muutosvastarinta voi olla tapauksessa myös voimakasta,
koska Imatran telahionnan toiminta supistuu nykyisestään. Ratkaisu ei tue kokonaisvaltaisen kunnossapidon etuja, koska huoltotoiminta keskittyy vahvasti jokaiselle tulosyksikölle ja vain hiontaa suoritetaan keskitetysti. Toisaalta eri tulosyksiköiden osaaminen telahuoltoihin liittyen säilyy ja asiakkaalle voidaan kommunikoida telojen kunnossapidosta tiiviimmin, koska osaaminen on lähellä.

4.4

Telan kunnossapidon toimintaympäristö

4.4.1 Yrityksen toimintaympäristön muutokset

Eforan toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia yrityksen perustamisen
jälkeen. Kuten aikaisemmin mainittiin, Stora Enson Varkauden tehtailla paperin
tuotantokapasiteettia on leikattu rajusti ja tehtaan jatko on edelleen vaakalaudalla.
Suomessa metsäteollisuus on yleisesti jatkanut kapasiteetin karsimista etenkin
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paperiliiketoiminnasta, joten voidaan todeta, että Eforan Itä-Suomen toimipisteistä
etenkään Varkauden kohtalo ei näytä valoisalta. Heinolassa ja Uimaharjussa ei ole
leikattu kapasiteettia, mutta Uimaharjun sellutehdas on ollut viime vuosina useamman kerran pysäytettynä. Kartonki- ja pakkaustuotteiden osalta kapasiteettia ei
juuri ole karsittu Suomesta, mutta telan kunnossapidon markkinoihin vaikuttavat
paperitehtaiden sulkemiset.

Samaan aikaan kunnossapitopalveluista on tullut monelle yritykselle kiinnostavaa
liiketoimintaa, johon laajennutaan aggressiivisesti. Yritykset kuten Andritz ja
Metso tarjoavat myös Full Service -sopimuksia, joiden elementit ovat hyvin samanlaisia ABB:n Full Servicen kanssa. Itä-Suomen alueella on runsaasti kartongin ja sellun tuotantokapasiteettia, mikä tekee markkinoista pitkällä tähtäimellä
houkuttelevan, koska kartongin ja sellun tuotannon tulevaisuus näyttää nykyisellään paremmalta.

4.4.2 Markkinat ja mahdolliset uudet asiakkaat

Telan kunnossapidon markkinat voidaan jakaa Itä-Suomen alueella tämän hetkisiin asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin. Mahdollisia uusia asiakkaita ItäSuomen alueella on lukuisia. Markkinoiden koon määrittäminen lähtee liikenteeseen tutustumalla alueen asiakkaisiin ja tuotantoprosesseihin. Markkinapotentiaali
on arvioitu tehtaiden tuotantolinjojen mukaan eli tutustuttu siihen kuinka monta
konelinjaa yksittäisillä tehtailla on tällä hetkellä ja empiirisen kokemuksen mukaan arvioitu telan kunnossapidon kokonaiskustannuksia tehtaittain. Empiirisen
kokemuksen perusteena ovat nykyiset Eforan tuotantolinjoilta saadut kustannustiedot telan kunnossapidosta.

Markkinapotentiaali käsittää asiakkaiden arvioidun panostuksen telan kunnossapitoon. Se sisältää myös palveluita, joita Efora ei tarjoa tällä hetkellä markkinoille.
Tällaisia palveluja ovat mm. telojen pinnoitus ja akselien korjaus. Huomattava osa
telan kunnossapidon kustannuksista tulee kuitenkin huollosta ja hionnasta. Taulu-
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kossa 13 on esitetty telan kunnossapidon markkinoiden koko ja kehittyminen vuoteen 2016 asti.

Taulukko 13. Itä-Suomen telan kunnossapidon markkinat

Eforan tulosyksiköt
Efora A
Efora B
Efora C
Efora D
Yhteensä

2013
200 k€
200 k€
800 k€
150 k€
1 350 k€

2014
190 k€
190 k€
760 k€
143 k€
1 283 k€

2015
181 k€
0 k€
722 k€
135 k€
1 038 k€

2016
171 k€
0 k€
686 k€
129 k€
986 k€

Mahdolliset uudet asiakkaat
A
B
C
D
E
F
G
H
Yhteensä

2013
250 k€
150 k€
700 k€
300 k€
700 k€
700 k€
1 000 k€
350 k€
4 150 k€

2014
225 k€
135 k€
630 k€
270 k€
630 k€
630 k€
900 k€
315 k€
3 735 k€

2015
203 k€
122 k€
567 k€
243 k€
567 k€
567 k€
810 k€
284 k€
3 362 k€

2016
182 k€
109 k€
510 k€
219 k€
510 k€
510 k€
729 k€
255 k€
3 025 k€

Markkinoiden koko

5 500 k€

5 018 k€

4 399 k€

4 011 k€

Mukana tässä tarkastelussa ovat myös nykyiset Eforan asiakkaat Itä-Suomessa,
joiden markkinapotentiaali on määritetty nykyisten kunnossapitokustannuksien
mukaan. Markkinoiden kooksi tällä hetkellä voidaan arvioida noin 5,5 miljoonaa
euroa, ja tähän summan siis sisältyvät Eforan nykyiset tulosyksiköt sekä potentiaaliset tulevaisuuden asiakkaat. Erään tulosyksikön osalta laskelmissa on ennustettu, että sen toiminta supistuu rajusti. Telan kunnossapidon markkinoiden arvioinnissa on otettu huomioon niiden laskeva koko. Yritykset pyrkivät vähentämään
kunnossapitoaan sekä optimoimaan kustannuksia, joten voidaan olettaa, että kunnossapitoon panostettava rahamäärä tulee vähentymään tulevaisuudessa.

Telan kunnossapidon palveluiden osalta voidaan toteuttaa portfolioanalyysi, jossa
tutkitaan sekä telan huollon että hionnan kiinnostavuutta valituilla markkinoilla.
Portfoliossa tutkitaan valittujen kunnossapitopalveluiden markkinakypsyyttä, so-
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pivuutta liiketoiminnan kehitykseen ja yrityksen nykyistä valmiutta toteuttaa kyseisiä palveluita. Analyysi kokoaa varsin tehokkaasti yhteen esimerkiksi tiettyjen
palveluiden arvioidun kannattavuuden ja kiinnostavuuden. Kuvasta 18 nähdään,
että telan kunnossapidon palveluista hionta on kiinnostavampaa liiketoimintaa ItäSuomen alueella. Palveluiden kiinnostavuuden arviointiin käytetyt kriteerit ja painoarvot löytyvät liitteen 8 taulukosta 27.

Kuva 18. Portfolioanalyysi telan kunnossapidosta

Palvelujen kannattavuutta on arvioitu suhteessa markkinoiden alimpaan tuntihintaan, eli tällöin tuotteen kannattavuus on muodostunut markkinahinnan ja omakustannehinnan suhteesta. Tuotteiden hinnoittelu nykyisille markkinoille kannattaa toteuttaa kustannusperusteisena hinnoitteluna, koska kilpailijoiden tuntihinnat
ovat nykyisellään huomattavasti korkeammat kuin telan kunnossapidon omakustannehinta Imatralla. Kilpailijoita selvästi alempi hinta helpottaa uusien asiakkaiden hankintaa. Kunnossapidossa pyritään nykyään hankkimaan palveluita tai tuotteita sopimushinnoin tai tarjouskilpailuin, jolloin mahdollisuus kustannusten yllättävään nousuun on minimoitu.
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4.4.3 Kilpailijat telan kunnossapidossa

Telan kunnossapidossa voidaan tunnistaa kolme pääkilpailijaa, joita ovat Metso,
Vaahto ja Imatran Konepaja. Metso on maailmanlaajuinen konserni, joka tarjoaa
palveluita kaivos-, rakennus-, metsä-, öljy- ja kaasuteollisuuteen. Yhtiöllä on toimintaa yli viidessäkymmenessä maassa ja sen palveluksessa on 30 000 työntekijää. Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 6646 miljoonaa euroa, josta 45 prosenttia
muodostui palveluliiketoiminnasta. (Metso esittely 2013) Metso tarjoaa telojen
myynnin ohessa kattavia kunnossapitopalveluita metsäteollisuuteen. Telan kunnossapidon palveluihin kuuluvat telojen ennakoiva kunnossapito, kunnon arviointi, hionta, mekaaninen korjaus, testaus ja modernisointi. Suomessa kyseisiä palveluita tarjoaa Metson Jyväskylän ja Järvenpään toimipiste. (Metso telan kunnossapito 2013)

Vaahto Group tarjoaa palveluja sekä paperi- että prosessiteollisuuteen. Yrityksen
liikevaihto vuonna 2011 oli 55 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa oli 348
työntekijää. Vaahto Groupin toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen,
jotka ovat Vaahto Paper technology ja Vaahto Process technology. (Vaahto esittely 2013; Vaahto key figures 2013)

Vaahto tarjoaa uusien telojen lisäksi erilaisia telan kunnossapitopalveluita. Yritys
pinnoittaa, hioo ja tekee mekaanisia korjauksia teloihin. Mekaaniset korjaukset
käsittävät kokonaisvaltaisen huollon, jossa telat tarkastetaan, huolletaan, hiotaan
ja pinnoitetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä Imatran tehtailta lähetetään teloja
pinnoitukseen sekä akselin korjaukseen Vaahdolle. Myös uusia teloja hankitaan
mahdollisuuksien mukaan Vaahdolta. (Vaahto telan kunnossapito 2013)

Imatran koneistuspalvelu on pieni paikallinen toimija, joka tarjoaa erilaisia metallialan palveluita sekä metsäteollisuuden palveluita. Efora Oy:lle Imatran koneistuspalvelu on tarjonnut telojen hiontaa sekä korjaustöitä, joita ei ole pystytty suorittamaan tehtailla itse. Yritys pystyy korjaamaan sekä tasapainottamaan telat varsin kokonaisvaltaisesti. Yrityksen liikevaihto oli 300 000 € vuonna 2010 (IKP
esittely 2013; IKP tuotteet 2013)
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Tulevaisuuden metsäteollisuuden muutokset saattavat muuttaa telan kunnossapidon kilpailutilannetta nopeastikin. Esimerkiksi, jos UPM-Kymmene päättää verkostoitua telan kunnossapidon osalta, markkinoille saattaa syntyä nopeasti uutta
telan kunnossapidon kapasiteettia. Tällainen mahdollisuus on etenkin Kaukaan
tehtaiden osalta, jossa on kolme hiontakonetta sekä valmiit resurssit telan kunnossapitoon.

