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Opinnäytetyön aiheena oli kehittää käyttökelpoinen ja helppotekoinen tietyin 

väliajoin tai pyydettäessä tehtävä raportti Teollisuuden Voima Oyj:n logistiikka –

osaston materiaalinhallintajärjestelmästä kunnossapidolle. Tutkimuksen 

pääkysymys oli: miten voidaan varmistaa kunnossapidon materiaali –ja 

resurssitarpeiden täyttymistä, jotta kaikki kunnossapidon tarvitsemat 

palvelut/tuotteet olisivat oikeamääräisenä, oikeamerkkisenä, oikealaatuisena, 

oikeaan aikaan perillä?  

 

Tutkielman teoreettisessa osuudessa käsiteltiin kunnossapidon eri toimenpiteitä, 

kunnossapidettävyyttä, palveluprosesseja, kunnossapidon materiaalilogistiikkaa ja 

kunnossapidon ohjausta. Osuuden tiedot kerättiin ammattikirjallisuudesta ja 

internetlähteistä.  

 

Empiirisessä osiossa käytiin läpi kunnossapidon toimintaa Teollisuuden Voima 

Oyj:ssä, selostettiin millä menetelmillä empiirinen tieto on saatu, kerrottiin mitä 

tietoja kunnossapito halusi itselleen logistiikalta, sekä ratkaisuehdotus, miten 

kunnossapidon tarpeet pystyttäisiin logistiikan osalta tyydyttämään. Tämän osion 

tiedot saatiin tutustumalla TVO:n ohjeistuksiin sekä suorittamalla kirjallinen 

kysely, jota täydennettiin ryhmähaastatteluilla.  

 

Kunnossapidolle on tärkeää saada tilaamansa palvelut/tuotteet sovittuna aikana ja 

sille on merkittävää tietää mitä tuotteita varastosta jo ennestään löytyy. 

Haastatteluiden perusteella saatiin selville, että varaosapuutokset olivat 

kunnossapidon kohdalla suurin ongelma johon haluttiin ratkaisu.  

 

Työn tulosten perusteella syntyi raporttiehdotus, joka tehtäisiin kaksi kertaa 

vuodessa. Raporttiin tulevat tiedot haetaan BusinessObjects –ohjelmistosta. Sieltä 

tiedot siirretään Excel-taulukkoon tehtyyn valmiiseen raporttipohjaan. Valmis 

raportti lähetetään kunnossapidon työnjohtajille sähköpostilla.  
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The purpose of this thesis was to develop a practicable and easy-to-do report from 

Teollisuuden Voima Ltd logistics department's material control system to 

maintenance which could be made at specific times or when asked.  The main 

question of this thesis was how we can assure maintenance's material and 

resource flow, so that all services and products maintenance needs would be of 

the right quantity, brand and quality and arrive at the right time?   

 

The topics discussed in the theoretical part of the thesis include the issues of 

different functions of maintenance, maintainability, service processes, material 

logistics from the maintenance point of view and maintenance control. The 

information for the theoretical part was collected from professional literature and 

Internet sources.  

 

The empirical part of the thesis includes the issues of maintenance’s functions in 

Teollisuuden Voima Ltd, the methods used in obtaining the empirical knowledge 

and what kind of information maintenance would want from logistics. Based on 

the requests from maintenance there is a proposition on how maintenance’s needs 

could be fulfilled. Information for this part was acquired by examining TVO's 

operational guidance and by conducting a written enquiry, which was completed 

with group interviews.   

 

It is important that all the products and services maintenance has ordered are 

delivered in time, and it is very important to know which products can already be 

found in the warehouse if needed. Based on the interviews the biggest problem 

that maintenance wanted to be solved was the lack of spare parts.  

 

Based on the results of this study a suggestion for a semiannual report was 

created. The data for the report would be collected with the BusinessObjects 

software and then imported into a precreated report template in Excel. The 

complete report would be send to maintenance's foremen by email. 
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1. JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty Teollisuuden Voima Oyj:n logistiikan osastolle 

Olkiluodossa. Työn tarkastajina toimi Teollisuuden Voima Oyj:n puolesta Jaana 

Virtanen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun puolesta logistiikan tuntiopettaja 

Ari Vahteristo. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää käyttökelpoinen ja helppotekoinen, tietyin 

väliajoin tehtävä raportti Teollisuuden Voima Oyj:n logistiikalta kunnossapidolle. 

TVO:n kunnossapidolle ei ole ennen tehty mitään raporttia logistiikan toimesta, 

eikä ole tutkittu mitä informaatiota kunnossapito voisi logistiikalta työssään 

hyödyntää. Raportin tulisi sisältää informaatioita logistiikan tarjoamista 

palveluista kunnossapidolle. Informaatioiden kuuluisi olla luonteeltaan sen 

kaltaisia, että siitä olisi hyötyä kunnossapidon työssä.  

 

Työssä on tutustuttu materiaalilogistiikkaa, palveluprosesseja ja kunnossapitoa 

käsittelevään teoriaan alan kirjallisuuden avulla. On myös tutustuttu TVO:n 

käytäntöön näissä asioissa, sekä haastateltu TVO:n kunnossapidon henkilöstöä.   
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2. KUNNOSSAPITO 

 

 

Kunnossapito sanaa käytetään yleisterminä, kun puhutaan erilaisten asioiden 

(kuten tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön) 

pitämistä toimintakuntoisena siten, että ne toimivat luotettavasti, esiintyvät viat 

korjataan sekä ympäristö- ja turvallisuusriskit hallitaan. (http://www.edu.fi; Järviö 

2004, 11.) 

  

Tuotantotoiminnan kunnossapidossa suoritetaan kunnonvalvontaa, huoltoja, 

erilaisten koneiden ja laitteiden korjaamista ja modifiointia.  Kunnossapidon on 

myös pystyttävä korjaamaan syntynyt vika minimiviiveellä sekä mahdollisimman 

nopeasti ja edullisesti. Yleisessä kunnossapidossa taas varmistetaan seurannalla ja 

ennakoinnilla erilaisten toimintojen perusedellytysten saatavuus, kuten sähkö, 

ilma, vesi ja lämmitys. Yleinen kunnossapito myös varmistaa huoltamalla ja 

korjaamalla, että laitteet säilyttävät toimintakykynsä. (http://www.edu.fi) 

 

Kuvio 1. Kunnossapidon jako (http://www.edu.fi) 
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2.2 Kunnossapitotoimenpiteet   

 

 

2.2.1 Ehkäisevä kunnossapito 

 

Kaikki ne tarkastus-, testaus- ja huoltotoimenpiteet, joita tehdään ilman, että 

laitteessa tiedettäisiin olevan vikaa. Ehkäisevän kunnossapidon tavoitteena on 

vähentää vikaantumisen todennäköisyyttä tai laitteen toimintakyvyn 

heikkenemistä. Ehkäisevään kunnossapitoon kuuluu käyttöseuranta, 

kunnonvalvonta ja jaksotetut huollot.   (http://www.edu.fi; Järviö 2004, 40.) 

 

Käyttöseuranta on jatkuvaa, pienimuotoista pääasiassa käyttäjän normaalin 

toiminnan ohessa ja lomassa suorittamaa tarkkailua, hoitoa ja huoltoa.  

Käyttöseuranta muodostaa perustan kaikelle kunnossapitotoiminnalle, joten sen 

tärkeyttä ei voi liikaa korostaa.  (http://www.edu.fi) 

 

Käyttöseurannan suorittavat yleensä käyttäjät, mutta myös 

kunnossapitohenkilökunta osallistuu siihen. Käyttöseuranta kuuluu erityisesti 

niiden työntekijöiden tehtäviin, joiden tehtävänimikkeen loppuosa on hoitaja, 

esimerkiksi koneenhoitaja. Käyttöseurantaan kuuluvat toimenpiteet ovat hyvin 

vaihtelevia. Keskeisimpiin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa järjestyksen ja 

siisteyden ylläpito sekä säätö ja kunnostustoimenpiteet. (http://www.edu.fi) 

 

Jaksotetut huollot ovat tärkeä ja perinteinen kunnossapidon työkalu. Ne 

muodostavat selvästi etukäteen ohjelmoidun ja suunnitellun 

toimenpidekokonaisuuden. Systemaattisuus on jaksotettujen huoltojen perusta. 

Huoltotoiminnan jaksotusperusteena voidaan käyttää esimerkiksi, kalenteriaikaa, 

käyttöaikaa, käyttömääriä, kunnanvalvonnan tuloksia tai käyttötilanteita. 

Jaksotettuihin huoltoihin voidaan myös sisällyttää hyvin monenlaisia 

kunnossapidon toimenpiteitä, kuten esimerkiksi:  

 puhdistusta  

 voitelua  

 tarkistuksia  

 testauksia  
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 mittauksia  

 huoltotoimenpiteitä, kuten öljynvaihtoja  

 osien ja komponenttien vaihtoja  

 erilaisia korjauksia  

 suunnittelua (http://www.edu.fi) 

 

Kunnonvalvonnassa kohteen tilaa seurataan erilaisten mittareiden avulla. 

Mittaukset voivat olla jatkuvia tai tietyin välein suoritettavia. Kunnonvalvonnalle 

on tyypillistä, että sen toimenpiteet ovat laajempia kuin käyttöseurannassa sekä 

jatkuvampia ja pidempikestoisia kuin jaksotetuissa huolloissa. (http://www.edu.fi) 

 

Kunnonvalvonnan avulla yritys saavuttaa monia etuja. Tärkein hyöty tulee 

luonnollisesti toimintojen kokonaiskustannuksissa saavutettavasta 

kustannussäästöstä. Kunnonvalvonnan avulla myös turvallisuus paranee, koska 

yleensä laitteen rikkoontuminen muodostaa turvallisuusriskin joko laitteen 

käyttäjälle tai sivullisille.  Kunnonvalvonnan avulla pystytään myös vähentämään 

laitteista tulevia jatkuvia ja kertaluonteisia päästöjä. Laitteita voidaan 

kunnonvalvonnan hankkimien mittaustulosten avulla kehittää, jolloin laitteista 

tulee entistä kestävämpiä ja laadukkaampia.  (http://www.edu.fi) 

 

 

2.2.2 Huolto  

 

Huollon avulla pidetään yllä kohteen käyttöominaisuuksia, palautetaan 

heikentynyt toimintakyky ennen vian syntymistä tai estetään vaurion syntyminen. 

Kohteelle suoritetaan ennalta laaditun ohjelman ja toimenpidesuunnitelman 

mukaiset kunnonvalvonta- ja huoltotoimenpiteet.  (http://www.edu.fi; Järviö 

2004, 39.) 

 

 

2.2.3 Korjaus 

 

Toimenpide, jonka tarkoituksena on korjata vialliseksi todettu osa tai palauttaa 

komponentti käyttökuntoon. Vikaantuminen voi olla kokonaisvika, joka estää 

kohteen kaikki toiminnot tai osittaisvika, joka estää osan kohteen toiminnoista. 
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Komponentin tai osan elinaika voidaan laskea korjaavan kunnossapidon 

suoritusaikojen avulla. (http://www.edu.fi; Järviö 2004, 39.) 

 

 

2.2.4 Käytöstä poisto 

 

Osan tai koko kohteen käytöstä poistaminen spesifioidun eliniän täyttymisen, 

taloudellisesti kannattamattoman korjauksen tai kohteen modifioinnin vuoksi. On 

huomattava, että käytöstä poistaminen sisältää myös käytöstä poistetun kohteen 

osien asianmukaisen kierrätyksen sen purkamisen jälkeen.  (http://www.edu.fi) 

 

 

 

3. KUNNOSSAPIDETTÄVYYS 

 

 

Kunnossapidettävyys on yksi käyttövarmuuden osista. Käyttövarmuuteen kuuluu 

kunnossapidettävyyden lisäksi toimintavarmuus ja kunnossapitovarmuus. 

