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1 Johdanto 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähkökäytön johtajan palvelun kehittämistä Are 

Oy:ssa.  Tavoitteena oli selvittää tutkimuksen avulla, miten käytön johtajat toimivat ja 

mitä asioita heidän mielestään pitäisi kehittää yrityksessä. Tässä opinnäytetyössä on 

avattu käytön johtajan tehtäviä konkreettisella tavalla ja esitetty käytön johtaja palvelun 

palvelunkuvaus. Työn antaa kattavan kuvan sähkökäytön johtajan palvelukuvauksesta 

ja kehittämisestä. 

 

Suomessa sähkötöiden sekä sähkölaitteistojen korjaus-, huolto- ja käyttötöiden tekemi-

nen on luvanvaraista, pois lukien sähkötöiden tekemisen edellytyksiä koskevat poikkeuk-

set, jotka on määritelty sähköturvallisuuslaissa.  Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maalli-

koille sallitut sähkötyöt, jotka aiheuttavat vähäistä vaaraa.  Maalikoille on sallittu sellaiset 

käyttötyöt, jotka tehdään kosketussuojaisissa rakenteissa tai tehtävä- tai laitteistokohtai-

sesti, joista on annettu perehdytys ja laitteisto on suojattu tahattomalta kosketukselta. 

(1.) 

 

Kun tehdään luvanvaraisia sähkötöitä, tulee olla joko sähkötöiden johtaja yrityksen pal-

veluksessa tai sähkökäytön johtaja. Sähkötöiden johtaja vastaa mm. sähkölaitteistojen 

rakentamisesta ja korjauksesta. Kun taas sähkökäytön johtaja vastaa sähkölaitteiston 

käyttämisestä ja soveltuvien osin korjaus- ja huoltotöistä. (1.) 

 

Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 § 6 on määritelty, miten sähkölaitteistoja tulee käyt-

tää.  

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjat-
tava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti 
niin, että: 
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 
Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä säädettyjä edellytyksiä, sitä ei saa saattaa 
markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön. (1.) 

 

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 § 88 mukaisesti Suomessa sähköturvallisuusviran-

omaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Sille kuuluu sähköturvallisuus-

lain valvonta. (1.) Tukes valvoo mm. sähkölaitteistoja, sähkötöiden tekemistä sekä säh-

kötarkastustoimintaa.  
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Sähkölaitteistojen osalta valvontaa on mm., että laitteistojen rakentajilla on oikeudet har-

joittaa sähkölaitteistojen rakennustoimintaa ja että laitteistoja käytetään oikein. Kunnos-

sapito on asianmukaista ja riittävää, teetetään tarvittavat määräaikaistarkastukset sekä 

nimetään vaativimmille laitteistoille vastuuhenkilöksi käytön johtaja. (2.) 

 

Sähkölaitteisto, jonka rakentamiseen ja käyttämiseen edellytetään käytön johtajaa, mää-

ritellään sähköturvallisuuslain 1135/2016 § 60 :ssä. Tällaisten sähkölaitteistojen haltijan 

tulee nimetä ammattipätevä vastuuhenkilö, käytön johtaja, huolehtimaan sähkölaitteiston 

käytön turvallisuudesta. Tällaisia laitteistoja olisivat suurjänniteosia sisältävät laitteistot 

tai muutoin vastaavankokoiset laitteistot. (2.) 

 

Suomessa Tukes pitää rekisteriä sähkölaitteistoista ja käytön johtajista. Tällä hetkellä 

8/2018 Suomessa on 1 303 käytön johtajaa nimettynä rekisteriin. Käytönjohtajaa edel-

lyttävien sähkölaitteiston lukumäärä on yhteensä 4 409 kpl. Kuviosta 1 nähdään, että 

käytön johtajia on suurimmaksi osaksi 2C -sähkölaitteistoluokassa, joka tarkoittaa, että 

sähkölaitteistossa on yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia. 2D luokka on suuritehoisia 

pienjänniteliittymiä ja 3C luokka on verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähkö-

verkko. (3.) 

 

 

 

Kuvio 1. Luokiteltujen sähkölaitteistojen määrä Suomessa. 

 

 

2C; 4183

2D; 130
3C; 96

Sähkölaitteiston määrä, kpl

2C

2D

3C
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2 Are Oy 

 

Are Oy:n historia alkaa vuodesta 1924, jolloin Jyväskylässä perustettiin Keski-Suomen 

Sähköliike. 1927 se alkoi myydä myös autoja. Niiden omistukset erotettiin 1929, ja auto-

liikkeen nimeksi tuli Keski-Suomen Auto. Vuonna 1938 molemmat liikkeet saivat yhteis-

nimen ARE, josta vuonna 1941 muodostettiin osakeyhtiö. Sähkö-Aren toiminta laajeni 

vähitellen koko maahan ja yritykselle muodostettiin tytäryhtiöitä. (5.)  

 

Sodan jälkeen autoliikkeenä hyvin tunnettu Are tuli maaseutusähköistämisen myötä tun-

netuksi myös sähköliikkeenä vähitellen koko maassa. 1970-luvun alussa Sähkö-Are 

ohitti Auto-Aren liikevaihdolla mitattuna. Sähkötukkuoikeudet Are sai vuonna 1960. (5.) 

 

Vuosi 1986 oli Aren peruskorjausvuosi. Luovuttiin sähkötukkukaupasta, rautakaupasta, 

traktorikaupasta ja LV-urakoinnista ja päätettiin keskittyä sähköurakointiin, autokaup-

paan ja kodintekniikkakauppaan. Sähköurakoinnissa Are on kolmen suurimman jou-

kossa Suomessa ja ehdoton ykkönen alan viennissä. (5.) 

 

Vuonna 1988 yhtiön osake-enemmistö siirtyi Kansallis-Osake-Pankille ja seuraavana 

vuonna yrityksen sähköurakointi ja nimi siirtyivät Imatran Voiman ja Hankkija-Tekniikan 

yhteisomistukseen. Hankkijan tytäryhtiöksi se tuli 1989 ja oli tuolloin Suomen kolman-

neksi suurin sähköurakoitsija ja harjoitti vientiä. Vuonna 1989 liikevaihto oli 256 miljoo-

naa markkaa ja henkilöstöä oli 365, kun henkilöstöä oli parhaimmillaan itsenäisenä yri-

tyksenä ollessa ollut 1 200. (5.) 

 

1990-luvulla Are siirtyi Onnisen omistukseen ja saman vuosikymmenen aikana muodos-

tettiin Onvest-konserni, jossa eriytettiin asennus- ja huoltotyöt Areen ja tukkukauppa On-

niseen. 2000-luvulla Aren toimintaan tuli talotekniikan urakoinnin lisäksi kiinteistöpalvelut 

ja korjausrakentaminen, ja sitten painopiste siirtyi urakoinnista kiinteistöjen ylläpitoon ja 

huoltoon. (5.) 

 

2.1 Are Oy on talotekniikkatalo 

 

Suomen suurempiin kuuluva talotekniikkatalo tarjoaa kiinteistön koko elinkaaren kattavat 

talotekniikan palvelut aina suunnittelusta ja urakoinnista jatkuvaan ylläpitoon ja korjaus-

rakentamiseen saakka. Yritys on viime vuosina kasvattanut liikevaihtoaan ja sekä saanut 
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lisää asiakkaita kovasti kilpailulta kiinteistöhuoltoalalta. Aren vahvuuksia ovat monialai-

nen kiinteistöhuolto ja talotekniikkaurakointi. Are tuottaa lähes kaikkia kiinteistö- ja talo-

tekniikkapalveluita kiinteistö- ja talotekniikkapalvelut asiakkaille. Tulevaisuudessa Are 

pyrkii kasvamaan Suomen suurimaksi kiinteistöhuoltoyritykseksi, jolla on tarjolla moni-

puolisia palveluita isojen kiinteistön omistajille. Are kehittää asiakkaiden kanssa palve-

luita, joista viimeisimpiä on aurinkosähkökonsepti, jossa Are tuottaa kokonaisratkaisuna 

tarveselvityksestä tuotantoon saakka. (5.) 

 

Are tuottaa monipuoliset kiinteistön palvelut koko kiinteistön elinkaaren ajan uudispro-

jekteista, ylläpito- ja huoltopalveluista aina saakka. Kuviossa 2. on esitetty palvelusekto-

reiden linkitykset toisiinsa. (5.) 

 

 

 

Kuvio 2. Are Oy:n palvelusektorit (5). 

 
Arella on kolme maantieteellistä liiketoiminta-aluetta, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä-

Suomi, jokainen tarjoaa kaikkia talotekniikan palveluita, kuten uudisprojekteja, ylläpito ja 

huolto ja modernisointi. Kuviossa 3. on esitetty Aren matriisiorganisaatiokaavio.  
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Kuvio 3. Are Oy:n organisaatiokaavio (5). 

