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ALKUSANAT 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut aikamatka koulutukseen sisältyviin kursseihin. 

Haluan esittää kiitokseni Aslak Siimekselle mielenkiintoisesta ja haastavasta 

opinnäytetyönaiheesta sekä Ville Rauhalalle asiantuntevasta ohjauksesta.  

 

Lisäksi kiitokset kuuluvat kaikille kurssikavereilleni, jotka olette tehneet tästä 

opiskeluajasta monella tavalla tämän matkan arvoisen sekä perheelle kiitos, että teitte 

tästä kaikesta mahdollisen.  

 
 
”Before you decide where to go, first determine where you are.” (Kaydos, 1999)
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Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen rikastamolla on aiempien tutkimus- ja 
kehityshankkeiden pohjalta ilmennyt tarve hiljaisen tiedon sekä tuotannon ja 
kunnossapidon tietojärjestelmiin tallentuvien tietojen parempaan hyödyntämiseen 
jokapäiväisessä kunnossapitotoiminnassa. Kaivoksen KaTTi-kunnossapidon 
tietojärjestelmästä saatava käyttökokemustieto on hajanaista tai puutteellista. 
Luotettavien analyysien sekä laitoksen toiminnan kehittäminen on tämän tiedon pohjalta 
haastavaa eikä tietoja voi hyödyntää tehokkaasti. Suuri osa ammattitaidosta on hiljaista 
tietoa. Tämän hiljaisen tiedon tunnistaminen ja dokumentointi on tärkeää, koska 
kokeneita osaajia siirtyy lähivuosina eläkkeelle.  
 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää KaTTi- ja KUTI-kunnossapidon 
tietojärjestelmien ominaisuuksia ja löytää sopivimmat toimintamallit Kemin kaivoksen 
rikastamolle hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiselle. Työn tavoitteena oli kerätyn 
teoriatiedon pohjalta laatia konkreettiset toimintamalliohjeet KUTI-tietojärjestelmän 
käyttöönoton yhteyteen. Ohjeistuksella saataisiin rikastamolla maksimoitu hyöty uuteen 
tietojärjestelmään siirryttäessä ja sen käytettävyyden tehostamisessa mm. hiljaisen 
tiedon dokumentoinnissa, kunnossapidon toiminnanohjauksessa ehkäisevän 
kunnossapidon suuntaan, töidenhallinnassa sekä tiedonkulun parantumisessa henkilöltä 
toiselle. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. 
 
Työ rajattiin koskemaan Kemin kaivoksen rikastamoa ja sen päivittäisen 
kunnossapitotoiminnan keskeisintä toiminnallista kokonaisuutta töidenhallintaa ja tiedon 
dokumentointia siinä. Opinnäytetyö tehtiin perehtymällä yleisesti aihealueeseen. 
Lähteinä käytettiin opinnäytetöitä, diplomitöitä, elektronisia lähteitä, alan kirjallisuutta 
ja muita julkaisuja sekä perehdyttiin Kemin kaivoksen rikastamolla tehtyihin 
kunnossapidon nykytilannetta kartoittaviin tutkimuksiin. Osana tiedonhankintaprosessia 
käytettiin myös yhteyshenkilöiden  haastatteluja ja palavereja. 
 
Asiasanat: kunnossapito, tieto, tietojärjestelmä 
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One of the most important resources in organizations is knowledge. Knowledge that 
exits in organisations is mainly tacit knowledge. Critical tacit knowledge should be 
identified and documented because the current workforce with highly specialised 
competencies is ageing and retiring within a few years of time. 
 
The purpose of this study was to clarify the properties of two computerized maintenance 
management systems, KaTTi used at Kemi Mine and KUTI used at Outokumpu Tornio 
Works and to find the most suitable methods for making tacit knowledge visible at Kemi 
Mine Concentrator Plant. The aim of this thesis was to compose concrete operating 
instructions within the implementation of  KUTI-information system in maintenance. 
The process descriptions are meant to increase the quality and quantity of tacit 
knowledge, interactive information flow and failure data for preventive maintenance 
development purposes at Kemi Mine Concentrator Plant for the introduction of a new 
computerized maintenance management system KUTI. The aims of the study were 
achieved well. 
 
The study was defined to the Kemi Mine Concentrator Plant and its most essential 
functional activity in daily operations in maintenance: work management and 
documentation. The thesis was done by studying the subject in general. The theory of 
this thesis was mainly based on electronic publications, literature sources and previous 
reports on present-state surveys of maintenance at Kemi Mine Concentrator Plant. As 
part of the research methods were the interviews of the contact persons and meetings as 
source of the information as well. 
 
 
 
 
 
Keywords: computerized maintenance management system, knowledge,  
 maintenance. 
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1. JOHDANTO  

Tieto on kehittynyt yhdeksi tärkeimmistä resursseista organisaatioissa. Kunnossapito-

organisaatiossa tiedon hallinta on haastavaa, sillä kunnossapitoon liittyvää historiatietoa 

on runsaasti ja sen laatu on vaihtelevaa eikä välttämättä organisaatioiden yksiköiden 

välillä ole riittävän toimivaa tiedonsiirtorajapintaa toiminnanohjausjärjestelmien 

sovellusten välillä. /21/ 

 

Suuri osa ammattitaidosta on hiljaista tietoa. Hiljainen tieto syntyy kokemuksesta, 

yrityksistä, erehdyksistä sekä toistoista. Tämän hiljaisen tiedon tunnistaminen on 

tärkeää, koska suuri joukko kokeneita osaajia siirtyy yritysmaailmasta lähivuosina 

eläkkeelle. Jos heille kertynyttä hiljaista tietoa ei tunnisteta ja jaeta myös muille, yritys 

menettää arvokasta osaamista. /48/ 
 

Tämä tilanne on myös Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksella, missä Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI-yksikkö on tutkinut kaivoksen rikastamon 

kunnossapidon ja dokumentoinnin nykytilaa. Havaittiin myös, että yksi keskeisimmistä 

kunnossapidon kehitystarpeista Kemin kaivoksella on mm. käyttö- ja vikailmoitusten 

yhdistäminen, kirjattavien ja tallennettavien tietojen parempi hyödyntäminen 

järjestelmällisesti tehtävien analyysien avulla, kirjaustapahtuman ja koko järjestelmän 

käytettävyyden parantaminen kunnossapidon jokapäiväisessä ohjauksessa ja sen 

suunnittelussa. /4/, /37/  

 

Ongelmana on myös, että mm. tehtaan tuotantolinjojen käyntivarmuuden hallintaan 

hyödynnettävää tietoa jää myös täysin dokumentoimatta. Näin merkittävän tiedon 

puuttuminen eri organisaatiotasoilla vaikeuttaa tai voi jopa aiheuttaa virheellistä niin 

strategista, taktista kuin operatiivista päätöksentekoa. /8/ 

 

Esille tulleiden kehitystarpeiden pohjalta sekä Outokumpu Tornion Worksin F3-

projektin valmistumisen ja käyttöönoton yhteydessä Kemin kaivos on päättänyt uusia 

nykyisen KaTTi-kunnossapidon tietojärjestelmänsä Outokumpu Tornio Worksilla 

käytössä olevaan KUTI-tietojärjestelmään vuoden 2012 aikana. KUTI-tietojärjestelmän 
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käyttöönotolla halutaan tehostaa jokapäiväistä kunnossapitotöiden suunnittelua ja 

toteutusta. Näin kunnossapitotöiden hallitsemisesta ja arkistoimisesta tulisi helpompaa, 

kun tuolloin kaivoksella käytössä olevat eri toiminnanohjauksen tietojärjestelmät 

kommunikoivat keskenään, mikä helpottaa myös mm. materiaalinhallintaa ja 

kustannusten seurantaa. Käyttöönoton jälkeen KUTI-tietojärjestelmä tulisi toimimaan 

jokapäiväisenä työvälineenä rikastamolla ja näin saataisiin mm. ehkäisevän 

kunnossapidon toiminnanohjaukselle tärkeää huoltohistoriaa talteen myös tulevaisuutta 

varten. /4/, /38/, /49/ 

 

Kun tietojärjestelmää uusitaan, on mahdollisuus hyödyntää uutta toiminnallisuutta ja 

kehittää samalla koko kunnossapitoprosessia. Jotta prosessia voidaan kehittää, täytyy 

kunnossapito-organisaatiolta löytyä motivaatiota ja sitoutumista. Hiljaisen tiedon 

jakaminen edellyttää sitä, että tietämys on tunnistettu ja kerätty ja se dokumentoidaan 

kunnossapito-tietojärjestelmään. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, ettei laitteiden ja 

laitosten huoltohistoria ole vain muistin varassa eikä tiedonkulku katkea 

henkilövaihdoksiin, vaan rikastamolla on hyvissä ajoin toimiva järjestelmä, jolla 

voidaan tallentaa kunnossapitotietoa uusien työntekijöidenkin käyttöön. /8/, /24/ 

 

Tämä työ tehtiin osana IMTAC-projektia tarkoituksena selvittää näiden kahden KaTTi-

ja KUTI-kunnossapidon tietojärjestelmän ominaisuuksia ja löytää sopivimmat 

toimintamallit Kemin kaivoksen rikastamolle hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiselle. 

Tavoitteena oli kerätyn tiedon pohjalta laatia KUTI-tietojärjestelmän käyttöönoton 

yhteyteen konkreettinen toimintamalli-ohjeistus rikastamon töidenhallinnan 

tehostamiseksi päivittäisten käyttöilmoitusten, vikailmoitusten ja työmääräinten 

kirjaamiseen ja siten tiedonkulun parantamiseen ja hyödynnettävyyteen eri 

organisaatiotasoilla.  

 

Työn tuloksena laaditut töidenhallinnan prosessimallit antavat ohjeistuksen siitä, kuka 

kirjaa, mitä tietoa kerätään ja missä muodossa. Ohjeistuksesta selviää, mitä etuja ja 

hyötyä tiedon kirjauksista ja parantuneesta tiedon kulusta on sekä työntekijän oman työn 

kannalta että tuotantolaitoksen kunnossapitotoimintojen hallintaan mm. vikakorjauksiin 

ja työn suunnitteluun.  
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Työ rajattiin koskemaan Kemin kaivoksen rikastamoa ja sen kunnossapitotoiminnan 

keskeisintä toiminnallista kokonaisuutta töidenhallintaa ja dokumentointia siinä, mikä 

sisältää päivittäisten kunnossapitotöiden lisäksi seisokin hallinnan. Töidenhallintaosiota 

käytetään työn ilmoittamisen, työn suunnittelun ja työn toteutuksen apuvälineenä eli 

tarkoituksena on uusilla laadituilla toimintamalleilla ja ohjeistuksella 

kunnossapitotöiden ohjattavuuden ja hallittavuuden tehostaminen ilmoitusvaiheesta 

valmistumiseen. /13/ 

 

Opinnäytetyö on tehty perehtymällä yleisesti aihealueeseen. Lähteinä teoriaosuuteen on 

käytetty opinnäytetöitä, diplomitöitä, elektronisia lähteitä, alan kirjallisuutta ja muita 

julkaisuja sekä käytännön osuutta on laadittu perehtymällä Kemin kaivoksella tehtyihin 

kunnossapidon nykytilannetta kartoittaviin tutkimuksiin. Osana tiedonhankintaprosessia 

olivat myös yhteyshenkilöiden  haastattelut ja palaverit. 

 

 

1.1. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu / TKI 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on strategisilla osaamisalueilla valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti arvostettu osaaja osana Lapin korkeakoulukonsernia. Perämerenkaarella 

ja Barentsin alueella tehtävän jatkuvan yhteistyön lisäksi TKI-hankkeissa on ollut 

kumppaneita useimmista Euroopan maista sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.  Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulun Tekniikan TKI edistää korkealaatuisella ja 

innovatiivisella toiminnallaan mm. tutkimus- ja kehittämishankkein teollisuudessa 

olemassa olevien yritysten kehitystä sekä uusien yritysten ja uuden liiketoiminnan 

kehittämistä. Kemi-Tornion AMK sai vuonna 2010 hyvin arvosanoin 

auditointitodistuksen sertifikaattina laadukkaasta toiminnasta. /17/ 
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1.2. IMTAC-projekti 

Opinnäytetyö tehdään osana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tekniikan TKI-

yksikössä käynnissä olevaa IMTAC-projektia ”Hiljaisen tiedon hallinta ja 

hyödyntäminen teollisuuden kunnossapidon mittaustekniikoiden kehittämisessä ja 

organisaatioiden toiminnassa”. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö 

on aktiivisesti tutkinut eri hankkeissa teollisuuden kunnossapitoa ja sitä tarjoavien 

palveluyritysten toimintamallia ja ydinosaamisalueita. IMTAC-projektissa tutkimuksen 

tavoitteina ja tuloksina ovat: 

- tutkia ja kehittää olemassa oleviin tiedonhallinta- ja tunnistamismenetelmiin 

perustuen hiljaisen tiedon tunnistamisen ja konkretisoinnin menetelmät 

teollisuuden organisaatiossa  

- testata kehitettyjä toimintamalleja oleellisen hiljaisen tiedon keräämiseen ja 

konkretisointiin vähintään kahdessa erilaisessa teollisuuden organisaatiossa  

- tutkia ja kehittää olemassa oleviin tiedonhallinta- ja tunnistusmenetelmiin 

perustuen toimintamallit kerätyn ja konkretisoidun hiljaisen tiedon 

tehokkaampaan hyödyntämiseen olemassa olevien kunnossapitostrategioiden ja 

toimien tehostamiseen. 

Tutkimusyhteistyötä tehdään Luleån teknillisen yliopiston, Hämeen 

ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke toteutetaan 

ajalla 1.1.2010 - 30.6.2011 ja projektipäällikkönä toimii Aslak Siimes. Projektin 

rahoittaa TEKES (EAKR). /17/ 

 

 

 

1.3. Outokumpu Chrome Oy, Kemin kaivos ja Outokumpu Tornio 
Works   

Outokumpu Chrome Oy ja Outokumpu Tornio Works kuuluvat Outokumpu-konsernin 

suurimpaan teräksen valmistukseen keskittyvään liiketoiminta-alueeseen, Stainlessiin. 

Tuotantoketju alkaa Keminmaassa sijaitsevasta kromikaivoksesta ja jatkuu noin 20 
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kilometrin päässä Torniossa ferrokromitehtaan, terässulaton, kuumavalssaamon sekä 

kylmävalssaamojen prosesseissa. Kemin kaivos tuottaa kromirikasteita 

ferrokromitehtaan raaka-aineeksi. Outokumpu Chrome Oy:öön kuuluvan kaivoksen 

henkilövahvuus on noin 140 henkilöä. Tämän lisäksi kaivoksella työskentelee noin 90 

henkilöä eri urakoitsijoiden palveluksessa. /34/, /37/ 

 

Tuotannon alusta asti malmia on louhittu avolouhintana, mistä on asteittain siirrytty 

maanalaiseen louhintaan. Avolouhos ulottuu nykyisin 170 metrin syvyyteen. 