Kilpailijoista Metso on käynnistänyt suuren organisaatiomuutoksen, jossa yritys
voi jakautua kahdeksi erilliseksi yritykseksi. Yrityksen tulevaisuuden toimintamalli on varsin auki ja se saattaa tarjota Eforalle verkostoitumismahdollisuuksia
liittyen eri kunnossapidon toimintoihin. Vaahto puolestaan on kärsinyt taloudellisista ongelmista, mutta sen osaaminen varsinkin telojen pinnoittamiseen on arvostettua markkinoilla. Imatran Konepaja on ollut viime vuosikymmeninä suosituin
hiontaan käytetty yritys Imatran tulosyksikössä sen läheisyyden vuoksi. Yrityksen
uusi omistaja on nostanut hintoja, minkä vuoksi yrityksen palveluiden käyttö on
vähentynyt Imatran tulosyksikössä.

Telan kunnossapidon markkinoiden kilpailutilanne on siis varsin mielenkiintoinen. Suuret toimijat kuten Metso ja Vaahto hakevat toimintaansa muutosta ja parempaa kannattavuutta. Samalla suurin alihankkija on nostanut hintojaan ja yrittänyt verkostoitua Metson kanssa toiminnassaan. Nykyisen kilpailutilanteen vallitessa Eforan tulisi pyrkiä laajentumaan telan kunnossapidon markkinoille tarjoamalla tuotteita Itä-Suomen potentiaalisille asiakkaille. Toinen mahdollisuus on
verkostoituminen esimerkiksi Metson, Vaahdon tai molempien kanssa. Taulukossa 14 on esitetty yhteenveto kilpailijoista ja niiden tuotteista telan kunnossapidossa.
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Taulukko 14. Telan kunnossapidon kilpailijat
Kilpailija

Tuotteet &

Muuta

Tyyppi

Palvelut
Imatran

Hionta

Pyrkinyt

Konepaja

Huolto

maan ja kasvattamaan

Koneistuspalvelut

liikevaihtoa

Uudet telat

Huomattavan suuri osa Ydinkilpailija

Hionta

liikevaihdosta

Huolto

palveluliiketoiminnasta. kostokumppani

Pinnoitus

Mahdollinen verkosto-

Full Service

kumppani

Uudet telat

Taloudellisissa

Hionta

uksissa. Telojen uudet

Huolto

pinnat

Pinnoitus

Vaahdolta.

Metso

Vaahto

verkostoitu- Marginaalikilpailija

tilataan

tulee Mahdollinen

/
ver-

vaike- Ydinkilpailija

usein

Full Service
Yritys

Hionta

Potentiaalinen tulevai- Potentiaalinen kil-

XYZ

Huolto

suuden kilpailija. Esi- pailija
merkiksi uusi kunnossapitoyritys

4.5

Kehittämisvaihtoehtojen vertailu

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Itä-Suomen paikkakuntien
välillä on lukuisia eroja telan kunnossapidon toimintaan liittyen. Toimintaa tulisi
yhtenäistää ja kommunikaatiota lisätä, jotta teloja ei lähetettäisi enää turhaan
huoltoon alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Säästöpotentiaalia voidaan
löytää telan kunnossapidon tuotteistamisesta, jolloin jokaiselle tulosyksikölle on
selvää nykyiset mahdollisuudet oman yrityksen sisällä. Taulukossa 15 on vertailtu
löydettyjen kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta.
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Taulukko 15. Kehittämisvaihtoehtojen vertailu
Kehittämisvaihtoehto Telan kunnossapito
Menetelmä

Imatralla

Telahionta
Varkaudessa

Säästöt vuodessa

296 k€

22 k€

Nettonykyarvo (NPV)

1456 k€

114 k€

4,2 vuotta

3,8 vuotta

2,6 vuotta

2,3 vuotta

39,20 %

39,00 %

Korollinen takaisinmaksuaika
Koroton takaisinmaksuaika
Sisäinen korko (IRR)

Nykyarvolla ja säästöillä mitattuna telahuollon keskittäminen Imatralle on kannattavampi ratkaisu. Telahionnan sijoittamiseen Varkauteen liittyy useita lyhyen aikavälin riskejä, kuten logistiikkakustannuksien kasvu, mikä todettiin herkkyysanalyysillä. Pitkän aikavälin tähtäimellä telojen huolto ja hionta Imatralla kannattaa, koska tehtaan tulevaisuuden näkymät ovat paremmat ja Itä-Suomen markkinat
ovat lähellä. Imatralta löytyy myös tarvittava organisaatio telan kunnossapidon
laajempaan toimintaan.

Palvelujen tuotteistamisella voidaan selventää yrityksen sisäistä toimintaa sekä
helpottaa mahdollista palvelujen myyntiä uusille asiakkaille. Palvelukonseptia
voidaan käyttää osittain hyödyksi palvelujen tuotteistamisessa. Sen avulla voidaan
selkeyttää paikkakuntien telan kunnossapidon palvelutuotannon mahdollisuuksia.
Tehdyn tutkimuksen mukaan varsinkin Uimaharjun tulosyksikössä vaikutti olevan
epäselvää, voidaanko resursseja pyytää telan kunnossapitoon esimerkiksi Imatralta. Palvelukonseptin malli ulottuu yrityksen palvelustrategiaan asti ja sen avulla
voidaan suunnitella resursseja sekä mitata palveluiden suorituskykyä.

Eforalla ei tällä hetkellä ole määritelty erikseen telan kunnossapidolle palvelustrategiaa, koska telan kunnossapito ei toimi erillisenä tulosyksikkönä tai organisaationa yrityksen sisällä (Pulkkinen 2013). Palvelustrategia määrittää, mitä palveluja
ja kuinka näitä palveluja asiakkaalle tarjotaan. Tehdyn markkinatutkimuksen perusteella voidaan todeta, että telojen hionta on kiinnostavampi kannattavuuden
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näkökulmasta. Jos kokonaisuuden ottaa huomioon, Eforan kannattaa tarjota myös
telojen huoltopalveluja, koska tällöin Efora voi lähestyä asiakkaita kokonaisvaltaisella telan kunnossapidolla. Kuvassa 19 on esitetty esimerkki Eforan telan kunnossapidon palvelukonseptista, jonka avulla palvelujen kannattavuutta ja suorituskykyä voidaan mitata. Palvelukonseptin pohjana on käytetty ratkaisua, jossa telat
hiotaan ja huolletaan Imatralla.

Kuva 19. Telan kunnossapidon palvelukonsepti
Telan kunnossapidon palveluiden tuotteistamisella saadaan selvyyttä yrityksen
sisäiseen toimintaan sekä luodaan pohjaa, mikäli palveluita tarjotaan uusille asiakkaille. Esiteltyjä tuotteistamisen hyötyjä voidaan saavuttaa käyttämällä palvelukonseptia. Tällöin palveluja on helpompi myydä, ostaa tai monistaa. Palveluiden
kannattavuuden hallintaan liittyy oleellisesti palvelujen standardisointi, jonka
avulla palveluja voidaan kontrolloida. Palveluiden tuotteistamisella voidaan siirtää
yksilön osaamista organisaatiolle, jolloin tietoa sekä osaamista on helpompi kontrolloida.
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5

NUOHOINHUOLLOT – VÄLTTÄMÄTÖN PAKKO VAI

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUS?
5.1

Kattilanuohoimet

Nuohoimet liittyvät ratkaisevasti eri kattilatyyppien toimintaan. Ne pitävät eri
kattilatyyppien lämmönsiirtopinnat puhtaina ja näin ollen varmistavat parhaan
mahdollisen energiantuotannon. Soodakattiloissa nuohoimet puhdistavat kattilan
lämmönsiirtopintoja suolasta, jota kertyy runsaasti keittopinnalle, tulistimille kuin
myös ekonomaisereihin. Ne eivät ole soodakattilan kriittisimpiä komponentteja eli
niiden vikaantuminen ei vaadi kattilan pysäyttämistä. Mikäli nuohoimet ovat poissa käytöstä pitkään, kattilan lämmönsiirto-ominaisuudet häviävät ja pahimmassa
tapauksessa kattila voi mennä tukkoon, jolloin prosessi on viimeistään pysäytettävä. (KnowPulp 2011)