 

Moderni talotekniikka antaa hyvät mahdollisuudet saavuttaa kiinteistön ympäristötavoit-

teet sekä uusissa että peruskorjattavissa rakennuksissa.  Are on suuri suomalainen ra-

kennusyritys, jolla on kattava talotekninen osaaminen ja useiden vuosien kokemus lu-

kuisista eri kiinteistöistä. Sen palvelutarjontaan kuuluvat kaikki kiinteistöjen talotekniset 

ratkaisut, joiden yhteensovittaminen on helppoa, sillä kaikki kiinteistön rakentamiseen 

tarvittava osaaminen voidaan hankkia yhdestä paikasta.  Laajimmillaan Aren tarjoamiin 

kokonaisratkaisuihin sisältyy kiinteistöhuolto energiatakuineen. (5.) 

 

2.2 Are Oy:n käytönjohtopalvelut 

 

Yksi Aren palveluista on käytönjohtajapalvelut, joka on lakisäänteinen. Se perustuu säh-

köturvallisuuslakiin, jossa on määritelty käytön johtajan tehtävät. Are tarjoaa sähkölait-

teistojen käytönjohtajapalveluita valtakunnallisesti kaikkiin kiinteistötyyppeihin. Ammatti-

taitoiset käytön johtajat varmistavat, että sähköturvallisuuslakia noudatetaan sähkölait-

teiston käytössä ja huollossa. Turvallisuuden ja toimivuuden ohella Are huolehtii sähkö-

järjestelmien vuosi- ja määräaikaishuoltojen toimivuudesta, järjestelmien energiatehok-

kuudesta ja toiminnan kehittämisestä. Laadukkaiden käytönjohtajapalvelujen piirissä on 

useita satoja kohteita. Jokaisella alueella ja jokaisessa palveluissa on käytönjohtopalve-

luita tuottavia henkilöitä. (5.)  
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3 Käytönjohtaja 

 

Ensimmäinen sähkölaki vuonna 1902 ei tuntenut sähkökäytön johtaja terminä. Ensim-

mäistä kertaa vuonna 1974 kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä KTMp 

207/1974 otettiin kantaa virallisesti sähkölaitoksen hoitajan pätevyysvaatimuksiin ja työ-

suhteeseen sähkölaitoksen haltijan palveluksessa.  Vuonna 1979 annetussa päätök-

sessä KTMp 991/1979 sähkölaitteistojen käytön johtajasta, silloin tuli termi käytön johtaja 

käyttöön. Tuolloin tuli myös sivutoimisen käytön johtajan määritelmä. Haltijan, jonka ei 

ollut aiemmin vielä tarvinnut nimetä sähkölaitteiston hoitajaa KTMp 207/1974 mukaisesti, 

oli nyt nimettävä käytön johtaja yli 1 000 voltin nimellisjännitteellä toimiville laitteistoille 

1. tammikuuta 1982 mennessä. (4.) 

 

Vuoteen 1974 asti esimerkiksi maaseudulla oli usein nimetty niin sanottuja muuntajan 

hoitajia, jotka olivat tyypillisesti maallikoita. Heillä oli oikeudet muun muassa vaihtaa su-

lakkeet muuntajalla. Sähkölaitteiston hoitajia oli siis ollut aiemminkin, mutta laki ei vaati-

nut sitä. (4.) 

 

Vuonna 1991 käytönjohtajuuden piiriin tulivat myös pienjännitelaitteistot, joiden liittymä-

teho oli yli 1600 kVA KTMp 1188/91 päätöksellä. Laitteiston haltija on velvollinen hank-

kimaan riittävän pätevän henkilön laitteistonsa käyttöä hoitamaan, kuten asia on eri ase-

tuksissa sanottu vuodesta 1974 asti. Lisäksi lainsäädäntö on ottanut kantaa jo aiemmin-

kin laitteiston turvallisuuteen ja kunnossapitoon. (4.) 

 

Nykyjään sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 § 60 mukaisesti käytönjohtaja nimetään 

seuraaville sähkölaitteistoille käyttötöitä varten seuraavasti: 

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos: 
1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun otta-
matta enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölait-
teita tai niihin verrattavia laitteistoja; tai 
2) sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteis-
tölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 
summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. (1.) 

 

Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 § 44 mukaisesti sähkölaitteistot jaetaan niiden var-

mennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä kunnossapito-ohjelmaa koske-

vien vaatimusten osalta luokkiin seuraavasti: 

 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuo-
neistoa; 
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b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivir-
tasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 
 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ot-
tamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellis-
jännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiin-
teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 
summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. 
 
3) luokan 3 sähkölaitteisto: 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko. 
Sähkölaitteistoluokitusta ei sovelleta viestintäverkkojen, hissien, ilma-alusten eikä 
maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin. (1.) 

 

Kuviossa 4 on esitetty yksinkertaisesti sähkölaitteisto luokat 2. ja 3. 

 

 

Kuvio 4. Sähkölaitteistoluokat. 

 

Sähkölaitteiston haltija on nimettävä käytönjohtajan luokan 2c, 2d ja luokan 3c sähkölait-

teistoon.  

 

3.1 Käytönjohtajan vaatimukset 

 

Käytönjohtajaa koskevat vaatimukset ovat koulutus, työkokemus, ammattitaito ja päte-

vyystodistus. Pätevyystodistuksella arvioidaan, että henkilöllä on riittävä koulutus ja työ-

kokemus oikeus johtaa ja tehdä sähkökäyttö ja -töitä. Kuitenkin pääsääntöisesti sähkö-
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laitteiston haltija ja käytön johtaja tekevät sopimuksen, joka perustuu kaupalliseen toi-

mintaan. Miten sitten sähkölaitteiston haltija osaa hankkia ammattitaitoisen käytön joh-

tajan huolehtimaan sähkölaitteiston turvallisuudesta? Oikeastaan käytön johtajan am-

mattitaidon loppujen lopuksi ratkaisee sähkölaitteiston haltija, kun hankkii sähkölaitteis-

tolle käytön johtaja. Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 §61 on annettu tiettyjä vaatimuk-

sia käytön johtamiseen: 

Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Käytön 
johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla on 
sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. 
Lisäksi henkilö, joka ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, voi olla käytön 
johtajana, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään enin-
tään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000 vol-
tin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta. 
 
Sähköverkonhaltijan käytön johtajan palvelussuhteeseen sovelletaan, mitä sähkö-
markkinalaissa säädetään. (1.) 

 

Puolestaan sähkömarkkinalaissa 588/2013 §6 on määritelty seuraavasti sähkökäytön 

johtajasta:  

 
Sähkömarkkinalaissa sähköverkkoverkkoluvan hakijan hakijalla on palvelukses-
saan sellainen käytön johtaja sekä, jos hakija suorittaa sähkötöitä, sähkötöiden 
johtaja, joka täyttää sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetyt kelpoisuusvaa-
timukset. (5.) 
 

Käytön johtaja voi olla siis luonnollisesti sähkölaitteiston haltijan tai sähköverkkoyhtiön 

palveluksessa. Nykyään sähkölaitteiston haltijat tekevät yleensä kunnossapitoyrityksen 

kanssa sopimuksen sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapidosta, jolloin myös voidaan 

tarjota käytön johtopalveluita kunnossapitoyrityksen kautta. Haltijan ja käytön johtajan 

työnantajan välillä on oltava sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Enintään 

kolmen muuntamon kohteissa riittänee pätevyyden omaava henkilö, jonka kanssa on 

tehty sivutoiminen käytön johto sopimus. Käytönjohtajana voi toimi seuraavalta tavalla: 

 

1. Sähkölaitteiston haltijan palveluksessa 

2. Sähköverkkoyhtiön palveluksessa 

3. Sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapitoyrityksen kunnossapitosopimuk-

sen kautta 

4. sivutoimisena käytönjohtajana, jolloin rajoittuu 3 muuntamoon. 

Jos käytön johtaja ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa: 

Laitteistoon voi kuulua enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kV muun-
tamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1000 V nimellisjännitteistä kytkin-
laitosta tai käytön johtajan edustaman yrityksen on tehtävä sähkölaitteiston haltijan 
kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus, joka on voimassa käytön-
johtajuuden ajan. 
Kunnossapitosopimus edellyttää, että käytönjohtajan työnantajalla on oikeus 
tehdä sähkötöitä. Käytettävissä on oltava riittävä henkilöstö tavanomaisen ylläpi-
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tohuollon ja viankorjauksen suorittamiseksi. Erityistyöt, kuten muuntajien, katkaisi-
joiden tai suojareleiden koestukset ja huollot, voidaan tilata niihin erikoistuneilta 
yrityksiltä. (7.) 

 

Vuonna 2012 Sähköinfo teki kyselyn SÄKPY:n (Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys 

SÄKPY) toimeksiannosta Kysely käytönjohtajan tehtävien hoitamisesta. Se lähettiin 752 

käytön johtajalle ja kyselyyn vastasi 369 käytön johtajaa. SÄKPY:n jäsenistö koostuu 

teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon 

yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista. (8; 9.) 