Maanalaiseen kaivokseen kuljetaan vinotunnelin tai kuilun kautta, malminnostolinja 

käynnistyi syksyllä 2003.  Mineraalivarantoja on arvioitu olevan noin 90 miljoonaa 

tonnia. Vuotuinen louhinta lähes pystyasennossa olevasta 40 metrin paksuisesta 

malmiesiintymästä on ollut noin 1,2 miljoonaa tonnia malmia ja noin 3,5 miljoonaa 

tonnia sivukiveä, millä tyhjäksi louhitut yksittäiset louhokset täytetään. Malmin kromi- 

rauta-suhde on 1:1,6  ja kromioksidipitoisuus on 26 %. /34/, /37/ 

 

Malmi kuljetetaan louhoksista maanalaiselle murskaamolle. Hihnakuljetinjärjestelmillä 

murskattu malmi siirretään kuilun läheisyydessä sijaitseviin esimurskesiiloihin. Sieltä 

edelleen malmi ohjataan mittataskun kautta nostokappaan, jolla malmi nostetaan 70 

metriä korkeaan purkusiiloon rikastusprosessiin syötettäväksi. Maan alla sijaitsevat 

liikkuvan kaluston huoltopaikat, vedenpoiston, ilmanvaihdon, sähköistyksen, 

kommunikoinnin ja muun tarvittavan infrastruktuurin tilat ja laitteet. /34/, /37/ 

 
Rikastamossa kromimalmi rikastetaan pala- ja hienorikasteiksi. Murskaamolla malmi 

ensin murskataan ja seulotaan kappalekokoon 10–100 mm jatkoprosesseja varten. 

Palarikastamolla malmista erotetaan upotus-kellutus -prosessilla palarikaste. 

Hienorikastamolla malmi hienonnetaan tanko- ja kuulamyllyssä, minkä jälkeen 

varsinainen prosessointi tapahtuu painovoimarikastusmenetelmillä spiraaleja ja 

Reichert-kartioerottimia käyttäen. Vuosittain tuotetaan palarikastetta noin 200 000 

tonnia ja hienorikastetta noin 400 000 tonnia. Rikasteiden pitoisuudet ovat vastaavasti 

keskimäärin 35,0 % ja 45,0 % kromioksidia. Rikasteet kuljetetaan kuorma-autoilla 

Tornion ferrokromitehtaalle. /34/, /37/ 
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Outokumpu Chrome Oy:n kaivos ja ferrokromitehdas tuottavat ruostumattoman teräksen 

tärkeimmän seosaineen, ferrokromin. Outokumpu Tornio Worksin terässulatolla sulasta 

ferrokromista, kierrätysteräksestä ja seosaineista valmistetaan ruostumatonta terästä. 

Suurin osa lopputuotannosta, ruostumattomista teräsnauhoista ja -levyistä toimitetaan 

Torniosta asiakkaille yli 60 eri maahan. Osa tuotannosta kulkee Röyttän sataman kautta 

laivoilla Terneuzeniin, Hollantiin. Siellä nauhat ja levyt leikataan asiakkaiden haluamiin 

mittoihin jatkokäsittelylaitoksessa, Outokumpu Stainless Oy:n tytäryhtiössä Outokumpu 

Stainless B.V:ssä. Torniossa ja Keminmaassa työskentelee yhteensä noin 2400 henkilöä. 

Lisäksi kromi- ja terästuotannon välillinen vaikutus alueelle on lähes 9000 työpaikkaa. 

/37/ 

 

Kemin kaivos on ainoa kromikaivos EU-alueella ja Tornion ferrokromitehdas on 

Euroopan merkittävin ferrokromin tuottaja. Tornion terästehdas on puolestaan maailman 

suurin integroitu ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Kemin kromikaivos, Tornion 

tehtaat ja satama muodostavat ainutlaatuisen tehokkaan, energiaa ja luonnonvaroja 

säästävän tuotantoketjun. Vuoden 2012 aikana valmistuu F3-projekti, ferrokromitehtaan 

laajennus, mikä kaksinkertaistaa sekä Kemin kaivoksen että Tornion ferrokromitehtaan 

ferrokromin tuotannon. /37/, /49/ 

 

 

1.4. KaTTi- tietojärjestelmä 

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksella on tällä hetkellä käytössä KaTTi-

kaivoksen tuotannon tietojärjestelmä. KaTTi:ää käytetään koko kaivoksen alueella: 

geologian, kaivoksen, rikastamon, varaston, kunnossapidon ja IT:n alueella. Kaivoksen 

tuotannon tietojärjestelmä KaTTi sisältää seuraavat kunnossapitoa koskevat 

päätoiminnot: 

 

- kunnossapidon työnsuunnittelu 

- ennakkohuolto 

- käyttöilmoitukset 

- kunnossapitoilmoitukset 
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- dokumentit ja piirustukset 

- käytön päiväkirja 

- informaatio 

- varasto. 

 

KaTTi- tietojärjestelmä on niin sanottu ”stand alone” –tyyppinen, jolla ei ole suoranaista 

yhteyttä muihin järjestelmiin kuin tuotannon Siemens Automation System -

järjestelmään Siemens Simatic PCS7 Historianin kautta. KaTTi:ään siirtyy Siemens 

Historianin kautta automaattisesti tietoa prosessiautomaatiosta tuotantotunneista, 

tuotteen määrästä ja laadusta sekä eri tuotantolaitteiden tuotantoajoista. Kaikki muu 

kunnossapidolle tärkeä tieto siirretään tietojärjestelmään manuaalisesti tai informoidaan 

puhelimitse. Kunnossapidon kustannusten seuranta tapahtuu SAP MM -järjestelmällä ja 

SAP SD -järjestelmällä. Muun muassa SAP:sta saatuihin kustannustietoihin perustuu 

seuraavan vuoden kunnossapidon budjettiarvio. /5/, /8/ 

 

 

1.5. KUTI- tietojärjestelmä 

Kunnossapidon tietojärjestelmä KUTI on Outokummun Tornio Worksillä käytössä 

oleva tuotannon ja kunnossapidon yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä, jolla 

hallinnoidaan ja ohjataan tehtaan tuotantolinjoille ja laitteille kohdistuvaa kunnossapitoa 

ja sen käyttövarmuutta sekä kunnossapidon työkuormaa päivä-, viikko- ja 

kuukausitasolla eteenpäin. TietoEnatorin kehittämä kunnossapidon tietojärjestelmä 

(KUTI) on arkkitehtuuriltaan Client-Server -tyyppinen ja tietokantana käytetään 

Oraclea. Työasemat toimii Microsoft Windows NT -käyttöjärjestelmissä ja sen 

käyttöliittymä noudattaa Microsoft Windows95 -standardia. KUTI sisältää seuraavat 

päätoiminnot: 

 

- tehdasselain: laitetiedot, osaluettelo- ja varaosatiedot 

- töidenhallinta: häiriö- ja vikailmoitukset, työmääräimet, ennakkohuolto, seisokin 

hallinta, töihin liittyvät haut 

- päiväkirjat: tuotannon päiväkirjat, päivystäjän päiväkirjat 
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- kustannusseuranta: kunnossapitotöihin liittyvät materiaali- ja 

työtuntikustannukset 

- häiriöseuranta 

- hakutoiminnot: tehdasetsijä, hakumasiina. 

 
 
KUTI:a kirjaa ja hyödyntää pääsääntöisesti kunnossapito-organisaatio. 

Töidenhallintaosiota käytetään päivittäin kunnossapitotöiden ilmoittamisen, työn 

suunnittelun ja työn toteutuksen apuvälineenä eli tarkoituksena on kertyvän 

historiatiedon avulla kunnossapitotöiden hallittavuuden parantaminen ilmoitusvaiheesta 

valmistumiseen. Töidenhallinnan hakutoiminnolla voidaan hakea kaikki ilmoitetut ja 

suunnitellut kunnossapitotyöt. Töidenhallinnasta on liittymä Ms Project -ohjelmaan, 

minkä hienokuormitusominaisuuksia hyväksi käyttäen voidaan töitä suunnitella 

graafisesti. Päivittäin käytössä olevalla KUTI-tietojärjestelmällä laaditaan 

kunnossapitotoiminnan tuloksista yhteiset toiminnan mittarit jokaiselle 

kunnossapitoryhmälle. /9/, /15/, /39/ 

 

 

Kunnossapitotöistä syntyneitä kustannuksia ja tarvittavia materiaaleja hallinnoidaan 

SAP-järjestelmällä KUTI:stä olevan kaksisuuntaisen liittymän avulla. 

Asentajaresurssien työtuntikustannukset siirtyvät työmääräinleimausten kautta 

työajanseurannasta Fleximistä KUTI:ään. Kustannuksia on mahdollisuus seurata laite- ja 

tapahtumakohtaisesti kustannusseuranta -toiminnolla, joka kerää yhteen yksittäisten 

kunnossapitotöiden tuotannonkeskeytys-, materiaali- ja työkustannukset. 

Kunnossapitotöistä syntyneitä kustannuksia voidaan hakea monin eri tavoin KUTI:n 

kustannusseurannalla. /9/, /49/ 
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2. HILJAINEN TIETO ORGANISAATIOSSA 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun TKI-yksikön DRAnEx-projektin tuloksena Kemin 

kaivoksella oli havaittu hiljaisen tiedon tallentamattomuus ja sen mahdollinen menetys 

eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden mukana. Lisäksi ongelmana oli olemassa olevien 

käyttökokemustietojen hajanaisuus sekä kunnossapidon tietojärjestelmän 

dokumentoinnin laatu: kirjaamisen puutteellisuus ja vähäisyys. Jotta kunnossapidon 

suunnittelusta, ohjaamisesta, johtamisesta tulisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan 

tietojärjestelmiä sen apuvälineeksi ja jotta tietojärjestelmä olisi tietojärjestelmä, 

tarvitaan sinne kirjattuja tietoja, tunnuslukuja, vikojen ja töiden tarkkoja kuvauksia 

analysoitavaksi. Ilman järjestelmään tallennettavia tietoja ei järjestelmästä ole hyötyä. 

/19/ 

 

Tässä luvussa pohditaan lyhyesti, mikä on organisaation hiljaista tietoa, miten sitä 

hallitaan ja tunnistetaan. Lisäksi annetaan ehdotuksia lähinnä organisatorisista 

toimintamalleista, miten tietoa tunnistetaan ja siirretään käyttäjältä toiselle sekä miten 

sitä tietojärjestelmän vaihtuessa tallennettaisiin tulevaisuudessa tehokkaammin 

käyttäjältä käyttöjärjestelmään.  

 

 
2.1. Mitä hiljainen tieto on? 

Tieto voidaan luokitella usealla eri tavalla, mutta yleisesti tiedon ajatellaan koostuvan 

sekä hiljaisesta tiedosta (tacit knowledge) että näkyvästä tiedosta (explicit knowledge). 

Se eroaa määritelmistä informaatio ja data. Data on jotain, minkä havaitsemme 

aistiemme kautta, ja se on ymmärrettävissä lukuina, numeroina ilman asiayhteyttä. 

Informaatio puolestaan voidaan määritellä dataksi, jolla on paitsi asiayhteys myös 

merkitys ja tarkoitus. Tieto on tilanteeseen sovellettua dataa ja informaatiota, mikä 

toimitetaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja oikeassa muodossa. /22/ 

 

Näkyvä, eksplisiittinen tieto on informaatiota, joka on kirjoitettavissa ja on 

organisaation sisällä jaettavaa dokumentoitua tietoa. Hiljainen, implisiittinen tieto on 
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tiedostamatonta, sitä on vaikea selittää tai puhua käsitteinä. Se on kokemukseen 

perustuvaa analysointikykyä, yhteistyökykyä, kykyä strategisiin päätöksiin 

yllättävissäkin tilanteissa ja kyky nähdä kokonaisuuksia. Tätä tietoa löytyy yrityksen 

vanhemmilta työntekijöiltä. Mitä paremmin jonkin asian osaa, sen suurempi osa taidosta 

on niin automatisoitunut, että se on siirtynyt tiedostamattomaksi tiedoksi. Ihminen ei 

tule enää ajatelleeksi taitoaan tietona tai taitona. Tiedot on sisäistetty vuosien 

kokemusten kautta teoriaan ja faktatietoon perustuen niin, että tärkein tieto ja osaaminen 

ovat ihmisen muistissa. /10/, /23/, /42/ 

 

Hiljainen tieto voi tuotantolaitoksissa olla esim. laitteiden ja koneiden tuntemusta. 

Siihen liittyvä hiljainen tietämys voi näkyä persoonallisena ja yksilöllisenä tapana saada 

työ tehdyksi, se on organisaatiossa ilmenevää tervettä maalaisjärkeä, mikä perustuu 

improvisaatioihin, kokeiluihin, epäonnistumisiin ja onnistumisiin. Se on ymmärrystä, 

taitoja, osaamista, viestintää ja viestimisen taitoja, mitkä usein opitaan sosiaalisissa 

yhteyksissä. Se on monesti vain ”näppituntuma”, intuitio asiasta, että näin se oikeasti 

tehdään, näin se menee. Osataan esimerkiksi liittää jokin poikkeava käyntiääni alkavaan 

laitevikaan tai yhdellä venttiilinsäädöllä vaikuttaa kokonaisprosessiin. Hiljaista tietoa, 

tietämystä löytyy yleensä juuri niiltä työntekijöiltä, joihin viitataan sanomalla ”Kysy 

siltä”./10/, /23/, /25/, /29/ 

 

 

Hiljaisen tiedon luominen 

 

Hiljainen tieto tulee esille ainoastaan tekemisen kautta, yksilön työssä ja toiminnoissa. 

Sen syntyä organisaatiossa voidaan kuvata Ikujirō Nonakan ja Hirotaka Takeuchin 

kehittämän uuden tiedon luomisen, SECI-mallin mukaisesti. Malli sisältää neljä 

vaihetta, jotka ovat tiedon sosialisaatio (socialization), ulkoistaminen (externalization), 

yhdistäminen (combination) ja sisäistäminen (internalization). Mallin mukaan uutta 

tietoa ei voida organisaatiossa luoda ilman yksilöitä sillä organisaatio on kokonaisuus, 

joka luo uutta tietoa toiminnalla ja vuorovaikutuksella. Malliin sisältyy tiedon spiraali, 

jossa eksplisiittinen ja hiljainen tieto vuorovaikuttavat keskenään jatkuvana prosessina, 
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jolloin olemassa olevaa tietoa jaetaan yksilöiden kesken vaiheesta toiseen siirtymällä. 

/22/, /23/, /29/, /42/ 

 

Mallin voidaan kuvata alkavan sosiaalistamisessa, missä vuorovaikuttamalla jaetaan 

mielen malleja ja käden taitoja. Sosiaalistamisvaiheessa syntyneet ajatukset ja pohdinnat 

käsitteellistetään ja tehdään ulkoistamisvaiheessa näkyväksi tiedoksi esimerkiksi 

pohdinnoin, keskusteluin ja väittelyin. Yhdistämisvaiheessa nämä pohdinnat 

tallennetaan näkyväksi, eksplisiittiseksi tiedoksi tietojärjestelmään raportteina, 

muistioina jne. Tätä tietoa voidaan jo siirtää, lähettää, vaihtaa, luokitella ja näin luodaan 

mahdollisuus tiedon uudelleenrakentamiseen. Tietojärjestelmästä saatava tallennettu 

tieto voidaan edelleen muuntaa hiljaiseksi tiedoksi lukijan omaan kokemus- ja 

tietotaitomaailmaansa suhteuttaen. Tämä vuorovaikutus johtaa uuden tiedon luomiseen 

ja sitä enemmän uutta tietoa syntyy, mitä useampi kierros mallissa edetään (kuva1). 

 

 

 

Kuva 1. SECI-malli /43/ 

 

 

2.2. Hiljaisen tiedon hallinta 

Kaikissa töissä vaaditaan osaamista eli työhön liittyvän tiedon ja tietämyksen hallintaa. 