Kunnossapidettävyyden tehtävänä on pitää halutun kohteen ominaisuus 

toimintakunnossa tai palautettavissa toimintakuntoon määritellyissä 

käyttöolosuhteissa, jos kunnossapito suoritetaan määritellyissä olosuhteissa 

käyttäen vaadittuja menetelmiä ja resursseja. Kunnossapidettävyys saavutetaan 

vian helpon havaitsemisen ja paikannettavuuden, luokse päästävyyden, 

vaihdettavuuden, testattavuuden, korjattavuuden ja huollettavuuden avulla. 

Yleensä tällä tarkoitetaan koneiden ja laitteiden tuotesuunnittelua ja 

kunnossapitoa. (http://www.tuta.fi; http://www.edu.fi)   

 

Hyvin merkittävä määrä aikaisemmin yrityksen itse tuottamista palveluista 

hankitaan nykyään ulkopuolisilta erityisosaajilta. Nykyään monet yritykset 

tarjoavatkin erilaisia kunnossapitopalveluita muille yrityksille. 

Kunnossapitopalveluita ovat kehittäneet varsinkin laitetoimittajat. 

Lisäulottuvuuksia teollisuuden kunnossapitoon tuo kunnossapidon 

palvelutuotantoluonne. Palvelutuotannon yleisiä ominaisuuksia ovat: 

 Tuotanto tapahtuu useimmiten asiakkaan luona eikä tuotetta voi 

varastoida. 
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 asiakas osallistuu usein tuotantoprosessiin. 

 Markkinointiin osallistuu myös suorittava henkilöstö normaalin toiminnan 

kautta. 

 Tärkein pääomatekijä on osaaminen. 

 Henkilöstön ohjaus tapahtuu pääasiassa yrityskulttuurin, menetelmien ja 

osaamisen avulla. 

Edellä esitetyt ominaisuudet toteutuvat myös kunnossapidossa.  

 

Kunnossapidon suorittamiin palveluihin vaikuttaa ratkaisevasti asiakkaan 

tuotantoprosessi, kunnossapitokohteen teknologia, seisokkikustannukset ja 

kunnossapitofilosofia.(http://www.ee.lut.fi) 

 

Kunnossapidon ennakointi lähtee jo käyttäjien koulutuksesta. Mitä paremmin 

kunnossapidosta huolehtivat henkilöt laitteen käytön hallitsevat, sitä paremmin se 

osaltaan estää toiminnan aikaisten ongelmien synnyn ja samalla auttaa 

havaitsemaan laitteessa ilmenevät ongelmat mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. (http://www.edu.fi) 

 

Oheisen kuvan arviointikaavio selventää kriteereitä, kun pohditaan 

kunnossapitotoimien ajoitusta ennen vikaantumista tai sen jälkeen.  
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Kuvio 2. Laitteen kunnossapitoperiaatteen valitsemisen arviointikaavio 

(http://www.edu.fi) 

 

 

3.1 Palveluprosessit  

 

Palvelu sanan merkitys vaihtelee henkilökohtaisesta palvelusta palveluun 

tuotteena. Tämän takia palvelu onkin monimutkainen ilmiö. Nykyaikaisessa 

hyödyketuotannossa palveluprosessit limittyvät myös varsinaisen tuotannon 

kanssa. Teollisuuden ja palveluiden jako on hämärtynyt ja kulkee monesti 

yrityksen sisällä. Palvelutoimialojen lisäksi palveluita tuotetaan myös 

merkittävissä määrin teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.  

Teollisuustuotteiden teknologiatason kohoaminen sekä erityisesti 

investointitavaroiden tuotanto ja myynti edellyttävät teollisuudelta laajamittaista 

asennus- ja huoltopalvelutoimintaa. (Grönroos 1998, 49-50; http://www2.vnk.fi) 
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Yrityksen hankintapolitiikka muodostaa uuden tarkastelutavan 

kunnossapitotoiminnan kokonaisuuteen. Vaihtoehtoina ovat kunnossapitotoiminta 

omilla resursseilla tai osan toiminnasta ostaminen ulkoa, palveluna.  

Lähtökohtana kunnossapidon ostolle voi olla useampiakin. Syynä voi olla 

kapasiteettihuippujen tasaus ostamalla palveluja ulkopuolelta, tai yritys voi tarvita 

erityisosaamista, kuten jotain tietoa tai laitetta. Yritys voi päättää ostaa jonkin 

tietyn osan, kuten esimerkiksi standardilaitteiden kunnossapidon niihin 

erikoistuneelta yritykseltä. Yritys voi myös ostaa koko kunnossapidon 

ulkopuolelta. Tyypillisiä esimerkkejä palveluista ovat nostolaite-, hissi-, 

erityislaite- ja atk-laitehuollot, jotka pääsääntöisesti ostetaan palveluna. Huollot 

voivat myös kuulua laitteen huoltosopimukseen. Yrityksen ei ole kannattavaa 

hankkia itselleen suhteellisen pienen alueen varsin laajaa ja vaativaa 

kunnossapito-osaamista. Kunnossapitokuluista noin 36 % menee ulkopuolelta 

ostettuihin palveluihin. (www.edu.fi)  

Kunnossapidon ostamiseen palveluna ulkopuoliselta liittyy etuja ja haittoja. 

Etuina tässä järjestelyssä on se, että kunnossapitoresursseista maksetaan vai 

silloin, kun niitä käytetään. Yritys saa mahdollisuuden kustannuskontrolliin 

kilpailuttamisen kautta. Tämä myös mahdollistaa laajemman kokonaisosaamisen. 

Varjopuolina, eli haittoina kunnossapidon palveluiden ostamisen ulkopuolelta 

ovat aikaviiveet kriittisissä tapauksissa, eli jos kunnossapitoa tarvitaan hyvin 

lyhyellä varoitusajalla, se ei välttämättä ole mahdollista. Vaikka 

kokonaisosaaminen oston kautta laajenisi, niin osa keskeistä tietämystä siirtyisi 

yrityksen ulkopuolelle. Tämän kautta myös tuotantolaitostuntemus heikkenee. 

Palvelun ostanut yritys ei välttämättä myöskään tule toimeen palvelua tarjoavan 

yrityksen kanssa vaan niiden kesken saattaa esiintyä yhteistyöongelmia. 

(www.edu.fi)  

 

3.2 Palvelun neljä peruspiirrettä 

Useimmille palveluille voidaan löytää neljä peruspiirrettä:  

1. Palvelut ovat enemmän tai vähemmän aineettomia. 

2. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja eivätkä asioita.  

3. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin samanaikaisesti.  



  14 

    

 

4. Asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin.  

 

Palvelu koetaan yleensä subjektiiviseksi. Asiakkaiden kuvaillessa palvelua, he 

usein käyttävät ilmaisuja kuten luottamus, kokemus, tunne ja turvallisuus. Nämä 

ovat hyvin abstrakteja tapoja kuvata palvelua. Olennaisin asia palveluissa on 

niiden aineettomuus. Se mainitaankin useimmiten palvelun kriteereissä. 

Asiakkaan on vaikea arvioida palvelua juuri aineettomuuden tähden. Kuinka voisi 

antaa selvän arvon "luottamukselle" tai "tunteelle"? Kirjallisuudessa usein tämän 

takia näkeekin mainittavan, että palvelu pitäisi konkretisoida asiakkaalle 

käyttämällä konkreettisia, fyysisiä apuvälineitä, kuten muovikortteja ja erilaisia 

asiakirjoja. Monista palveluista kuitenkin löytyy myös hyvin konkreettisia 

aineksia: huolintaliikkeen käyttämät asiakirjat ja korjaamon käyttämät varaosat. 

(Grönroos 1998, 53-54.) 

 

Palvelutoiminnassa osapuolina ovat asiakas ja palveluhenkilö, jotka ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään, joko suoraan tai välillisesti. Jotta palvelu 

onnistuisi, vuorovaikutuksen on toimittava hyvin. Mitä henkilökohtaisempaa 

palvelu on, sitä tärkeämpää on, että asiakas myös viihtyy palveluhenkilön 

seurassa. (Lepola, Pulkkinen, Raivio, Selinheimo & Sulkanen 1998, 198-199.) 

 

Laadunvalvonta ja markkinointi eivät tahdo perinteisin menetelmin onnistua, 

koska palvelu ei ole asia vaan sarja tekoja tai prosesseja, jotka vielä tuotetaan ja 

kulutetaan samanaikaisesti. Ei ole mitään ennalta tuotettua laatua, jota voisi 

valvoa etukäteen, ennen kuin palvelu on myyty ja kulutettu. Tilanteet tietysti 

vaihtelevat sen mukaan, minkälaisesta palvelusta on kyse. Laadunvalvonnan ja 

markkinoinnin on tästä syystä tapahduttava samaan aikaan ja samassa paikassa 

kuin palvelun samanaikaisen tuottamisen ja kulutuksenkin. Jos yritys turvautuu 

vain perinteisiin laadunvalvonta- ja markkinointitoimiin, se osa 

tuotantotoimenpiteistä, joissa asiakas on mukana, saattaa jäädä valvomatta ja 

sisältää asiakkaalle kielteisiä markkinointikokemuksia. (Grönroos 1998, 54.) 

 

Asiakkaalla on mielikuvia ja ennakkokäsityksiä palveluprosessista, jotka ovat 

muodostuneet yrityksen mainonnan, omien tarpeiden ja aikaisempien kokemusten 

perusteella. On myös muistettava, että asiakkaat arvioivat yritystä myös muiden 

asiakkaiden kautta, joten yksikin huono kokemus voi aiheuttaa paljon negatiivista 
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julkisuutta yritykselle. Asiakas arvioi näiden odotuksien avulla saamaansa 

palvelua ja muodostaa siitä kokemansa laadun. (Lepola ym. 1998, 13, 28.) 

 

Palvelujen neljäs peruspiirre tuo esiin sen, että asiakas ei ole ainoastaan palvelun 

vastaanottaja. Asiakas on myös tuotantoresurssi. Tämän ja edellä mainittujen 

piirteiden takia palveluja ei voida varastoida samalla tavoin kuin tavaroita. Sen 

sijaan kapasiteetin suunnittelu nousee ratkaisevaksi asiaksi.  (Grönroos 1998, 54.) 

 

Koska tuotanto- ja jakeluprosessiin vaikuttavat ihmiset, joko henkilökunta tai 

asiakkaat tai molemmat, palvelujen peruspiirteisiin liittyy myös heterogeenisyys. 

Yhden asiakkaan saama palvelu ei ole koskaan sama kuin seuraavan asiakkaan 

saama "sama" palvelu. Vaikka kaikki muu säilyisikin ennallaan, sosiaalinen suhde 

on aina erilainen. Palvelun heterogeenisyys aiheuttaakin palvelujen johtamiselle 

suuren ongelman: kuinka pitää asiakkaille tuotetun ja tarjotun palvelun koettu 

laatu tasaisena. (Grönroos 1998, 55.) 