Soodakattila on olennainen osa sellutehtaan prosessia, sillä se käsittelee sellunkeiton sivutuotteena syntyvän mustalipeän, joka haihdutetaan korkeaan kuivaainepitoisuuteen ja poltetaan soodakattilassa. Tällöin mustalipeän sisältämät kemikaalit sekä lämpö saadaan talteen. Mikäli soodakattila ei ole käytettävissä, vaikuttaa se olennaisesti tehtaan energiatasapainoon ja pysäyttää sellunkeiton, koska
keittämisessä tarvittavaa valkolipeää ei ole mahdollista valmistaa. Soodakattilan
sijoittuminen sellutehtaan prosessiin on esitetty kuvassa 20. (KnowPulp 2011)

Kuva 20. Jatkuvan sellunkeiton prosessi (Sahala 2013)
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Imatran sellutehtaalla on kaksi soodakattilaa, soodakattila 5 (SK5) ja 6 (SK6).
Nuohointen määrä ei ole kattiloilla sama, sillä soodakattila 6 on uudempi ja teholtaan suurempi. Suuritehoisilla kattiloilla nuohoimia voi olla yli 90 kappaletta. Kuvassa 21 on esitetty nuohoimen rakenne. Nuohoimen toiminta perustuu höyryyn,
joka otetaan yleensä kattilatyypistä riippuen ensimmäisen tulistimen jälkeen. Höyryn avulla nuohoimet puhdistavat kattiloiden lämmönsiirtopintoja ja näin ollen
varmistavat mahdollisimman tehokkaan energiantuotannon.

Kuva 21. Soodakattilan nuohoin (KnowPulp 2011)
5.2

Nuohoimien kunnossapidon organisointi ja kustannukset Imatran tu-

losyksikössä

Nykyisellään nuohoimien kunnossapito on Imatran tehtailla lähes poikkeuksetta
häiriökorjausta. Häiriökorjausta suorittavat niin voimalaitoksen oma kunnossapito-organisaatio kuin myös vuorohuolto, joka päivystää tehtaalla kellon ympäri.
Suurin osa nuohoimiin tehtävistä korjaustoimenpiteistä liittyy erilaisiin mekaanisiin ja tiivistykseen liittyviin vikoihin. Alihankintana ostetaan lähinnä nuohoimien
tarkastus- ja erikoishuoltopalveluja ulkopuolisilta toimittajilta. Nuohoimiin tarvittavat varaosat, kuten vaihdelaatikot ja kulmaventtiilit, voidaan huoltaa itse tehtailla ja varaosien huoltoon investointiin viime vuonna, jolloin hankittiin kulmaventtiilien huoltoon tarvittava pöytä. Mahdolliset uudet varaosat tilataan nuohoimien
valmistajilta. (Kujala 2013; Pulkkinen 2013)
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Nuohoimien kunnossapidolle ei ole järjestetty erikseen omaa kunnossapitoorganisaatiota, koska sille ei ole nähty tarvetta yrityksen sisällä. Voimalaitoksen
käyttöhenkilökunta havainnoi ja ilmoittaa mahdollisista vioista, mutta ei tee välittömiä korjaustoimenpiteitä joita tekevät voimalaitosalueen neljä huoltomiestä,
joille kuuluu myös useita muita huoltoalueita sekä -töitä. Päivätyön ulkopuolella
korjaustöistä vastaa Imatran tulosyksikön vuorohuolto. Nuohoimen kunnossapitopalvelut kuuluvat kiinteään kunnossapitosopimukseen, joka on määritetty tulosyksikön voimalaitosalueelle. Palvelun suorituskykyä ei siis mitata nykyisessä sopimuksessa.

Asiakkaan (2013) mukaan tiedon kulku asiakkaan ja kunnossapito-organisaation
välillä on nykyisellään ongelma. Myös laitteiden käytettävyyteen ja kunnossapitoon pitäisi panostaa enemmän. Eräs ratkaisu asiakkaan (2013) mukaan olisivat
lisäresurssit. Kuvassa 22 on esitetty molempien soodakattiloiden nuohoimiin käytettyjen korjauskustannusten kehitys. Vuonna 2012 korjauskustannukset ovat kasvaneet hälyttävän suureksi. Huomattavan suuri osa näistä kustannuksista kuuluu
häiriökorjauksiin, joissa korjataan nuohoimien äkillisiä vikoja. Panostus nuohoimien korjaukseen vie huomattavan osan voimalaitoksen kunnossapitobudjetis-

Euroa

ta.

SK6
SK5

2009

2010

2011

2012

Vuosi

Kuva 22. Nuohoimien korjauskustannukset vuosina 2009-2012.
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Kun tutkitaan kattiloittain nuohoimien korjauskustannuksia, nähdään, että vuonna
2012 molempien soodakattiloiden nuohoimien korjaustyön oman työvoiman
osuus on ollut todella suuri. Tämä tarkoittaa käytännössä kolmen korjausmiehen
vuosittaista työpanosta pelkästään nuohoimien korjaukseen. Molempien soodakattiloiden nuohoimien kunnossapidon kustannukset ovat esitetty liitteen 9 kuvissa
26 ja 27.

5.3

Nuohoimen kunnossapidon kehittämisvaihtoehdot

5.3.1 Nuohoimen kunnossapidon kehittämiskohteiden valinta

Kun nuohoimen kunnossapitoa tutkitaan luvussa 2 esitettyjen strategisten elementtien avulla, huomataan, että suurin kehittämiskohde liittyy nykyiseen kunnossapitomenetelmään Imatran tulosyksikössä. Lähes kaikki nuohoimien kunnossapitoon liittyvä työ on häiriökorjausta, josta tulisi pyrkiä suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Kuten aikaisemmin mainittiin, häiriökorjaukset vievät paljon aikaa ja
kuluttavat jo huomattavan osan voimalaitosalueen budjetista, kun taas suunniteltu
kunnossapito parantaa kustannusten ja työmäärän hallintaa. Taulukossa 16 on
käyty läpi kehittämiskohteen valinta.

Taulukko 16. Strategisten elementtien toteutuminen ja mahdollinen muutostarve
nuohoimen kunnossapidossa
Strateginen elementti

Strateginen

Nykytila

tahtotila

Eforassa

Palvelun tuottaminen

Oma palvelutuo- Oma palvelutuo-

vs. ulkoistaminen

tanto

Kunnossapitomenetelmä Suunniteltu

tanto
Häiriökorjaus

(esim. RCM ja TPM)

kunnossapito

Kunnossapitotöiden

Osastokohtainen

Osastokohtainen

organisointi

kunnossapito

kunnossapito

Tukijärjestelmät

SAP

SAP

Muutostarve?

Ei

Kyllä

Ei
Ei
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Eforan strategiana on oma palvelutuotanto, joten tämän strategisen elementin
osalta ei ole muutostarvetta. Kunnossapitotyöt on organisoitu jo nyt osastokohtaisesti, joten muutokselle tässäkään strategisessa elementissä ei ole tarvetta. Osastokohtainen kunnossapito sopii tapaukseen, koska yleensä alueen kunnossapitoasentajat suorittavat myös muita huoltotöitä kattilalla. Jos nuohoimet toimivat
suunnitellusti, niitä ei tarvitse korjata jatkuvasti. SAP on käytössä voimalaitososastolla ja sen avulla johdetaan operatiivista toimintaa, joten tukijärjestelmän
osalta ei ole muutospaineita.

Voimalaitosalueen kunnossapitotöissä kattiloiden nuohoimet vievät suurilta osin
organisaation resursseja. SK5:n ja SK6:n ongelmat ovat asiakkaan (2013) ja Vilkon (2013) mukaan erilaiset. SK5:llä ongelman pohjimmaisena syynä voidaan
nähdä nuohoimiin muodostuva lauhde, joka hajottaa ajan myötä tiivistyksen tai
kulmaventtiilin (Vilkko 2013; Asiakas 2013). SK6:n nuohoimet ovat kuluneet
mekaanisesti ja niiden korvausta uusilla on syytä miettiä (Vilkko 2013; Asiakas
2013). Asiakkaan (2013) mukaan molemmat soodakattilat joudutaan puhdistamaan kerran vuodessa ylimääräisen kerran johtuen niiden tukkeutumisesta. Puhdistamisesta aiheutuu huomattavia kustannuksia asiakkaan toimintaan, koska sellun tuotantoa joudutaan rajoittamaan tai jopa pysäyttämään useiksi päiviksi. Ongelmien perusteella nuohoimien kunnossapidosta löydetään kaksi erilaista kehittämisvaihtoehtoa, joiden kannattavuutta tutkitaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa
tutkitaan SK6:n nuohoimien korvaamista uusilla ja toisessa vaihtoehdossa tutkitaan lauhteen poiston parantamista SK5:llä.

Lisäresurssien hankkiminen tai kunnossapito-organisaation muuttaminen ei auta
nykyisiin nuohoimien ongelmiin soodakattiloilla, koska vikojen juurisyy on lauhteen muodostuminen nuohoimien tiivistykseen SK5:llä ja nuohoimien mekaaninen kuluminen SK6:lla iän myötä. Koska laitteisto on asiakkaan omistuksessa
eikä asiakkaan kustannustietoja ole saatavilla, ratkaisuja tarkastellaan ainoastaan
Eforan näkökulmasta. Nykyisissä yritysverkoissa tulisi käyttää niin kutsuttua
avoimien kirjojen menettelyä (open book), jossa kustannushyötyjä voidaan saavuttaa yhteistyöllä kaikille verkoston osapuolille (Kajüter & Kulmala 2005, s.
180). Nuohoimien kunnossapidon kehittämishankkeita arvioidaan investointilas-
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kelmilla ja muodostuvilla säästöillä, kuten edellä telan kunnossapidossa, koska
nuohoimien kunnossapidon kannattavuutta ei mitata nykyisessä kunnossapitosopimuksessa erikseen. Investointilaskelmilla hankkeet saadaan helposti vertailtavaan muotoon.