Osaamista on ihmisen kyvykkyys omaksua ja hyödyntää tietoa toiminnassaan sekä 

soveltaa aikaisemmin opittua tietoa ja taitoa uuteen tilanteeseen. Erittäin vaativaa 
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osaamista on ihmisen kyvykkyys luoda uutta tietoa ja johtopäätöksiä aikaisemmin 

hankitun ja opitun tiedon pohjalta. Asiantuntijaorganisaatiossa suurin osa on hiljaisessa 

muodossa ja vain pieni osa on eksplisiittistä, dokumentoitua tietoa. /22/, /23/ 

 

Kurosen ym. (2007) mukaan hiljaisen tiedon sekä osaamisen hallinta tarkoittaa 

käytännössä tämän kokemusperäisen hiljaisen tiedon tunnistamista ja siirtämistä 

organisaation rutiineissa ja prosesseissa, siellä missä vuorovaikutusta tapahtuu. Kun 

hiljaisen tiedon siirtyminen ihmisten kesken perustuu inhimilliseen vuorovaikutukseen, 

tiedon siirtäminen edellyttää halua jakaa tietämys toisen kanssa sekä myös sosiaalisia 

taitoja. Yhteistyöllä ja avoimella keskustelukulttuurilla luodaan tilanteita, missä pääsee 

osalliseksi toisen ihmisen kokemustiedosta. /10/, /23/, /29/, /42/  

 

Hiljaisen tiedon säilymisen edellytyksenä Kemin kaivoksella on, että henkilöstön tulee 

tehokkaan tiedottamisen kautta ymmärtää asian kokonaismerkitys, mitä hiljaisella 

tiedolla tarkoitetaan, miten se on syntynyt, miten sitä tunnistetaan ja siirretään, millaisia 

reunaehtoja kaivos toimintaympäristönä asettaa hiljaisen tiedon säilyttämiselle ja 

jakamiselle. Ensisijaisen tärkeää motivoitumisen kannalta hiljaisen tiedon hallintaan on 

ymmärtää, mitä hyötyä sen siirtämisestä on yritykselle ja työntekijälle itselleen. /1/, /10/, 

/23/, /29/ 

 

On hyvä ensin tunnistaa, mikä on organisaation kunnossapidon toiminnan kannalta 

olennaista ja kriittistä hiljaista tietoa. Voisi ajatella, että kriittistä hiljaista tietoa on se 

tietämys, jota ilman organisaation toiminta hankaloituu tai jopa vaarantuu kuin myös 

tieto, joka on kriittistä laitteiden ja prosessin kannalta. Se on osaamista ja tietämystä, 

joka on ehkä vain yhden tai muutaman työntekijän varassa. /10/, /23/, /29/ 

 

Organisaation kulttuuri kehittyy pitkän ajan kuluessa. Yrityksen arvot, tavat ja 

tottumukset määrittelevät, miten työpaikalla tulee toimia, mikä on hyväksyttyä ja mikä 

ei ole. Hiljainen tieto on sitoutunut työkulttuuriin, toimintamalleihin ja ajattelutapoihin. 

Perehdytyksen kautta ja työtä yhdessä tehdessä uusi työntekijä kasvaa vähitellen 

organisaation kulttuuriin sisään. Kokemuksen merkitys työssä korostuu päivittäin, 



Sorvisto Erika Opinnäytetyö 13

etenkin ongelmallisissa, ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Haastavaa onkin, miten 

opettaa toiselle sellaista, mitä ei itse tiedosta osaavansa? /10/, /23/, /29/ 

 

 

2.3. Hiljaisen tiedon siirtämisen keinoja 

Tutkimuksista ”IAEA 2004, Transfer of knowledge to the next generation”, 

”Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar”, 

”Hiljaisen tiedon säilyttäminen ja jakaminen ydinvoimalaitoksessa”, löytyi hyviä 

esimerkkejä SECI- mallin pohjalta organisatorisista menetelmistä hiljaisen tiedon 

jakamisessa ja hyödyntämisessä, joista sopivimmat valittiin esimerkkeinä mukaan tähän 

työhön. /1/, /10/, /23/ 

 

Lisäksi tutkimuksissa sivuttiin jonkin verran teknologisia menetelmiä, joista lähinnä 3D-

ja digitaaliset kuvat ja animaatiot päivittyvinä dokumentteina ja liitettyinä laitehistoriaan 

soveltuvat parhaiten kaivokselle käytettäväksi sen toimintaa ja sen toimintaympäristöä 

ajatellen. Niin monikäyttöisiä ja informatiivisia kuin kollektiiviset Wikit ovat tämän 

päivän teknologisena menetelmänä tiedon jakamisessa ja hyödyntämisessä, niin epäilen 

niiden käytön onnistumista työntekijän ydinosaamisen, hiljaisen tiedon sekä 

käyttökokemustiedon jakamisen menetelmänä kaivosympäristössä, missä 

kunnossapitoon liittyvän tiedon pitää olla ajan tasalla ja paikkansapitävää. Wikeissä 

olevan tiedon valvominen ja ylläpitäminen sekä juuri sen oikean tiedon etsiminen ja 

löytäminen juuri oikeaan aikaan voisi tuottaa hankaluuksia. /10/, /23/, /25/ 

 

 
Kehityskeskustelut 
 
 
Kuten edellisessä luvussa tuli esille, on hyvä miettiä ja kartoittaa, mitä yritykselle 

tärkeää osaamista yrityksessä on ja mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Työntekijöille 

järjestetyissä kehityskeskusteluissa voidaan kartoittaa kunkin työntekijän yritykselle 

tärkeää ydinosaamista osaamiskartan avulla. Sen jälkeen laaditaan toimintasuunnitelma, 

miten ja millä kriittisen osaamisen jakaminen muulle henkilöstölle varmistettaisiin. 
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Nämä kehityskeskustelut ovat tärkeitä etenkin eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden 

kohdalla, jotta yritykselle tärkeä hiljainen tieto saataisiin tunnistettua ja siirrettyä talteen. 

/1/, /2/, /10/, /16/, /23/, /29/ 

 

 

Perehdyttämisohjelmat 

 
Avoin vuorovaikutus, joka työpaikalla alkaa jo työsuhteen alussa suunnitelmallisesta 

työhön opastamisesta ja perehdytyksestä, on paras tapa siirtää hiljaista tietoa. Voidaan 

laatia erilaisia perehdyttämisohjelmia, tarjota työnohjausta sekä toteuttaa mentorointia, 

joissa tiedon siirtymistä tapahtuu aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hyvin 

suunniteltu ja toteutettu perehdytys auttaa työntekijää omaksumaan organisaation 

toimintastrategian, henkilöstön, hallinnon, yrityksen työskentely periaatteet ja tavoitteet, 

päätöksentekotavat, yhteydet asiakkaisiin, oman työyksikön toiminnan, tilat, laitteiston, 

työturvallisuusnäkökohdat sekä omat työtehtävät ja velvollisuudet. /10/, /23/, /25/, /29/ 

 

Eläköityvä työntekijä voi itse listata työnopastuslistoiksi omasta  mielestään tärkeät ja 

huomionarvoiset työhön liittyvät asiat, jotka hän sitten asiasisältöön soveltuvassa 

etenemisjärjestyksessä käy yhdessä seuraajan kanssa läpi ajan kanssa yhdessä tehden. 

Alkuun vanha konkari olisi itse ensin malliesimerkkinä ja vähitellen antaisi vastuuta ja 

tilaa seuraajalleen ollen taustalla tarvittaessa neuvoja ja palautetta antaen. /10/, /25/ 

 

Kun uusi työntekijä tekee työhön liittyviä kysymyksiä, joutuu vanha konkarikin 

miettimään ja pohtimaan työtään uudesta näkökulmasta. Hän joutuu kertomaan 

taustatietoja, perustelemaan työvaiheita ja tekemisiään ja näin vuorovaikutuksen 

keinoin, sanallisesti ja visuaalisestikin välittämään itselleen kertynyttä hiljaista tietoa, 

tehden siitä näkyvää, eksplisiittistä, joka voidaan myös sitten dokumentoida. Myös 

nuorilla, vastakoulutetuilla työntekijöillä on annettavaa työyhteisölle: innostusta, 

energiaa sekä koulutuksen antamia uusia tietoja ja taitoja. Näin parhaassa tapauksessa 

sekä konkari että uusi työntekijä oppivat uutta ja tutustuvat toisiinsa, mikä on 

toivottavaa tulevan työkaveruudenkin helpottamiseksi. /10/, /23/, /25/  
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Varhainen rekrytointi 

 
Kehityskeskustelujen ansiosta on huomattu, että varhainen rekrytointi on tehokas tapa 

siirtää hiljaista tietoa. Toki on hyvä pohtia, olisiko mentorointisuhteeseen eläköityvän 

rinnalle kannattavampi palkata sellainen työntekijä, joka on jo ollut yrityksessä jonkun 

vuoden ja osoittanut näin sitoutuneensa työpaikkaan. Tällainen työntekijä omaa jo 

pohjatiedot yrityksestä ja sen toimintamalleista ja on näin ehkä valmiimpi 

vastaanottamaan tietoa erityistehtävistä ja sisäistämään erityisosaamista vanhemman 

työntekijän rinnalla. /10/, /25/, /42/  

 

Kun ajatuksena on uuden rekrytoidun työntekijän ja eläkkeelle jäävän työntekijän tiivis 

yhteistyö puolen vuoden tai useidenkin vuosien ajan, olisi hyvä kuunnella eläkkeelle 

jäävän mielipiteitä siitä, millainen työntekijä hänen tulevaksi seuraajaksi palkattaisiin. 

Tämä tukisi myös yrityksen avointa keskustelukulttuuria, jossa työntekijöiden 

mielipidettä kuunnellaan ja arvostetaan./10/, /25/ 

 

 

Yrityksen ilmapiiri 

 

Osaamista arvostavassa ja vuorovaikutukseen kannustavassa ilmapiirissä saadaan 

paremmin mentorointisuhteessa vallitseva vuorovaikutustilanne luotua vapaaksi ja 

rennoksi, jolloin molemminpuolinen oppiminen toteutuu parhaiten. Tällöin eläkkeelle 

jäävä työntekijä pystyy helpommin opettamaan seuraajalleen työhön liittyviä tärkeitä 

asioita ja toimintatapoja. Kun työn tekemiseen tärkeitä asioita opetellaan yhdessä ja 

siihen annetaan ennen kaikkea aikaa ja mahdollisuus, siirtyy automaattisesti niin 

työtehtäviin liittyvää kuin yrityksenkin sisäistä hiljaista tietoa seuraajalle, joka muokkaa 

tiedosta sitten taas oman teoria- ja kokemuspohjansa kautta uutta hiljaista tietoa itselleen 

tiedon spiraalin mukaisesti. /2/, /10/, /22/, /25/, /42/ 
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Asiantuntijarooli 

 

Tapauskohtaisesti voidaan työsuoritusten vastuuta siirtää enemmän ja enemmän 

seuraajalle ja eläköityvä työntekijä voisi siirtyä esimerkiksi työtehtäviin liittyvään 

asiantuntijarooliin. Näin eläköityvälle jäisi paremmin aikaa sekä erityistapausten 

hoitamiseen että oman hiljaisen erityistiedon ja taidon tärkeään dokumentointiin, 

näkyväksi tekemiseen. Erityistyötehtävissä seuraajan tulisi olla seuraamassa työn 

suorittamista, jolloin hän taas osaltaan oppii, kuinka vastaavanlaisissa tilanteissa tulee 

toimia. /10/, /23/, /25/ 

 

Kun henkilöstö otetaan mukaan ja annetaan mahdollisuus osallistua toimintamallien 

kehittämiseen ikään kuin asiantuntijan roolissa, saadaan yleensä toimivampia ja 

kestävämpiä ratkaisuja. Tämä tarkoittaa kaikkia organisaatiotasoja, joita muutos koskee. 

Työnjohdon oma esimerkki vaikuttaa ratkaisevasti uusien toimintatapojen 

vakiintumiseen ja niihin sitoutumiseen. Myös laajan kokonaiskuvan omaavaa 

vuoropäällikön roolia asiantuntijana työharjoittelun tai opastuksen toteutumiseen, 

arviointiin ja palautteiden antamiseen voidaan hyödyntää. /10/, /25/  

 

 

Mallintaminen 

 

Hiljaista tietoa voidaan mallintaa näkyväksi tiedoksi esimerkiksi tiimin, osaston tai 

työntekijän osaamiskartoituksen pohjalta. Mallintamisen avulla tehdään esimerkiksi 

jostain esille tulleesta toiminnalle tärkeästä, kriittisestä laitteesta tai työtehtävästä kartta 

tai malli, jota käyttämällä voi kuka tahansa työntekijä toistaa mallinnetun asian. 

Mallintamisen kautta jaetaan työntekijöiden tietotaitoa ja samalla mallinnetaan työn 

tekemiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja, ajattelutapoja, käsitteitä, ennakkokäsityksiä, 

tiedon vastaanotto- ja käsittelytapoja, merkityksen antoja, sisältöfokuksia, tavoitteiden 

asettamista, reagoimista palautteisiin sekä ongelmanratkaisuja. /10/, /23/, /25/, /42/  

 

Tällainen mallinnus voidaan dokumentoida esimerkiksi tekniseksi piirustukseksi, 

kirjalliseksi ohjeeksi tai videoida parhaat käytänteet ja tallentaa ja linkittää 
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tietojärjestelmään laitekohtaisesti, jolloin se on kaikkien työntekijöiden saatavilla. 

Erityisesti mekaanisessa kunnossapidossa kuten laitteiden huollossa, vaurioiden sekä 

kunnossapitotehtävien kuvauksessa multimedian visuaaliset mallinnuskeinot edistävät 

hiljaisen tiedon jakamista etenkin silloin, kun kokeneen asiantuntijan tietotaito ei ole 

käytettävissä. Kuva/videomateriaali pitää vain olla helposti löydettävissä ja 

dokumentaation tallennuspaikka tietojärjestelmässä ohjeistaa, jotta sitä tulee 

hyödynnettyä. /12/ 

 

 
Uuden tiedon jakaminen 
 
 
Työntekijän käytyä koulutuksissa tai kursseilla voi hän kertoa niiden sisällöstä 

esimerkiksi osastopalavereissa ja näin jakaa tietämyksensä kaikkien kanssa. Samalla 

säästyy yrityksen resursseja niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Yhteistyötä ja 

vuorovaikutustilanteita hiljaisen tiedon siirtymiseen voidaan luoda osaamistaustaltaan 

erilaisten työntekijöiden välillä esimerkiksi  joko koulutuksessa saadun sisällön tai 

jonkin muun teeman ympärille koottavien työpajojen muodossa, mikä mahdollistaisi 

erilaisten tapojen, näkemysten ja mielipiteiden kautta uuden tiedon ja ymmärryksen 

tuottamisen. Yhteinen ongelmanratkaisuprosessi lisää näin myös organisatorista 

oppimista. /10/, /25/, /42/ 

 

 

Työkierto 

 

Voidaanko ajatella Kemin kaivoksella työkiertoa käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön 

välillä? Työkierrolla voidaan kehittää työntekijöiden monitaitoisuutta. Lisäksi työkierto 

mahdollistaisi kaikkien työntekijöiden saamaan kokonaiskuvan yrityksen muista 

työtehtävistä, kriittisten laitteiden ja niiden toimintavarmuuden tuntemusta ja toisi 

työntekoon myös ammatillisesti kehittävää haastavuutta. Näin edistettäisiin 

työntekijöiden keskuudessa uuden oppimista, hiljaisen tiedon siirtymistä laajentuneen 

yhteistyön ja uusien vuorovaikutustilanteiden kautta. /29/, /42/ 
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Laitevastuujärjestelmä 

 

Hiljaisen tiedon siirtymistä ongelmallisten laitteiden osalta voitaisiin tehostaa 

laitekohtaisesti laitevastuujärjestelmällä. Laitevastaavalla olisi päävastuu laitteen 

historiatietojen analysoinnista ja ennakkohuoltovälien tarkistuksesta analysoinnin 

pohjalta. Tehtäviin kuuluisi myös vastata vastuualueensa laitteiden kokonaiskunnosta. 