 

 

3.3 Palvelu ja tuottavuus 

 

Hyvä tuotetuntemus, laatutietoisuus sekä tuotteiden ja tuotantotekijöiden 

ympäristövaikutusten huomioon ottaminen, ovat ammattitaitoisen 

asiakaspalvelijan tunnusmerkkejä. Asiakkaat ovat vaativampia ja 

tiedonhaluisempia kuin aiemmin, joten asiakaspalvelijan on oltava perillä liikkeen 

valikoimasta, jotta hän pystyy vastaamaan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin 

esimerkiksi valmistukseen, käyttöön tai turvallisuuteen liittyen.   

 

Tuotos joka tuotetaan resurssien avulla yrityksessä, voi olla joko tuote tai palvelu. 

Näitä tuotteita ja palveluita tuotetaan ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi.  

Tuotantokehityksen avulla saadaan tuotosta kehitettyä paremmaksi asiakaan 

tarpeisiin.  

 

Tuottavuus ilmaisee sen tehokkuuden, millä tuotantotekijäpanokset on yhdistetty 

tuotoksen aikaansaamiseksi. Tuottavuutta voidaan parantaa menetelmä- ja 

järjestelmämuutoksilla, uudelleenjärjestelyillä, parantamalla tuotteiden ja 

palveluiden laatua, sekä poistamalla turhia työnteon esteitä. Ennen tuottavuuden 



  16 

    

 

mittaamista on asetettava tavoite johon pyritään. Tavoitteeseen pääsyä 

seuraamalla voidaan samalla seurata tuottavuuden kehittymistä. Laatu ja 

tuottavuus täydentävät toisiaan kaikessa yrityksen toiminnassa, muodostaen 

yhden menestyksen avaimista, joten niiden yhteyttä ei saa unohtaa. (Lepola ym. 

1998, 198-199.) 

 

Tuottavuuteen kuuluvat muun muassa seuraavat osatuottavuusalueet: 

 Työn tuottavuutta voidaan mitata tuotettujen tuotteiden määrällä 

aikayksikössä.  

 Hallinnollisten toimintojen tuottavuudella tarkoitetaan laatujohtamista ja 

kaikkia siihen liittyviä osatekijöitä.  

 Palvelutoimintojen tuottavuuteen kuuluvat muun muassa kaikki yrityksen 

tekemät huolto-, korjaus- ja jatkojalostustoimenpiteet. Myös tuotteiden tai 

pakkauksen uudelleenkäyttö- ja kierrätystoimenpiteet voidaan sisällyttää 

palvelutoimintoihin.  (Lepola ym. 1998, 199.) 

 

 

 

4. KUNNOSSAPIDON MATERIAALILOGISTIIKKA 

  

 

Kunnossapitotoiminnalla on oma logistiikka, joka muodostuu kunnossapitotyön 

logistiikasta ja kunnossapidon materiaalilogistiikasta. Kun katsotaan asiaa 

logistiikan näkökulmasta kunnossapitotoiminnon logistiikka käsittää kaikki ne 

tehtävät, jotka yrityksessä kunnossapidon kokonaisuuden toiminto- ja 

tietovirtaketjuihin kuuluvat. Kunnossapidon materiaalilogistiikka taas on 

kokonaisuuteen kuuluva itsenäinen ydinprosessi, johon kuuluu muun muassa, 

hankintatoiminta, varastotoiminta sekä materiaalitarpeen ennustaminen ja 

määrittely. Tässä osassa keskitytään varastotoimintaan. (Järviö 2004, 132-133.) 

 

Tavallisessa kielenkäytössä varastolla tarkoitetaan yleisesti fyysistä tilaa, kuten 

erillistä rakennusta jossa voidaan säilyttää tuotteita, materiaaleja ja 

komponentteja. Laajemmin ajateltuna varastossa voi olla muutakin kuin tavaroita 

(esim. tietovarasto). (Hokkanen, Karhunen & Luukkanen 2002, 143; 

http://www.tritonia.fi)  
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Taloudellisessa kielenkäytössä varastolla tarkoitetaan vaihto-omaisuutta, joten 

varasto sanalla on myös laajempi merkitys. Jos varastolla ajatellaan koko 

yrityksen vaihto-omaisuutta, sitä voidaan säilyttää myös muualla kuin pelkästään 

varastoksi nimetyssä paikassa. Tällä periaatteella kauppaliikkeen myymälä on 

myyntitilan ohella myös varastotila, kuten myös tehdashalli. Jopa kuljetusväline 

jolla tavara kuljetetaan yritykseen, on tämän merkityksen mukaan varastotilaa. 

(Sakki 2001, 82-83; Karrus 2001, 35; http://www.tritonia.fi) 

 

Teollisessa ympäristössä luokitellaan varastot yleensä kolmeen pääryhmään: 

raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin. Varsinaisten raaka-aineiden 

lisäksi raaka-ainevarastossa säilytetään kaikki materiaaleista, tarveaineista, osista 

ja komponenteista koostuvia varastoja. Keskeneräiset työt ovat 

puolivalmistevarastossa ja valmiit myyntiä odottavat tuotteet ovat 

valmisvarastossa. (Sakki 2001, 82-83; http://www.tritonia.fi) 

 

 

4.2 Aktiivi- ja passiivivarasto 

 

Looginen käsite varasto jaetaan yleensä käyttövarastoksi ja varmuusvarastoksi. 

Käyttövarastolla tarkoitetaan sitä osuutta varastoidusta määrästä, joka suurella 

todennäköisyydellä siirtyy ketjun toiselle jäsenelle, poistuen näin omasta 

varastosta. Kaikki tavarat eivät poistu varastosta heti, vaan tavaroiden kuljetus on 

voitu järjestää niin, että saapuva erä on kooltaan suurempi kuin asiakkaan välitön 

tarve, jolloin osa tavarasta jää vähäksi aikaa varastoon. Tätä varastoa kutsutaan 

myös aktiivivarastoksi.  

 

Varaston syntymisen syy voi johtua myös epävarmuudesta. Asiakkaat haluavat 

tuotteen mahdollisimman nopeasti, mieluiten heti. Ei kuitenkaan pystytä 

tietämään etukäteen, kuinka paljon kyseistä tavaraa tarvitaan ja mihin hetkeen 

tarve ajoittuu. Tämän takia tavara tilataan varmuuden vuoksi tarvetta aikaisemmin 

tai enemmän. Tätä varastoa kutsutaan passiivivarastoksi. Siitä voidaan myös 

käyttää nimitystä varmuusvarasto. Varmuusvarasto lähtee varastosta pois hyvin 

pienellä todennäköisyydellä, mutta tämän tapahtuessa se käytetään tosi 

tarpeeseen. Yrityksellä ei välttämättä ole mitään aikomusta pitää 
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varmuusvarastoa, vaan se syntyy huomaamatta, kun tavarantoimituksen saapuessa 

varastossa on jäljellä vielä samaa tavaraa. Käyttövaraston ja varmuusvaraston 

erottamista ei kuitenkaan kannata tehdä kuin loogisella tasolla, koska tuotteet tai 

osat usein vanhenevat tai pilaantuvat, joten niitä ei kannata jättää huonontumaan 

varmuuspuskuriin. (Karrus 2001, 36; Sakki 2001, 82-83.)  

 

Varaston toiminta on taloudellisinta silloin, kun turhaa puutetta ei esiinny. 

Puutteella tarkoitetaan toimituskyvyttömyyttä. On myös tärkeää, ettei kerätä 

turhan isoja varmuusvarastoja. Varastoinnin tarvetta olisikin hyvä miettiä jokaisen 

nimikkeen kohdalla erikseen. Joissain tilanteissa nimittäin ei ole tarvetta itse 

varastoida nimikettä, vaan huolehtia nimikkeen varmasta saatavuudesta jonkin 

määrä- ja aikamääritteen mukaan. Näin voidaan siirtää nimikkeen varastointi 

tarjontaketjun jollekin muulle jäsenelle. (Karrus 2001, 35-36.) 

 

Molempien varastojen arvot voidaan myös laskea yksinkertaisella kaavalla. 

Aktiivivaraston arvo saadaan laskettua ostojen ja saapuvien erien määrien 

pohjalta. Ensin lasketaan yhden saapumiserän keskimääräinen koko. Se jaetaan 

kahdella ja kerrotaan tuotteiden lukumäärällä. Tulos on aktiivivaraston arvo. Kun 

se vähennetään todellisesta varastosta, saadaan passiivivarasto. (Sakki 2001, 103.)  

 

Kaikkia tavaroita voidaan kuitenkin käyttää ja myydä jatkuvasti, ja itse varastossa 

tavarat ovat yhdessä paikassa. Aktiivi- ja passiivivarastoja ei voi sieltä erottaa 

toisistaan, ja nimityksillä lähinnä vain halutaan korostaa, miten kyseiset varastot 

syntyvät. (Sakki 2001, 82-83.) 

 

 

4.3 Varastointi 

 

Varastointi on yhtä olennainen ja tärkeä osa kaikkia logistisia järjestelmiä, kuin 

kuljetuskin. Melkein kaikki kuljetukset alkavat varastolta, ja päättyvät varastoon. 

Matkan varrelle voi olla välivarastojakin. Fyysisesti kuljetukset varastointiin sitoo 

muun muassa kuljetusasiakirjat, pakkaaminen, osoittaminen sekä tavaroiden 

vastaanotto tarkastuksineen. Lähes kaikki varastointiin keskittyneet yritykset 

tarjoavat varastoinnin lisäksi asiakkailleen myös muut logistiset palvelut, kuten 

tiedonsiirron, pakkauksen, kuljetuksen, laskutuksen ja raportoinnin. Vastaavasti 
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monet kuljetusliikkeet ja kuljetuksia suorittavat logistiikkayritykset harjoittavat 

varastointipalveluja asiakkailleen. (Karhunen, Pourinen & Santala  2004, 302; 

www.kuljetusopas.com) 

 

Yrityksen vuokraamiin varastointipalveluihin kuuluu muun muassa 

varastohotellit. Varastohotellin käyttö onkin yleistynyt voimakkaasti. Yritys joka 

vuokraa varastohotellipalvelun voi hoitaa itse varastoon ja kuljetukseen liittyvät 

toimenpiteet tai antaa ne hotelliyrityksen tehtäviksi osana sopimusta. Hotellien 

asiakkaat ovat yleensä joko pienyrityksiä, joiden ei kannata investoida 

varastotiloihin tai suurempia yrityksiä, jotka haluavat tasata tilapäistä 

kapasiteettivajetta varastoissaan. Usein varastohotellin toiminnassa pyritään 

pitkäaikaisiin ja kiinteisiin tilavarauksiin, sillä sen kokonaiskannattavuus riippuu 

käyttöasteesta. (Karrus 2001, 262-263; Hokkanen ym. 2002, 161-162.)     

 

Yrityksen raaka-aine ja tarvikevarastot ovat toimintaa turvaavia varastoja, silloin 

kun tavaran jatkuvaa saantia ei voida taata tai varmistaa muulla tavoin. Nämä 

varastot ovat myös käteviä silloin kun pienen erän tilaaminen tulisi 

kuljetuskustannusten takia liian kalliiksi. (Karhunen ym. 2004, 302.)  

 

 

4.4 Mittaaminen  

 

Mittaamisen pääperiaatteena on:" Mitä mittaat, sitä saat", joten oikeiden 

mittareiden valintaan vaikuttaa suuresti mittareiden käyttötarkoitus. Siksi jokaisen 

mittarin kohdalla tulisi miettiä, mihin mittaria käytetään. Päätavoitteena 

mittaamiselle on tiedon antaminen prosessin tilasta ja kehityksestä selkeässä ja 

havainnollisessa muodossa käyttäjälle, sekä osoittaa prosessissa olevia 

kehityskohteita. Mittaamisen avulla pystytään myös havaitsemaan trendit ja 

muutokset sekä se mahdollistaa tarvittavien ohjausmenetelmien rakentamisen ja 

käyttöönoton. Oikein valittujen mittareiden avulla pystytään myös löytämään 

ongelmakohtia sekä osoittamaan korjaustoimenpiteiden vaikutusta ja tehoa. 