 

Vuoden 2012 kyselyyn vastanneista käytön johtajista oli 56 % on sähkölaitteiston haltijan 

palveluksessa ja 25 % kunnossapitosopimuksen kautta ja 18 % sivutoimisena käytön 

johtaja. Pitänee huomioida tutkimuksessa SÄKPY: n jäsenistön koostumus. Kyselyn tu-

loksesta voidaan todeta myös, että syy käytön johtajana toimiseen oli suurin osa vastan-

neista, 58 % työtehtävät laitteiston haltijan palveluksesta edellyttävät ja 13 % työtehtävät 

sähköurakoitsijan palveluksessa edellyttävät. (9.) 

 

Käytön johtajalla on oltava kyseisiin töihin oikeuttava pätevyystodistus. Siitä, minkälaista 

pätevyyttä eri tehtävät edellyttävät, säädetään sähköturvallisuuslaissa (1.). Käytön joh-

tajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyydenarviointilaitos. Suo-

messa sähköturvallisuuslain mukainen sähköpätevyystodistuksien arvioijana toimi Hen-

kilö- ja yritysarviointi SETI Oy. Suomessa sähköpätevyyksiä on neljä.  

 
1) Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön johta-

jana kaikissa sähkö- ja käyttötöissä. 
 
2) Rajoitettu sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan enintään 1 000 voltin vaihto-

jännitteisten ja enintään 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -lait-
teistojen sähkötöiden johtajana sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteis-
ten sähkölaitteistojen käytön johtajana. 

 
3) Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1 000 voltin vaihtojännitteisten 

ja 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden 
johtajana sekä käytön johtajana. 

 
4) Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 000 

voltin vaihtojännitteiseen tai enintään 1 500 voltin tasajännitteiseen verkkoon 
liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden korjaustöissä. (1.) 

 

Taulukossa 1. on esitetty, millaisen sähkölaitteiston käytön johtajana pystyy olemaan 

tietyn pätevyystodistuksen omaava henkilö toiminaan.  
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Taulukko 1. Käytönjohtajan pätevyys eri sähkölaitteistoluokissa.  

Huomautus 1). enintään 20 kV sähköverkko 2) enintään 1 000 V:n osia. 

 

Pätevyys / sähkölaitteistoluokka 2C 2D 3C 

Sähköpätevyys 1 X X X 

Rajoitettu sähköpätevyys 1 X X X (1 

Sähköpätevyys 2 - X (2 - 

Sähköpätevyys 3 - - - 

 

Pitänee huomioita, että rajoitettu sähköpätevyys 1 teoriassa oikeuttaa toimimaan säh-

köluokan 3C kohteissa, rajoituksena enintään 20 kV:n sähköverkko.  Sähköpätevyys 2 

teoriassa oikeuttaa toiminaan sähköluokan 2D sähkölaitteistossa, jossa on enintään 

1 000 V:n osia. Voidaan myös jakaa tehtäviä, että sähköpätevyys 1 oikeuden omaan 

henkilö hoitaa sähkölaitteiston suurjännite osia ja sähköpätevyys 2 oikeuden omaan 

henkilön enintään 1 000 V:n osia. 

3.2 Käytönjohtajan tehtävät 

 

Käytön johtajan tehtävät on määritelty Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 § 62 seuraa-

vasti: 

 Käytön johtaja vastaa siitä, että: 
 1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan tätä lakia;  
 2) sähkölaitteisto on tämän lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana; 
 3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opas-
tettuja. (1.) 

 

Käytön johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä 

ammattitaitoaan. Käytön johtajan tehtävänä on johtaa laitteiston turvallista käyttöä. Säh-

köturvallisuuden asiantuntijana hän huolehtii siitä, että hänen ja sähkölaitteiston haltijan 

vastuulle ja valvontaan annetut tehtävät tulevat suoritetuiksi. Ja vastaa siitä, että laitteis-

tolla on kunnossapito-ohjelma, sitä noudatetaan ja määräaikaistarkastukset tehdään 

ajallaan. (2.) 

 

Vastuut ovat suoraan käytönjohtajalle osoitettuja velvoitteita eikä niitä voi sopimuksella 

siirtää. Vastuisiin liittyviä tehtäviä tai töitä voidaan kuitenkin siirtää toisen henkilön suori-

tettavaksi. (2.) 
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Tukes on ohjeistanut tiedotteellaan “Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johta-

jille”, mitkä voisi olla käytön johtajan tehtävät käytännössä:  

Lain edellyttämän turvallisuustason ylläpitämiseksi käytön johtajan tulee käytän-
nössä vastata ja huolehtia mm. siitä, että: 

• sähkölaitteiston käyttö sekä suur- että pienjännitteisten osien osalta on 
turvallista 

• sähkölaitteistolle on laadittu laitteistokohtainen, sähköturvallisuuden yllä-
pitävä, kalenteriaikaan (mahdollisesti käyttöön) sidottu kunnossapito-oh-
jelma 

• laitteistolle tehdään kunnossapitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja 
töiden suorituksesta pidetään kirjaa 

• sähkölaitteiston kuntoa valvotaan huollon ja kunnossapidon lisäksi käyttä-
jien omien toimien ohessa tehtävällä ns. käyttöseurannalla 

• havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti 

• sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkas-
tukset (valtuutettu tarkastaja tai laitos) 

• pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan ja dokumentoidaan 
siten, että puutteet voidaan osoittaa korjatuiksi 

• laitteiston lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty säädösten edel-
lyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset 

• haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu 

• sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaa-
viot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla 

• laitteistoa koskevat ilmoitukset ja niihin liittyvät muutokset tehdään Tuke-
sin rekisteriin 

• sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti teke-
villä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä am-
mattitaito ja henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä. (10.) 

 

Myös Järvi-Suomen energia on määritellyt omissaan dokumenteissaan mitkä olisivat 

käytön johtajan tehtäviä: Käytön johtaja vastaa siitä, että sähkölaitteisto käytettään tur-

vallisesti. Lisäksi hän vastaa siitä, että käyttöhenkilöstö on riittävän ammattitaitoinen ja 

riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Käytön johtaja hoitaa tehtävät itse tai jakaa niitä muille. 

Käytönjohtaja vastaa kunnossapitosuunnitelman sisällöstä ja sen toimivuudesta. Käytön 

johtaja tehtävä on huolehtia siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudetaan 

sähköturvallisuuslakia sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Käytönjohtaja 

vastaa määräaikaistarkastusien suorittamisesta ja niissä havaittujen puutteiden korjaa-

misesta annetun määräajan puitteissa. Käytön johtaja vastaa kunnossapitosuunnitela-

masta. Käytön johtaja vastaa käyttötoiminnan operatiivisesta kokonaisvastuusta. (11.) 

 

Espoon kaupungin muuntamoiden käytönjohto tehtävät palveluhankinta tarjouspyynnös-

sään ovat määritelleet käytönjohtajan tehtäviä, joita ovat seuraavat: 

Perustehtävänä: 

• on suorittaa kaksi vuositarkastusta ao. kiinteistössä ja kaksi muuntamo-
tarkastusta ja tarkastuspäiväkirjan laatiminen sekä viranomaistarkastuk-
siin osallistuminen. 
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Erillislaskutuksena: 

• huoltojen järjestäminen  

• dokumenttien arkistointi  

• käyttötoimenpiteisiin osallistuminen  

• kunnossapitotöiden teettämien  

• teettää ja valvoa mahdollisesti tarvittavat muuntamoiden ja kojeiston huol-
lot ja korjaukset. (12.) 

 
 

Sähkölaitteiston haltijalla on oma vastuusta, sähköturvallisuusasioissa, niitä ovat: 

• annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa säh-
kölaitteiston käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä.  

• huolehdittava siitä, että sähkölaitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkail-
laan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti 

• huolehdittava, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuu-
den ylläpitävä kunnossapito-ohjelma  

• huolehdittava säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta. 

• annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus-, 
muutos- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista. (6.) 

 

Vuonna 2012 Sähköinfo teki kyselyn SÄKPY:n (Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys 

SÄKPY) toimeksiannosta Kysely käytönjohtajan tehtävien hoitamisesta. Se lähettiin 752 

käytönjohtajalle ja kyselyyn vastasi 369 käytönjohtajaa. Kyselystä selvisi, että käytönjoh-

tajan tarkastuksiin kuuluvat mm.: keskuksen tarkastaminen, keskuksen kosketussuojien 

tarkastaminen, merkintöjen tarkastus ja keskustilojen lukitus toimivuus. (9.)  