Laitevastaava ylläpitäisi omalta osaltaan tai seuraisi ja tarvittaessa täydentäisi erilaisilla 

lisähuomioilla, tarkentavilla kuvilla, animaatioilla jo toteutunutta laitteen 

käyttöhistoriaa. /10/, /25/ 

 

 

Simulointi- ja visualisointitekniikat 

 
Tiedon tehokkaampaan siirtämiseen ja näkyväksi tekemiseen tehtäväkohtaisesti voidaan 

käyttää hyödyksi esimerkiksi jo aiemmin mainittuja simulointi- ja 

visualisointitekniikoita. Ne edesauttaisivat työtehtävien harjoittelua ja ratkaisujen 

syvällisempää syy-seuraussuhteiden pohtimista satunnaisempien työtehtävien osalta. 

Tällaisia töitä voisivat olla esimerkiksi seisokkityöt.  

 

Voitaisiin käydä keskustelua ja käydä yhdessä läpi esimerkiksi millaiset virheet 

huoltotilanteissa olisivat mahdollisia ja mihin ne saattaisivat johtaa. Näin seisokkitöihin 

liittyvää kokemusta tai asioiden kertausta voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle 

työntekijälle yhtä aikaa. Tämä syventäisi seuraajan näkemystä huomionarvoisista 

työturvallisuusnäkökohdista ajatellen tulevia seisokkitöitä, jotka eivät kuitenkaan 

rutiininomaisesti toistu päivittäisissä kunnossapitotoimissa. /10/, /23/, /25/, /29/  

 

 

Yhteiset taukotilat 

 

Hiljaisen tiedon siirtymistä ja oppimista voidaan edistää myös hieman 

epävirallisemmillakin tavoilla. Voidaanko järjestää käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle 

yhteiset taukotilat? Yhteiset kahvitauot samassa tilassa kokoaisivat väen mukavasti 
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yhteen tuoreen kahvin ääreen ja loisivat hyvän mahdollisuuden rupattelun lomassa 

vaihtaa ajatuksia ja heittää ilmaan ideoiden poikasia, jotka palavereissa jäisivät helposti 

esittämättä. Epävirallisen luonteensa vuoksi kahvitauot loisivat hiljaisen tiedon 

siirtymiselle tärkeää avointa ilmapiiriä ja pitäisivät yllä työntekijöiden keskinäistä 

luottamusta ja arvostamista. /1/, /10/, /25/ 

 

 

Tiedottaminen, palautejärjestelmä 

 

Tiedonkulkuun tulee suunnata resursseja enemmän myös esimiestasolla, jolloin 

voitaisiin lisätä käytössä olevia viestintäkanavia, tiedottamista ja yleisiä kokouksia ja 

palavereja siinä määrin, ettei tuotannon päivittäinen toiminta kuitenkaan hankaloidu. 

Osastoilla on hyvä olla säännöllinen palaverikäytäntö, missä kaikkien työntekijöiden 

mielipiteitä ja ajatuksia kuultaisiin ja hyödynnettäisiin tehokkaasti erilaisissa 

suunnittelu-, kehitys- ja ideointitehtävissä. Miksi ei esimerkiksi juurisyyanalyyseja 

voitaisi pohtia isommassa ryhmässä, jossa on eri ammattiryhmät edustettuna? 

 

Jos yrityksellä on käytössä palautejärjestelmä, tulisi yritysjohdon toiminnallaan ja 

palautteillaan osoittaa, että työntekijöiden kehitysehdotuksia ja ajatuksia noteerataan ja 

optimaalisimmista toimintatavoista voidaan valita parhaat käytännöt yrityksen yhteisiksi 

toimintatavoiksi. Mitä enemmän työntekijät tuntevat, että heitä kuunnellaan ja heidän 

mielipiteitään arvostetaan, sitä enemmän se vaikuttaa positiivisesti työmotivaatioon ja 

työhön sitoutumiseen, työssä viihtymiseen sekä yleiseen ilmapiiriin. Ylimmän johdon 

oma sitoutuminen osoittaa omalla toiminnallaan ja käytöksellään, mitkä asiat ovat 

tärkeitä ja panostamisen arvoisia. /1/, /2/, /10/, /25/ 

 

 

2.4. Hiljaisen tiedon siirtymisen reunaehdot 

Jotta hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen olisi mahdollisimman tuloksellista, 

pitää organisaatiossa vallita oikeat olosuhteet hiljaisen tiedon hallintaa ja jatkuvuutta 

tukeviksi rakenteiksi. Keskeisimpiä asioita hiljaisen tiedon säilyttämiseen ovat 



Sorvisto Erika Opinnäytetyö 20

henkilöstön sitoutuneisuus, johdon esimerkki, organisaatiorakenne, yrityskulttuuri, 

riittävä asiantuntemus organisaatiossa, mahdollisuus toimia itsenäisesti, avoin asenne 

uutta tietoa kohtaan ja erilaiset tieto- ja viestintäteknologiset mahdollisuudet sekä 

hiljaisen tiedon hallinnan seuranta- ja palautekäytännöt. /1/, /2/, /23/ 

 

Organisaatiokulttuurilla on siis merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon ja miten 

onnistuneesti organisaatiossa jaetaan tietoa. Yrityksissä, joissa korostetaan 

tiimityöskentelyn ja avoimen kommunikoinnin tärkeyttä, syntyvät hiljaisen tiedon 

siirtoon tarvittavat yhteiset kokemukset sekä luottamukselliset vuorovaikutustilanteet 

spontaanisti. Useat hiljaisen tiedon tunnistamisen ja siirtämisen ja uusien asioiden 

omaksumisen reunaehdot liittyvät tavalla tai toisella organisaatiokulttuuriin. Taulukossa 

1 esitetyt hiljaisen tiedon siirtymisen reunaehdot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

organisatorisiin tekijöihin, tilannetekijöihin ja sosiaalisiin tekijöihin. /1/, /2/, /23/ 

 

Taulukko 1. Hiljaisen tiedon siirtymisen reunaehdot /23/ 
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3. KUNNOSSAPITO 

Kunnossapito mielletään usein pelkästään kunnostus- ja korjaustyöksi, jossa vaatteet ja 

kädet ovat kyynärpäitä myöten likaisessa rasvassa. Vähemmän tunnettua on, että 

kunnossapitostrategioihin perustuvaan kunnossapitoon sisällytetään kaikki ne 

toimenpiteet, joiden tarkoituksena on myös ylläpitää laite tai järjestelmä käyttäjän 

haluamalla toimintatasolla käytettävyyden, nopeuden, laadun ja turvallisuuden suhteen 

tai kuten korjaavassa kunnossapidossa: saattaa se takaisin vaaditulle toimintakyvyn 

tasolle. Tuotantoympäristöissä käytettävyydellä tarkoitetaan yleensä järjestelmien 

teknistä toimivuutta ja toimivuusastetta. /13/ 

 

Käyttövarmuudella tarkoitetaan laitteen tai järjestelmän kykyä toimia vikaantumatta 

(toimintavarmuus), huollon helppoutta (kunnossapidettävyys) sekä huolto-organisaation 

kykyä järjestää tarvittaessa edellytykset kunnossapitoa varten (kunnossapitovarmuus). 

Käyttövarmuus on seurausta luotettavuudesta, huollettavuudesta ja huoltovarmuudesta, 

joihin tuotantolaitoksen kunnossapitotoimilla vaikutetaan. /21/ 

 

Tavoitteellinen kunnossapito perustuu kunnossapitostrategioihin, joissa määritellään, 

millä periaatteilla (korjaava, määräaikainen, kuntoon perustuva) laitoksen eri 

järjestelmiä pidetään kunnossa. Kemin kaivoksella kunnossapidon päätavoitteina on 

koneiden, laitteiden ja järjestelmien korkea käyttövarmuus ja käytettävyys sekä 

prosessin hyvä toimivuus. Tavoitteena on Outokumpu Tornio Works Laatujärjestelmän, 

OSCR:n mukaisesti suorittaa kaikki kunnossapidolliset toimet kustannustehokkaasti, 

turvallisesti ja laadukkaasti standardit, lait, asetukset, turvallisuus-, laatu- ja 

ympäristöasiat huomioiden./15/ 
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Kunnossapitolajit 

 

Kunnossapito voidaan siis jakaa mm. SFS-EN 13306 -standardin mukaan joko ennen 

vian havaitsemista ehkäisevään kunnossapitoon tai vian havaitsemisen jälkeen 

korjaavaan kunnossapitoon alla olevan kuvan mukaisesti. Vialla tarkoitetaan tilaa, jossa 

laite ei enää kykene suorittamaan vaadittua toimintoa. 

 
 

 
 
 

Kuva 2. Kunnossapitolajit SFS-EN 13306 /44/ 

 
 

Kunnossapitoa on laitteiden koko elinkaaren hallinta hankintavaiheesta käytöstä 

poistoon. Laitteille voidaan tehdä näiden vaiheiden välissä perinteisen kunnossapidon 

lisäksi modernisointeja ja parantavan kunnossapidon toimia kuten PSK-7501 -standardi 

määrittelee myös kunnossapitoon kuuluviksi toiminnoiksi./36/ 

 

 

3.1. Kunnossapidon merkitys yritykselle 

Kunnossapito on pääoma- ja raaka-ainekustannuksien jälkeen yrityksen suurin 

kustannuserä. Yrityksen liikevaihdosta kunnossapidon osuus raha- ja resurssimäärästä 

on 5 - 20 %. Raskaassa teollisuudessa kustannukset ovat muuta teollisuutta ja 
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kunnallistekniikkaa suuremmat. Yrityksessä tehtyyn tulokseen kunnossapito vaikuttaa 

suoraan kustannuksiensa perusteella ja epäsuorasti onnistumisensa perusteella. 

Kunnossapidolla vaikutetaan laitteiden elinikään, työturvallisuuteen, raaka-aineiden ja 

energian säästöön, ympäristöasioihin ja laitoksen imagoon. Kunnossapidon kaikkia 

vaikutuksia yrityksen tuottoon ei yleisesti tunneta, jolloin tulosparannus usein päätellään 

johtuvaksi esim. suhdanteista tai markkinoinnin tehostumisesta. Kuvassa 2 

havainnollistetaan kunnossapidon vaikutusmekanismia yrityksen kannattavuuteen 

käytettävyyden kautta. /13/ 

 

 

 

 

Kuva 3. Kunnossapidon vaikutusmekanismit /13/ 

 
Kunnossapidolla voidaan myös epäsuorasti vaikuttaa joko lisäävästi tai vähentävästi 

tuotannon tekniseen nopeuteen, tuottavuusasteeseen ja tuotteen laatuun. Pohjimmiltaan 

kunnossapito on laitteiden jatkuvan käyttökunnon varmistamista. Kunnossapitoa ei 

myöskään ajatella pelkästään kustannustekijänä, vaan yritysten kilpailukykyyn 

vaikuttavana tuotannontekijänä. 
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Kunnossapito on yksi yrityksen imagon tekijöistä. Tuotannossa työntekijöiden 

työturvallisuutta korostetaan. Laitteiden ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen 

käyttöön kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota ympäristönsuojelun kannalta 

keskeisiin tavoitteisiin pyrittäessä, jolloin tehokkaalla ja tuottavalla kunnossapidolla on 

myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa merkitystä. Myös tiukentunut lainsäädäntö on 

lisännyt yritysten kunnossapitoa./13/ 

 

 

3.2. Kunnossapidon tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä työssä niitä tiedonhallintajärjestelmiä, joita 

tarvitaan laitoksen kunnossapidon kustannuslaskennassa, materiaalivirtojen (laite-, 

hankinta-, varaosa- ja työtilausten) hallinnassa, tuotantovälineiden käyttövarmuuden 

suunnittelussa, kunnossapitotöiden ohjaamisessa ja seurannassa. Järjestelmien 

tietoteknisenä tavoitteena on pitää yrityksen pääomakanta eli koneet, laitteet ja laitteistot 

tuottavina ja kilpailukykyisinä koko niiden elinjakson aikana. Tavoitteena on myös 

laitoksen käyttövarmuuden pitäminen halutulla tasolla yrityksen kunnossapitostrategian 

mukaisesti. Toiminnan tehokkaaseen ohjaukseen, hallintaan ja seurantaan vaaditaan niin 

reagointikykyä kuin reaaliaikaista, dokumentoitua tietoa tietojärjestelmistä./19/, /21/, 

/31/ 

 

Kuva 4 osoittaa, miten tieto palvelee toimintajärjestelmien välisten liittymien avulla 

organisaation eri tasoja ja lisäksi myös yrityksen laitetoimittajia yhteistyökumppaneina. 

Tallennettu tieto laitteista, tapahtumista ja toimenpiteistä sekä erityyppiset raportit ja 

tunnusluvut päivittäisessä kunnossapidossa kertovat jo toteutuneen kunnossapidon 

tavoitteiden saavuttamisesta sekä auttavat näin ohjaamaan päätöksiä oikeaan suuntaan  

kunnossapidon järjestelmällisessä suunnittelussa sekä materiaalitoimintojen ja resurssien 

hallinnassa. /19/, /21/, /30/, /31/ 
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Kuva 4. Kunnossapidon yleisiä toimintoja /25/ 

 
 
 
Yleinen ongelma tuotannossa on alhainen tietojärjestelmien käyttöaste. Tähän voi olla 

useita syitä: tietojärjestelmän käyttöönottovaihetta ei ehkä ole hoidettu kunnolla, 

perustietojen päivittäinen syöttö on puutteellista, koulutus tietojärjestelmän 

käyttämiseen on ollut ehkä liian vähäistä, järjestelmän mahdollisuuksia ei tunneta eikä 

tavoitteita ole asetettu tai osattu asettaa, itse järjestelmästä puuttuu selkeys ja 

visuaalisuus ja sitä on vaikea käyttää. /13/, /19/ 
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Joskus kunnossapitohenkilöstön riittämätön tietotekniikan osaaminen voi nostaa 

kynnystä käyttää tietojärjestelmiä. Joissakin tapauksissa yhdeksi merkittäväksi syyksi on 

havaittu ajanpuute tai ymmärtämättömyys siitä, miksi tiedonkeruu on tarpeellista. Jos 

käyttäjille ei anneta riittäviä aikaresursseja eikä heitä ohjeisteta tiedonkeruun hyödyistä, 

heitä on vaikea saada sitoutettua ja motivoitua järjestelmän käyttöön. Myös asenne on 

huomattava vaikuttaja. Työntekijä ei jostain syystä kirjaa tietoa järjestelmään, vaikka 

onkin tietoinen asian tärkeydestä ja tietää olevansa vastuussa kirjauksesta./19/ 

 

 
 
3.3. Tiedon keruu käyttövarmuuden hallinnan tehostamiseksi 

Kunnossapidon tietojärjestelmä on tehokas ja hyödyllinen vain, jos sitä käytetään. Sinne 

tulee syöttää ja tallentaa aktiivisesti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa, jotta tavoiteltu 

tehokkuus saavutetaan. Tiedon tarkoituksenmukaisuus ja oikeellisuus on tärkeämpää 

kuin tiedon määrä, sillä ylimääräinen tieto ainoastaan kuormittaa. Tärkeintä on, että tieto 

on luotettavaa ja helposti löydettävissä ja jäljitettävissä, kun sitä tarvitaan./19/  

 

Jäljitettävyyden vuoksi tieto tulee kohdentaa laitepaikkatasoihin. Tärkeää on niin 

käyttövarmuustiedon keruun kuin tietojen analysoinnin tehostamisessa luokitella tiedot 

kriittisyyden, vian syyn, vikaryhmän, vian oireen, havainnon, työlajin, 

ympäristöolosuhteiden, vian kohteen sekä vian korjaustoimenpiteen mukaan. 