Mittareita voidaan käyttää eri tarkoituksiin, jotka näkyvät laatikossa. (Aminoff, 

Hyppönen & Pajunen-Muhonen 2002,15.) 
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- ohjaamiseen 

- suunnittelemiseen 

- valvontaan 

- hälytykseen 

- diagnoosiin 

- oppimiseen ja koulutukseen 

- yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kommunikointiin 

- sekä henkilöstön palkkaamiseen (Aminoff ym. 2002,15.) 

 

 

Mittareita tehtäessä ei kannata kaikkia toteuttaa kerralla, vaan edettävä 

järjestelmän kehityksen ja tarpeiden myötä. Mittareita muokkaillaan ja 

tarkennetaan usein, kun niille määritellään käyttöperiaatteita. Toiminnan luonne ja 

laajuus vaikuttavat mitä mittareita käytetään, koska kaikki mittarit eivät ole 

kaikille yhtä tärkeitä. Monimutkaiset ja laajat toiminnot vaativat enemmän 

mittaamista. Yksinkertaisista ja vähän henkilöitä tarvitsevissa organisaatioissa 

mittarit ovat helposti "selkärangassa". Vaarana on niiden katoaminen 

henkilöstövaihdosten myötä. Mittaria valitessa kannattaa myös ottaa selvää 

kuinka aikaa vievää mittarin laskeminen on. Jos mittarin tekeminen vie 

kohtuuttoman paljon aikaa tai investointeja sen hyötyyn nähden, kannattaa mittari 

jättää pois käytöstä.  Johdolle raportointi edellyttää kuitenkin aina keskeisten 

mittareiden käyttöä. (Aminoff ym. 2002,15; Lönnqvist, Kujansivu & Antikainen 

2006, 112, 115; Pouri 1997, 201.) 

 

Suunnittelun jälkeen valitut mittarit otetaan käyttöön. Mittareiden käyttöönotto 

edellyttää päätöksiä seuraavista asioista:  

 

- Mistä mittareihin tarvittavat tiedot saadaan? 

- Mittarin tulostusmuoto?  

- Kenelle raportoidaan? 

- Kuinka usein raportoidaan?  

- Kuka huolehtii raportoinnista? 
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Mittareille tulee asettaa myös tavoitearvo, kriittinen raja-arvo tai peukalosääntö 

asian arvostelemiseksi. Mittaristosta päätettäessä tulee sopia, kuka vastaa 

tavoitearvojen muutoksista. Mittareiden käyttöönoton yhteydessä kannattaa 

testata niiden toimivuutta. Testaamiseen kuuluu muun muassa datan kerääminen, 

tulosten laskemista, raportoimista ja analysointia. Testaaminen on hyvä tehdä, 

koska yleensä mittareiden käyttöönotto ei onnistu täydellisesti. Valitettavasti ei 

ole mitään selkeitä ohjeita miten mittareiden käyttöönoton saisi sujumaan 

onnistuneesti. Käyttöönoton epäonnistuminen voi johtua erilaisista 

mittausprosesseihin ja mittareihin liittyvistä ongelmista. Käyttöönoton 

onnistumiseksi, esimerkiksi tietolähteiden tulee olla kunnossa. Joihinkin 

mittareihin tarvittava tieto on jo valmiina olemassa ja on helppo ottaa käyttöön. 

Joihinkin mittareihin taas valmista informaatiota ei ole vaan se täytyy kerätä eri 

lähteistä, jotka voivat hidastaa tai vaikeuttaa käyttöönottoa. (Aminoff ym. 2002, 

15; Lönnqvist ym. 2006, 116-123.) 

 

Yksi tärkeimmistä tehtävistä mittareiden käyttöönotossa on alkaa käyttää valittuja 

mittareita, tarkoittaen muun muassa mittaritulosten raportointia ja käsittelyä eri 

tilaisuuksissa. Jos tuloksia ei raportoida tai analysoida, mittaamisesta ei ole 

mitään hyötyä. Mahdollisia raportointitapoja on useita, ja täytyy osata valita 

kyseiseen organisaatioon parhaiten sopiva tapa. (Lönnqvist ym. 2006, 120-121.) 

 

 

4.4.2 Ostotilauksen mittarit 

 

Ostotilausmittarit kuvaavat oston käyttäytymistä tilausrakenteiden ja tilausten 

suuruuden osalta. Niiden avulla voidaan ohjata ostokäyttäytymistä. Ostotilausten 

mittareita tulee käyttää yhdessä materiaalivirran mittareiden kanssa. Ostotilaukset 

kuvaavat tahtotilaa (mitä on tilattu) ja materiaalivirta toteumaa (mitä on 

toimitettu).  Pelkästään tilausten mittareiden käyttö voi johtaa vääriin 

johtopäätöksiin, koska ohjausjärjestelmä voi yhdistellä tilauksia samoihin 

toimituseriin. (Aminoff ym. 2002,18.) 
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Ostotilaukset 

- hankinnan arvo ostotilausta kohden 

- hankinnan arvo ostotilausriviä kohden 

- rivilukumäärä ostotilauksessa 

- 1-rivisten ostotilausten lukumäärän osuus 

kaikista ostotilauksista 

- niiden tilausten ja ostorivien lukumääräinen % 

-osuus, jotka muodostavat 80% (90%) 

hankinnan arvosta (20/80 -sääntö tai 10/90 -

sääntö) 

- tilauslajien lukumääräiset %-osuudet 

tilauksista 

 

Kuvio 3. Ostotilauksen mittarit (Aminoff ym. 2002, 18.)  

 

 

4.4.3 Materiaalivirran mittarit 

 

Materiaalivirran mittauksessa mitataan toteumaa ja siksi se on yksi keskeisiä 

hankinnan mittausalueita. Mittareita käytetään toiminnan luonteen muuttumisen 

seurantaan sekä apuna toimintatapojen kehittämiseen, jotta toimitukset 

tapahtuisivat taloudellisesti ja tehokkaasti. (Aminoff ym. 2002,18.) 
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Materiaalivirta  

(toimitukset) 

- hankinnan arvo liikevaihdosta 

- tuonnin osuus hankinnan arvosta 

- hankinnan arvo toimitusriviä kohden 

- hankinnan arvo toimitettua tilausta kohden 

- hankinnan arvo toimitettua tilausta kohden 

- hankinnan arvo toimituserää kohden 

- hankinnan paino toimituserää kohden 

- hankinnan paino toimitettua tilausta kohden  

- pieniarvoisten toimitusten %-osuus hankinnan 

kokonaisarvosta eri arvoluokissa 

- hankintojen jakautuminen (%-osuus) eri 

toimitusreiteillä arvon, riv ilukumäärän ja 

painon perusteella 

- jätevirran jakautuminen jakeittain   

 

Kuvio 4. Materiaalivirran mittarit (Aminoff ym. 2002, 18.)  

 

 

4.4.4 Varaston mittarit 

 

Kuvassa olevat varaston mittarit on tarkoitettu varaston materiaalitaloudelliseen 

kehittämiseen. Varastotoiminnan hoitamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan oma 

mittaristonsa. Varaston mittareita käytetään nimikkeistön valintaan ja valvontaan 

sekä ohjaamaan varastointipaikat oikeisiin kohteisiin. Toisaalta ostoeräkokoja ja 

ostopolitiikkaa suunniteltaessa käytetään apuna myös mittareita. (Aminoff ym. 

2002, 18-19.) 
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Varastot 

- varaston arvo hankinnan arvosta  

- varaston arvo hankinnan arvosta 

myyntisaamiset ja ostovelat huomioiden 

- varaston kiertonopeus (varaston riiton 

käänteisluku) 

- niiden nimikkeiden lukumääräinen %-

osuus, jotka muodostavat 80% (90%) 

varaston arvosta ( 20/80-sääntö tai 10/90-

sääntö) 

- varaston arvo varastoitavaa nimikettä 

kohden  

- epäkurantin varaston (ei käytetty vuoden 

kuluessa) arvon osuus koko varaston arvosta 

- varastoarvojen ja nimikelukumäärien  

jakautuminen sijainnin ja omistajan  mukaan 

 

Kuvio 5. Varaston mittarit  (Aminoff ym. 2002, 18.)  

 

 

4.5 Abc- analyysi 

 

Abc-analyysi on erittäin hyödyllinen varaston analyysi tapa. Sillä tarkoitetaan 

tuotenimikkeiden luokittelua niiden euromääräisen myynnin tai kulutuksen 

mukaan kolmesta viiteen eri luokkaan. Yritys nimittäin saattaa tarvita tuhansia eri 

tavaranimikkeitä toimintaansa varten, eikä kaikkiin niihin voi käyttää aikaa 

samalla tavalla. Abc-analyysin avulla pyritään saamaan parempi käsitys, miten 

materiaaliohjausta tulee kehittää ja mihin käyttää resursseja. Luokitteluun voi 

käyttää esimerkiksi seuraavanlaista jaottelua.  

 

 - A-tuotteet = ensimmäiset 50% myynnistä/kulutuksesta 

 - B-tuotteet = seuraavat 30% myynnistä/kulutuksesta 

 - C-tuotteet = seuraavat 18% myynnistä/kulutuksesta  

 - D-tuotteet = viimeiset 2 % myynnistä/kulutuksesta 

 

Koska analyysissa halutaan tutkia erityisesti, miten tapahtumamäärät tai 

varastoarvot jakautuvat kulutuksen tai myynnin mukaan, on tärkeää että 
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analyysissa luokitellaan nimikkeiden mukaan eikä esimerkiksi tuoteryhmien 

mukaan. Tuhansienkin tuotteiden massasta voi erottaa paljon yksityiskohtia, kun 

tuotteet ryhmitellään sopivasti ja ryhmiä verrataan keskenään. (Sakki 2001, 100-

101; Baily ym. 1998, 273-274; Karrus 2001, 180.) 

 

Analyysissa luokitellaan yrityksen tuotteet vain muutamaan ryhmään niiden 

myynnin tai kulutuksen arvon perusteella. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, 

etteivät nämä tiedot tarkoita samaa kuin tuotteen tarpeellisuus. Voi olla että tuote 

halutaan pitää myyntiohjelmassa, koska se voi olla asiakkaiden kannalta tärkeä, 

vaikka tuotteen myynnin arvo olisikin pieni. Teollisuusyrityksissä taas monien 

osien käytön arvo voi olla vähäinen, mutta kaikkia tuoterakenteeseen kuuluvia 

osia tarvitaan. Täytyy muistaa, että analyysin tiedot kertovat menneisyydestä. 

Seuraavan vuoden tiedot voivat olla aivan erilaiset. Tosin silloinkin tärkeitä a-

tuotteita on lukumääräisesti vähän. (Sakki 2001, 101-102; Karrus 2001, 179-180.) 

 

Abc-analyysiä voidaan täydentää xyz-analyysin avulla. Xyz-analyysi on abc-

analyysin muunnos, jossa tuotteet luokitellaan tapahtumamäärien perusteella. Ne 

voivat olla myynti- tai saapumistapahtumia. Luokittelu tehdään niin, että 

lopputulos havainnollistaa tapahtumamäärien jakautumista mahdollisimman 

tarkasti. Tämä analyysi on hyödyllinen esimerkiksi työkaluvarastopaikkojen 

määrittelyssä.  (Sakki 2001, 105.) 