 

3.3 Käytönjohtajan nimeäminen 

 

Käytön johtajan nimeäminen on sähkölaitteiston haltijan vastuulla. Haltija voi nimettä sen 

omasta organisaatiosta joko tehdä sopimuksen huolto- ja kunnossapitosopimuksen yri-

tyksen kanssa tai tehdä sopimuksen sivutoimisen käytön johtajan kanssa. Sopimuk-

sessa on syytä mainita mm. vastuualueet, tehtävät ja korvaukset. Sivutoimisen käytön 

johtajan sopimus löytyy esim. Sähköinfon Severi tietokannasta. Sähkölaitteiston haltijan 

on nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöön-

otosta. Kun käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin 

lyhytaikaisen poissaolon vuoksi on nimettävä uusi käytön johtaja myös kolmen kuukau-

den kuluessa. (1.) 
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4 Palvelumuotoilu 

 

Asiantuntijapalvelu on hyötyä tuottava vaihdon väline. Ne perustuvat erikoisosaamiseen 

aineettomia toimintoja, jotka oleellista osin tuotetaan, markkinoidaan ja kulutetaan sa-

mana aikaisesti. Vasta palveluihin liittyvä erikoisosaaminen tekee niistä asiantuntijapal-

veluja. Asiantuntijapalveluksi on alettu nimittää palveluilta, jossa tiedon, asiantuntijuuden 

ja erikoisasiantuntemuksen osuus on huomattava. (13, s. 9) 

 

Asiantuntijapalveluita ovat usein aineettomimpia palveluilta, Ne ovat ohjeita, neuvoja ja 

ideoita. Asiakas ei välittämättä pysy tekemään täsmällistä tilausta, koska hän ei pysty 

määrittelemään tarpeitaan ja eikä asiantuntija pysty esittämään ratkaisua asiakaan pul-

maan ilman perehtymistä ja esitutkimuksia. Palvelut syntyvä palvelujen tuottajan ja asia-

kaan yhteistyönä. (13, s. 11) 

 

4.1 Tuotteistaminen 

 

Lehtinen & Niinimäki mukaa palveluiden markkinointi ja tuotteistaminen ei ole yleisti 

tehty. Tämä johtuu siitä, että palveluita ei ole osattu, ei ole tarvinnut eikä aina ole edes 

saanut markkinoida. Monesti on ollut luonnostaan ylikysyntään tai jollakin toimijoilla on 

ollut paljonkin asiakkaita. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen on asiakkaalle tarjotta-

van palvelun määrittelyä, kuvaamista, suunnittelua, kehittämistä, tuottamista. Tuotteis-

taminen ei ole standardointia eikä palveluiden määrittelyä vaan palvelutuotannon täs-

mentämistä ja jäsentämistä hallittavampaan muotoon. Tuotteistetulla palvelulla tarkoite-

taan usealla asiakkaalle myytävää kokonaisuutta, joka konseptoinnin tulos ja sillä tarkoi-

tetaan kuvausta tuotteen muodosta, toiminnoista sekä siitä mitä tuotteen tulisi sisältää. 

(13, s. 30.) 

 

Asiantuntijapalveluiden tuotteistamiseen suunnittelun kannalta tärkeitä asioit ovat ydin-

palvelu ja tukipalvelut, palveluprosessi, palvelustrategia mukaan lukien räätälöinti ja 

standardointi, tuotteistamisen vaiheet ja tasot, brändäys ja hinta-laatusuhde. (13, s. 31.) 

 

Palveluprosessin suunnittelussa, määritellään mitä kaikkea on tehtävä palveluntuotta-

miksi. Tuottamisen osallistuvien roolit ja vastuualueet tulee täsmentää. Josta tehdään 

prosessimalli, jossa tuodaan, esittele asiakkaalle näkyvien ja näkymättömineen toimen-

piteiden raja. (13, s. 38.) 



14 

  

 

Tuotteistaminen vähentää henkilökohtaista kiirettä ja stressiä. Hyvä tuotteistustuki aut-

taa suunnittelemaan paremmin omaan työtä.  Kun tavoitteen on markkinoille tarjottava 

tuote, koulutus ja itseopiskelu saa aivan uuden motivaation. Tuotteistaminen on sitten 

oppimisen keskeinen apuväline. Hyvä palvelu muodostuu henkilön osaamisen ja tuote-

tuen yhdistelmästä. (14, s. 17.) 

 

Tuotteistamien parantaa tehokkuutta monella tavalla. Se parantaa kehitystyön tehok-

kuutta antamalla sille selkeät tavoitteet ja pakottaa analysoimaan ja systematisoimaan 

toimintaprosesseja, jolloin työvaiheet selkiintyvät ja rationalisoituvat, Lisäksi tuotteista-

minen antaen mahdollisuuksia työnjakoon ja henkilöiden osaamisen parempaan hyö-

dyntämiseen. (14, s. 18.) 

 

Tuotteistaminen parantaa laatua suurelta osin samoista sysitä kuin tuottavuuttakin. Toi-

minta systematisoituu, toiminnan suunnittelu paranee, kiire vähenee, tavoitteet ja laatu-

kriteerit täsmentyvät, koulutus tehostuu, laadunarviointi ammattimaistuu ja asiakkaiden 

odotukset muodostavat selkeämmäksi.  (14, s. 19.) 

 

Asiakas tunnistaan tuotteistetun palvelun paremmin tarjonnasta, siihen helpompi ja no-

peampi perehtyä ja sitä on helpompi verrata muihin palveluihin. Tuotteistaminen helpot-

taa siten asiakkaan valintaa ja johtopäätöksiä. Kun palvelu on tuotteistettu asiakas voi 

paremmin luottaa siiten vaan hän saa testatun ja valmiin palvelun, siitä hän on myös 

valmis maksamaan enemmän. Tuoteajattelun auttaa myös organisaatiossa sisällä nä-

kemysten yhdensuuntaistamisessa. Yhtenäinen toiminta näkyy selkeytenä yrityksen 

imagossa. (14 s. 21.) 

 

4.2 Palvelupaketti 

 

Lehtinen & Niinimäki mukaan palvelut muodostuvat ydinpalveluista ja lisäpalveluista. 

Tätä kokonaisuutta kutsutaan palvelupaketiksi.  Palvelupaketti suunnitellaan ja koota 

ydinpalvelun ympärille. Joskus asiakas kiinnostuu ja hyötyy ydinpalvelusta vasta, kun 

sen ympärillä on rakennettu joukko lisäpalveluita. Palvelupaketti pyritään rakentamaan 

siten, että asiakas kokee myönteisiä kokemuksia, jopa elämyksiä ennen ydinpalveluiden 

käyttöä, ydinpalvelun aikana ja ydinpalvelun käytön jälkeen.  Ydinpalvelu on asiakkaalle 

tarjottavan palveluntuotteen oleellisin ominaisuus. Lisäpalvelut antavat asiakkaalle 
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enemmän valinnan mahdollisuuksia ja tekevät palveluprosessin mahdollisimman miel-

lyttäväksi asiakkaan kannalta. (13, s. 39.) 

 

Asiakkaat voivat pitää kaikkien tiettyä palvelua tarjoavien organisaatioiden ydinpalvelua 

samansisältöisenä. Ydinpalvelun differointi onkin usein hankalaa. Silloin palvelut voi-

daan erilaistaa kehittämällä lisäpalveluita. Ne voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeita vas-

taavaksi, jolloin pohjalla olisikin standardipalvelu. Palvelu voi koostua myös monista 

standardoidusta moduuliosista, jolloin räätälöinti tapahtuu moduuliosien kokonaisuutta 

muuttamalla. (13, s. 40.) 

 

Palvelun sisältöä määritellessä voidaan käyttää apuina prosessikuvauksia. Prosessit 

muodistavat toisiinsa eri tavoin sidoksissa olevista toimintoketjuista, joiden avulla palve-

lut tuotetaan.  Prosessien kuvaamisen hyöty on siinä, että kuivausten avulla voidaan 

täsmällisemmin määritellä, ketkä osallistuvat palvelun tuottamiseen, missä vaiheessa ja 

kuinka pitkäksi ajaksi. Samaan toimintakaavioon voidaan myös kirjata myös ne palvelun 

osat, jotka asiakkaan odotetaan itse tekevän, jolloin kaavion muodostaa pohjan koko 

yhteistyölle. (13, s. 41.) 

 

Käytön johtaja on asiantuntija asiakkaan sähkölaitteistossa. Käytönjohtajan palvelut ovat 

ydinpalvelu, jonka lisäksi voidaan myös tarjota tuki- ja lisäpalveluita.  Palvelupaketiksi 

kutsutaan palvelua, johon kuuluvat ydinpalvelut ja tukipalvelut. Kuviossa 5. on esitelty 

palvelutuotteen rakenne. Ydinpalvelu on se palvelu, jota asiakas varsinaisesti haluaa, 

Tukipalvelut taas tekevät ydinpalvelun käytön ja tuotteistamisen mahdolliseksi tai ne ovat 

lisäpalveluita, jotka antava asiakkaalle enemmän valinnanmahdollisuuksia ja vaihtoeh-

toja. Tavoitteena on saada tuote näyttämään asiakkaan juuri hänelle sopivalta. 

 

Tukipalveluiden lisäämisellä voidaan nostaa palvelun laatumielikuvaa asiakakan mie-

lessä. Tuki- ja lisäpalveluiden antaminen on aina tuotesuunnittelupäätös, jossa koko 

henkilöstön on toimittava johdonmukaisesti. 
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Kuvio 5. Palvelutuotteen ydinpalvelut ja tukipalvelut (14, s. 64). 