Tiedonkeruussa on hyvä hyödyntää automaatiojärjestelmiä, mikä madaltaa kynnystä 

syöttää tarvittavat tiedot tietojärjestelmään, kun kirjoitettavan tiedon osuus vähenee. /21/ 

 

Käyttövarmuustiedon keruu on erityisesti ennakoivan ja ennustavan kunnossapidon 

työkalu, mistä kuitenkin on hyötyä koko yrityksen ohjauksessa. Käyttövarmuustiedoista 

saatujen tunnuslukujen avulla pystytään kunnossapitoresurssit ja investoinnit 

kohdistamaan mahdollisimman tehokkaasti. Kunnossapitojärjestelmän käyttäjistä 

työntekijät ovat tärkeässä asemassa ja vastaavat suurelta osin uuden tiedon tuottamisesta 

tietojärjestelmään. Käyttövarmuustiedon kerääminen ja organisointi tulee järjestää 

hierarkkisesti yrityksen organisaatiorakenteen mukaisesti. /13/ 
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Kuva 5. Kunnossapidon historiatiedon merkitys /24/ 

 
 
PSK-standardin mukaisesti kunnossapitoa on laitteiden koko elinkaaren, 

hankintavaiheen ja käytöstä poiston välisen aikainen ehkäisevä, korjaava ja parantava 

kunnossapito. Jotta kunnossapidosta tulisi suunnitelmallista ja käyttövarmuus paranisi 

(kuva 5), tulisi tietojärjestelmästä saada laitteen eri elinkaaren vaiheiden aikana : 

 

- reaaliaikaista tietoa kunnossapitotoimenpiteiden optimaaliseen suunnitteluun 

- käyttökokemustiedon perusteella laskettuna komponenttien vikataajuuksia ja 

korjausaikoja, tunnuslukuja analysointien tueksi 

- dokumentoitua historiatietoa ennakkohuolloista ja vikakorjauksista 

päätöksenteon tueksi, esim. kannattaako korjausta siirtää seuraavaan seisokkiin 

- toiminnan suunnittelua varten tilastointia, tehtyjen töihin käytetty aika, 

todelliset kustannukset jne. 

 

Kunnossapitotöistä kannattaa kirjata kaikki laitteelle tehdyt ennakkohuoltotoimet sekä 

vähäisetkin häiriöitä ja korjauksia aiheuttavat viat, eikä ainoastaan suuret tuotannon 

pysäyttävät viat. Tällä tavalla on mahdollista päästä suurempaan käytettävyyteen ja 

käyttöasteeseen./21/ 
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4. TÖIDENHALLINTA 

Kunnossapidon tietojärjestelmän keskeinen osa on kunnossapidon töidenhallinta. 

Tuotantolaitoksen käyttöomaisuudesta ja laitteista pidetään yllä laitekantaa, mikä on 

perustana tuleville kunnossapidon töille. Kunnossapidon töitä ovat 

ennakkohuoltotoimien lisäksi koneiden ja laitteiden huollot ja korjaukset. Työmääräimet 

korjattavista töistä sekä käyttö-, häiriö- ja vikailmoitukset tehdään laitekohtaisesti 

käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kunnonvalvonnan toimesta, jolloin laitteen 

huoltohistoriaa kertyy raporttien ja analyysien pohjaksi. Kunnossapidon työt voivat olla 

suunniteltuja tai suunnittelemattomia. Järjestelmällä hallitaan myös automaattisia 

huolto- ja vianmäärityksiä. Kunnossapitotöiden materiaalit ja niiden kustannukset 

kohdistuvat kunnossapitotöille, jolloin järjestelmään kertyy materiaalitarvehistoria. 

Tietojärjestelmän yksi tärkeä merkitys kunnossapidon töidenhallinnassa on kustannusten 

seuranta, minkä ansiosta kustannustietoisuus saadaan läpinäkyväksi. /13/, /19/ 

 
 
 
4.1. KaTTi- tietojärjestelmän töidenhallinnan nykytilanne 

Tämä työ rajattiin koskemaan Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen rikastamoa, 

sen käyttöilmoitusten sekä vikailmoitusten ja työmääräimien kirjaamista, tiedonkulkua 

ja tietojen hyödyntämistä. Rikastamolla työskentelee 25 vuoromiestä ja 5 vuoromestaria. 

Käyttöhenkilöstön työvuoroon kuuluvat mestari, ohjaamonhoitaja, vuorottaja sekä 

yleensä kolme prosessinhoitajaa. Kunnossapidossa on 10 mekaanisen puolen asentajaa, 

5 sähköasentajaa ja 2 työnjohtajaa. Suurin osa ilmoituksista tulee käytön työntekijältä tai 

ohjaamon hoitajalta. Sähköasentajat käyttävät itse jonkin verran 

kunnossapitojärjestelmää mutta mekaanisen puolen asentajat käyttävät sitä vähemmän. 

/5/ 

 

Rikastamolla on muutamia toiminnan onnistumisen kannalta kriittisiä laitteita: 

kartiomurskia, jauhinmyllyjä ja erotusrumpuja, joiden kaikki tieto on tuotannon 

hallinnan suhteen tarpeellista ja sen täytyisi olla hyvin dokumentoitua. Näiden laitteiden 

käyntitunteja ja ajettuja tuotantomääriä seurataan tuotannon 
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prosessiautomaatiojärjestelmästä Siemens Simatic PCS7 Historianista, mistä on yhteys 

KaTTi-tietojärjestelmään. Laitehistorian päivitys ei ole ajan tasalla, kaikki tieto uusien 

laitteiden tai osien hankinnasta ei välity laitekannasta vastaavalle henkilölle. /5/ 

 

 

Rikastamon töidenhallinnan tietojärjestelmät: 
 
 

- prosessin hallinta – Siemens Simatic PCS7 prosessiautomaatiojärjestelmä 

- prosessiautomaatiojärjestelmästä tulevan tiedon keruu ja analysointi – Siemens 

Historian 

- toiminnanohjausjärjestelmä materiaalinhallintaan SAP MM 

- toiminnanohjausjärjestelmä ostotoimintoihin SAP SD 

- kaivoksen tuotannon tietojärjestelmä – KaTTi 

- yhteys prosessiautomaatiojärjestelmästä Siemens Simatic PCS7 Historianin 

kautta KaTTI-tietojärjestelmään 

- värähtelyn mittausmonitori SPM 

- Word & Excel 

- KaTTi:stä tulevien tuotannollisten ilmoitusten analysointi Ms Excel -ohjelmalla 

- juurisyyanalyysi tehdään yli tunnin kestävistä häiriöseisokeista ja muokataan Ms 

Word -tiedostoon 

- seisokkien suunnittelu ja käsittely Ms Project -ohjelmalla 

- tekniset piirustukset verkkoasemalla KaTTiin linkitettynä. /8/ 

 

 

Töidenhallinta rikastamolla 

 

KaTTi-tietojärjestelmän käyttöilmoituksiin kirjataan kaikki rikastamon 

tuotantoprosessin käyttötapahtumat ja niiden muutokset, mukaan lukien 

suunnittelemattomat seisokit. Käyttöhenkilöstön kirjaamat rikastamon käyttöilmoitukset 

toimivat ensisijaisesti kunnossapito-osaston henkilöstön informaation lähteenä ja niitä 

luetaan aktiivisesti rikastamon eri osastoilla ja organisaatiotasoilla. Eri työvuorojen 
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väliseen informaation apuvälineenä toimivaan päiväkirjaan kirjataan käytön tekemät 

työt ja lisähavainnot kirjataan lisätietoihin. /8/ 

 

Vikailmoitus luodaan korjattavasta häiriöstä, kun häiriön on huomannut joko käyttö- tai 

kunnossapitohenkilöstö kentällä tehdessään visuaalisia tarkastuksia, lämpömittauksia tai 

värähdysmittauksia.  Häiriöilmoitukset voivat tulla myös suoraan prosessinohjauksen 

Siemens Simatic PCS7 -automaatiojärjestelmästä. Tuotannon pysähtyessä ja 

kiireellisissä tapauksissa ilmoitetaan häiriöstä/viasta puhelimitse 

kunnossapitohenkilöstölle, ilmoitukset kirjataan KaTTi:ään myöhemmin. Kun 

korjaustoimenpidettä ei voi tehdä tuotannon aikana, työmääräin voidaan liittää 

suunniteltuun seisokkiin. Kunnossapidon korjausprosessin korjaustoimenpiteet on jaettu 

kolmeen eri päälajiin: suunnittelematon seisokkikorjaus, käynninaikainen korjaus, 

suunniteltu seisokkikorjaus. /8/  

 

Korjattavat viat kirjataan tuotantolaitteissa työmääräimiksi, osoitettuna joko 

käyttöhenkilöstölle tai kunnossapito-osastolle. Käyttöhenkilöstö voi osoittaa 

työmääräimiä havaituista vioista joko itselleen tai kunnossapidon henkilöstölle 

mekaaniseen tai sähkö/automaatiokunnossapitoon. Itselle kohdistetut työmääräimet 

mielletään lähinnä huolto- ja korjausilmoituksiksi ja ne täytetään vasta 

korjaustoimenpiteen jälkeen ja kuitataan samalla tehdyksi. KaTTi:ään ei voi 

työmääräimiin liittää resursseja eikä varaosia, koska KaTTi:ssä ei ole yhteyttä SAP 

MM- ja SAP SD -moduulien kanssa. Varastoilmoitukset ja ostomääräykset KaTTi:än ja 

SAP-moduulien välillä täytyy siirtää manuaalisesti. /8/ 

 

KaTTi-tietojärjestelmän laiterekisteristä voidaan teknisistä tiedoista tarkastaa tarvittavat 

varaosat, minkä jälkeen tarkistetaan SAP MM -moduulista, löytyykö tarvittavia osia. 

Tarvittaessa tehdään ostomääräys SAP SD -moduulin kautta. Esimiehelle ilmoitetaan 

sähköpostitse tavaran saapumisesta varastoon. Tämän jälkeen vuoromestari määrää 

asentajat töihin. /8/ 

 

Järjestelmään voidaan syöttää ennakkohuoltoilmoituksia ja osoittaa ne suoraan 

mekaanisen kunnossapidon esimiehelle. Ilmoitukset aktivoituvat työmääräiminä 



Sorvisto Erika Opinnäytetyö 31

perustuen automaattisiin laskentoihin ennakkohuollosta joko tuotannollisesti tai 

ajankohdallisesti.  Näistä tehdyt työmääräimet hoitavat mekaanisen kunnossapidon 

teknikot. Tietojärjestelmää ei käytetä kunnossapito-organisaation  päivittäisten töiden 

suunnitteluun: työnjohtajat ja teknikot jakavat työt joka aamupalaverissa ja päivän 

aikana. Tarvittavat työt suunniteltuihin seisokkeihin suunnitellaan KaTTi:ssä ja 

aikataulutetaan MsProject -järjestelmällä tuotannon suunnittelusta ja 

työilmoitusmääristä saatuihin tietoihin perustuen. /8/ 

 

Kunnossapidon seurantaa tekee kunnossapitoinsinööri. Siemens Historian tallettaa 

tuotantoaikoja ja arvoja prosessiautomaatiosta. Tämä tieto menee KaTTi- 

tietojärjestelmään. Hakukriteerien avulla haetaan KaTTi:stä rikastamon 

käyttöilmoituksista edellisen kuukauden kirjaukset suunnittelemattomista seisokeista ja 

siirretään tiedot analysoitavaksi Exceliin. Kuukausittain analysoidaan KaTTi- 

tietojärjestelmästä saaduilla tuotannollisilla arvoilla häiriöseisokkien totaaliajat. Malmi- 

ja rikastelaatuarvot mitataan laboratoriossa tarkemmin ja siirretään manuaalisesti 

KaTTi:ään. Näistä tiedoista tehdään jokapäiväiset  tuotannolliset laskelmat määristä, 

arvoista ja laadusta Excel-ohjelmalla joka työvuorolle. Tähän dataan perustuvat 

päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset ja vuosittaiset laskelmat ja analyysit. Itse 

KaTTi-tietojärjestelmä ei sisällä minkäänlaisia analyysitoimintoja. Muita analyysejä 

rikastamon käyttöilmoituksista tai vikailmoituksista ei järjestelmällisesti tehdä. /8/ 

 

Yli tunnin kestävistä häiriöseisokeista tehdään juurisyyanalyysi Word-tiedostona. 

Juurisyyanalyysin tarkoituksena on selvittää tarkemmin seisokin aiheuttaneen vian syy 

sekä pohtia keinoja sen ehkäisemiseksi jatkossa. Analyysissa on mainittu tekijä, 

häiriöseisokin alkamis- ja loppumisajankohta, kestoaika, tapahtuman kuvaus, 

tapahtuman syyt ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Juurisyyanalyysin tekee yleensä 

vuoromestari, jonka tiimi on ollut mukana seisokin aiheuttaneen vian havaitsemisessa ja 

korjauksessa. Kunnossapitoinsinööri tarkastaa analyysin. /8/ 

 

Kunnossapidon ennakkohuollon asentaja työskentelee itsenäisesti. Aamuisin 

tarkistettuaan KaTTi:stä ennakkohuoltoilmoitukset, häiriö- ja vikailmoitukset teknikko 

kiertää ja  tekee visuaalisia tarkastuskierroksia koko rikastamon alueella. Kierroksen 
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aikana tehdyistä huomioista tehdään tarvittaessa vikailmoitus tai  työmääräin 

KaTTi:ään. /8/ 

 

Mekaanisessa kunnossapidossa esimies tulostaa työmääräimet henkilöstölleen. 

Sähkö/automaatio -kunnossapidossa asentajat lukevat ja tulostavat itse vikailmoitukset 

ja työmääräimet. Sen lisäksi sähkökunnossapidon esimies tarkastaa vain omalle 

tiimilleen tarkoitetut vikailmoitukset. Jos häiriö on korjattavissa heti, ei työmääräintä 

tehdä ja vikailmoitus kuitataan valmistuttuaan tehdyksi. Vaikka verkkoasemalta ja 

KaTTi:stä löytyvät työn tekemiseen tarvittavat työohjeet, piirustukset ja muut tarvittavat 

tekniset tiedot, näitä ei yleensä liitetä työmääräimiin, vaikka se olisi mahdollista. /8/ 

 

KaTTi-käyttöilmoitukseen tallentuvat tiedot: 

 

- mikä tehdas (manuaalisesti) 

- ilmoitusajankohta (automaattisesti) 

- mikä työvuoro (manuaalisesti) 

- ilmoituksentekijän nimi (manuaalisesti) 

- prosessoidut malmityypit 

- tapahtumatyyppi: ajankohta, suunniteltu seisokki, häiriöseisokki 

- seisokin/prosessihäiriön alkamisajankohta (manuaalisesti) 

- seisokin/prosessihäiriön loppumisajankohta (manuaalisesti) 

- seisokin/prosessihäiriön kestoaika (manuaalisesti) 

- tuotantolaitteen ID- numero (listasta) 

- tuotantolaitteen nimi ja positio (automaattisesti perustuen ID- numeroon) 

- tekstikenttä lisätiedoille (manuaalisesti). 

 

KaTTi-vikailmoitukseen/työmääräimeen tallentuvat seuraavat tiedot manuaalisesti: 

 

- ilmoituksentekijän nimi 

- mille kunnossapitoryhmälle ilmoitus on tarkoitettu 

- kiireellisyysluokka 

- hälytystyö (kyllä/ei) 
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- prosessinumero 

- sijainti 

- kustannuslaji 

- vikailmoituksen kuvaus (vapaamuotoinen teksti). 

 

Prosessinumeron mukaan määrittyvä kustannuspaikka ja työnumero (juokseva numero 

järjestelmästä) tulevat automaattisesti vikailmoituksen täyttökenttään. 