5.3.2 Soodakattila 6:n nuohoimien korvaaminen uusilla

Kun SK6:n nuohoimien työtilauksia tarkastellaan kootusti, huomataan, että osa
nuohoimista aiheuttaa huomattavasti enemmän korjauskertoja kuin toiset. Nuohoimia tulisi korvata uusilla ja päästä eroon ainakin näiden nuohoimien aiheuttamista korjauskustannuksista. Mahdollisia uusia nuohoimia tarjoavia yrityksiä on
kaksi: Clyde Bergemann tai Diamond Power. SK5:lla on käytössä tällä hetkellä
Diamond Powerin nuohoimet ja SK6:lla Clyde Bergemannin nuohoimet.

Tässä työssä tutkitaan kolmen nuohoimen uusimista. Määrä arvioitiin SAP:sta
saatujen kunnossapitotietojen perusteella. Arviointiperusteena käytettiin nuohoimien aiheuttamien kunnossapitotilauksien määrää sekä yksittäisten nuohoimien aiheuttamia kustannuksia. Kun molemmat tiedot yhdisteltiin, saatiin selvyys
uusittavista nuohoimista sekä niiden kokonaismäärästä. Uuden nuohoimen hankinnan kustannukset selvitettiin tarjouskyselyllä. Asentamisen kustannukset arvioitiin yhdessä Kujalan (2013) kanssa. Investoinnin tuomat säästöt arvioitiin tutkimalla SK6:n nuohoimien kunnossapitotilauksien kustannuksia. Taulukossa 17 on
esitetty uusien nuohoimien investointilaskelmien tulokset. Liitteen 10 taulukossa
27 on esitetty investoinnin kustannukset ja säästöt ja liitteen 11 taulukossa 28 investoinnin kassavirta.

Taulukko 17. SK6:n uusien nuohoimien investointien kannattavuus
Laskentamenetelmä
Sisäinen korko (IRR)

Tulos Yksikkö
38,9 %

Korollinen takaisinmaksuaika

4,3 Vuosi

Koroton takaisinmaksuaika

2,6 Vuosi

Nykyarvo (NPV)

147 kEUR
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Investointi on käytetyllä kustannusarvioilla kannattava. Laskelmissa on käytetty
12 % laskentakorkoa ja 20 vuoden taloudellista pitoaikaa. Huomioitavaa investointilaskelmissa on se, että laskelmia on ainoastaan tarkasteltu kunnossapitoyrityksen näkökulmasta eikä niinkään asiakkaan näkökulmasta. Laitteiston investointi kuuluisi asiakkaan tehtäväksi, joten nykyinen kunnossapitosopimus ja toimintamalli saattaa hankaloittaa investoinnin toteutumista. Nuohoimien tapauksessa
molemmat osapuolet voisivat hyötyä selvästi investoinnista. Asiakkaan laitteiston
käytettävyys paranisi ja samalla kunnossapito-organisaatio voisi keskittää resurssejaan vaativampaan toimintaan.

Luonnollisesti investointeihin liittyy aina valinta. Varsinkin tämän hetkisen kunnossapitosopimuksen puitteissa investoinnin toteutuminen on hyvin epävarmaa,
koska nuohoimien korjaus kuuluu kunnossapitosopimuksen piiriin. Kuvassa 23 on
esitetty herkkyysanalyysi kehityshankkeeseen liittyen. Tarkasteltuja tekijöitä ovat
asennustyö ja kunnossapitotöiden vähentyminen.

250 k€

Nykyarvo

200 k€
150 k€
Kunnossapitotöiden
vähentyminen

100 k€

Asennustyö

50 k€
0 k€
-40%

-20%

0%
Virhetekijä

20%

40%

Kuva 23. Herkkyysanalyysi uusien nuohoimien investoinnista

Kuten kuvasta nähdään, herkkyysanalyysi ei paljasta heikkouksia investointiin
liittyen. Asennustyö ei vaikuta merkittävästi investoinnin nykyarvoon ja kunnossapitotöiden vähentyminen säästöt voivat vaihdella paljonkin vaikuttamatta investoinnin kannattavuuteen. Asennustyötä arvioitiin herkkyysanalyysissä, koska se
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on empiirisesti määritetty arvio. Arvioinnissa käytettiin hyväksi kokemuksen
kautta määritettyä asennusaikaa ja keskimääräistä asennustyön tuntihintaa. Myös
kunnossapitotöiden vähentymisestä muodostuvat säästöt on arvioitu empiirisesti
SAP:sta saatujen kunnossapitotietojen perusteella, joten sen vaikutusta investoinnin kannattavuuteen päätettiin tutkia.

5.3.3 Soodakattila 5:n nuohoushöyryn lauhteenpoiston parantaminen

Kun SK5:n kunnossapitotilauksia analysoidaan tarkemmin, huomataan, että suurin osa töistä aiheutuu lauhteen aiheuttamista tiivistevuodoista. Tiivistevuotoja
kutsutaan tehtaalla poksivuodoiksi ja nimitystä käytetään myös tässä työssä. Mikäli lauhteen muodostumisesta nuohoimien putkistoon päästään eroon, nuohoimien kunnossapitotöiden määrä laskee radikaalisti. Kustannusarvion lauhteenpoiston
uusimisesta on tehnyt Eforan engineering -osasto. Teknisesti tässä ratkaisussa
uusitaan lauhteenpoistimet, lauhdeputkisto ja siihen liittyvät kannakkeet sekä putkiston eristys.

Investointikustannukset muodostuvat eri materiaaleista lauhdeputkistoon sekä
asennustyöstä ja sen valvonnasta. Hankkeen säästöt muodostuvat kunnossapitotöiden määrän vähenemisestä. Määrää voidaan arvioida SAP:sta saatavan kustannustiedon perusteella. Arvioinnissa on käytetty hyväksi neljän vuoden keskiarvoa
poksivuotojen kunnossapitotöiden määrästä ja niiden kustannuksista. Liitteen 12
taulukossa 29 on esitetty investoinnin kustannukset ja tuotot. Liitteen 13 taulukossa 20 on esitetty investoinnin kassavirta. Taulukossa 18 on esitetty investointilaskelmamenetelmien tulokset.

Taulukko 18. SK5:n lauhdeputkistoinvestoinnin kannattavuus
Laskentamenetelmä
Sisäinen korko (IRR)

Tulos Yksikkö
64,8 %

Korollinen takaisinmaksuaika

2,8 Vuosi

Koroton takaisinmaksuaika

1,5 Vuosi

Nykyarvo (NPV)

207 kEUR
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Investointilaskelmissa on käytetty 20 vuoden taloudellista pitoaikaa ja 12 prosentin laskentakorkoa. Investointilaskelmien perusteella hanke on erittäin kannattava.
Investointi vaikuttaa merkittävästi asiakkaan toimintaan, sillä kattilan käytettävyys paranee ja todennäköisyys kattilan tukkeutumiseen laskee. Eforan osalta
kunnossapitotöiden määrä kattilalla vähenee, jolloin resurssit voidaan käyttää vaativimpiin tehtäviin tai kohdistaa uudestaan. Investointiin liittyviä riskejä on tutkittu herkkyysanalyysillä, joka ei paljasta heikkouksia liittyen investointiin. Investoinnin herkkyysanalyysi on esitetty kuvassa 24.

250 k€

Nykyarvo

200 k€
150 k€
Poksivuotojen
vähentyminen

100 k€

Investointi

50 k€
0 k€
-40%

-20%

0%
Virhetekijä

20%

40%

Kuva 24. Herkkyysanalyysi investoinnista SK5:n lauhteen poistoon
Poksivuotojen vähentymisen tuomat säästöt on määritetty SAP:sta saatujen kustannustietojen perusteella, joten niitä on syytä arvioida herkkyysanalyysillä. Investoinnin kustannusarviossa ei ole mukana virhemarginaalia, joten herkkyysanalyysillä päästään selvyyteen siihen liittyvistä riskeistä. Yli puolet kustannusarviosta on muodostunut materiaalikustannuksista kuten eristeistä, putkistosta ja venttiileistä.
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5.4

Nuohoimen kunnossapitopalvelujen toimintaympäristö

5.4.1 Markkinat ja asiakkaat

Nuohoimen kunnossapitopalvelujen markkinat voidaan arvioida hyvin samantapaisesti kuin edellä arvioitiin telan kunnossapitopalvelujen markkinat. Markkinoiden potentiaali on huomattavasti pienempi ja sen kokoa on vaikeampi arvioida
kuin telan kunnossapidon markkinoiden kokoa. Markkinoiden koon arvioinnissa
on käytetty hyödyksi empiiristä tietoa asiakkaiden soodakattiloista sekä Eforan
omaa kustannustietoa käytetystä alihankinnasta. Taulukossa 19 on esitetty telan
kunnossapidon markkinoiden koko ja kehittyminen vuoteen 2016 asti.