 

Palvelupaketti voidaan myös koota osapalveluista muodostuvista kokonaisuutena. On 

asiakaslähtöistä kuvata esim. niitä peruselementtejä, joita on tarjolla ja sitten helpottaa 

asiakkaan valintapäätöstä tarjoamalla esim. kolme etukäteen mietittyä kombinaatiota. 

esim. 1) peruspaketti, 2) peruspalvelupaketti ja 3) erikoispaketti, joka muodostuu perus-

paketista ja lisäosista räätälöidystä eri asiakkaiden tarpeiden mukaan. (14, s. 64.) 

 

Monesti asiakkaat haluavat räätälöity laaja-alaista palvelua, mutta haluavat vain maksaa 

riisutun palvelun hinnan. Jos kilpailija tarjoaa rajattua palvelua korostaen voimaaksi hin-

taa, on rakennettava vastaava riisuttu palvelu. Pystytään tarjoamaan myös laajempaa 

palvelua ja tarjoamaan sellaisia elementtejä, joita kilpailija ei pysty tai ei halua tuottaa. 

Esimerkiksi käytön johtajan raportissa voidaan esittää johtopäätöksiä ilman toimenpide-

ehdotuksia tai niiden kanssa. (14, s. 66.) 

 

Modulaarisuutta voidaan soveltaa monessa muodossa, esim.: 

• ydinosa tai peruspaketti, johon liitetään asiakkaan valitsemat lisäosat 

• yhteensopivista moduuleista, aina erikseen asiakkaan kanssa koottava koko-

naisuus 

• maksimalli, jota asiakas saa riisua 

• perusmalli, jonka osia asiakas voi vaihtaa. (14.) 

 

Ydinpalvleut

Edellytystukipalvelut

Lisäarvoa luovat 
tukipalvelut, 
lisäpalvelut
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4.3 Tuotekuvaus 

 

Kun tuotteen perusidea on selvinnyt, voidaan siirtyä yksityiskohtaisempaa tuotesuunnit-

teluun. Tuotekuvaus tehdään omaan käyttöön. Hyvin tehdystä tuotekuvauksesta löytyvät 

ainekset asiakkaalle annettaan tietoon esim. esitteiden avulla. (14.) 

 

Asiantuntijapalveluiden esitteiden laadinta ei ole helppoa. Tuote-esitteen laadinnassa 

kulminoituu koko tuotteistaminen. Asiantuntijapalveluiden tuotesuunnittelu on tapahtunut 

monesti tuote-esitettä laatiessa. Kun tuote-esitettä laaditaan ulkopuolisia varten, joten se 

on asiakaslähtöinen. Hyvä asiantuntijatuotteen esite luo selkeän, luottamusta herättävän 

mielikuvan ja johtaa jatko neuvotteluihin. Jos asiakaskunta on hyvin asiantuntevia esite 

voi olla hyvin yksinkertainen ja sisältää paljon asiaa. (14, s. 98.) 

 

4.4 Asiakasymmärrys 

 

Asiakasymmärrys on sitä, että palveluntarjoaja tuntee asiakkaansa ja ymmärtää heidän 

tarpeitaan. Asiakasymmärryksen kautta yritys tietää, miten voi auttaa asiakasta saavut-

tamaan tavoitteensa tai ratkaisemaan ongelmansa. Asiakasymmärrys on asiakkaan lii-

ketoiminnan tai arjen käyttäytymismallien ymmärtämistä ja tuntemista. 

 

Asiakasymmärryksen perustavana ideana on ymmärtää asiakkaan haluja ja tarpeita asi-

akkaan puolesta. Sen tavoitteena on tuottaa menestyksekkäitä tuotteita ja palveluita 

sekä kehittää liiketoimintaa entistä asiakaskeskeisemmäksi. Asiakasymmärryksen kas-

vattamisella saadaan arvokasta tietoa siitä, mitkä seikat ovat todellisuudessa arvokkaita 

asiakkaille.  

 

Asiakasymmärrys syntyy mittaamalla ja keräämällä dataa eri menetelmillä. Asiakasym-

märrys muodostuu eri kanavista kerätyn tiedon summana. Tärkeimpiä tiedonhankinta-

menetelmiä asiakasymmärryksen kehittämisessä ovat asiakaspalautteet, erilaiset kyse-

lyt, asiakastietokannat, ns. ”hiljainen tieto”, verkkokeskustelut ja verkkostatistiikka. Kui-

tenkin tärkeää ei ole niinkään tiedon määrä, vaan sen oikean tiedon löytäminen valta-

vasta tietomäärästä.  
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5 Kehittämistarpeen tunnistaminen 

 

Arella on kolme maantieteellistä liiketoiminta-aluetta, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä-

Suomi, joista jokainen tuottaa kaikkia talotekniikan palveluita eli uudisprojekteja, ylläpitoa 

ja huoltoa ja modernisointia. Jokaisella alueella ja jokaisessa palveluissa on käytönjoh-

topalveluita tuottavia henkilöitä. Sähkökäytön johtajuus toimintana on kullakin Aren liike-

toiminta-alueella itsenäistä. Jokainen käytön johtaja alueilla tuottaa palvelua oman am-

mattitaitonsa ja lakien ja asetusten mukaan, eikä käytönjohtajapalvelua ole toistaiseksi 

valtakunnallisesti tuotteistettu. Arella on syyskuussa 2018 viimeksi järjestetty käytön joh-

tajien päivät, joissa yhtenä teemana on ollut jatkaa keskustelua yhteisistä toimintata-

voista. 

 

Jokainen käytönjohtaja valitsee tai saa käytönjohtokohteita asiakkuuspäälliköiltä tai 

hankkivat ne itse. Sopimussisällöt vaihtelevat tapaus- ja kohdekohtaisesti. Myös koh-

teista tehtävät raportit ovat erilaisia, koska ei ole yhtä toimintatapaa ja asiakkaiden ra-

portointitarpeet vaihtelevat. Käytössä ei ole keskistettyä rekisteriä käytön johtajista ja 

kohteista, vaan tieto on alueilla itsellään. 

 

Arella on laaja käytönjohtopalvelu. Jotta palvelua voidaan kehittää, pitää tuntea palvelu 

ja miten sitä toteutetaan ja mitkä ovat mahdolliset ongelmakohdat. 

 

Kun meillä on hyvä tuote, jonka toiminnat ovat selkeästi kaikkien käytönjohtajien tiedossa 

ja käytettävissä, saamme lisää asiakkaita. Asiakas näkee, että me hoidamme hyvin pal-

velua, vaikka se onkin lakisääteinen, niin asiakas on tyytyväinen. Yhtenäiset toiminta-

mallit ja yhteinen ulkonäkö antavat hyvän ulkoisen kuvan toiminnasta. 

6 Tutkimuskysymysten määrittäminen 

 

On tehty useita opinnäytetöitä, jotka keskittyvät lähinnä siihen, mikä on käytön johtaja, 

miten käytön johtaja on määritelty ja mitkä ovat käytön johtajan tehtävät ja vaatimukset 

käytön johtajana toimimiseen. Tutkimisen tavoitteena on kehittää käytön johto palvelua. 

Keskeisimmät tutkimuskysymykset ja mahdolliset hypoteesit ovat: 

• Miten käytön johtaminen on toteutettu Aressa? 
• Miten voidaan kehittää palvelua, yhteinen käytäntö käytön johtamisessa? 
• Miten palvelumallia voisi kehittää? 
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7 Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelmän valinta 

 

Tutkimustoiminta voidaan periaatteessa jakaa empiiriseen tai teoreettiseen tutkimuk-

seen. Empiirinen tutkimus jaetaan joko kvantitatiiviseen, määrälliseen tutkimukseen tai 

kvalitatiiviseen, laadulliseen tutkimukseen.  

 

Määrällisessä tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita erilaisista luokitteluista, syy- ja 

seuraussuhteista, vertailusta ja numeerisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämisestä. 

Määrälliseen menetelmäsuuntaukseen sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilas-

tollisia analyysimenetelmiä. (20.) 

 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla selvitetään lukumääriin ja prosentti-

osuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja 

edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomak-

keita valmiine vastausvaihtoehtoineen. Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla 

ja usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiöissä ta-

pahtuneita muutoksia. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua 

olemassa oleva tilanne, mutta ei pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä. (19.) 

 

Laadullista tutkimusta voidaan toteuttaa monella erilaisella menetelmällä. Näissä mene-

telmissä yhteisenä piirteenä korostuu muun muassa kohteen esiintymisympäristöön ja 

taustaan, kohteen tarkoitukseen ja merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvät näkökul-

mat. (20.) 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta (esim. yri-

tys tai asiakas) ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Kvalitatiivinen tutkimus 

rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Tavoitteena on siis ymmärtäminen, ei 

määrien selvittämien. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin esimerkiksi toiminnan kehittä-

miseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. Tietoja kerä-

tään usein syvähaastatteluilla tai ryhmäkeskusteluilla. (19.) 