 

 

 

5. KUNNOSSAPIDON OHJAUS 

 

 

5.1 Ympäristöystävällisyys 

 

Yrityksen täytyy noudattaa viranomaisten asettamia ympäristömääräyksiä, tai sen 

toiminta voidaan lopettaa. Myös asiakkaat ovat nykyään ympäristötietoisempia, ja 

jos yritys ei pysty vastaamaan näihin asiakkaiden tarpeisiin toiminta voi loppua. 

Siksi ympäristöystävällisyys ja kierrätys ovat erittäin tärkeitä yritykselle 

nykypäivänä. Kierrätys ei kuitenkaan ole ongelmatonta, vaan useimmiten 

uudelleenjalostaminen tuottaa jätettä ja vaatii uusia resursseja. Kunnossapidolla 
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voidaan kuitenkin tuotantohyödykkeiden käyttöaikaa pidentää ja kierrätyksen 

tarvetta pienentää. Kunnossapito tulee useimmiten kierrätystä edullisemmaksi. 

Sen lisäksi hyvin suunnitellun kunnossapidon avulla yritys pystyy merkittävästi 

rajoittamaan päästöjään. Ei tosin saa unohtaa, että kunnossapito itsessään on 

ongelmajätteiden tuottaja. Kunnossapidon toiminta onkin syytä suunnitella 

tarkkaan, jotta jätteiden syntyminen pystyttäisiin  minimoimaan.   

(http://www.edu.fi; Järviö 2004, 16.) 

 

 

5.2 Turvallisuus  

 

Turvallisuus on yksi työn tärkeimmistä asioista. Siksi ei ole hyväksyttävää, että 

liiketoimintaa tehtäessä yrityksen työntekijöitä altistettaisiin tapaturmille. Yhtenä 

työturvallisuuden perusedellytyksenä on hyvin toteutettu kunnossapito, nimittäin 

suurin osa  työtapaturmista aiheutuu viallisista laitteista. Laitteet on 

kunnossapidolla pidettävä turvallisen työskentelyn edellyttämässä kunnossa. Vain 

ani harvat kohteet ovat riskittömiä työturvallisuuden suhteen.   (http://www.edu.fi; 

Järviö 2004, 16.) 

 

 

5.3 Materiaalitarpeen ennustaminen 

 

On mahdotonta hallita materiaalivirtaa tai –varastoja, jos materiaalintarvetta ei 

voida ennustaa luotettavasti. Materiaalintarvetta pyritään tunnistamaan ennakolta 

mahdollisimman luotettaviin mitattuihin tai arvioituihin lähdetietoihin. 

Tietenkään yllättäviä rikkoontumisia ei voida ennustaa, mutta hyvällä seurannalla 

sekä olosuhde- ja laitetuntemuksella pystytään ennustamaan tarvetta 

huomattavasti paremmin. Materiaalitarpeen ennustaminen on sekä myynti-, 

varastointi-, että ostotoiminnan luotettavan suunnittelun edellytys. (Järviö 2004, 

134-135.) 

 

Ennustamiseen voidaan käyttää joko pitkän tai lyhyen aikavälin ennusteita. Pitkä 

aikaväli on noin 0,5 - 2 vuotta ja ennuste voidaan laatia muun muassa 

järjestelmistä saatavan kulutustiedon, mitattavan kunnonvalvontatiedon tai 

ennakkohuoltosuunnitelmien perusteella. Lyhyen aikavälin ennustus taas 
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tarkoittaa 1 vrk - 0,5 vuotta ja ennustaminen voidaan tehdä muun muassa  lähiajan 

tuotannon, kunnossapidon suunnitelmien tai laitteen oirehavaintojen perusteella. 

(Järviö 2004, 135.)  

 

 

5.4 Raportointi ja palaverit 

 

Raportoinnin tehtävänä on seurata mihin suuntaan yrityksen toiminta on 

kehittynyt tai on kehittymässä. Raportoinnin avulla voidaan katsoa yrityksen 

menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Menneisyyden tarkkailuun liittyy 

lähinnä asetettujen tavoitteiden ja niihin liittyvien tekijöiden seurantaa. 

Menneisyyden raportit ovat suunnitelmien mukaisia ja niihin kuuluu muun 

muassa budjetit ja strategiset suunnitelmat. Nykyhetken raportointi on 

suurimmaksi osaksi reagoivaa ja sitä ovat esimerkiksi kaupan kampanjaseuranta 

ja koneen käyntinopeus. Tulevaisuuden raportit ovat reaktiivisia ja ennakoivia. 

Niitä ovat erilaiset mittaristot ja yhdistelmäraportit. Yhä enemmän painopiste on 

siirtymässä seurannasta tulevaisuuden ennakointiin. (Alhola & Lauslahti 2003, 

316, 321.) 

 

Raportoinnin tehtävänä on:  

- analysoida 

- reagoida 

- ennakoida 

 

Perusperiaatteita raportoinnissa ovat tiedon oikeellisuus, oleellisuus ja oikea-

aikaisuus. Oikea tieto on tärkeää, koska väärä tieto voi viedä yrityksen johtoa 

harhaan, eikä johto tämän jälkeen luota enää talouden tuottamiin lukuihin. Joka 

asiasta ei myöskään kannata raportoida, vaan pitää osata valita yritykselle tärkeät 

liiketoiminnan johtamiseen liittyvät avainalueiden asiat. Oikea-aikaisuus on myös 

tärkeää, koska ennusteista ei ole esimerkiksi tuotannossa mitään hyötyä, jos ne 

tulevat liian myöhään, koska silloin tuotantopäällikkö ei pysty suunnittelemaan 

resurssin käyttöä tehokkaasti. (Alhola ym. 2003, 316.)   

 

Sanoja kokous, neuvottelu ja palaveri käytetään yleensä toistensa synonyymeina. 

Ne eivät kuitenkaan ole synonyymeja, joten kannattaa ottaa selvää millaisesta 
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kohtaamisesta on kysymys. Siinä missä kokous on muodollinen ja neuvottelu 

perustuu hienovaraiseen vastakkainasetteluun, palaveri on dialoginen. Neuvottelu 

tulee latinan sanasta negotiari, joka tarkoittaa kaupankäyntiä tai muuta resurssien 

vaihtoa. Neuvottelussa ei siis ole kyse avoimesta keskustelusta, vaan osapuolten 

toiveet ja tarpeet yritetään yhdistää selvittämällä heidän ehtonsa ja 

liikkumavaransa.   Keskustelua käydään puolustellen, painostaen ja myyden.  

 

Kuten aikaisemmin mainittiin palaveria voi kuvailla dialogiksi. Siihen kuuluu 

vapaata ajatuksenvaihtoa ja ideoiden pallottelua. Osallistujat ikään kuin istuvat 

leirinuotiolla miettien, miten tavoite saavutettaisiin. Vetäytyvälle tilanne voi olla 

ahdistava, koska todellisessa palaverissa jokainen panee itseään likoon. 

(http://www.tiede.fi) 

 

 

5.5 Resurssien määrittely 

 

Organisaatiolla on käytössään erilaisia resursseja. Nämä voidaan jakaa viiteen eri 

luokkaan: kiinteät ja rahamääräiset resurssit sekä aineetonta pääomaa kuvaavat 

inhimilliset, rakenne- ja suhderesurssit. Eri resurssien luokista voidaan tehdä 

resurssipuumalli, jonka avulla organisaation toiminnassa voidaan tunnistaa, 

luokitella ja tehdä näkyväksi visualisoimalla eri resurssit. Luokittainen kuvaus 

auttaa organisaatiota arvioimaan erityyppisiä resursseja ja pystytään painottamaan 

niitä, joiden avulla organisaatio pystyy luomaan eniten arvoa.  Mallin 

ensimmäiset tasot sisältävät organisaatioille yhteiset viisi resurssiryhmää. 

Seuraavien tasojen resurssit kuvaavat organisaatiokohtaisia voimavaroja ja 

kilpailutekijöitä. (www.tuta.hut.fi) 
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Kuvio 6. Yleinen kuvaus resurssipuumallista ja sen tasoista. ( www.tuta.hut.fi) 

 

Kun resurssit on tunnistettu, voidaan määritellä niiden suhteelliset merkitykset 

yrityksen arvonluonnissa ja strategian toteuttamisessa. Resurssien suhteellinen 

tärkeys tulee määrittää, jotta toimenpiteitä voidaan kohdistaa eniten arvoa 

tuottaviin, mutta myös arvoa (suhteellisesti) vähemmän tuottaviin tai jopa 

tuhoaviin resursseihin mahdollisimman tehokkaasti. On arvioitava, millaiset 

resurssit organisaatiolla on käytettävissään, kuinka paljon kutakin resurssia on 

sekä millainen on resurssien laadullinen taso. Painoarvojen määrittäminen on 

iteratiivinen prosessi, jonka tarkoituksena on luoda yhteinen näkemys 

organisaatiolle kriittisimmistä resursseista. (www.tuta.hut.fi) 
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6. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Teoreettinen viitekehys kuvaa materiaalinohjausjärjestelmää. Logistiikka ja 

kunnossapito esiintyvät viitekehyksessä suurempina, koska tutkimuksessa 

keskitytään parantamaan näiden osastojen keskinäistä tiedon välitystä. Välineenä 

tässä käytetään raportointia. Materiaalilogistiikassa perehdytään varsinkin 

varastonhallintaan, joka on hyvin tärkeää kunnossapidon työn sujuvuuden 

kannalta. TVO:lla pidetään varastoa lähinnä kunnossapidon tarpeita varten. Koska 

kunnossapito käsite on laaja, käydään kunnossapitotoimenpiteiden lisäksi läpi 

kunnossapidettävyyttä ja kunnossapidon ohjausta.  

 

Ketju käynnistyy kun kunnossapidolta tulee tilauspyyntö jostain nimikkeestä 

logistiikalle. Logistiikka hoitaa tilauksen toimittajan kanssa, joka toimittaa 

nimikkeen varastoon. Varastosta kunnossapito voi ottaa halutun osan sitä 

tarvitessaan, kuten esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä.  

 

Toimittaja  
KUNNOSSAPIDON 

MATERIAALILO-

GISTIIKKA 

KUNNOSSAPITO Tuotanto 

Raportti logistiikan  

tiedoista 

Materiaalivirta  

Informaatiovirta  

 

Kuvio 7. Materiaalinohjausjärjestelmä (Mukaillen Lehtonen 2004, 103.) 
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7. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA RAJAUS 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää käyttökelpoinen ja helppotekoinen, 

tietyin väliajoin tehtävä raportti Teollisuuden Voima Oyj:n logistiikalta 

kunnossapidolle. TVO:n kunnossapidolle ei ole ennen tehty mitään raporttia 

logistiikan toimesta, eikä ole tutkittu mitä informaatiota kunnossapito voisi 

logistiikalta työssään hyödyntää. Raportin tulisi sisältää informaatioita logistiikan 

tarjoamista palveluista kunnossapidolle. Informaatioiden kuuluisi olla 

luonteeltaan sen kaltaisia, että siitä olisi hyötyä kunnossapidon työssä.  