Taulukko 19. Nuohoimen kunnossapidon markkinoiden koko Itä-Suomessa
Eforan tulosyksiköt

2013

2014

2015

2016

Efora A
Efora B
Efora C
Efora D
Yhteensä

50 k€
50 k€
500 k€
40 k€
640 k€

48 k€
48 k€
475 k€
38 k€
608 k€

45 k€
0 k€
451 k€
36 k€
532 k€

43 k€
0 k€
429 k€
34 k€
506 k€

Mahdolliset uudet asiakkaat
X
Y
Z
Ö
Yhteensä

2013
40 k€
45 k€
45 k€
40 k€
170 k€

2014
36 k€
41 k€
41 k€
36 k€
153 k€

2015
32 k€
36 k€
36 k€
32 k€
138 k€

2016
29 k€
33 k€
33 k€
29 k€
124 k€

Markkinoiden koko

810 k€

761 k€

670 k€

630 k€

Markkinoiden kooksi nuohoimen kunnossapitopalvelujen osalta saadaan noin 810
k€. Kuten taulukosta huomataan, markkinoiden koon oletetaan laskevan tarkastelujaksolla, koska metsäteollisuusyrityksissä kunnossapitokustannuksia tullaan
kontrolloimaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin. Markkinat ovat siis kypsät ja
laskevat pitkällä aikavälillä. Toisaalta metsäteollisuuden investoinnit ovat suuntautuneet viimeisen vuosikymmenen aikana juuri Itä-Suomeen. Hyvinä esimerk-
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keinä tästä voidaan pitää Kymin tehtaan uutta soodakattilaa ja Joutsenon tehtaiden
kuoren kaasutusjärjestelmää.

Portfolioanalyysin avulla tutkitaan nuohoimen kunnossapidon palveluiden houkuttelevuutta markkinoilla. Palvelut on luokiteltu kahteen eri luokkaan, jotka ovat
varaosapalvelut ja nuohoimen huoltopalvelut. Varaosapalveluja on tarkisteltu
etenkin nuohoimen vaihteiston sekä kulmaventtiilien korjauksen osalta. Huoltopalveluja on tarkasteltu nykyisen osaamisen perusteella, jossa palvelut sisältävät
tarkastuksen sekä korjauksen. Tarvittavat investoinnit varaosapalveluiden tarjoamiseen on jo tehty, joten nykyisillä resursseilla on mahdollista tarjota palveluita uusille asiakkaille. Huoltopalvelut ovat hieman enemmän kilpailtuja nykyisessä
markkinatilanteessa ja hinnoittelulla on vaikea vallata markkinaosuutta nykyisellä
kustannusrakenteella. Portfolioanalyysin perusteella Eforan tulisi siis tarjota
markkinoille nuohoimen varaosiin liittyviä palveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi kulmaventtiilien ja vaihteistojen huolto. Kuvassa 25 on esitetty portfolioanalyysi nuohoimen kunnossapidon palveluista.

Kuva 25. Portfolioanalyysi nuohoimen kunnossapidon palveluista
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5.4.2 Kilpailu markkinoilla

Suomen markkinoilla voidaan tunnistaa kaksi pääkilpailijaa nuohoimen kunnossapidossa: Diamond Power ja Clyde Bergemann. Muita kilpailijoita markkinoilla
ovat YIT sekä muut pienet asennuspalveluja tarjoavat yritykset, jotka voivat suorittaa korjaustoimenpiteitä esimerkiksi tehdasseisokeissa. Kilpailijoista Diamond
Power ja Clyde Bergemann voivat tarjota monipuolista osaamista sekä uusinta
teknologiaa liittyen kattilapintojen puhdistukseen.

Diamond Power on yhdysvaltalainen voimantuotantokattiloiden puhdistukseen
erikoistunut yritys. Se tarjoaa tuotteita ja palveluita sekä selluteollisuuteen että
voimantuotantoon. Yrityksellä on toimintaa maailmanlaajuisesti ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset kattilaan puhdistukseen liittyvät laitteet. Suomessa
yritys on erikoistunut palveluliiketoimintaan, jonka osalta se tarjoaa varaosia, projektipalveluita ja koulutusta liittyen nuohoimiin. Yritys voi tarjota hyvin kokonaisvaltaista palvelua liittyen eri kattilan puhdistukseen tarjottaviin laitteisiin.
(Diamond Power 2013; Diamond Power Suomi 2013)

Saksalainen Clyde Bergemann on kattiloiden puhdistusteknologiaan erikoistunut
yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti ja tarjoaa ratkaisuita niin energia- kuin selluteollisuuteen. Yrityksen tuotevalikoimiin kuuluvat puhdistusteknologian lisäksi
erilaiset palvelut ja varaosat, joita tarjotaan myös Diamond Powerin nuohoimiin.
Suomessa yritys tarjoaa etenkin kunnossapito- sekä varaosapalveluja eri kattilan
puhdistustuotteisiin liittyen. (Clyde Bergemann 2013)

YIT tarjoaa kokonaisvaltaisia kunnossapitosopimuksia eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Itä-Suomessa yritys operoi esimerkiksi Metsä-Botnian Joutsenon tehtaalla
koordinoiden sen kunnossapitotoimintaa. Imatran tehtailla yrityksen palveluita
käytetään monipuolisesti eri tehtäviin. Suurissa kunnossapitotöissä YIT osallistuu
mm. nuohoimien tarkastus- ja korjaustöihin. Varaosia yritys ei tarjoa, mutta sillä
on varsin kattava kokemus erilaisista kunnossapitotöistä sellutehtaalla. Yritystä
voidaan pitää pahimpana kilpailijana liittyen nuohoimen kunnossapitopalveluihin,
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koska sen hinnoittelu on varsin kilpailukykyinen, jos sitä vertaa potentiaaliseen
Eforan tuntihintaan. (YIT teollisuuspalvelut 2013)

Nuohoimen kunnossapidon markkinat ovat varsinkin huoltopalveluiden osalta
kilpaillummat verrattuna telan kunnossapitoon. Palveluiden tarjoaminen ei vaadi
kalliita investointeja ja pienemmät yritykset voivat kilpailla halvalla tuntihinnalla.
Eforassa on vuosikymmenien osaamista liittyen eri nuohoimiin, joten palveluita
on mahdollista markkinoida osaamisen kautta. Varaosapalveluiden osalta Eforan
tuntihinta on erittäin kilpailukykyinen nykyisessä markkinatilanteessa, joten varaosapalveluja tulisi tarjota markkinoille. Taulukossa 20 on esitetty kilpailijat ja
niiden palvelut nuohoimen kunnossapidossa.

Taulukko 20. Kilpailijat ja palvelut nuohoimen kunnossapidossa
Kilpailija

Tuotteet & Palvelut

Muuta

Diamond Power

Uudet nuohoimet

SK5:n nuohoimet yrityk-

Kunnossapito

sen toimittamia

Varaosat
Clyde Bergemann

Uudet Nuohoimet

SK6:n nuohoimet yrityk-

Kunnossapito

sen toimittamia

Varaosat
YIT

Huolto ja tarkastus

Suora kilpailija, käyte-

Kokonaisvaltainen kun- tään nykyisellään pitkissä
nossapito

tehdasseisokeissa.

Hal-

vempi tuntihinta huoltotöissä.

5.5

Nuohoimen kunnossapitopalvelujen kehittäminen jatkossa

Nuohoimen kunnossapitopalveluissa muodostettiin kaksi kehittämishanketta, joista molemmat ovat kannattavia. SK5:n lauhteenpoiston uusiminen on projekteista
kannattavampi ja sillä voidaan saavuttaa lyhyellä aikavälillä suuriakin säästöjä.
Huomioitavaa tehdyissä investointilaskelmissa on se, että ne ovat tehty Eforan
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näkökulmasta, koska asiakkaan kustannustietoa ei ole saatavilla. Taulukkoon 21
on koottu molempien hankkeiden oleelliset tunnusluvut.
Taulukko 21. Nuohoimen kunnossapidon kehittämishankkeiden vertailu
Kehittämisvaihtoehto SK6:n uudet nuoMenetelmä

hoimet

SK5:n lauhteen poisto

Säästöt vuodessa

30 k€

35 k€

Nettonykyarvo (NPV)

147 k€

207 k€

4,3 vuotta

2,8 vuotta

2,6 vuotta

1,5 vuotta

38,90 %

64,80 %

Korollinen

takaisinmaksu-

aika
Koroton takaisinmaksuaika
Sisäinen korko (IRR)

Molemmissa nuohoimen kunnossapidon kehittämishankkeissa asiakasarvoa luodaan verkostossa. Verkoston kaikki osapuolet voivat hyötyä tehtävistä investoinneista: asiakkaan laitteiston häiriöiden määrä vähenee, kunnossapitoyritys voi
keskittää resurssejaan vaativampiin tehtäviin ja mahdollinen asennuksen tekevä
yritys kasvattaa liikevaihtoaan. Hankkeiden ongelmaksi muodostuu nykyinen
kunnossapitosopimus, jossa Efora on sitoutunut kunnossapitämään laitteistoa kiinteällä kunnossapitosopimuksella. Koska nykyisessä taloustilanteessa resurssit ovat
tiukalla, asiakas voi vaatia kunnossapitoyhtiötä huoltamaan laitteistoa ja näin välttyä investoinnilta.