 

 

Ongelmainventaario 

 

Käyttöilmoitusten, vikailmoitusten ja työmääräimien kirjaamisessa, tiedonkulussa ja 

tietojen hyödyntämisessä KaTTi-tietojärjestelmässä on seuraavat asiat koettu 

puutteellisiksi: 

 

- Varaosien tilausprosessissa useat eri tietolähteet riittävän toimivan 

tiedonsiirtorajapinnan puuttuessa :  

KaTTi-tietojärjestelmässä ei ole integroitua materiaalinhallintajärjestelmää, joka 

tarjoaisi monipuolisen mahdollisuuden kohdistaa ja seurata varastotapahtumia ja 

varaosaliittymiä  kunnossapitokortiston kohteissa, töissä jne. Välillä tarvittavaa 

laiteinformaatiota on etsittävä myös toimittajan tuotesivuilta, mistä tuotetiedot 

on manuaalisesti siirrettävä SAP:iin. 

- Materiaalinhallinta ja tiedonkulku: 

KaTTi:n kautta ei ole mahdollisuutta seurata ostoja, laskutuksia, 

tarjouspyyntöjen laatimisia ja tilausten laadintaa, toimitusten vastaanottoa eikä 

valvontaa, ei raportointeja eikä niihin liittyviä automaattisia toimintoja yhteyden 

puuttuessa SAP MM -moduuliin. Määräykset ja tilaukset näkyvät vain SAP:ssa, 

tilauksen vastaanottotieto tulee sähköpostiin. Tilauksen muut tilatiedot tulee aina 

katsoa erikseen, jos ne halutaan tietää. 

- Vikailmoitusten kriittisyysmäärittely:  

Esimiehen ja käyttöhenkilöstön työ helpottuisi, jos vikailmoitukset 

priorisoitaisiin aina laitekriittisyyden mukaan. 
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- Häiriöilmoitusten informaatiolaatu vaihtelevaa: 

Dokumentointi on puutteellista ja laatu vaihtelevaa (� työturvallisuusaspekti!). 

- Lisätiedon puute työilmoituksissa: 

Katti:ssä on mahdollisuus linkittää piirustuksia työmääräimiin, samoin kuin 

työohjeita ja muita dokumentteja, mutta toimintoa  käytetään harvoin. 

Varaosatietoja ei liitetä työmääräimiin ajanpuutteen vuoksi. 

- Tiedon puute työn tehdyksi tulemisesta:  

Tehtyä työtä ei aina kuitata tai kirjattu tieto on kuvattu puutteellisesti.  

- Useat vikailmoitukset:  

Ohjaamonhoitaja tekee vikailmoituksen häiriön ilmaannuttua. Työnjohtajan 

vaihdettua työntilan vikailmoituksesta työmääräimeksi katoaa vikailmoitus 

listalta. Ohjaamonhoitaja ei tällöin tiedä työntilaa eikä esimerkiksi sitä, että 

kunnossapitohenkilöstö odottaa esimerkiksi häiriön korjaamiseen tarvittavia 

varaosia, jolloin häiriön jatkuessa tehdään häiriöstä uusi vikailmoitus.  

- KaTTi:n käytönaikaisen ohjaustoiminnon puute:   

KaTTi-tietojärjestelmässä ei ole käytönaikaista käytönohjaustoimintoa, mikä voi 

vaikeuttaa järjestelmän toimintojen käyttöä. Voi olla vaikeaa tietää muun 

muassa, mitä tietoa mihinkin kohtaan tulee täyttää. Hakutoiminto on 

puutteellinen, esimerkiksi kunnossapidon olennaisen historiatiedon löytäminen 

on vaikeaa. 

- Tietojen epäluotettavuus:  

Monessa tapauksessa KaTTi-tietojärjestelmästä puuttuvat laitteiden tekniset 

tiedot, piirustukset sekä työohjeet. Laite- ja huoltotiedot voivat olla myös 

vanhentuneita eikä tietoja ole päivitetty. Joskus tietojärjestelmästä voikin löytyä 

tallennettua tietoa, mutta se osoittautuukin ristiriitaiseksi muista tietolähteistä 

(tietokoneen kovalevyltä, cd:ltä, paperidokumenteista) löytyvien tietojen kanssa. 

Tietoon on vaikea luottaa ja esimerkiksi uusien työntekijöiden työhön 

perehdyttäminen vaikeutuu luotettavan tiedon puuttuessa. 

- Laitekohtaiset tiedot eivät löydy yhdestä lähteestä:  

Ennen digitaalista kunnossapitotietojärjestelmää laitetiedot teknisine tietoineen, 

piirustuksineen, työohjeineen ja huoltohistorioineen olivat paperisia laitekortteja, 

joiden tietoja päivitti yksi vastuuhenkilö. Tämä luotettava tieto oli arvokasta 
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ongelmanmäärityksissä sekä kunnossapidollisten toimien toteutuksessa. KaTTi-

tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen tietoja ei ylläpidetä vastuuhenkilön 

puuttuessa eikä päivitetä samalla tavalla kuin ennen.  

- Kunnossapidon seuranta ja arviointi:  

Kunnossapidon laitekohtaista kustannus- ja tehokkuusseurantaa on hankala tehdä 

kaivoksella käytössä olevien toiminnanohjausjärjestelmien 

keskustelemattomuuden sekä toteutuneiden työtuntitietojen sekä 

työilmoitustilojen puutteellisuuden tai epäluotettavuuden vuoksi. Lisäksi 

palkkamenoja seurataan tehdasosan tarkkuudella, joten kunnossapidon osalta 

kustannusseuranta, toiminnan arviointi ja sen kehittäminen on hankalaa. 

- Vuorojen välinen tiedonsiirto: 

Ohjaamonhoitaja osoittaa vikailmoituksen joko mekaaniselle tai 

sähkö/automaatiokunnossapidolle. Joskus häiriöt vaativat kummankin 

kunnossapitoryhmän toimia, jolloin ilmoitusta pallotellaan ryhmältä toiselle, kun 

kumpikaan ei yksin pysty ongelmaa ratkaisemaan. Kun kunnossapitoryhmillä on 

omat taukotilat ja eri esimiehet, tieto ei välttämättä tule siirretyksi kummallekin 

ryhmälle asiaankuuluvalla tavalla, jolloin häiriön hoitaminen pitkittyy. 

- Työn suunnittelu:  

Työmääräimet voidaan osoittaa suunniteltuihin seisokkeihin. Tietojärjestelmästä 

puuttuu toiminto töiden aikataulutukselle, eikä osoitettuihin työmääräimiin voida  

liittää henkilöresursseja eikä varaosia. Seisokkien aikataulutus hoidetaan 

manuaalisesti kuten suuremmat seisokit MS Projectilla. 

- Juurisyyanalyysi-toiminto:   

Yli tunnin kestävistä suunnittelemattomista seisokeista vuoromestari tekee 

juurisyyanalyysin täyttämällä kyselylomakkeen. Näitä analyysejä on kuitenkin 

vaikea tutkia tarkemmin löytääkseen syy-seuraussuhteita toistuville tai 

systemaattisille ongelmille. 

- Samaa tietoa syötetään kolmeen eri paikkaan:  

Ohjaamonhoitaja joutuu syöttämään tietoa käyttöilmoituksiin sekä 

vikailmoituksiin. Useasti nämä ilmoitukset sisältävät samanlaista tietoa, mutta 

tieto joudutaan kuitenkin manuaalisesti  siirtämään, mikä on aikaa vievää. /4/, 

/5/, /8/ 
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4.2. KUTI- tietojärjestelmän töidenhallinnan nykyti lanne 

KUTI on Outokummun tuotantolinjoilla laajasti käytössä oleva kunnossapidon 

tietojärjestelmä. Järjestelmällä voidaan hallita tuotantolaitteiston teknisiä tietoja, 

parantavan-, korjaavan- ja ennakoivan kunnossapidon töiden ilmoitusta, suunnittelua, 

toteutusta ja valmistumista sekä siihen liittyviä päiväkirjoja. Töistä voidaan tarvittaessa 

muodostaa laajempia kokonaisuuksia, mallitöitä ja seisokkeja. KUTI:ää kirjaa ja 

hyödyntää pääsääntöisesti kunnossapito-organisaatio. Käyttöhenkilöstö kirjaa 

työmääräimiä kunnossapidolle mutta käytön tekemiä töitä KUTI:ään ei kirjata. /39/, /46/ 

 

 

Töidenhallinnan tietojärjestelmät,  Outokumpu Tornio Works, Rap5 
 
 

- kunnossapidon tietojärjestelmä KUTI 

- reaaliaikainen tuotannonohjausjärjestelmä RETU 

- toiminnanohjausjärjestelmä materiaalinhallintaan SAP MM  

- toiminnanohjausjärjestelmä ostotoimintoihin SAP SD  

- seisokkien suunnittelu ja käsittely Ms Project -ohjelmalla 

- työaikaseuranta Flexim 

- yhteys RETU-tuotannonohjausjärjestelmästä KUTI:ään 

- sähköiset asiakirjat, dokumenttien hallinta DOHA, johon KUTI:stä yhteys 

- henkilöstöhallinnan järjestelmä HEHA, liittymä Fleximistä 

- Word & Excel. /9/, /39/, /49/ 

 
 
 
 
Töidenhallinta Rap5:lla 
 
 
Töidenhallinnan esimerkkinä käytetään Outokumpu Tornio Worksin tuotantolinjaa 

Rap5, missä töidenhallinnan dokumentointia, häiriö/vikailmoituskäytäntöjä on kehitetty 
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pisimmälle. Tavoitteena on, että Rap5 -toimintamalli olisi esimerkkinä koko Tornion 

tehdasalueen tulevalle käytäntöjen yhdenmukaistamiselle. /49/ 

 

Ennakkohuolto-toiminnolla on tärkeä rooli KUTI:ssa. Sillä ohjataan määräaikojen tai 

mittausarvojen mukaan ajastettuja ja suunniteltuja ennakkotöitä. Näin 

ennakkohuollolliset toimenpiteet on helppo tarkistaa järjestelmästä, eivätkä ne olisi vain 

asentajien muistin varassa tai jäisi tekemättä vastuullisen asentajan poissa ollessa. /39/ 

 

Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi KUTI:llä ohjataan mm. tuotannon koneiden ja 

laitteiden tarvitsemia huolto- ja seisokkiaikoja seisokkikalenterilla. Siihen on 

esimerkiksi määritelty tehdas- ja tuotantolinjakohtaisesti päivä- ja vuosihuoltoseisokit, 

jotka listautuvat yksittäisistä töidenhallinnan kautta tehdyistä vikakorjaustöistä tai 

ennakkohuoltotoiminnon kautta tietyn väliajoin aktivoituvista ennakkohuoltotöistä. 

Huolto- ja seisokkiaikoja hallitsemalla saadaan tuotantolaitosten koneet ja laitteet 

käyttöön tehokkaasti. /39/ 

 

Työ/vikailmoituksia tekee käyttö-, kunnossapito- ja  ennakkohuoltohenkilöstö. 

Työmääräin ilmoittaa korjausta vaativat viat kunnossapitohenkilökunnalle. Ilmoitettava 

työ kohdistetaan osaprosessiin, laitepaikkaan tai laitteeseen. Työilmoitus voidaan tehdä 

joko suoraan työmääräimenä, missä tarkemmin kuvataan suoritettava työ, sen kriittisyys 

ja ilmoitetaan toivottu korjausaika tai häiriöilmoituksen pohjalta. /39/ 

 

Yleistöiden kohteena on tehdas tai linja/prosessi. Laajemmat työt voidaan liittää 

työkokonaisuuteen. Työkokonaisuus koostuu otsikkotöistä ja sen alla olevista alitöistä.  

Otsikkotyön kautta voidaan seurata kaikkia sen alitöitä ja alitöiden vaiheita. Työt 

voidaan luokitella erilaisiin ryhmiin työn tyyppien perusteella. Näin kerääntyy 

tilastokelpoista tietoa kunnossapidon tarpeisiin. Tehty työmääräin näkyy heti 

työluettelossa. Työn tila muuttuu suunnittelun ja toteutuksen edetessä, jolloin 

tila/värikoodi kertoo, missä tilassa työ on. /9/  

 

RAP-tuotantolinjalla on häiriöseuranta- ja analyysitoiminto. Linjan pysähdyksen alku- 

ja loppuaika siirtyy automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmästä RETU:stä KUTI:ään. 
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Näiden välille on tehty yksi liittymärajapinta, joka koskee RAP-linjan häiriöseurantaa 

tallentaen häiriön syyn, ajan ja laitepaikan. RAP:lla sanomalähetykset on toteutettu 

myös toisin päin eli KUTI:n häiriöilmoituksessa kirjattava/päivitettävä häiriön syy 

siirtyy myös RETU:n häiriöilmoitukseen. /39/ 

 

Häiriöilmoituksen pohjalta voidaan tehdä vikailmoitus, jolloin yhteys säilyy käyttö- ja 

kunnossapitotietojen välillä eli nähdään, mitä vikailmoituksia on tehty 

häiriöilmoituksille ja päinvastoin. Käyttäjän ei tarvitse kirjata samoja tietoja häiriö- ja 

vikailmoituksiin vaan häiriöilmoitusten tiedot kopioituvat vikailmoitukseen, mikä 

helpottaa ilmoitusten tekoa ja vähentää inhimillisten virheiden määrää. Operaattori 

tarkentaa ilmoituksen laitekohtaisesti KUTI:ssä, valitsee syykoodin, korjaa sekä 

kohdistaa ilmoituksen tarvittaessa. Häiriöilmoitukseen linkitetystä vikailmoituksesta 

voidaan tehdä työmääräin, jolloin linkki säilyy näiden kaikkien ilmoitusten välillä. Tämä 

mahdollistaa kustannusseurannan tuotannonmenetyksistä sekä materiaali- ja 

työkustannuksista. /40/ 

 

KUTI:ssa voidaan yhdistää ja niputtaa useampia häiriö- ja vikailmoituksia keskenään. 

Esimerkiksi yksi häiriöilmoitus voi johtaa useampiin vika/työilmoituksiin, jolloin yhteen 

häiriöilmoitukseen linkitetään useampi vika/työilmoitus. Tämä parantaa ilmoitusten 

hyödynnettävyyttä. Ilmoituksia voitaisiin käyttää mm. apuna ongelmatilanteissa, 

nähtäisiin esimerkiksi, millä korjaustoimenpiteellä häiriötilanteet on ratkaistu. /40/  

 

Tuotannon päiväkirja -toimintoon kirjataan tuotannon ja vuoron aikana tapahtuneet 

tuotannon kannalta merkittävät asiat. Toimintoon on lisätty Tee vikailmoitus -toiminto, 

mikä vähentää päällekkäisten ilmoitusten ja kirjaustyön määrää sekä helpottaa tietojen 

lukua. Käyttöhenkilöstön tekemät työt tallentuvat päiväkirjamerkintöjen sijasta KUTI:n 

töidenhallintaosioon helpommin analysoitavaan muotoon. /40/ 

 

Kun häiriöilmoitukset, työ/vikailmoitukset sekä tuotannon ja päivystäjän päiväkirjat 

ovat kaikki KUTI:ssa, niin tällöin kaikissa ilmoituksissa on käytössä KUTI:n 

laitehierarkia, jolloin kaikki ilmoitukset voidaan kohdistaa laitekohtaisesti yhtenäisen 

laitehierarkian mukaisesti. Kaikki kirjatut viat tallentuvat luokittelu-, korjaus- ja 
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aikatiedoilla historiaan, minkä perusteella työilmoitukset ovat selailtavissa sekä 

käsiteltävissä eri analysointitoiminnoilla. Tämä lisää tietojen läpinäkyvyyttä ja 

mahdollistaa kattavampien analyysien tekemisen sekä antaa pohjaa tulevien 

tuotantolaitteiston parannusten suunnitteluun. /40/ 

 

Keskeisille kunnossapitotoimenpiteille voidaan myös toteuttaa ns. mallityöt, joihin 

voidaan tallentaa työhön tarvittavat resurssit, materiaalit ja tarvittavat dokumentit. 