 

Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan kunnossapidon oleellisimpia tarpeita 

logistiikan osalta ja kehittämään mahdollisimman toimivia ratkaisuja, jotka 

hyödyntäisivät ja antaisivat lisäarvoa kunnossapidon tekemälle työlle. Tarkoitus 

on käydä läpi kunnossapidon tilannetta, ja ottaa selvää mistä logistiikan tiedoista 

olisi kaikkein eniten hyötyä kunnossapidon työssä. Tutkimuksen teoriaosassa 

käytiin ensin läpi yleisesti mitä kunnossapito pitää sisällään, 

kunnossapidettävyyttä ja palveluprosesseja, kunnossapidon ohjausta ja 

kunnossapidon materiaalilogistiikkaa, jossa keskitytään varastonhallintaan.  

 

Tutkimusongelma: 

Miten voidaan varmistaa kunnossapidon materiaali –ja resurssitarpeiden 

täyttymistä, jotta kaikki kunnossapidon tarvitsemat palvelut / tuotteet olisivat 

oikeamääräisenä oikeamerkkisenä, oikealaatuisena, oikeaan aikaan perillä?  
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8. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

 

8.1 Teollisuuden Voima Oyj:n esittely  

 

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on vuonna 1969 suomalaisten teollisuuden 

perustama voimayhtiö, jonka toimialana on ydinvoimaan perustuvan sähkön 

tuotanto. Yhtiö tuottaa osakkailleen sähköä omakustannushintaan. Yhtiö omistaa 

ja käyttää kahta ydinvoimalaitosyksikköä Olkiluodossa, Eurajoen kunnassa. 

Olkiluodon ydinvoimalan lisäksi TVO on osakkaana Meri-Porin 

hiilivoimalaitoksessa. Ydinvoimalaitosta käytetään Suomen sähköntarpeen 

peruskuorman kattamiseen. Suomen sähköntuotannon rakenne sekä ydinvoiman 

alhaiset tuotantokustannukset merkitsevät ydinsähkön täydelle kapasiteetille 

jatkuvaa ympärivuotista kysyntää. TVO:n yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin 

ollut hyvän käyttöasteen varmistaminen pitkällä aikavälillä. Viimeisen 10 vuoden 

aikana keskimääräinen käyttökerroin on ollut yli 95%. Maailman 

ydinvoimalaitosten keskimääräinen käyttökerroin on nykyään noin 84 prosenttia.  

 

TVO:n palveluksessa vakinaisessa työsuhteessa oli vuoden 2006 lopussa 662 

henkilöä. Voimalaitoksen vuosihuolto ja muut alihankintatyöt työllistävät 

TVO:laisten lisäksi vuosittain lähes tuhat henkilöä. Lisäksi TVO:lla on erilaisissa 

työharjoitteluissa ja kesätöissä vuosittain yhteensä yli 200 henkilöä. Jokainen uusi 

TVO:lainen osallistuu tulokoulutukseen, alkuperehdytykseen sekä oman toimensa 

edellyttämään koulutukseen. Tulokoulutuksessa uudelle TVO:laiselle annetaan 

perustiedot säteily-, ympäristö-, palo- ja työsuojelusta sekä TVO:ssa ja 

laitosyksiköillä noudatettavista työtavoista. (www.tvo.fi)  

 

TVO:n kunnossapidon tehtäviin kuuluu voimalaitosten häiriöttömän toiminnan 

varmistaminen ennakoivalla huoltotoiminnalla sekä korjaus- ja muutostöiden 

toteuttamisella. Kunnossapito pyytää palveluja logistiikalta tekemällä 

materiaalinhallintajärjestelmään tilauskehotteita ja materiaalivarauksia. 

Logistiikka, joka pyytää toimittajilta tarjouspyyntöjä, neuvottelee ja tarvittaessa 

tilaa palvelun/ tuotteen kunnossapidolle. Logistiikka siis huolehtii kunnossapidon 

materia –ja rahavirrasta, koska hankkii kaikki palvelut/ tuotteet, joita 
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kunnossapito tarvitsee. TVO:lla pidetään varastoa lähinnä kunnossapidon tarpeita 

varten. (Teollisuuden Voima Oyj.) 

 

TVO:n Kunnossapitoon kuuluu viisi organisaatiota: sähkö- ja 

automaatiokunnossapito, käynnissäpito, käyttöturvallisuus, käytön tuki ja 

mekaaninen kunnossapito. (Teollisuuden Voima Oyj.) 

 

 

8.1.1 Vuosihuolto 

 

OL1 ja OL2 laitosyksiköille toteutetaan kerran vuodessa keväällä 

polttoaineenvaihtoseisokki (PVS) sekä huoltoseisokki (HS). Vuosihuollot 

toteutetaan keväällä silloin kun osakkaiden korvaussähkö on edullisinta. 

Laitosyksiköistä on aina vain toinen seisokissa. Seisokit ovat myös ajoitettu niin, 

että samana vuonna toisella laitoksella on huoltoseisokki ja toisella 

polttoaineenvaihtoseisokki. (Teollisuuden Voima Oyj.) 

 

Tavoitteena vuosihuoltotoiminnassa on varmistaa laitosten jatkuva häiriötön 

tuotantokyky. Vuosihuoltojen kesto, tuotanto ja kustannukset pyritään 

optimoimaan siten, että päästään mahdollisimman hyvään käyttötulokseen 

henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuutta vaarantamatta. Vuosihuoltojen 

suunnittelussa ja menettelytavoissa pyritään myös jätteiden määrän minimointiin. 

Vuosihuoltojen jälkeen saatuja kokemuksia arvioidaan ja niiden avulla toimintaa 

parannetaan jatkuvasti. (Teollisuuden Voima Oyj.) 

 

Vuosihuoltoseisokit suunnitellaan ja valtuutetaan kaikilta osin etukäteen 

yksityiskohtaisesti niin, että suunnitelmien mukainen toteutus on varmistettu. 

Suunnittelu toteutuu kolmella tasolla, pitkän-, keskipitkän- ja lyhyen tähtäyksen 

suunnitelmilla. Pitkän tähtäyksen suunnitelmaan ylläpidetään noin kymmenen 

vuotta eteenpäin, ja siinä huomioidaan vuosihuoltojen kestoon ja kustannuksiin 

oleellisesti vaikuttavat työt. Keskipitkän tähtäyksen suunnittelu kattaa kolme 

seuraavaa vuotta ja siinä sijoitetaan eh- ja muutostyöt vuosihuoltojaksottelun 

mukaisesti oikeisiin seisokkeihin.  Lyhyen tähtäyksen suunnittelu kattaa kahden 

seuraavan vuoden vuosihuoltoaikataulujen, -töiden ja –resurssien 

yksityiskohtaisen suunnittelun. 
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Kuten edellä jo mainittiin, vuosihuollot jaetaan kahteen tyyppiin; poltto-

aineenvaihtoseisokkiin ja huoltoseisokkiin. Polttoaineenvaihtoseisokissa (PVS) 

tehdään polttoaineenvaihto, vikakorjaukset ja ne huollot, tarkastukset sekä kokeet, 

joiden suoritusväli on yksi vuosi. Muutostöistä toteutetaan vain laitoksen 

käyttövarmuuden tai tulevien huoltojen kannalta välttämättömät työt. Seisokin 

kesto on tyypillisesti noin yksi viikko. Huoltoseisokissa (HS) tehdään edellä 

mainittujen töiden lisäksi kaikki isot huollot ja laajat muutostyöt. 

Huoltoseisokkien kesto on yleensä 2 – 3 viikkoa. (Teollisuuden Voima Oyj.) 

 

 

8.2 Suoritustapa ja käytetyt menetelmät 

 

Tutkimusmenetelmät jakautuvat kahteen luokkaan: kvalitatiiviseen eli 

laadulliseen tutkimukseen, sekä kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen.  

 

Kvantitatiivinen tutkimuksessa aineisto rakennetaan objektiivisesti todettavista 

tosiasioista. Tutkimuksen kaikki tieto on peräisin suorasta aistihavainnosta ja 

loogisesta päättelystä, joka perustuu näihin havaintoihin. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa keskeisiä ovat edellisten tutkimusten teoriat ja johtopäätökset, 

hypoteesien esittäminen ja käsitteiden määrittely. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että havaintoaineista soveltuu numeeriseen 

mittaamiseen ja tutkittavien henkilöiden valinta tulee tehdä hyvin tarkasti, jotta 

tuloksesta tulisi päteviä. Tulokset ilmoitetaan tilastollisesti käsiteltävässä 

muodossa ja päätelmät tehdään havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin 

perustuen.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 137.)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutkija 

luottaa enemmän omiin havaintoihinsa, kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. 

Tutkimuksen metodeina käytetään esimerkiksi teema- ja ryhmähaastatteluja sekä 

osallistuvaa havainnointia. Tutkimukseen mukaan tuleva kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksen menetelmää käyttäen, kuten 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
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tutkimusongelman pitäisi olla niin rajattu ja selkeä, että ulkopuolinen lukija 

ymmärtää mistä tutkimuksessa on kyse, mutta kuitenkin kyllin yleinen jotta se 

sallisi tutkimuksen joustavan toteutuksen. (Hirsjärvi ym.1997, 76, 162-165.)  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmät perustuvat kvalitatiiviseen, eli 

laadulliseen tutkimusmenetelmään. Teoriaosaan hankittiin tietoa logistiikan ja 

kunnossapidon lähdekirjallisuudesta ja internetistä. On myös tutustuttu TVO:n 

logistiikan ja kunnossapidon ohjeistuksiin, jotta saataisiin kattavampi kuva näiden 

kahden osaston toiminnasta. Työssä haastateltiin TVO:n kunnossapidon 

henkilöstöä kahdesta eri osastosta. Henkilöt valittiin niin, että he työnsä kautta 

tarvitsevat logistiikalta tulevia tietoja ja raportista olisi hyötyä heille työssään. 

Haastattelut suoritettiin lähettämällä ensin kyselylomake (Liite 1) sähköpostilla 

haastateltaville, jonka jälkeen lomakkeen vastauksia täydennettiin ja selvennettiin 

ryhmähaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui yhteensä seitsemän 

henkilöä.   

 

 

8.2.1 Lomakkeen rakentaminen 

 

Ennen lomakkeen tekemistä pidettiin palaveri parin kunnossapidossa 

työskentelevän henkilön kanssa. Pohdittiin, mitkä kysymykset olisivat kaikkein 

oleellisimmat työhön nähden ja mietittiin missä muodossa ne kannattaisi esittää, 

jotta ne olisivat mahdollisimman oikein ymmärrettäviä. Palaverin jälkeen 

hahmoteltiin ensimmäinen versio kyselylomakkeesta, joka testattiin tekemällä 

testikysely kunnossapidon osastolla. Siitä löytyi jotain korjattavaa, ja korjausten 

jälkeen tehtiin uusi testi. Kyselylomake vaikutti hyvältä, joten laadittiin lista niistä 

henkilöistä, jotka kannattaisi ottaa kyselyyn mukaan. Henkilöt olivat 

kunnossapidon laitevastaavia ja työnjohtajia, ja kuuluivat kahteen eri 

kunnossapidon organisaatioon; sähkö- ja automaatiokunnossapitoon sekä 

mekaaniseen kunnossapitoon. Koska henkilöitä oli sen verran monta, päätettiin, 

että olisi helpompaa lähettää kyselylomakkeet kaikille sähköpostilla 

haastatteluiden sijaan. Vastaukset sai palauttaa takaisin joko sähköpostilla tai 

paperiversiona sisäisessä postissa. Aikaa vastata oli noin puolitoista viikkoa. 