Tapausta tulisikin lähestyä enemmän kokonaisen verkoston näkökulmasta, mikä
mainittiin jo edellä. Molempia kehityshankkeita voitaisiin lähestyä avoimien kirjojen menettelyllä, jolloin investoinnin hyödyt olisivat selviä verkoston kaikille
osapuolille. Nykyisessä toiminnassa avoimien kirjojen menettely on valitettavan
vähäistä ja sitä tulisi lisätä, jotta laitteiston tehokkuutta voidaan parantaa systemaattisesti koko verkoston voimin.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on viime vuosina tehty tutkimusta juuri
kunnossapitoverkostojen toimintaan liittyen. Hyvä esimerkki tästä on Piispan
(2010) diplomityö, jossa käsitellään teollisuuden kunnossapitopalveluiden kustan-
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nusmallia yritysverkostossa. Juuri tällaisien mallien avulla toimintaa voidaan johtaa kannattavampaan suuntaan, jolloin kaikki verkoston osapuolet hyötyvät.

Kilpailutilanne on nuohoimen kunnossapitomarkkinoilla kovempaa, johtuen joidenkin pienempien toimittajien alemmista hinnoista huoltopalveluissa. Toisaalta
varaosiin liittyviä palveluja ei juuri ole tarjolla markkinoilla ja näissä palveluissa
hinnat ovat huomattavasti Eforan hintoja korkeammat. Markkinoiden kooksi määriteltiin Itä-Suomessa noin 0,81 miljoonaa euroa ja markkinoiden koko on laskeva. Portfolioanalyysin perusteella Eforan tulisi lähestyä nuohoimen kunnossapidon markkinoita Itä-Suomessa nuohoimien varaosapalveluilla. Varaosapalvelut
käsittävät etenkin kulmaventtiilien ja vaihteistojen huollon.

Nuohoimen kunnossapitopalvelujen tuotteistamisella ja palvelukonseptilla voidaan suunnitella laajemmin yhtenäistä kunnossapidon palveluliiketoimintaa kuten
edellä telan kunnossapidossa. Nykyisessä hyvin tehdaskohtaisessa nuohoimien
kunnossapidossa palvelukonseptille ja tuotteistamiselle ei ole tarvetta. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että Uimaharjussa kunnossapitosopimus eroaa Imatran toimintamallista. Ratkaisussa asiakas hoitaa itse häiriökorjaukset soodakattilalla kun
taas Efora suunnittelee pitkäkestoisemmat kunnossapitotyöt. Varaosapalvelujen
osalta tulisi selvittää keskittämisen hyödyt, jolloin etenkin nuohoimien kulmaventtiilejä ei lähetetä kalliiseen korjaukseen laitetoimittajille muista tulosyksiköistä.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kunnossapitopalveluiden kehittämiseen liittyvät olennaisesti kunnossapidon strategiset elementit, palvelukonsepti ja asiakasarvo. Tässä työssä käytettiin luvussa
kaksi esitettyä neljää kunnossapidon strategista elementtiä, jotka ovat kunnossapidon tuottamisen vaihtoehdot, kunnossapitotöiden organisointi, kunnossapitomenetelmän valinta ja kunnossapidon tukijärjestelmät. Kunnossapitostrategioiden tukena tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan palvelukonseptia ja asiakasarvon eri
elementtejä, jolloin myös asiakkaan näkökulma on otettu huomioon palveluiden
kehittämisessä ja suunnittelussa. Palvelukonseptilla ja -tuotteilla voidaan selventää yrityksen mahdollisuuksia tuottaa palveluja asiakkaille.

Suorituskykyyn perustuvissa sopimuksissa eri kunnossapitopalvelujen kannattavuuden hallinta monimutkaistuu, koska kaikkien palveluiden suorituskykyä ei
mitata eikä niille ole asetettu kannattavuustavoitteita. Tämän vuoksi kehittämisvaihtoehdot saadaan vertailukelpoiseen muotoon investointilaskelmilla. Investointilaskentamenetelmistä päätettiin käyttää tässä työssä neljää eri menetelmää, jotka
olivat sisäisen koron menetelmä, korottoman ja korollisen takaisinmaksuajan menetelmä sekä nettonykyarvomenetelmä. Kehittämisvaihtoehtoihin liittyviä riskejä
mallinnettiin herkkyysanalyysillä.

Telan ja nuohoimen kunnossapitopalveluista tunnistettiin yhteensä neljä erilaista
kehittämisvaihtoehtoa. Kehittämisvaihtoehdot olivat telan kunnossapidon keskittäminen Imatralle, telahionnan keskittäminen Varkauteen, SK6:n uudet nuohoimet
ja SK5:n nuohoushöyryn parempi lauhteenpoisto. Näistä vaihtoehdoista kaikki
osoittautuivat kannattaviksi nykyarvolla ja sisäisellä korolla mitattuna. Lyhyin
korollinen takaisinmaksuaika oli 2,8 vuotta ja pisin 4,3 vuotta. Nykyarvolla mitattuna telan kunnossapidon keskittäminen Imatralle vaikuttaa houkuttelevimmalta
vaihtoehdolta Eforan näkökulmasta. Sisäisellä korolla mitattuna kannattavin projekti on SK5:n nuohoushöyryn lauhteenpoiston uusiminen.

Telan kunnossapitopalveluiden markkinoiden kooksi Itä-Suomessa arvioitiin noin
5,5 miljoonaa euroa ja markkinoiden koon odotetaan laskevan tulevaisuudessa.
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Tämä johtuu siitä, että alueelta karsitaan edelleen metsäteollisuuden kapasiteettia
ja yritykset pyrkivät karsimaan kunnossapidon kustannuksia. Markkinoiden houkuttelevuutta tutkittiin portfolioanalyysin avulla ja sen perusteella Eforan tulisi
lähestyä telan kunnossapidon markkinoita telahiontapalvelulla. Pääosin tähän ratkaisuun päädyttiin Eforan halvemman tuntihinnan perusteella. Nuohoimien kunnossapitopalvelujen markkinoiden kooksi määritettiin noin 0,81 miljoonaa euroa,
jonka odotetaan tulevaisuudessa laskevan. Eforan tulisi lähestyä näitä markkinoita
nuohoimiin liittyvillä varaosapalveluilla, koska niillä voidaan kilpailla nykyisessä
markkinatilanteessa, jossa varsinkin laitetoimittajien huoltohinnat ovat korkeat.
Nuohoimien huoltopalveluissa kilpailua on huomattavasti enemmän ja nykyisellä
kustannusrakenteella näihin palveluihin ei kannata panostaa.

Telan kunnossapidossa Eforan tulisi pyrkiä tehostamaan toimintaansa keskittämällä koko teloihin liittyvä kunnossapito Imatran tulosyksikköön. Tällöin kustannukset saadaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä näkyvämmäksi ja toimintaa
voidaan virtaviivaistaa. Jatkotoimenpiteenä on käynnistetty osittain tämän työn
pohjalta Eforassa työryhmä, jossa pohditaan nykyistä telan kunnossapidon palvelutuotantomallia ja pyritään löytämään kustannussäästöjä toiminnasta. Mukana
tässä selvityksessä ovat myös pohjoisen tulosyksiköt. Tulevaisuuden jatkotutkimuskohteena voidaankin nähdä malli, jossa Eforan telan kunnossapito on keskitetty kahteen eri tulosyksikköön. Imatran tulosyksikön lisäksi telan kunnossapito
voitaisiin keskittää Ouluun tai Veitsiluotoon. Uusia asiakkaita Eforan ei kannata
vielä yrittää hankkia, koska nykyinen toiminta on saatava ensiksi parempaan kuntoon kannattavuuden ja sisäisen tehokkuuden osalta.

Nuohoimen kunnossapidossa asiakkaan kanssa on aloitettu keskustelemaan mahdollisista investoinneista. SK6:n nuohoimia on tarkoitus uusia ja SK5:n lauhdeputkiston uusinnasta tullaan keskustelemaan asiakkaan kanssa. Nykyisessä kunnossapitotoiminnassa tulisi pyrkiä toimimaan verkostona, jossa hyödyt tehtävistä
investoinneista ovat selviä kaikille osapuolille.

Yleisesti ottaen Eforan erikoiskunnossapidon palvelut voitaisiin tuotteistaa, jolloin
palveluihin liittyvät ehdot ja nykyiset resurssit olisivat selviä kaikille yrityksen
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sisällä. Mikäli yritys haluaa tarjota uusia palveluita uusille asiakkaille, tuotteistamisen tuloksena saatavat palvelukuvaukset helpottavat palvelun myyntiä asiakkaille. Asiakasarvosta puhutaan paljon ja useat yritykset mainitsevat sen strategiassaan. Käsitteenä se on kuitenkin abstrakti, ja esimerkiksi Efora ei mittaa asiakasarvoa vaan perinteistä asiakastyytyväisyyttä. Jatkotutkimuskohteena voidaankin nähdä asiakasarvon mittaus kunnossapitoliiketoiminnassa ja sen käyttö palveluiden suunnittelussa.