Mallitöiden avulla voidaan näin esimerkiksi määritellä eri kunnossapitotöihin kuluvat 

ajat. Kaikista muista töistä paitsi yleistöistä voidaan laatia mallitöitä. Mallitöillä voi olla 

alitöitä ja alitöillä omia alitöitä kuten työmääräimessä. Työmääräin voidaan muodostaa 

mallityön pohjalta tai päinvastoin. Näin voidaan etukäteen huomioida laitteen 

kunnossapidettävyyteen liittyvien ulkoisten tekijöiden vaikutukset. Mallityö tarvittavine 

asiakirjoineen voidaan kohdistaa myös suoraan laitekohtaisesti, mikä säästää 

aikaresursseja. /9/ 

 

Kuvat ja piirustukset on talletettu DOHA:lle. Piirustuksia ylläpidetään ja päivitetään 

suunnittelutoimiston toimesta WebDoha -tietojärjestelmällä. Koneiden ja laitteiden 

teknisiä dokumentteja on tallennettu yhteisten suuntaviivojen puuttuessa useaan eri 

paikkaan, kuten DOHA:an, KUTI:ään, Intranetiin, Notes:iin, SharePointiin sekä 

resurssien hallinnan avulla hakemistoihin. Toiminnanohjauksen kannalta olisi 

järkevintä, että kaikki tiettyyn laitteeseen liittyvät dokumentit löytyisivät yhdestä ja 

samasta paikasta saman position alta. /15/, /19/ 

 

Töihin liittyen voidaan tehdä työn materiaaleista hankintaehdotuksia ja varaosa- 

varauksia varastotavarana ( tavarakoodillinen varaosa) tai kauttakulkutavarana ( tavara, 

joka ei ole varastossa), minkä avulla varmistetaan, että tarvittavat materiaalit ja 

alihankinnat ovat käytettävissä työtä suoritettaessa. Työlle voidaan antaa kustannusarvio 

toteutuneiden kustannusten, SAP:n kautta materiaalikäytön ja ostolaskujen sekä 

Fleximin työmääräinleimausten kautta ilmoitettujen asentajien työtuntien perusteella. 

Kustannuksia on mahdollisuus seurata laitekohtaisesti. /9/ 
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Työilmoituksista voidaan perustaa seisokkeja tehdas- tai linja/prosessiobjekteille ja 

kytkeä niille töitä työluettelosta. Seisokin töitä voidaan selailla ja näin saada kuva 

seisokin kokonaistilanteesta. Myös seisokin kustannusseuranta on mahdollista. Töiden 

liittäminen seisokkiin voidaan tehdä helposti mm. luettelomuotoisen Töiden haku -

ikkunan kautta. /9/ 

 

Työ/vikailmoituksen syöttönäytöllä näkyvät vain ne tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen 

tekoon:  

- kohde (valitaan tehdasselaimen laitehierarkiasta) 

- työ/vikailmoitus tai yleistyöilmoitus (osaprosessi, laitteisto, laite tai tehdas, 

linja/prosessi) 

- työn nimi 

- työn kuvaus 

- ilmoituksen tekijän nimi (valintalista) 

- ilmoituksen tekijän käyttäjätunnus (automaattisesti) 

- ilmoitusajankohta.  

 

Pakollisten kenttien lisäksi ilmoituksen teossa voidaan lisäksi täyttää seuraavat kentät: 

 

- suorittava ryhmä 

- vastuuhenkilö. 

 

Työ/vikailmoituksen tallentamisen jälkeen ilmoitus siirtyy työluetteloon, josta ilmoitus 

voidaan vastaanottaa. Ilmoituksen vastaanottaja tai käsittelijä tekee seuraavat 

toimenpiteet: 

 

- täydentää tarvittaessa ilmoituksen tiedot esim. tarkentaa kohteen tai siirtää 

toiselle vastuuhenkilölle 

- liittää ilmoituksen tarvittaessa seisokkiin 

- tarvittaessa vaiheistaa ilmoituksen luomalla alatöitä 

- voi luoda ilmoituksesta mallitöitä tai tehdä uusia ilmoituksia kopioimalla vanhan 

- muuttaa Työn tila -merkintää 
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- tulostaa työmääräimen 

- voi seurata työn kustannuksia. /9/ 

 

Järjestelmä ilmoittaa, jos laitteessa on takuu voimassa. 

 

 
4.3. KUTI- tietojärjestelmän SWOT-analyysi 

Lähtökohtana KUTI-tietojärjestelmän SWOT-analyysille voidaan pitää rikastamon 

töidenhallinnan ja dokumentoinnin nykytilaa sekä kaivoksen kunnossapidon strategiaa: 

koneiden, laitteiden ja järjestelmien korkea käyttövarmuus ja käytettävyys sekä 

prosessin hyvä toimivuus kustannustehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti standardit, 

lait, asetukset, turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiat huomioiden. Tämän analyysin 

tarkoituksena on selvittää KUTI-tietojärjestelmän käyttöönoton tuomat hyödyt 

tiedonhallintaan rikastamon nykytilaa ajatellen. 

 

SWOT-analyysi eli nelikenttäanalyysi on yksikertainen analyysimenetelmä. Analyysin 

nimi tulee englanninkielisistä sanoista Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threats. 

SWOT-analyysissä yrityksen tietojärjestelmää tarkastellaan sekä sisäisten että ulkoisten 

tekijöiden valossa. Sisäisiä tekijöitä ovat vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuudet ovat 

positiivisia tietojärjestelmän sisäisiä tekijöitä, jotka edesauttavat tiedonhallinnassa ja sen 

tavoitteiden ja päämäärien toteuttamisessa Heikkoudet vaikuttavat päinvastoin: ne 

estävät tietojärjestelmän menestyksekästä hallintaa. Ulkoisia tekijöitä ovat 

mahdollisuudet ja uhat. Käyttämällä hyväksi tietojärjestelmän mahdollisuuksia yritys 

menestyy entistä paremmin. Toteutuessaan uhat puolestaan vaarantavat yrityksen 

menestyksekkään tietohallinnan ja kunnossapidon ohjauksen. SWOT-analyysissä 

vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat siis nykyistä tilannetta. Mahdollisuudet ja uhat 

puolestaan kohdistuvat tulevaisuuteen. /45/ 
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Vahvuudet 

 
- oleellisimmat kunnossapitoa ja käyntivarmuuden hallintaa palvelevat tiedot, 

häiriö-, vika- ja työilmoitukset samassa tietojärjestelmässä 

- yhteyden säilyminen käyttö- ja kunnossapitotietojen välillä (nähdään mitä 

vika/työilmoituksia on tehty millekin häiriöilmoituksille ja päinvastoin.) 

- ennakkohuollon määrävälein listautuvat työmääräimet 

- laitekohtaisesti luotettavasti löytyvät häiriöajat, häiriön syyt ja häiriön tarkat 

kuvaukset � luotettavia päätöstä helpottavia analyysejä (tehdyt korjaukset, 

parannukset, vika-analyysit, projektit, jne.) 

- vikavaikutusanalyysin käyttöönotto ja hiljaisen tiedon sekä kriittisen tiedon 

hyödyntäminen ja tallentaminen tietojärjestelmään (juurisyyanalyysit) 

- tiedonsyöttö järjestelmään vain kerran � informaation eteneminen ja 

jalostuminen järjestelmässä tiedon siirtyessä toimintaprosesseista ja toimintojen 

vaiheista toiseen tapahtumajärjestyksessä 

- tietojärjestelmän automaattiset ilmoitukset, tekstin syötöt , alasvetovalikot, � 

ajan säästyminen muuhun kunnossapitoon, tietojen luotettavuuden ja 

kirjausmotivaation lisääntyminen 

- taustatyöhön, kuten tiedonhakemiseen käytetyn ajan väheneminen � ajan 

lisääntyminen informaation analysointiin ja käsittelyyn 

- tehtyjen töiden ja havaintojen järjestelmällinen, monipuolinen ja kattava 

dokumentointi tietojärjestelmään � perusta tarkemmalle kunnossapidon 

suunnittelulle ja ohjaukselle 

- raportointimahdollisuuksien monipuolisuus 

- tietojärjestelmän käytönaikainen haku/opastussovellus 

- materiaalien varastoinnin ja materiaalivirtojen optimaalinen hallinta (budjetointi 

ja kustannusseuranta) 

- tiedonkulun parantumisen työturvallisuusaspekti. 
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Heikkoudet 

 

- rajapinnat: laitteiden teknisten dokumenttien, asiakirjojen talletus useaan eri 

paikkaan yhteisen suuntaviivojen puuttuessa tietoja talletettaessa 

- tiedon epäluotettavuus: päivittämättömät dokumentit ja laitetiedot. 

 

 

Mahdollisuudet 

 

- käytettävyyden ja tuottavuuden lisääntyminen, alhaisemmat käyttökustannukset 

sekä varaosien inventoinnin kustannusten aleneminen 

- tiedon reaaliaikaisuus eri toimintojen muutoksiin � häiriöihin ja virheisiin 

nopeammin reagoiminen, oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan 

- muiden toiminnanohjausjärjestelmien (SAP, Siemens) integroiminen KUTI-

tietojärjestelmään (budjetointi, kustannusseuranta) 

- vikojen korjauksista saatavat kattavat tiedot ennakoivan kunnossapidon 

yhteydessä käytettäviksi suunnittelun käyttöön  

- toimintaprosessien kehittyminen, hiljaisen tiedon dokumentoinnin tehostuminen 

- toimintatapojen uudistukset, muutokset � jatkuvan kehittymisen vaatimus 

jatkossakin. 

 

 

Uhat 

 

- tietojärjestelmää ei omaksuta: käyttöönottokoulutuksen riittämättömyys 

- aikaresurssien alimitoitus 

- talletettavan tiedon määrän kasvu 

- henkilöstön sitoutumattomuus (alkuinnostuksen jälkeen johdon sitoutuminen ja 

sen merkityksen unohtuminen � motivaation ja sitoutumisen vähentyminen 

tietojärjestelmän tehokkaaseen käyttöön) 
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- integroidun tiedon riski � järjestelmästä itsestään tai sen yhden toiminnon 

virheellisestä käytöstä johtuvien häiriöiden, puutteiden ja virheiden 

vaikuttaminen entistä nopeammin ja herkemmin myös muiden toimintojen 

tiedon luotettavuuteen sekä virheenjäljittämisestä ja korjaamisesta syntyvään 

työajan kuormituksen määrään 

- järjestelmästä liian raskas käyttää liiallisten ominaisuuksien tekemisellä 

- vanhojen prosessimallien henkiin jääminen toimintojen ohjaukseen � 

uudistustyön vesittyminen. 
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5. UUDEN TIETOJÄRJESTELMÄN ONNISTUNUT 
KÄYTTÖÖNOTTO 

Tässä työssä ei käsitellä niinkään tietojärjestelmän tietoteknistä toteutusta vaan 

määritellään onnistunutta käyttöönottoa lähinnä käyttäjän ja tiedonhallinnan 

näkökulmasta. Asenteen muuttaminen myönteiseksi uusille toimintatavoille on tärkeässä 

asemassa. 

 

 

5.1. Käyttöönottoprosessi käyttäjän näkökulmasta 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on monivaiheinen prosessi. Hyvä lähtökohta 

käyttöönoton onnistumisen vaikuttavien  tekijöiden ymmärtämiselle on kuvan 7 

mukainen sosioteknisen ajattelun klassikko Harold J. Leavittin kehittämä malli, missä 

organisaation neljä tekijää, rakenne, teknologia/tietojärjestelmä, toimijat/käyttäjät, 

työtehtävät kuvataan olevan vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän mallin mukaan 

kaikki vaikuttaa kaikkeen tietyn ympäristön/yrityksen sisäisessä toiminnassa. On siis 

pyrittävä ennakoimaan muutoksiin niin, että ne olisivat toivottuja yrityksen toiminnassa. 

 

 

 
 
 

Kuva 6. Organisaation peruselementit ja niiden välinen vuorovaikutus Leavittin 
(1965)mukaan/33/ 
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Uusien toimintamallien käyttöönottoa helpottaa, kun ymmärretään ihmisen 

hyväksymisprosessi. Kuten edellisissä luvuissakin tuli ilmi, onnistuneeseen 

käyttöönottoon ja tietojärjestelmän tehokkaaseen käyttöön vaikuttavat paljolti koko 

yrityksen kaikkien organisaatiotasojen sitoutuneisuus, hyvin suunniteltu ja läpiviety 

käyttöönoton projekti, tietojärjestelmän helppokäyttöisyys, käyttäjien aiemmat 

kokemukset tietojärjestelmän käytöstä, asenne ja kokemus saadusta hyödyistä ja 

positiivista eduista. /2/, /20/, /26/, /27/  

 

Alarik ym (2000), Al-Mashari ym. (1999), Hannonen (2008), Heikkilä ym.(2003) 

näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että organisaation johdon merkitys muutostilanteessa 

on keskeinen. Johto on vastuussa muutostilanteissa vaadittujen toimintamallien ja 

menettelytapojen luomisesta ja ohjeistamisesta sekä osoittaa muutoksen ja organisaation 

strategian välisen yhteyden. Näin johdon sitoutuneisuus ja myönteinen suhtautuminen 

muutokseen hälventävät mahdollisia epäluuloja. /1/, /2/ , /3/, /6/ 

 

Yksilön tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin uusien toimintamallien hyväksynnän  

käytetyimpiä ja merkittävimpiä malleja on kuvassa 7 Davisin kehittämä teoreettinen ja 

metodologinen Teknologian hyväksymismalli (TAM, Technology Acceptance Model). 

Sen mukaan tietojärjestelmän käytön palkkiona toimii koettu työsuorituksen 

tehostuminen. Sitä motivoituneemmin käyttäjä käyttää uusia toimintamalleja ja uutta 

tietojärjestelmää, mitä positiivisimmat edut ja hyödyt käyttäjä kokee siitä saavansa. 

Samoin tietojärjestelmän tekninen helppokäyttöisyys vaikuttaa positiivisesti käyttäjän 

asenteeseen käyttöä kohtaan./47/ 
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Kuva 7. Teknologian hyväksymismalli /47/ 

 

Uuteen tietojärjestelmään siirtyminen luo mahdollisuuksia aloittaa uusia toimintatapoja, 

kuten käyttökokemustiedon sekä hiljaisen tiedon tehostetun dokumentoinnin. Jotta 

tietojärjestelmän kaikki hyödynnettävyys saataisiin irti, täytyy siis panostaa henkilöstön 

motivointiin ja sitouttamiseen. Henkilöstöllä on merkittävä rooli tietojärjestelmän 

tehokkaan käytön, kunnossapidon sekä sen suunnittelun ja hallinnan kannalta. /21/ 

 

Kuten jo aiemmin tässä työssä esitettiin, avoimen yrityskulttuurin mukaisesti myös 

henkilöstön mielipiteitä ja ehdotuksia tulee kuunnella. Se vahvistaa työntekijöiden 

työhön sitoutumista ja motivaatiota muutoksiin sekä alentaa muutosvastarintaa, jota 

uudet toimintamallit voivat joskus työntekijöissä aiheuttaa. Onnistunut järjestelmän 

käyttöönotto edellyttää siten myös, että henkilöstöä tiedotetaan hyvissä ajoin tulevasta 

muutoksesta. /1/, /2/ 

 

Tiedottamiskanavana voidaan käyttää esim. Intranettia. Ennen tietojärjestelmän 

varsinaista käyttöönottokoulutusta järjestelmää ja sen hyötyjä esitellään niin 

johtoryhmille kuin muille käyttäjäryhmille. Esittelytilaisuudessa henkilöstön 

mielenkiinto herätetään tuomalla esille tämänhetkiset ongelmat ja kertomalla, miten 

käyttäjä hyötyy omassa työssään uudesta tietojärjestelmästä toimintamalleineen sekä 

mitä hyötyä tehostuneesta tiedonhallinnasta on koko kunnossapidon käytettävyydelle, 

ohjaukselle ja hallinnalle. /3/, /7/, /27/, /29/ 
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5.2.  Käyttöönoton koulutus 

Useat tutkimukset osoittavat, että tietojärjestelmän onnistuneessa käyttöönotossa 

henkilöstön koulutuksella on tärkeä merkitys. Kun organisaatiossa käynnistetään uusia 

toimintatapoja, on luotava yhteiset, kaikille tiedossa olevat suuntaviivat. On 

painotettava, että koko järjestelmää ja sen kaikkia käyttäjiä ohjaavat yrityksen niin 

tietotekniikka- kuin kunnossapitostrategiset tavoitteet kaikissa yrityksen toiminnoissa. 