Lomakkeiden palautusten jälkeen saadut vastaukset analysoitiin ja niistä tehtiin 

yhteenveto. 
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8.2.2 Keskustelun toteutuminen 

 

Kun kyselylomakkeesta saatujen vastausten yhteenveto oli valmis, päätettiin, että 

vastauksista voitaisiin saada tarkempia ja yksityiskohtaisempia, jos pidettäisiin 

vielä pari ryhmähaastattelua osan kyselyyn vastanneiden henkilöiden kanssa.  

Ryhmähaastattelut pidettiin molempien osastojen henkilöille erikseen.  

Haastattelussa käytiin ensin tarkemmin läpi tutkimuksen tarkoitusta. Sen jälkeen 

käytiin läpi millaisia vastauksia kyselystä oli saatu. Vastausten läpikäynnin 

jälkeen niitä täydennettiin tai selvennettiin, sekä mietittiin millainen raportissa 

pitäisi olla ja mitä tietoja siitä olisi hyvä löytyä, jotta siitä olisi eniten hyötyä 

asianomaisille. Tämän jälkeen vastauksista ja haastatteluista laadittiin yhteenveto, 

jonka jälkeen kyselyn ja haastattelujen perusteella tehtiin ehdotus mitä tietoja 

raportissa voisi olla ja miten se kannattaisi tehdä.  

 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan reliabiliteetin ja validiteetin avulla.  

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli jos tulokset mitataan 

uudestaan jonkin ajan kuluttua ja tulokset ovat samat kuin ensimmäisellä kerralla 

tulos on reliaabeli. Jos ne taas poikkeavat aikaisemmasta, on tulos 

sattumanvarainen. Tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman luotettavia 

vastauksia ja tietoja eli saada tutkimukselle mahdollisimman korkea reliabiliteetti. 

Satunnaisvirheitä voi syntyä monesta eri syystä. Haastattelija saattaa esimerkiksi 

kirjata vastauksen väärin tai haastateltava ymmärtää kysymyksen toisin kuin 

tutkija on sen ajatellut. On tärkeää pyrkiä arvioimaan käytettyjen mittareiden 

reliabiliteettia, jolloin myös sen vaikutukset ovat arvioitavissa. Tutkijan tulee 

noudattaa aineistoa käsitellessään yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä. 

(Uusitalo 1991, 84.) 

 

 Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pitävyyttä, eli mitataanko tutkimuksessa sitä 

mitä pitikin mitata. Validiteettia laskettaessa mittaustuloksia verrataan vain 

todelliseen tietoon mitattavasta ilmiöstä. Käytännössä on valitettavasti se 

ongelma, että mittauksista riippumatonta todellista tietoa ei ole yleensä 
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käytettävissä. Mittaustulokset eivät voi olla valideja, jos mitattavia käsitteitä ei ole 

tarkoin määritelty. (Uusitalo 1991, 84-85.) 

 

Tutkimukseen vastasi 40% lomakkeen saaneista, ja 50% ryhmähaastattelukutsun 

saaneista henkilöistä. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina,  

siitä syystä että kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneista henkilöistä enemmistö 

oli samaa mieltä toistensa kanssa.  

 

 

 

9. TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tulokset perustuvat aiheeseen liittyvän kirja- ja 

internetlähteistä löytyvien teoriatietojen perehtymiseen, TVO:n ohjeistuksiin 

tutustumiseen ja TVO:lla tehtyihin kyselyyn ja haastatteluihin. Haastateltaville 

lähetettiin kyselylomake (Liite 1), jota täydennettiin myöhemmin joulukuussa 

2007 tehdyillä ryhmähaastatteluilla, jossa oli mukana henkilöitä TVO:n 

kunnossapidon kahdelta eri osastolta. Henkilöt oli valittu siten, että raportin 

saamisesta olisi hyötyä heidän työssään.  

 

Lomakkeen vastauksista ja haastatteluissa (Liite2) kävi selvästi ilmi, että 

kunnossapito haluaa itselleen raportin logistiikan tarjoamista tiedoista. Varsinkin 

laitevastaavat olivat kiinnostuneita saamaan raportin logistiikalta. Melkein kaikki 

vastanneista olivat myös yksimielisiä siitä, millaisesta raportista olisi 

kunnossapidon työssä eniten hyötyä.  

 

Enemmistön mielestä raportin voisi tehdä kaksi kertaa vuodessa. Aikataulullisesti 

raportti haluttiin ennen vuosihuoltoa, jotta nähtäisiin onko kaikki tarvittavat 

varaosat saapuneet. Toinen raportti haluttiin vuosihuollon jälkeen kesällä / 

syksyllä, jotta nähtäisiin mikä on tilanne vuosihuollon jälkeen.  Tämän avulla 

nähtäisiin helposti hälytysrajan alittaneet nimikkeet ja saataisiin ne tilattua 

mahdollisimman nopeasti seuraavaa vuosihuoltoa varten. Toimitusajat pitenevät 

koko ajan, joten on tärkeää saada tilattua puuttuvat varaosat ajoissa.  
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Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin, että raportin saisi tarpeen vaatiessa vaikka 

ladattua BusinessObjects –ohjelmasta.  BusinessObjects –ohjelman käytön  

kohdalla kuitenkin nousi se ongelma, että kunnossapidon puolella sitä ei ole kovin 

usein tarvittu, joten osalta henkilöistä puuttuu käyttöoikeudet kyseiseen 

ohjelmaan. Vähäisen tarpeen takia BusinessObjects –ohjelman käyttö ei 

myöskään ole kovin hyvin hallussa, mikä voi myös hankaloittaa raportin 

katsomista. Raportin ajatuksena kuitenkin olisi, että sen saisi itselleen 

mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Toisena mahdollisena vaihtoehtona 

pidettiin raportin tekemistä Excel –taulukkoon.  

 

Raportissa haluttaisiin nähdä seuraavat tiedot: Laitevastaava, nimike, tilauspiste, 

varmuusvarasto, varastovaraukset ja saldo. Raportista haluttaisiin myös 

yksilöllinen, jotta jokainen laitevastaava näkisi vain häntä koskevien varaosien 

tiedot. Tällainen lista olisi selkeä ja laitevastaavan olisi helppo katsoa omaan 

vastuualueensa kuuluvia varaosia ja nähdä minkä saldo on varmuusvaraston 

alapuolella tai nolla. Puhuttiin myös listasta, jossa näkyisi vain hälytysrajan 

alittaneet varaosat. Tällaisten raporttien avulla olisi mahdollista varautua 

paremmin tulevien töiden suunnitteluun ja varaosien saatavuuteen.  

 

Kunnossapidossa oltiin myös hyvin kiinnostuneita saamaan tietoa varaosien 

toimitusajoista. Varsinkin tieto siitä saadaanko kaikki vuosihuoltoon tilatut 

varaosat ajoissa paikalla. Niistä varaosista joita ei saataisi ajoissa paikalle, 

haluttaisiin lista, josta näkisi mitkä varaosat myöhästyvät, kuinka paljon toimitus 

viivästyisi ja mahdollinen uusi toimituspäivä, jolloin myöhästyneet varaosat 

toimitettaisiin. Uusien toimitusaikojen liittäminen raporttiin on hyvin hankala, 

ellei mahdoton toteuttaa, koska toimittaja voi muuttaa toimituspäivää vielä sen 

jälkeen kun uusi toimituspäivä on kerrottu. Myöhästyvien osien tarkkaa 

toimituspäivää on siis melko mahdoton tietää kovin paljon etukäteen.  

 

Joitakin kiinnosti myös saada raportti varaosien vuosikulutuksesta, esimerkiksi 

viiden vuoden ajalta. Tämän avulla saataisiin ennustettua hieman varaosatarvetta. 

Tässä ajatuksessa on valitettavasti ongelmansa, koska joitain varaosia kuluu yksi 

kappale noin 10 vuodessa, joten monen varaosan kulutus näyttäisi nollaa tai 

ykköstä. Sen lisäksi vuosikulutus saadaan melko helposti 
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materiaalihallintajärjestelmä MATERIA:n kautta haettua, joten tätä varten ei 

välttämättä tarvitsisi tehdä omaa raporttia. 

 

 

9.1 Raportin muodostus 

 

Tutkimuksen ehdotuksena on, että kunnossapidolle tehtävä raportti laadittaisiin 

BusinessObjects –ohjelmalla. Tämän ohjelman avulla pystyttäisiin hakemaan 

materiaalihallintajärjestelmä MATERIA:sta kätevästi ne tiedot, josta 

kunnossapito on eniten kiinnostunut. Ohjelma mahdollistaa myös sen, että tietoja 

ei tarvitse hakea joka kerta erikseen, vaan raportin tekijä selviää tietojen 

päivityksestä ainoastaan päivitys –painiketta painamalla.  Raporttiin laitettaisiin 

seuraavat tiedot: varaosan nimike, nimi, tekninen vastuuhenkilö, varmuusvarasto, 

tilattu määrä, varattu määrä, saldo, tilauspiste, ostaja, toimittaja ja valmistaja. 

BusinessObjects –ohjelmalla voidaan raportin teossa käyttää erilaisia rajauksia, 

jolloin saadaan vaan ne tiedot mitkä kiinnostavat raportin tekijää. Tässä raportissa 

rajauksena käytettäisiin rajausta saldo pienempi tai yhtä suuri kuin tilauspiste, 

jollain saadaan vain niiden nimikkeiden tiedot, jotka ovat tilauspisteen 

alapuolella. Koska hyvin harvalla  kunnossapidossa työskentelevällä on 

käyttöoikeudet BusinessObjects –ohjelmaan, olisi järkevintä kopioida 

BusinessObjects –ohjelmasta saatavat tiedot Excel –taulukkoon. 

 

Laitevastaavat ovat kiinnostuneita ainoastaan omaan vastuualueeseensa 

kuuluvista nimikkeistä, joten Excel –taulukkoon kannattaa laittaa pikasuodatus, 

jonka avulla laitevastaavat pystyvät helposti valitsemaan itseään koskevat ja 

kiinnostavat nimikkeet. Raportin tekoa helpottaisi Excelissä oleva valmis pohja, 

johon olisi valmiiksi laitettu otsikot mitä tietoja raporttiin kuuluu. Raportin tekijän 

ei siten tarvitsisi, kuin kopioida BusinessObjects –ohjelmasta tiedot oikeille 

paikoilleen. Myös pikasuodatus voisi olla laitettu valmiiksi Excel –pohjaan, joten 

siitäkään ei tarvitse raporttipohjan teon jälkeen huolehtia. Koska BusinessObject –

ohjelmassa tehty rajaus ei ota huomioon tilattuja tai varattuja nimikkeitä 

rajauksessaan, tietojen läpikäymistä helpottaisi Excel –taulukon raporttipohjaan 

tehtävä laskukaava, jossa laskettaisiin nimikkeen tilanne sen jälkeen kun saldossa 

on otettu huomioon myös varatut ja tilatut nimikemäärät. Näin nähtäisiin heti 
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mikä nimike on nolla tai miinuksen puolella. Laskun kaava menisi siis 

seuraavasti:  Saldo – tilauspiste – varattu määrä + tilattu määrä.  

 

Liite kolme (Liite 3) on esimerkki miltä ehdotettu raportti näyttäisi. Laskukaava 

eli ensimmäisestä sarakkeesta näkee heti mikä on nimikkeen tilanne. Jos 

nimikkeen tilanne on nolla tai miinuksen puolella, sitä ei löydy tarpeeksi 

varastosta, eikä ole tilattukaan tarpeeksi suurta määrää. Nimikkeen tärkeydestä ja 

tarpeellisuudesta riippuen, laitevastaavan kannattaa ottaa yhteyttä ostajaan joka 

huolehtii kyseisen nimikkeen tilaamisesta ja kysellä lisätietoja asiasta. 