 

Tämä tutkimus perustuu kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen. Tutkimuksessa saadaan 

tämä hetken tilanne selville sähkökäytön johtamisessa. Tiedonkeruumenetelmänä käy-

tetiin kyselyä, joka toteutettiin internetissä olevalla sähköisellä lomakkeella. 
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8 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus toteutettiin Google Form lomakkeella. Tietoa kerättiin kvantitatiivinen tutkimuk-

sen keinoin kyselylomakkeella. Lomakkeen linkki lähettiin Aressa henkilöille, jotka en-

nakkotietojen perusteella toimivat mahdollisesti käytön johtajan roolissa. Linkki lähettiin 

heinäkuussa 2018. Vastauksia odotetiin 15.9.2018 mennessä. Elokuun lopulla lähetettiin 

vielä muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta.  

9 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Tutkimus toteutettiin Google Form lomakkeella. Tietoa kerättiin kvantitatiivinen tutkimuk-

sen keinoin kyselylomakkeella. Lomake on liitteenä 1. Lomakkeessa oli monivalintaky-

symyksiä ja kaksi avointa kysymystä. Kysymykset oli lajiteltu siten, että: 

1. Taustatiedot; jossa kysyttiin, että toimiiko käytönjohtajana, millaisella sopimuk-

sella ja mikä on kohteiden lukumäärä. 

2. Oman toiminnan kartoitus. 

3. Aren toiminnan kartoitus 

4. Asiakkaan toiminnan kartoitus. 

5. Lopuksi oli kaksi avointa kysymystä, mitä käytönjohtaja tehtäviin kuuluun ja va-

paa sana. 

 

Mittaristona käytettiin Likertin 5-asteikkoa. Likert- asteikkoa, joka käytetään usein kvan-

titaviisissa tutkimuksissa. Vastaajat vastaavat annettuihin väittämiin nähden, kuinka sa-

maa tai eri mieltä he ovat. Kuviossa 6 on esitetty Likert-asteikko. Tyypillisesti käytettyjä 

väittämiä ja niitä vastaavia numeroarvoja ovat: Täysi eri mieltä (1), osittain eri mieltä (2), 

ei sama eikä eri mieltä (3), osittain samaa mieltä (4), täysin eri mieltä (5) niin keskimmäi-

nen vaihtoehtokin on mielipide. (15.) 

 

Keskimmäinen vaihtoehto ei ole tarkoitettu niille vastaajille, jotka eivät tiedä asiasta tai 

eivät halua vastata. Tällaisia vastaajia varten voit tarvittaessa lisätä ylimääräisen vaihto-

ehdon (esimerkiksi ”Ei kokemusta asiasta”). Numeerinen koodaus vastauksista mahdol-

listaa tutkijoiden analysoida tiedot Likert mittakaavassa menetelmiä kuvailevia ja johdet-

tujen tilastoja. (15.) 
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Kuvio 6. Likertin asteikko. 

 

10 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen tulosten kannalta on tärkeää, että käytetyt mittarit mittaavat sitä, mitä on 

tarkoitettu ja etteivät saadut tulokset perustu täysin sattumaan.  Tämän vuoksi pyritään 

arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulos-

ten toistettavuutta ja sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia kysymyksiä. 

Eräs esimerkki reliabiliteetin toteamisesta on, kun tutkimus toistetaan, ja toistettaessa 

sama vastaaja vastaa samalla tavalla. Tällöin on reliabiliteetti todennettu. (17, s. 226–

228.) 

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta; tutkimustulokset eivät 

ole sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä, kun tulokset eivät ole 

sattuman aiheuttamia. Jos tutkimus uusittaisiin, pitäisi samoissa olosuhteissa saada sa-

mat tulokset. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä ja haastattelut tulee 

tehdä huolellisesti. (16.) 

 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validiteetti. Se tarkoittaa mittarin tai tutki-

musmenetelmän kykyä mitata sitä juuri sitä, mitä on tarkoituksin mitata. Mittarit ja mene-

telmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee tutkivansa. Validiteetti on 

hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validiteetin arviointi 

kohdistaa yleensä huomionsa kysymykseen, kuinka hyvin tutkimusote ja siinä käytetyt 

menetelmät vastaavat sitä ilmiötä, jota halutaan tutkia. (17, s. 226–228.)  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti toteutuivat tutkimuksessa hyvin, koska tutkimus 

voidaan toistaa, saataisiin samoja tuloksia lähitulevaisuudessa, kun muutokset käytön 

johtajuus palveissa toteutuu niin tulokset silloin ovat erilaiset. Tutkimuksen kohderyhmä 

olivat Aren käytön johtajia ja teidän toimintaa tutkimuksessa tarkasteltiin.  
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11 Aineiston analyysi  

 

Kyselyn lähetettiin 32 Aressa toimivalle käytönjohtajalle. Kyselyyn vastasi 16 henkilöä, 

jolloin vastausprosentiksi syntyi 50 %. 

 

Taustatiedosta voidaan poimia kysymys 1.3 Toimin käytönjohtajana. Suurin osa yrityk-

sen käytönjohtajista toimii roolissaan käytön johtajana oman työn ohella. Pari henkilöä 

toimii käytönjohtajana kokopäivätoimisesti kuten kuviosta 7 nähdään. 

 

 

Kuvio 7.  Toimin käytön johtajana.  

 

Omasta toiminasta kysyttiin, miten pidän ammattitaito yllä käytön johto asioissa. Suurin 

osa osallistuu aktiivisesti ylläpitokoulutuksiin kuten kuvio 8 näyttää. 

 

 

Kuvio 8.  Pidän aktiivisesti ammattitaitoa yllä käytön johto asioissa.  
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Kysymys 2.5 Teen käytön johtajan tarkastuskierrokset itse. Kuviosta 9. nähdään, että 

melkein kaikki tekevät kierrokset itse.  

 

 

Kuvio 9. Teen käytön johtajan tarkastuskierrokset itse. 

 

Yrityksen toiminnasta kysyttiin, 3.4 miten käytönjohtajat kokevat raportoinnin sujuvuu-

den. Kuviosta 10 nähdään, että seitsemän henkilöä oli eri mieltä, kuusi samaa mieltä ja 

kolme henkilöä ei ottanut kantaa. Suurin osa on, kertoo että raportointi ei ole sujuvaa. 

 

 

Kuvio 10.  Käytön johto raportointi on sujuvaa. 

 

Kysymys 3.6 Saan tukea käytön johdon ongelmin yrityksen sisältä. Kuten kuviosta 11 

nähdään, että neljä henkilöä oli eri mieltä ja kuusi henkilöä ei osaa sanoa ja kuusi hen-

kilöä oli samaa mieltä. Ehkä tämä kuvastaa sitä, että on kuitenkin olemassa jonkin ver-

kostoituminen käytön johtajien kesken yrityksessä. Ne, joka vastasi ovat samaa mieltä, 

he ovat olleet ilmeisesti yhteydessä muihin käytön johtajiin. 
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Kuvio 11. Saan tukea käytön johto ongelmiin yrityksen sisältä. 

 

Kysymys 3.7 Käytössäni on nykyaikaiset ohjelmat ja välineet. Kuviosta 12 nähdään, että 

kahdeksan henkilö oli eri mieltä ja viisi henkilöä oli samaa mieltä ja kolme henkilöä ei ota 

kantaa. Kyselyn toteuttamisen jälkeen oli nähtävissä, että kysymys oli laaja. Kysymystä 

olisi hyvä ollut tarkentaa, mistä ohjelmasta ja välineistä oli kysymys. Tästä syystä tämän 

kysymyksen tulosten osalta voidaan lähinnä suuntaa-antavasti päätellä, että kokemuk-

sessa välineiden toimivuudesta on hajontaa ja siinä kehittämistä. 

 

 

Kuvio 12.  Käytössä on nykyaikaiset ohjelmat ja välineet. 
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Kysymys 3.8. Arella on yhtenäinen toimintamalli käytön johdon palveluissa. Vastaukset 

vahvistavat ennakkokäsityksen, että käytönjohtopalveluissa ei nykytilanteessa ole yhte-

näistä tuotteistettua toimintamallia. Kuten kohdassa 5 todettiin, toiminta on alueellista, ei 

valtakunnallisesti yhtenäistä. 

 

 

Kuvio 13. Arella on yhtenäinen toimintamalli käytön johto palveluissa. 

 

Kysymys 4.2 Saan sähkötöiden aloittamisilmoituksia sähköurakoitsijoilta, jotka tekevät 

muutostöitä käytön johto kohteissa. Suurin osa ei saa näitä ilmoituksia, kuviosta 14 näh-

dään.  

 

 

Kuvio 14. Saan sähkötöiden aloittamisilmoituksia. 
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Lopussa oli pari avointa kysymystä: 

 

1. Kuvaile sähkökäytön johtajan tehtäviä mitä teen kohteissa. Kuten oven au-

kaiseminen, muuntamohuoltojen järjesteleminen yms. ? 

 

Vastauksia tähän kysymykseen tuli seuraavasti: 

 

• ” Käytönjohto kierros + raportti kerran vuodessa sekä muuntamohuolto-

jen järjestäminen. Muutos töissä konsultointi.”  