Tämän

työn

tuloksiin

on

vaikuttanut

olennaisesti

SAP-

toiminnanohjausjärjestelmästä saatu kustannus- ja kunnossapitotieto. Kirjaukset
ovat järjestelmässä alttiita virheille, jotka voivat vääristää tiedoista muodostettua
kuvaa nykyisestä toiminnasta. Työssä on käytetty runsaasti empiiristä tietoa eri
vaiheissa ja myös työn tekijän oma kokemus on heijastunut lopputuloksiin. Kunnossapitopalveluja on tarkasteltu ainoastaan kunnossapitoyrityksen näkökulmasta.
Etenkin nuohoimen kunnossapitopalveluja tulisi tarkastella myös asiakkaan näkökulmasta ja mahdollisesti avoimien kirjojen menettelyllä, jolloin hyödyt investoinneista ovat selviä molemmille.
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7

YHTEENVETO

Kunnossapito on toimenpiteiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on säilyttää
kohde tilassa tai palauttaa se tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon koko sen elinkaaren aikana. Näissä toimenpiteissä tulisi ottaa huomioon turvallisuus, ympäristö ja taloudellisuus. Suomessa kunnossapidon merkitys tulee
kasvamaan metsäteollisuudessa, koska yritysten investoinnit ovat vähentyneet
radikaalisti. Metsäteollisuus on elänyt vahvasti ulkoistamisen aikakautta, kun monet yritykset ovat ulkoistaneet kunnossapidon kokonaan tai osittain ja pyrkineet
näin keskittymään ydinliiketoimintoihinsa. Kunnossapidon strategiseen suunnitteluun tunnistettiin neljä elementtiä, jotka olivat kunnossapidon tuottamisen vaihtoehdot, kunnossapidon töiden organisointi, kunnossapitomenetelmän valitseminen
ja kunnossapidon tukijärjestelmät.

Strategisista elementeistä tuottamisen vaihtoehdot tarkoittaa päätöstä palvelun
omasta tuotannosta tai ulkoistamisesta. Organisointiin liittyvät erikoisosaaminen,
työvoiman sijainti, työvoiman kokoonpano ja joustavuus. Kunnossapitomenetelmät ovat standardien määrittelemää häiriökorjausta ja suunniteltua kunnossapitoa.
Niihin liittyvät myös erilaiset konseptit kuten TPM ja RCM. Kunnossapidon tukijärjestelmillä tarkoitetaan kunnossapidon johtamisessa ja toiminnassa käytettäviä
järjestelmiä.

Kunnossapidon palvelutuotannossa asiakas osallistuu sitä enemmän palvelutuotantoon, mitä laajempi on palveluntarjoajan ja asiakkaan rajapinta. Kunnossapidon
palveluita voidaan tarkastella palvelukonseptin avulla, joka muodostetaan yrityksen palvelustrategiasta. Palvelun tuotteistamisella pyritään puolestaan palveluiden
standardisointiin, jotta pystytään kontrolloimaan palveluita ja saavuttamaan parempi kannattavuus. Jotta yritykset voivat selvitä nykyisessä kilpailutilanteessa,
tulee niiden tarjota asiakkaille kilpailijoita suurempaa asiakasarvoa. Arvoa voidaan luoda kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat ostajan, myyjän ja yhteinen näkökulma. Kunnossapitopalveluiden arvoelementtejä ovat hyvä työn laatu, palvelun tehokkuus ja vuorovaikutus, luotettavuus ja joustavuus, kustannushyödyt ja
palveluntuottajan vaihtamisen kustannukset.
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Kunnossapitopalvelujen markkinoiden koko voidaan määrittää käyttämällä hyväksi menetelmää, jossa aluksi määritetään kunnossapidettävien laitteiden määrä
markkina-alueella. Tämän jälkeen arvioidaan laitteisiin käytettävä kunnossapitoaika vuodessa ja tarvittavat varaosat. Kertomalla laitteiden määrä ja työtunnit sekä
lisäämällä varaosakustannukset saadaan markkinoiden potentiaali selville. Kun
tutkitaan, millä kunnossapitopalveluilla yrityksen tulisi lähestyä markkinoita, voidaan käyttää hyväksi portfolioanalyysiä. Samalla tulee ottaa huomioon markkinoiden kilpailutilanne.

Kunnossapitopalveluiden kannattavuuteen vaikuttaa paljon mahdollinen kunnossapitosopimus sekä yrityksen toimintamalli. Kunnossapidon kustannukset koostuvat välittömistä ja välillisistä kustannuksista. Välittömät kustannukset sisältävät
työvoimakustannukset, varaosat ja muut kustannukset, jotka liittyvät suoraan kunnossapidon palvelutuotantoon. Välilliset kustannukset sisältävät esimerkiksi kunnossapitoyrityksen hallinnon, myynnin ja markkinoinnin kustannukset. Kunnossapitopalvelujen kannattavuuteen on luotu lukuisia eri menetelmiä, mutta nämä
menetelmät eivät sovellu kannattavuuden arviointiin pitkäaikaisessa ja suorituskykyyn perustuvassa kunnossapitosopimuksessa. Tämän vuoksi kehittämisvaihtoehtojen kannattavuutta arvioidaan esimerkiksi investointilaskelmilla.

Työn empiriaosuudessa tunnistettiin yhteensä neljä eri kehittämisvaihtoehtoa,
joista jokainen osoittautui kannattavaksi. Strategisista elementeistä telan kunnossapidon kehittämisvaihtoehdot liittyivät kunnossapitotöiden organisointiin. Molemmissa kehittämisvaihtoehdoissa haettiin parempaa kannattavuutta palvelujen
keskittämisellä. Nuohoimen kunnossapitopalveluissa kehittämisvaihtoehdot liittyivät kunnossapitomenetelmään, koska nykyisellään kunnossapito on häiriökorjausta. Molemmissa vaihtoehdoissa pyrittiin siirtymään suunnitelmalliseen kunnossapitoon asiakkaan laitteistoon tehtävillä investoinneilla. Telan ja nuohoimen
kunnossapitopalvelujen Itä-Suomen markkinat osoittautuivat kooltaan yhteensä
noin 6,3 miljoonan euron arvoisiksi. Eforan tulisi lähestyä näitä markkinoita telan
kunnossapidon osalta telahionnalla ja nuohoimen kunnossapidon osalta varaosapalveluilla.
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LIITE 1. Teemahaastattelun rakenne liittyen kannattavuuden hallintaan
Haastateltava: Controller
Paikka:
Aika
Mitkä ovat suorituskykyperusteisen sopimuksen erityispiirteet Full Service –
liiketoiminnassa?

Mistä kunnossapitopalveluiden kustannukset muodostuvat ja kuinka välilliset kustannukset käsitellään Eforan toiminnassa?

Kuinka kannattavuutta mitataan Eforan liiketoiminnassa?

Miten mahdollisia investointeja analysoidaan Eforan toiminnassa?

LIITE 2. Teemahaastattelun rakenne liittyen telan kunnossapitoon

Haastateltava: Kunnossapitoinsinöörit ja Kunnossapitopäälliköt
Paikka:
Aika

Mitä telan kunnossapidon toimenpiteitä tulosyksikössä toteutetaan?

Mitä telan kunnossapidon tehtäviä alihankitaan?

Kuinka paljon ovat vuosittaiset telan kunnossapidon kustannukset paikkakunnalla?

Mitä ongelmia nykyisessä toiminnassa on?

LIITE 3. Teemahaastattelun rakenne liittyen nuohoimien kunnossapitoon

Haastateltava: Asiakas, luotettavuusinsinööri ja kunnossapitopäällikkö
Paikka:
Aika

Kerro nykyiset ongelmat nuohoimien kunnossapidon organisoinnissa?

Luettele nykyiset nuohoimien ongelmat?

Miten ongelmat voitaisiin ratkaista?

LIITE 4. Telan kunnossapidon keskittäminen Imatralle: kustannukset ja säästöt
Taulukko 22. Investoinnin kustannukset ja säästöt
Kustannukset

keur

Rakennuksen laajennus
Hiomakoneen perustus
Muut rakennus- ja sähkötyöt

xx
xx

Hiomakoneen siirtokustannukset
Hiomakoneen asennuskustannukset
Hiomakoneen sähköistys
Hiomakoneen hiontanestejärjestelmän siirto

xx
xx
xx
xx

Henkilöstön koulutus

xx

Kustannukset yhteensä

xx

Säästöt / Tulot

keur

Ulkopuolisen hionnan vähentyminen
Telojen määrä vuodessa
Yhden telan hionnan kesto
Hintaero ulkopuolinen - oma

xx kpl/vuosi
xx h/tela
xx eur/h

xx

Toimintojen yhdistäminen Eforassa
Henkilömäärän vähentyminen
Keskimääräinen vuosiansio + HSK

x hlö
x eur/vuosi

xx

Muut säästöt
Logististen kulujen pienentyminen Kaukopää
Varastointi muualla; Imatrankoski, Tutkimuskeskus
Hiomakoneen odotustunnit

xx
xx
xx
xx

Vuosittaiset säästöt yhteensä

xx

LIITE 5. Telan kunnossapidon keskittäminen Imatralle: investoinnin kassavirtalaskelma

Taulukko 23. Investoinnin diskontattu ja kumulatiivinen kassavirta
Vuosi

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€

Investoinnin tuotot/säästöt
- Investointikustannus

2014

-755 k€ -755 k€

Vuosittainen kassavirta ennen
diskonttausta

-755 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€ 296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

296 k€

Diskontattu kassavirta

-755 k€ 264 k€ 236 k€ 211 k€ 188 k€ 168 k€ 150 k€ 134 k€ 120 k€ 107 k€ 95 k€

85 k€

76 k€

68 k€

61 k€

54 k€

48 k€

43 k€

38 k€

34 k€

31 k€

Kumulatiivinen kassavirta

-755 k€ -491 k€ -255 k€ -44 k€ 144 k€ 312 k€ 462 k€ 596 k€ 715 k€ 822 k€ 917 k€ 1 003 k€ 1 079 k€ 1 146 k€ 1 207 k€ 1 261 k€ 1 309 k€ 1 352 k€ 1 391 k€ 1 425 k€ 1 456 k€