Laitevastaava voi tehdä nimikkeestä myös tilauskehotteen 

materianhallintajärjestelmään. Sarakkeessa kaksi löytyy varastosaldon tieto, eli 

kuinka paljon kyseistä tavaraa löytyy varastosta tällä hetkellä. Kolmannella 

sarakkeella on tilauspiste, eli kun nimikkeen määrä varastossa alittaa 

tilauspisteen, ostaja saa hälytyksen, että tavaraa pitäisi tilata lisää. Neljännessä 

sarakkeessa löytyy varatut nimikkeet, eli kunnossapito on esimerkiksi tehnyt 

varauksen kuinka monta kappaletta he kyseistä tavaraa tarvitsevat, jonka 

perusteella ostaja tilaa niitä. Sarake viisi kertoo tilattujen nimikkeiden määrän, eli 

kuinka paljon kyseistä tavaraa on tilattu, mutta sitä ei ole vielä toimitettu perille. 

Kuudennella rivillä löytyy minimivaraston määrä ja seitsemännelle kuka on 

kyseisen nimikkeen vastuuhenkilö, eli laitevastaava. Kahdeksannelta riviltä 

löytyy ostaja, joka vastaa nimikkeen tilaamisesta ja yhdeksännellä ja 

kymmenennellä sarakkeella nimikkeen toimittaja ja valmistaja.  

 

Raportti on tehty tarkoituksella niin, että siinä näkyvät vain nimikkeet joiden 

saldo on nolla tai sen alapuolella, eli on niin sanottu puutelista. Laitavastaavilla on 

niin monta eri nimikettä vastuullaan, että kaikkien niiden läpikäyminen veisi liian 

kauan aikaa. Raportista näkyy heti minkä nimikkeiden saldot ovat puutteellisia, 

joten niihin pystytään heti reagoimaan, kuten esimerkiksi ottamaan yhteyttä 

ostajaan ja kysymään nimikkeen tilannetta. Raportissa näkyy myös tilatut tuotteet, 

jotka eivät ole vielä saapuneet, joten voidaan kysyä ostajalta jo tilattujen 

tavaroiden aikataulua. Näin raportin avulla pystytään varautumaan paremmin 

tulevien töiden suunnitteluun, kun tiedetään tarkemmin mitä tavaraa löytyy tai 

koska sitä on tulossa.  
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Raportti kannattaisi tehdä kaksi kertaa vuodessa, niin kuin enemmistö 

haastateltavista toivoikin. Ensimmäisen kerran vuoden alussa, jolloin 

kunnossapito pystyy vielä reagoimaan varaosien puutteeseen ennen vuosihuoltoa. 

Toisen raportin voisi tehdä melko pian vuosihuollon jälkeen kesällä tai syksyllä, 

jolloin voitaisiin katsoa vuosihuollon jälkeinen varaston tilanne. Tällöin voitaisiin 

jo tässä vaiheessa tilata seuraavaa vuosihuoltoa varten pitkän toimitusajan 

vaativia varaosia. Jos tarvetta ilmenee, niin raportin voi helposti tehdä myös 

pyydettäessä.  

 

Raportti voitaisiin jakaa kunnossapidon ryhmänjohtajille. Nämä pystyvät helposti 

jakamaan raportin eteenpäin sitä tarvitseville / haluaville, kuten esimerkiksi 

laitevastaaville. Jotta kaikki saisivat raportin tiedot mahdollisimman yksilöllisesti, 

kannattaa raportti jakaa henkilöille sähköpostin välityksellä. Raportin saaja voi 

itse raportissa olevaa pikasuodatusta apunaan käyttäen katsoa niitä tietoja, mitkä 

eniten kiinnostavat ja voi halutessaan tulostaa raportin paperiversioksi.  
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10. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää käyttökelpoinen ja helppotekoinen, 

tietyin väliajoin tehtävä raportti Teollisuuden Voima Oyj:n logistiikalta 

kunnossapidolle. TVO:n kunnossapito ei ole ennen saanut minkäänlaista raporttia 

logistiikalta, eikä ole tutkittu mitä tietoja kunnossapito voisi logistiikalta työssään 

hyödyntää.  

 

Teoriaosiossa käsiteltiin yleisesti mitä osa-alueita kunnossapitoon kuuluu, kuten 

eri kunnossapitotoimenpiteitä. Muita teoriaosassa läpikäytyjä aiheita olivat 

kunnossapidettävyys, palveluprosessit, kunnossapidon materiaalilogistiikka, jossa 

keskityttiin varastonhallintaan, ja kunnossapidon ohjaus.  

 

Empiirisessä osiossa kerrottiin ensin yleisesti Teollisuuden Voima Oyj:n 

toiminnasta ja sen kunnossapidosta, jonka jälkeen selitettiin tarkemmin TVO:n 

vuosihuollon periaatteista. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen avulla, ja apukeinona käytettiin kyselylomaketta ja sitä täydentäviä 

ryhmähaastatteluja. Kyselylomake lähetettiin etukäteen valituille, 

kunnossapidossa työskenteleville henkilöille, sähköpostin välityksellä. Vastausten 

saannin jälkeen vastanneista henkilöistä valittiin osa ryhmähaastatteluihin, joissa 

lomakkeen vastauksia käytiin läpi, täydennettiin ja selvennettiin.   

 

Kyselyssä ja sitä täydentävissä haastatteluissa kävi erittäin selvästi ilmi mitkä 

logistiikan tarjoamat tiedot herättivät eniten mielenkiintoa kunnossapidon 

henkilöstössä. Tutkimuksen perusteella kaikkein eniten kiinnostusta 

kunnossapidon henkilöstössä herätti varaosien varastotilanne. Varsinkin varaosien 

saatavuus ennen vuosihuoltoa ja vuosihuollon jälkeen oli suurena mielenkiinnon 

kohteena. Tämä on hyvin ymmärrettävääkin, koska vuosihuolto on erittäin tärkeä 

tapahtuma kunnossapidon kannalta. Seuraavaa vuosihuoltoa aletaankin 

suunnittelemaan heti edellisen loputtua.  

 

Tutkimuksen tuloksena syntynyt raportointi ehdotus ei kuitenkaan kata aivan 

kaikkia kunnossapidolta tulleita pyyntöjä. Kuten teoriaosassakin kerrotaan, 

kunnossapitoon kuuluu niin monia eri osa-alueita, että olisi mahdotonta saada 
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kaikkia mahdutettua yhteen raporttiin. Raportti sisältäisikin ne tiedot mitkä 

kiinnostivat kyselyn perusteella kunnossapitoa kaikkein eniten, eli varaosien ja 

varaston tilannetta. Raportin avulla kunnossapidon laitevastaavat pystyvät 

paremmin seuraamaan omien vastuualueisiinsa kuuluvien nimikkeiden kulutusta 

ja sen hetkistä tilaa. Tästä on apua varsinkin vuosihuoltoja suunnitellessa ja 

vuosihuoltojen jälkeistä tilannetta tarkastellessa. Vuosihuollon tärkeyden takia 

raportti tehtäisiinkin kaksi kertaa vuodessa, ennen ja jälkeen vuosihuollon. Ennen 

vuosihuoltoa nähtäisiin, ovatko kaikki tarvittavat varaosat saapuneet varastoon ja 

vuosihuollon jälkeen nähtäisiin, mitä varaosia olisi määrä tilata lisää.  

 

Raporttiehdotusta suunniteltaessa todettiin, että paras vaihtoehto olisi tehdä 

raportti Excel-taulukkoon ja lähettää se kunnossapidon työnjohtajille sähköpostin 

välityksellä. Tämä siksi, että Excelin suodatus –toiminnon avulla saadaan aikaan 

mahdollisimman yksilöllinen raportti kaikille. Raportti lähetettäisiin 

työnjohtajille, koska he pystyvät helposti lähettämään sen sähköpostilla eteenpäin 

sitä tarvitseville / haluaville, kuten laitevastaaville.  

 

Jatkotutkimuksena voisi selvittää mistä muista logistiikan tiedoista  voisi olla 

hyötyä kunnossapidon työssä. Tässä tutkimuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa 

on keskitytty lähinnä nimikkeiden, kuten varaosien tilan seurantaan. Ratkaisussa 

on painotettu myös paljon vuosihuollon roolia. Kunnossapitoon kuuluu myös 

paljon muitakin aihe-alueita, joissa logistiikalta saatavia tietoja voitaisiin 

hyödyntää. Koska kunnossapito on niin laaja käsite, jatkotutkimus voisi myös 

keskittyä kartoittamaan vain yhden kunnossapidon osaston tarpeet.   
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Kyselylomake     LIITE 1 

 

 Nimi ja organisaatio 

 

1. Oletko kohdannut varaosiin liittyviä ongelmia vuosihuoltojen aikana? 

 

  Kyllä 

   

  Ei  

 

 

2. Millaisia ongelmia olet kohdannut (esim. varaosapuutoksia)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Mitä tietoja tarvitsisit/ haluaisit tietää logistiikalta (esim. vuosihuoltotöiden 

toteutukseen  liittyen)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Onko ilmennyt raporttitarpeita? (varaosat, tarvikkeet, vaihto-osa, 

keskeytysvakuusosa, työkalut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Kuinka usein haluaisit raportin ? 

 

  a. kahden viikon välein 

 

  b. kerran kuussa 

 

  c. kerran puolessa vuodessa 

 

  d. muu, mikä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Millaisessa muodossa haluaisit raporttiin laitettavat tiedot? 

 

  a. tekstinä 

 

  b. taulukoina 

 

  c. molempina 

 

  d. muu, mikä? 

 

 

  

 

7. Miten haluaisit, että raportti toimitetaan? 

 

  a. paperiversiona sisäisessä postissa 

 

  b. sähköpostilla 

 

  c. Olkinettiin 

 

  d. muu, mikä? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 

 

Taulukko kyselyn  vastauksista 

 

1. Oletko kohdannut varaosiin liittyviä ongelmia 

vuosihuoltojen aikana? 

% 

Kyllä 69 

Ei 23 

 

2. Millaisia ongelmia olet kohdannut (esim. 

varaosapuutoksia)? 

 

Puuttuvia varaosia.  62 

Toimitukset myöhästyneet.  23 

 

3.  Mitä tietoja tarvitsisit/ haluaisit tietää logistiikalta (esim. 

vuosihuoltotöiden toteutukseen  liittyen)?  

 

Oman vastuualueeseen kuuluvien osien tiedot esim. mitkä 

saldot/tilauspisteet ovat hälyttäviä.  

54 

Tietoa mitä osia ei pystytä toimittamaan ajoissa 16 

 

4. Onko ilmennyt raporttitarpeita? (varaosat, tarvikkeet, 

vaihto-osa, keskeytysvakuusosa, työkalut) 

 

On. Raportti, jossa tulee ilmi laitevastuualueen nimikkeen tila 

(saldo, tilauspiste, varatut varaosat ym.)  

62 

Ei ole ilmennyt raportointitarpeita.  8 

 

 5. Kuinka usein haluaisit raportin ? 

 

Kerran puolessa vuodessa. 46 

Kerran kuukaudessa.  30 

 

6. Millaisessa muodossa haluaisit raporttiin laitettavat tiedot? 

 

Taulukoina.  69 

Taulukoina ja tekstinä.  23 

 

7. Miten haluaisit, että raportti toimitetaan? 

 

Sähköpostilla.  69 

Paperiversiona sisäisessä postissa.  8 
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