• ” Vuosittainen tarkastuskierros ja 4 vuoden välein kokonaisvaltainen 

muuntamohuolto (suojarelekoestuksineen jne...). Varmennustarkastuk-

sista ja määräaikaistarkastuksista huolehtiminen ja puuteiden korjautta-

minen.” 

• ” Käytönjohto kierrokset, ovien aukaisut, muuntamohuoltojen järjestelyt 

osittain alihankintana, suojareleiden koestuksien järjestäminen alihan-

kintana. huolto ja kunnossapito-ohjelmien laatiminen, modernisointi eh-

dotuksien laatiminen PJ-katkaisijat KJ-katkaisijat, muuntamot ja kojeis-

tot, muiden sähkötarjouksien laatimnen kohteeseen, Määräaikaisttarkas-

tuksien tilaaminen ja huolehtiminen että ne tehdään ajallaan. Kohteessa 

sähkötöitä tekevien henkilöiden sähköturvallisuus koulutuksien tarkista-

minen. Käyttöönottotarkastus pöytäkirjojen tarkastaminen käytönjohto 

kierroksilla. Tarkistus että onko huolto- ja kunnossapito ohjelmaa nouda-

tettu ” 

Vastausten yhteenvetona käytön johtajan tehtäviin kuuluu seuraavia asioita: 

• Käytön johtajan tarkastuskierros ja raportointi 

• Muuntamohuoltojen järjestäminen 

• Varmennus- ja määräaikaistarkastuksen hoitaminen ja osallistuminen 

• Puutteiden korjausta 

• Ovien aukaisu 

• Huolto- ja kunnossapito-ohjelman laatimien ja seuranta 

• Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS 

• Henkilöstön tarkistaminen 

• Käyttöönottopöytäkirjojen tarkistus 

 

2. Voit jättää mahdollisia lisätietoja vastauksiisi tai muita asioita, joita haluat 

tuoda vielä esille ? 

Vastauksia tähän kysymyksen tuli seuraavasti: 

• ” Arella pitäisi olla yksi yhteinen raportointimalli, ja jos mahdollista niin 

kaikkien käytönjohtajien äiti Arelta laittaisi aina pahimmat poikkeamat in-

fona muillekkin. Niistä oppii ja muistaa seurata ko. asioita omissa koh-

teissa ” 

• ” Toivoisin että tehtäisiin enemmän yhteistyötä paikkakuntien välillä ja 

tehdäisiin yhdessä yhteiset käytännöt miten käytönjohto kohteet hoide-

taan. Lisäksi voitaisiin käsitellä miten saadaan enenmmän lisätöitä koh-

teisiin ja näin ollen töitä arelle. ”  
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• ” Arelle pitäisi saada joku yhtenäinen toimintamalli. Yksittäiset kohteet, 

missä pelkästään käytönjohto, pitäisi keskittää sellaisille henkilöille jotka 

niitä tekevät täysipäiväisest ” 

• ” Arelle tulisi saada yhtenäinen nykyaikainen järjestelmä / pohja käytön-

johtokierroksien raportointia varten. Tähän on olemassa jo hyviä valmiita 

aplikaatioita. ” 

 

Näistä vastauksista voidaan poimia yhteenvetona seuraavaa: 

• Yhtenäinen raportointimalli 

• Käytönjohtajien yhdyshenkilö 

• Yhteinen käytäntö ja toimintamalli. 

12 Tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön  

 

Kyselyyn vastasi 50 % mitä voidaan pitää hyvänä vastausprosenttina. Suurin osa toimin 

käytönjohtajana oman toimen ohella ja kuitenkin se verran aikaa riittää, että tekevät tar-

kastuskierrokset itse. He myös osallistuvat aktiivisesti ylläpitokoulutuksiin. Toisaalta käy-

tön johtaja on henkilökohtaisesti vastuussa sähköturvallisuuden valvonnasta. 

 

Tutkimuksessa tuli esille myös se, että raportoinnissa yleisesti on kehittämisen varaa, 

eivätkä käytössä olevat ohjelmat ja työvälineet välttämättä tue riittävästi raportointia.  

 

Sähkölaitteiston kohdistuvista sähkötöistä ilmoitellaan vähän. Haltijan vastuulla on tie-

dottaa käytön johtajaan sähkölaitteistoon kohdistuvista muutos- ja korjaustöitä.  Kun säh-

kölaitteistoon kohdistuu muutos- ja korjaustöitä, siitä tulisi tehdä aloitusilmoitus sähkö-

töiden käytön johtajalle. Käytön johtajan tulisi tietää töiden aloituksesta, jotta hänellä on 

mahdollisuus varmistua töiden tekemisen turvallisuudesta. Aloitusilmoitusten tekemi-

sessä on kehittämisen varaa, ja Arella on kehitetty ilmoituksen tekemisen helpotta-

miseksi ratkaisuja. 

 

Monivalintakysymysten ja avointen kysymysten vastaukset vahvistivat ennakkokäsi-

tystä, että sähkötöiden johtajien tiedossa on toiminnan alueellisuus. 

 

Tutkimuksessa saatiin esille käytönjohtajan tehtäviä, joiden avulla voidaan miettiä säh-

kökäytön johtajan palvelun tuotteistamista. Käytön johtajan tehtävät miellettään melko 

samoiksi mitä viranomainenkin ajattelut. Osa tehtävistä voi olla perustehtäviä ja osa eril-

lisvelvoitettavia töitä. Kun tuotteistaminen on tehty, saadaan palvelunkuvaus, jota on hel-



28 

  

pompi viedä yrityksen organisaatiossa eteenpäin muille toimijoille. Kun meillä on palve-

lunkuvaus tehty ja viety organisaatiossa muille käytön johtajille alkaa hiljalleen tulla yh-

teistä toimintamallia. Tuotteistaminen ja palvelunkuvauksen kautta on helpompi myydä 

palvelua asiakkaille.  

 

Sähkökäytön johtajan palvelupaketti koostuu ydin-, tuki- ja lisäpalveluista. Kuviossa 15 

on esitetty, miten palvelupaketti koostuu. Näistä voidaan paketoida erilaisia variaatioita 

asiakkaalle tarjottavaksi. 

  

Ydinpalvelu koostuu lakisääteisten tehtävien huolehtimisesta, tarkastuskierroksista ja 

tarkastuksista ja ilmoituksien tekemisestä. Yleensä sopimukseen kuuluu 1-2 krt/vuo-

dessa tarkastuskierroksen tekeminen kohteessa. Monesti tämä määrä ei ole riittävä, kun 

kysymyksessä on sähköturvallisuuden valvonta.  

 

Tukipalvelu ovat ydinpalvelun käytettävyydelle välttämättömiä oheispalveluja. Niitä voisi 

olla henkilöiden päästäminen muuntamotiloihin, koska käytön johtajalla yleensä on vain 

avaimet niihin tiloihin. Muuntamo- ja katkaisijahuolloista ja määräaikaistarkastuksissa 

käytön johtaja on yleensä mukana, miksipä hän ei voisi niiden tilaamisesta huolehtia. 

 

Lisäpalveluita voivat olla melkeinpä mitä vaan mitä yritys pystyy tuottamaan ydinpalve-

luiden tueksi, kun esim. lämpökuvausta, kuntotutkimista, sähkölaadun mittauksia ja eri-

koislaitteiden huolto, kuten kompensointilaitteiston huolto, akuston huolto. Tähän voi 

kuulua myös esim. keskijännitekojeiston modernisointi. 
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Kuvio 15.  Sähkökäytön johtajan palvelupaketti. 

 

Yhtenäisiin käytäntöihin kuuluvat myös samanlaiset raportoinnit ja lomakkeet. Nykypäi-

vän digitalisaatio helpottaisi tehtävien tekemistä, kun raportointi onnistuisi esim. tablettia 

käyttämällä. Lomakkeita, joita käytön johtajat käyttävät ovat: 

 

• Palvelunkuvaus, tuote-esite 

• Sopimus sähkön käytön johtamisesta, jossa määritellään tehtävät ja 

vastuualueet. Tämä voisi toimi hyvin myös tarjouslomakkeena, jos 

muuta ei ole käytettävissä. 

• Jos kohteeseen ei ole tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan olisi 

hyvä, jos yrityksellä olisi esittää jotakin, joka olisi yhtenäinen maanlaajui-

sessa toiminnassa. 

• Kohteessa voisi olla myös käytön johtajan yhteystiedot saatavilla. Liit-

teenä 2 on esimerkki yhteystietotarrasta, jota kautta esim. sähköurakoit-

sija saisi sähkötöiden aloitusilmoituslomakkeet täytettäväksi. 

• Sähkötöiden aloitusilmoitus, jonka sähköurakoitsija täyttää ja lähettää 

käytönjohtajalle. 

• Käytönjohtajan tarkastuspöytäkirja, joka käytön johtaja tekee tarkastus-

kierroksellaan ja lähettää sen sähkölaitteisto haltijalle. 