LIITE 6. Telahionnan keskittäminen Varkauteen: kustannukset ja säästöt
Taulukko 24. Investoinnin kustannukset ja säästöt
Investointikustannukset

keur

Uusien työntekijöiden rekrytointi
Rekrytointikulut
Henkilöstön koulutus

xx
xx
xx

Hiontakoneen huolto

xx

Kustannukset yhteensä

xx

Säästöt / Tulot ja logistiikkakustannukset
Ulkopuolisen hionnan vähentyminen
Telojen määrä vuodessa
Yhden telan hionnan kesto
Hintaero ulkopuolinen - oma

keur
xx
xx kpl/vuosi
xx h/tela
xx eur/h

Muut säästöt
Logististen kulujen pienentyminen Kaukopää
Varastointi muualla; Imatrankoski, Tutkimuskeskus
Hiomakoneen odotustunnit
Logistiikkakustannukset
Imatra-Varkaus-Imatra
Vuosittaiset säästöt yhteensä

xx
xx
xx
xx
-xx
-xx
xx

LIITE 7. Telahionnan keskittäminen Varkauteen: kassavirta
Taulukko 25. Investoinnin diskontattu ja kumulatiivinen kassavirta
Vuosi

2013

Investoinnin tuotot/säästöt
- Investointikustannus

-50 k€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€ 22 k€ 22 k€ 22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€ 22 k€ 22 k€ 22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

4 k€

4 k€

3 k€

3 k€

3 k€

2 k€

-50 k€

Vuosittainen kassavirta ennen
diskonttausta

-50 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

22 k€

Diskontattu kassavirta

-50 k€

20 k€

18 k€

16 k€

14 k€

12 k€

11 k€

10 k€

9 k€

8 k€

7 k€

Kumulatiivinen kassavirta

-50 k€ -30 k€ -13 k€

3 k€

17 k€

29 k€

40 k€

50 k€

59 k€

67 k€

74 k€

6 k€

6 k€

5 k€

5 k€

81 k€ 86 k€ 91 k€ 96 k€ 100 k€ 103 k€ 107 k€ 109 k€ 112 k€ 114 k€

LIITE 8. Palveluiden kiinnostavuuden arviointi portfolioanalyysissä
Taulukko 26. Painoarvot ja kriteerit kunnossapitopalveluiden kiinnostavuuden arvioinnissa
Painoarvo
50 %

Markkinoiden arviointi
Markkinakypsyys = Kannattavuus = Kilpailukyky
35 % Kilpailijoiden määrä
35 % Mahdollisuus myydä ulkopuoliselle
5 % Sitoo resursseja
15 % Kilpailijan sisääntulon helppous
5 % Kysynnän tasaisuus
5 % Paikallistuntemus
Painoarvo Sopivuus palvelustrategiaan
30 %
Sopivuus Eforan liiketoimintakehykseen (Efora Strategia)
40 % Sitoo alihankintakustannuksia
20 % Palvelun kysyntä
20 % Palvelun kriittisyys SE:lle
20 % Tukee ABB palveluportfoliota
Painoarvo Kyvykkyydet
20 %
Eforan valmius
25 % Oman porukan nykyinen osaaminen
25 % Laitteita / rakennuksia
10 % Työprosessien laatu
5 % Palvelun ylläpitokustannus
10 % Organisaation valmius business toimintaan
25 % Valmis asiakaspinta

1. Usea paikallinen kilpailija
1. On vain nykyisille myytävissä
1. Palvelulla huono arvontuottokyky
1. Kilpailijan on HELPPO tulla markkinoille
1. Sitoo paljon resursseja huonolla käyttöasteella (seisokki)
1. Ei henkilökohtaisia asiakaskontakteja, eikä tehdastuntemusta

5. Markkinoilla yksi monopoliyhtiö
5. Voidaan myydä myös muille toimialoille
5. Laaja palvelukokonaisuus
5. Kilpailijan on VAIKEA tulla markkinoille
5. Palvelua kysytään tasaisesti
5. Alueella toimitaan sopimusperusteisesti

1. Alihankintakustannukset alle 100 keur
1. On vain nykyinen asiakas ja laskeva kysyntä
1. Palvelun saatavuus ei aiheuta tuotantomenetyksiä, myös muita toimittajia
1. EI ABB:n ydinliiketoimintaa, ABB:llä ei myy kyseistä palvelua

5. Alihankintakustannukset ovat yli 500 keur
5. Palvelu kopioitavissa muille teollisuusalueille, kasvava kysyntä
5. Palvelu on SE:lle kriittinen, Efora ainoa toimittaja lyhyellä vasteajalla
5. ABB:n ydinliiketoimintaa ja tarvitsee Efora tukea markkinoille

1. Ei omaa osaamista, henkilöstö on koulutettava
1. Vaatii merkkittäviä investointeja palvelun tuottamiseen tai ylläpitämiseen
1. Palvelun tarvitsema työprosessi tuntematon, ei olemassa, kuvaamatta
1. Palvelu vaatii jatkuvaa kouluttamista ja sitoo ylläpitokustannuksia
1. Palvelun liiketoimintaosaaminen heikkoa
1. Ei valmiita asiakkuuksia

5. Oma osaaminen palvelun tuottamiseen olemassa
5. Palvelu ei vaadi suuria investointeja
5. Työprosessit ja palvelut kuvattu, seuranta sapissa
5. Palvelun elinkaari on pitkä, ei merkittävää ylläpiokustannuksia
5. Liiketoimintaosaminen hyvää, mittarit valmiina ja seurannassa
5. Palvelua toimitetaan jo muille kuin SE asiakkaille ja muille toimialoille

Euroa

LIITE 9. SK5:n ja SK6:n nuohoimien korjauskustannuksien kehittyminen

Muut kustannukset
Ulkop. Palv.
Oma työ
Materiaali

2009

2010

2011

2012

Vuosi

Euroa

Kuva 26. SK5:n korjauskustannuksien kehittyminen

Ulkop. Palv.
Oma työ
Materiaali

2009

2010
Vuosi

2011

Kuva 27. SK6:n korjauskustannuksien kehittyminen

2012

LIITE 10. Investointi SK6:n uusiin nuohoimiin
Taulukko 27. SK6:n uudet nuohoimet: kustannukset ja säästöt
Kustannukset

keur
KPL

Investointi uusiin nuohoimiin SK6:lle
Nuohoimen materiaali/osat
Asennustyö

keur/kpl
x
x

Kustannukset yhteensä

xx

Säästöt / Tulot

Vuosittaiset säästöt yhteensä

xx
xx
x

Oma projektityö

Kunnossapitotöiden vähentyminen
Korjattavat nuohoimet
Korjauskustannukset/nuohoin

xx
x

keur
xx
x
xx

xx

LIITE 11. Investointi SK6:n uusiin nuohoimiin: kassavirta
Taulukko 28. SK6:n uusien nuohoimien investoinnin kassavirta.
Vuosi

2013

Investoinnin tuotot/säästöt
- Investointikustannus

-77 k€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

-77 k€

Vuosittainen kassavirta ennen
diskonttausta

-77 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

30 k€

Diskontattu kassavirta

-77 k€

27 k€

24 k€

21 k€

19 k€

17 k€

15 k€

14 k€

12 k€

11 k€

10 k€

9 k€

8 k€

7 k€

6 k€

5 k€

5 k€

4 k€

4 k€

3 k€

3 k€

Kumulatiivinen kassavirta

-77 k€

-50 k€

-26 k€

-5 k€

14 k€

31 k€

46 k€

60 k€

72 k€

83 k€

93 k€ 101 k€ 109 k€ 116 k€ 122 k€ 127 k€ 132 k€ 137 k€ 140 k€ 144 k€ 147 k€

LIITE 12. Investointi SK5:n nuohoushöyryn lauhteenpoiston parantamiseen: kustannukset ja säästöt

Taulukko 29. SK5:n lauhteenpoiston investoinnin kustannukset ja säästöt
Kustannukset

keur

Investointi lauhteenpoistoon SK5:lle

xx

Kustannukset yhteensä

xx

Säästöt / Tulot
Kunnossapitotöiden vähentyminen
Poksivuotojen vähentyminen
Kustannukset/korjaus, sis. Materiaali
Vuosittaiset säästöt yhteensä

keur
xx
xx kpl
xx €/kpl
xx

LIITE 13. Investointi SK5:n nuohoushöyryn lauhteenpoiston parantamiseen: kassavirta
Taulukko 30. SK5:n lauhteenpoiston investoinnin kassavirta.
Vuosi

2013

Investoinnin tuotot/säästöt
- Investointikustannus

-54 k€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

-54 k€

Vuosittainen kassavirta ennen
diskonttausta

-54 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

35 k€

Diskontattu kassavirta

-54 k€

31 k€

28 k€

25 k€

22 k€

20 k€

18 k€

16 k€

14 k€

13 k€

11 k€

10 k€

9 k€

8 k€

7 k€

6 k€

6 k€

5 k€

5 k€

4 k€

4 k€

Kumulatiivinen kassavirta

-54 k€

-23 k€

5 k€

30 k€

52 k€

72 k€

90 k€ 106 k€ 120 k€ 132 k€ 144 k€ 154 k€ 163 k€ 171 k€ 178 k€ 184 k€ 190 k€ 195 k€ 200 k€ 204 k€ 207 k€