• Myös mahdollisesti erilaisten huoltojen raportointilomakkeet kuten 

muuntamohuollosta. 

 

Yhtenäisiin käytäntöihin kuuluisi myös, että olisi joku sähkökäytön johtajien yhdyshenkilö 

maanlaajuisena yrityksenä. Yhdyshenkilö voisi koordinoida yrityksen käytön johdon asi-

oita. Hän voisi pitää luettelo kohteista ja myös voisi hoitaa maanlaajuisten asiakkaiden 
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sopimusasioita. Hänelle voisi myös kuulua muiden käytönjohtajien neuvonta, opastus ja 

koulutustilaisuuksien järjestäminen. 

13 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä teoriaosuudessa käytiin läpi mikä on sähkökäytön johtaja 

ja sen tehtäviä. Toisessa teoriaosassa pohdittiin palvelunkuvausta.  

 

Tutkimuksen avulla selvitettiin, miten käytön johtaminen on toteutettu Aressa. Vastauk-

sista voidaan päätellä, että jokainen käytön johtaja toimii itsenäisesti muutamien kohtei-

den kanssa. Käytännöt vaihtelevat alueellisesti, ja raportoinnissa on kehittämistä. Syk-

syllä 2018 järjestettiin Aren käytön johtajien päivät, teemoina olivat mm. palvelun kehit-

täminen ja yhteisten toimintamallien luominen. Päiville osallistui yli 50 % Aren käytön 

johtajista. Palaute päivistä oli hyvä. Monet oli toivonut, että järjestettäisiin tällaisia tapah-

tumia, joissa voidaan puolin ja toisen vaihtaa ajatuksia ja luoda yhteistä toimintamalli. 

Lisäksi Aren intranet-sivuille on avattu käytön johtajille suunnattu sivusto, jossa voidaan 

tiedottaa yhteisistä asioista. Monet Aren käytön johtajat ovat kiinnostuneita toimimaan 

yhdessä asioiden kehittämisessä.  

 

Toinen tutkimuskysymys oli, miten voidaan kehittää palvelua, yhteinen käytäntö käytön 

johtamisessa. Teoriassa osassa esiteltiin käytön johtajan mm. vaatimuksia ja tehtäviä. 

Myös kyselyssä etsittiin käytön johtajan käytännön tehtäviä, jotka saatiin hyvin selville. 

Kun käytön johtajan tehtävien nykytila on selvitetty ja tehty näkyviksi, myös palvelun ke-

hittäminen on helpompaa. Yhteisillä tilaisuuksilla käytön johtajien tapaamisella on suuri 

merkitys yhtenäisten käytäntöjen pohjalle. Palvelunkuvauksen laatiminen auttaa palve-

lun kehittämistä. Tunnistetaan ne tehtävät mitä teemme käytön johtajina ja ne tehtävät 

kirjataan ylös.  

 

Kolmas tutkimuskysymys liittyi Aren käytönjohdon palvelumallin tunnistamiseen ja kehit-

tämiseen. Tutkimuksen avulla saatiin selville ne tehtävät mitä me teemme. Teoriassa 

käsiteltiin palvelukuvauksen tekemistä. Palvelukuvausta koskevassa teoriaosassa näh-

tiin, että tyypillisesti palvelukuvauksen laadintaan osallistujat oppivat palvelukuvauksen 

laadinnan aikana lisää omasta tuotteestaan. Näin palvelukuvauksen laadinta on samalla 

oppimistapahtuma. Kun olemme saaneet tehtyä palvelumallin, joka on toiminnassa sen 

jälkeen voimme kehittää sitä toimivammaksi tuotteeksi. 
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Tämä opinnäytetyön antoi hyvän käsityksen käytön johtajan tehtävistä ja siitä, miten pal-

velusta tulisi tehtävä palvelumalli ja sitten tuotteistaa se. Uskon, että kun palvelumalli 

markkinoidaan uusille asiakkaille, heidän on helpompi tehdä päätös palvelusta. Myöskin 

asiakas tietää mistä hän maksaa ja mitä muita palveluita on saatavilla. Uskon, että myös 

tämän opinnäytetyön lukijalle syntyy myös selkeä kuva sähkönkäytön johdosta. Opin-

näytetyö auttaa myös yrityksessä selkeämmin tunnistamaan, että käsillä on palvelu, jota 

voidaan kehittää ja saada parempia asiakaskokemuksia aikaiseksi. 

 

Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa selvittää sähkön käytön johtamista muusta kuin la-

kiin perustuvasta näkökulmasta. Esimerkiksi olisi hyvin kiinnostavaa selvittää, miten käy-

tön johtaja saisi tietoa kohteista tehtävistä sähköalan korjaus ja muutostöistä, joita ulko-

puolinen urakoitsija tekee. Myös sekin kiinnostaisi, kun käytön johtaja vastaa sähkölait-

teiston turvallisesta käytöstä, että miten sen valvonta isossa liikekeskuksessa tapahtuu, 

jos siellä vaan pari kertaa vuodessa käydään kiertämässä.  

  



32 

  

Lähteet 

 

1 Sähköturvallisuuslaki 1135/16.12.2016.  

2 Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä 
koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta. HE 116/2016. 

3 Iivonen, E. 2018. Ylitarkastaja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Haastattelu. 
14.9.2018. 

4 Kauppila. J. 2016 Sähköala. Mitä tehtäviä on sähkölaitteiston käytön johtajalla? 
Verkkodokumentti. http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/artikkelit/saadok-
set_ja_maaraykset/fi_FI/kayton_johtaja_tehtavat/. Luettu 2.8.2018. 

5 Are Oy intranet. Luettu 18.10.2018. 

6 Sähkömarkkinalaki 588/3.8.2013. 

7 Tukes. Sähkölaitteiston haltija ja käytön johtaja. Verkkodokumentti. https://tu-
kes.fi/sahko/sahkolaitteistot/sahkolaitteiston-haltija-ja-kaytonjohtaja. Luettu 
10.8.2018. 

8 Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys. Verkkodokumentti. 
https://www.sakpy.fi/. Luettu 11.9.2018. 

9 Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys. Kysely Kj-tehtävien hoidosta 2013. 
Verkkodokumentti. https://www.sakpy.fi/html/document.php?id=445. Luettu 
15.10.2018. 

10 Tukes. Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille 1/2018. Verkkodoku-
mentti. http://tukes.mail-pv.fi/a/s/116728098-
ddfe51ea30291719ee3275105f03f2eb/2664300. Luettu 15.10.2018. 

11 Järvi-Suomen Energia. 8.5.2018. Sähköverkon turvallinen käyttö. Verkkodoku-
mentti. https://www.jseoy.fi/siteassets/dokumentit-jse/sahkoliittyma/sahkoverkon-
turvallinenkaytto.pdf. Luettu 16.10.2018. 

12 Espoo kaupunki. Espoon kaupungin muuntamoiden käytönjohtajan tehtävät pal-
veluhankinta v. 2012-2015. http://www.esbo.fi/download/noname/%7B2414622A-
408D-47CE-A7B0-0A82C1DA9705%7D/15506. Luettu 16.10.2018. 

13 Lehtinen, U & Niinimäki, S. 2005. Asiantuntijapalvelut: tuotteistaminen ja markki-
noinnin suunnittelu. 1.painos. Werner Söderström osayhtiö. 

14 Sipilä, J. 1995. Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Porvoo: WSOY. 

15 MussoLemme. 2018. Miten analysoida Likert-asteikko. http://mus-
solemme.com/category/tiede/miten-analysoida-likert-asteikko.php. Luettu 
19.10.2018. 

16 Hiltunen, L. 2009. Validiteetti ja reliabiliteetti. Luentomateriaali. Jyväskylän yli-
opisto. http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabili-
teetti.pdf. Luettu 11.10.2018. 



33 

  

17 Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. painos. Hel-
sinki: Kirjayhtymä Oy. 

18 Bisnode. Mitä on asiakasymmärrys ja miten sitä kehitetään? https://fin-
land.bisnode.fi/syvenna-osaamistasi/ajatuksiamme/mita-on-asiakasymmarrys-ja-
miten-sita-kehitetaan/. Luettu 1.11.2018. 

19 Heikkilä, T. 2014. Kvantitatiivinen tutkimus. Luentomateriaali. https://oma.metro-
polia.fi/delegate/download_workspace_attachment/5001439/KvantitatiivinenTut-
kimus.pdf. Luettu 3.11.2018. 

20 Jyväskylän yliopisto. 2014. Verkkodokumentti. https://koppa.jyu.fi/avoi-
met/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/. Luettu 
4.11.2018. 

 

 



Liite 1 

  1 (4) 

 

  

Kysely 

 

 

 



Liite 1 

  2 (4) 

 

  

 

 

 



Liite 1 

  3 (4) 

 

  

 

 



Liite 1 

  4 (4) 

 

  



Liite 2 

  1 (1) 

 

  

Sähkökäytön johtajan yhteystietotarra. 

 

  



Liite 3 

  1 (1) 

 

  

Palvelukuvaus Käytönjohtajapalvelut 

 

 

 