Tiedonhallinta edellyttää sitä, että koko organisaatiolla on yhtenäinen ymmärrys siitä, 

mihin pyritään ja mikä on tärkeätä. /21/ 

 

Koulutuksen tulee olla riittävän kattava, jotta myös käyttöjärjestelmän teknisen 

käyttämisen lisäksi ymmärretään, mistä toimintatapojen muutokset johtuvat, mitä 

hyötyjä toimintatapojen uudistamisella pyritään saavuttamaan ja mikä merkitys 

työntekijöillä on tämän tiedon kirjaajana. Tulisi tähdentää, että kirjauksista muodostuva 

tietopankki tulee olla käyntivarmuuden sekä tehokkaan kunnossapitotoimintojen 

ohjaukseen ja hallintaan tarvittavien raporttien ja analyysien pohjaksi mahdollisimman 

laadukas, ajan tasalla oleva ja järjestelmästä helposti saatavilla. Näin yrityksen 

muutospyrkimysten ei oleteta olevan osoitus oman työpanoksen riittämättömyydestä 

vaan siitä, että päätöksentekoon tarvitaan luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta. /3/, 

/7/, /21/, /27/, /29/ 

 

Koulutukseen sisältyisi kolme tärkeää tekijää: a) kunnossapidon perusteet, b) tiedot ja 

taidot ja c) asenteet ja vastuu. Koulutus on kuin kolmijalkainen jakkara: jos yksi jalka 

puuttuu, ei tuoli pysy pystyssä. Asenteen ja vastuuntunnon merkitys on kiistaton. Tiedon 

jakamisesta ja tallentamisesta pitäisi tulla ”meidän kaikkien yhteinen asia” ja henkilöstö 

pitäisi saada mieltämään optimaalisen tietojen dokumentoinnin yhdeksi 

ammattiylpeyden aiheeksi. /3/, /7/, /27/, /29/ 

 

Jotta koulutuksesta saataisiin mahdollisimman tehokas ja käyttäjille luotua myönteinen 

asenne tietojärjestelmää ja uusia menetelmiä kohtaan, olisi koulutus hyvä alkaa ennen 

käyttöönottovaihetta ja jatkua vaiheistettuna käyttäjien kokemuksen karttuessa. Kun 

työnjohdon puolesta seurataan ja arvioidaan uuden tietojärjestelmän käyttöä, 
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varmistetaan yhtenäisten toimintatapojen jatkuvuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

/21/, /28/, /31/ 

 

 

5.3. Tiedonkeruu ja töidenhallinta   

Kunnossapidon toimivuus on hiljaisen osaamisen ja vastuuntuntoisen henkilöstön 

ansiota. Valitettavasti työntekijöille vuosien aikana kertynyt arvokas hiljainen tieto 

yleensä menetetään henkilöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Toimivan 

tietojärjestelmän tarkoituksena olisi siis luoda tietopankki, jonne talletettaisiin ajan 

mittaan tehdyt kunnossapitotyöt, kunnossapitokustannukset, varaosatiedot ja esiintyneet 

viat sekä tuotantoprosessiin liittyvää hiljaista tietoa, jota ei ole mahdollista 

dokumentoida normaalien käyttö- ja vikailmoitusten yhteyteen. /19/  

 

Aiemmin luvussa 4 tässä työssä esitetyn KaTTi-tietojärjestelmän käytön 

ongelmainventaarion pohjalta käy ilmi, että rikastamolla käyttövarmuustieto on hyvin 

hajanaisessa muodossa ja tiedoista tallentuu vain murto-osa. Häiriö- ja vikatietoa kertyy 

eri järjestelmiin ja dokumentteihin. Osa tiedoista ei tällä hetkellä tallennu mihinkään 

rekisteriin. Hajanaisen tiedon jatkoanalysointi on vaikeaa ja jopa tiettyjen 

tietojärjestelmällisten sovellusten puuttuessa mahdotonta. 

 

Tavoitteena  uuden KUTI-tietojärjestelmän käyttöönotolla on integroida 

kunnossapitotyön tieto (kunnossapidon historiatieto, laitetekninen tieto, 

viranomaisvaatimukset, kunnonvalvontatieto sekä ennakkosuunnitelmista saatava tieto, 

jne.) ja kunnossapidon materiaalilogistiikan tieto (materiaalitekninen tieto, logistiikan 

tieto, viranomaisvaatimukset, kustannustiedot jne.) keskenään siten, että kaikki 

tallennettava tieto syötetään järjestelmään vain kerran ja tarvittava tieto on järjestelmästä 

helposti löydettävissä. Tiedon integroinnilla voidaan lisätä mm. töidenhallinnan 

luotettavuutta ja tehokkuutta. Näin esim. vikatilastoinnin ja työmääräinjärjestelmien 

kautta kerätystä tiedosta lasketut indikaattorit, kunnossapidon tunnusluvut auttavat 

seuraamaan kunnossapitotoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan 

tehokkuutta. Tunnusluvut ovat oleellinen osa tavoitteellista johtamista. /21/ 
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Käyttöhenkilöstö on lähimpänä laitteita ja tuntee prosessin ja siihen vaikuttavat tekijät 

parhaiten. Suurin osa alkavista vikaantumisista voidaan havaita pelkästään ihmisen 

aistein. Henkilöstön toimenkuvaan kuuluukin tehdä visuaalisia tarkastuksia osastolla, 

mikä näin ylläpitää käyttöhenkilöstön laitetuntemusta, hiljaista tietoa laitteiden 

toimintakunnosta. ”Minä ohjaan, sinä korjaat” -asenteella ei nykypäivän organisaatiossa 

menestytä. Yhteisvastuullisilla toimintatavoilla voidaan estää suurtenkin vahinkojen 

syntyminen, kun muutokset laitteiden toiminnassa havaitaan ajoissa ja korjaustoimien 

aloitusta voidaan nopeuttaa. /21/ 

 

Tämän perusteella käyttäjillä on suuri rooli laitteen käyttövarmuuden parantamisessa. 

Myös käyttäjien tarkastuksissa tekemät havainnot ja työt tulisi dokumentoida 

päiväkirjamerkintöjen sijasta töidenhallintaosioon eli ne kulkisivat työmääräinprosessin 

kautta, josta saadaan historiatietoa. Häiriöilmoitusten analysoinnissa sovitut 

syyluokitukset kohdistetaan laitteittain, jolloin tietoa on helppo analysoida ja jäljittää 

jälkikäteen. Historiatieto on tärkeä edellytys kunnossapidon kehittämiselle ja näin ollen 

käyttövarmuuden parantamiselle tuotantolaitoksella. Vikojen nopea paikantuminen ja 

havaitseminen vähentää isojen korjaustehtävien määrää ja näin parantavalle 

kunnossapidolle jää enemmän aikaa ja resursseja. /21/, /40/ 

 

Kunnossapitotöiden tiedonkeruu tuo runsaasti dokumentteja. Jo pelkästään 

häiriö/vikahistoriatiedon karttuminen tuo uusia vaatimuksia tulevaisuudessa 

dokumentoinnin kannalta. Kunnossapidon kehittäminen dokumentoidusti on oleellista, 

koska näin saadaan myös asiantuntijoiden hiljainen tieto hallintaan. Mutta täytyy 

säilyttää myös kriittisyys, mikä tieto on todella välttämätöntä yrityksen toiminnan 

kannalta, jotta ei turhaan kuormiteta järjestelmiä epäolennaisilla tiedoilla. /19/, /21/ 

  

Kun KUTI-tietojärjestelmään tallennetaan laitehierarkian mukaisesti esimerkiksi 

rikastamon vika/työilmoitukset, työmäärien seuraaminen helpottuu. Työmääräinten tai 

laitetietojen yhteyteen olisi hyvä selkeän ja yhtenäisen dokumentinhallinnan ja 

tehokkaamman työnsuunnittelun kannalta tallettaa tuotantohäiriöille tehdyt 

juurisyyanalyysit ja niiden tulokset, huolto, vianetsintä- ja korjausohjeet, 

työturvallisuushuomiot sekä tyypillisimpien vikatilanteiden ratkaisut. Dokumentteihin 
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voidaan kirjata omia merkintöjä, muutosten tullessa korjauksia ja huomautuksia. 

Käyttäjällä olisi hyvä olla mahdollisuus luoda persoonallinen näkymä juuri niihin 

tietoihin, joita hän tarvitsee. /14/, /40/ 

 

KUTI:n osaluettelosta on linkkimahdollisuus, jolloin piirustuksia voi tarkastella 

esimerkiksi laitekohtaisesti avaamatta DOHA-järjestelmää erikseen. Laitekohtaisesti 

linkitetyt asiakirjat, dokumentit päivittyvät tällöin aina alkuperäisten mukaan, mikä lisää 

dokumenttien luotettavuutta. Päivityksistä tulee näkyä, milloin tieto on päivitetty ja kuka 

tiedon on päivittänyt. /14/, /15/, /40/ 

 

Ennakkohuoltojen, vikakorjauksen työmääräimiin ja mallitöihin voidaan liittää työohjeet 

ja tarkat kuvaukset aiemmin tehdyistä vastaavista töistä. Näin töihin tarvittavat tiedot on 

nopeastikin ja helposti löydettävissä sekä työt saadaan oikein mitoitettuna suunniteltua 

ja suoritettua oikein, vaikka asentajat vaihtuisivat. Lisäksi kriittisten laitteiden, kuten 

rikastamon päälaitteiden kuten kartiomurskien, jauhinmyllyjen, erotusrumpujen huolto- 

ja vikakorjausten tekstit voitaisiin visualisoida digitaalisilla kuvilla, 3D-kuvilla ja 

animaatioilla silloin, kun se on perusteltua tiedonvälittämisen ja havainnollistamisen 

kannalta.  

 

Työn valmistuttua suorittaja kuittaa työn tehdyksi, jotta se poistuu työjonosta. Tehdyn 

työn raportoi dokumentoinnin luotettavuuden lisäämiseksi järjestelmään se, joka työn on 

tehnyt: mitä tehtiin, miten tehtiin, miksi tehtiin ja esim. mitä mahdollista 

huomionarvoista kohteessa oli seuraavaa työkertaa ajatellen. Työ ja työhön tarvitut 

varaosat ym. materiaalit sekä työhön käytetty aika raportoidaan suoraan järjestelmään 

mahdollisimman selkeästi ja kuvaavasti. Tällä tavoin korjausselosteista saadaan 

mahdollisimman informatiivisia. Töistä seuraavia kustannuksia voidaan halutessa näin 

myös seurata. /14/ 
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5.4. Toimintaprosessit 

Kunnossapidon tietojärjestelmän käyttö edellyttää järjestelmällisyyttä. Sillä taataan 

tietojen haettavuus ja ylläpidettävyys. Kaikille osapuolille sopivan yhteisen 

toimintatavan kehittäminen ja löytäminen on haastavaa. Tämän työn tavoitteena oli 

laatia Kemin kaivokselle KUTI-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteyteen konkreettinen 

toimintamalli-ohjeistus rikastamon töidenhallinnan tehostamiseen. Laadittu ohjeistus 

päivittäisten käyttöilmoitusten, vikailmoitusten ja työmääräinten kirjaamiskäytäntöihin 

olisi tarkoitus parantaa tiedonkulkua ja hyödynnettävyyttä eri organisaatiotasoilla.  

 

Rikastamolle laaditut KUTI-tietojärjestelmän käyttöönoton yhteyteen laaditut yhtenäiset 

toimintaprosessit sekä selkeät roolit ja tehtävät ovat apuna mahdollistamassa osaamisen 

jakamisen ja varmistavat kunnossapidon toimintojen ja tiedon laadun 

työturvallisuusnäkökohdat huomioiden.  Konkreettiset ohjeet suorittajaryhmittäin 

määrittävät henkilöstön käyttöoikeuksien sisältämät vastuut ja velvollisuudet mm. 

tiedon dokumentoinnissa ja raportoinnissa riittävän tarkasti ja ymmärrettävästi: kuka, 

mitä, miten ja miksi. Liitteessä 1 sijaitseva taulukko suorittajaryhmistä ja 

töidenhallinnan keskeisistä tehtävistä on muokattu Mika Söderströmin opinnäytetyössä 

esitetyn taulukon pohjalta (LIITE 1). Hyvin suunniteltu ja ohjattu työ on tehokasta ja 

tuottavaa. /46/ 

 

 

5.5. Tiedonhallinta – onko se mahdollista? 

Kuten jo on tullut aiemmissa luvuissa ilmi, organisaatio elää tiedosta. Sen kilpailukyky 

on riippuvainen ihmisten tiedoista ja taidoista sekä yrityksen omasta kyvystä hyödyntää 

niitä ja luoda mahdollisuudet uuden tiedon luomiseen (tiedon luomisspiraali). 

Tiedonhallinnan suunnitelmallisuus kertoo koko yrityksen sitoutuneisuudesta. 

Kunnossapidon ja tuotantohenkilöstön tulisikin yhteisen toimintatavan saavuttamiseksi 

ja epäkohtien, ongelmien poistamiseksi suunnitella ja asettaa tavoitteita lyhyelle ja 

pitkälle aikavälille laitehallinnan ja hiljaisen tiedon keräämisen kehittämiseksi. 
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Dokumentoinnin tehostaminen tulisi asettaa koko organisaation yhteiseksi tavoitteeksi. 

/2/, /7/, /16/ 

 

Hiljaisen tiedon hallintaan ja käsittelemiseen organisaatiossa on kahdenlaista 

näkemystä. Toisen mukaan hiljainenkin tieto on hallittavissa ja dokumentoitavissa, mikä 

ei sinänsä nykypäivän lähes rajattomilla tietoteknisillä mahdollisuuksilla ja ratkaisuilla 

ole edes mahdotonta, toisen mukaan hiljainen tieto on niin henkilökohtaista, niin 

tiedostamatonta tietoa yksilön oman pään sisällä, ettei sitä voi tunnistaa eikä tehdä 

näkyväksi, kodifioida. Jos näin on, ei hiljaisen tiedon hallintaan: tunnistamiseen, 

siirtämiseen ja dokumentointiin hyödytä miettiä tai keksiä keinoja. /1/ 

 

Jos tiedonhallintaa tarkastellaan prosessina edellä kuvattujen Nonakan ja Takeuchin 

tiedon luomisspiraalin, Leavittin kehittämän mallin ja Teknologian hyväksymismallin 

avulla ja ajatellaan hiljaisen tiedon olevan hallittavissa, edellyttäisi tiedon siirtyminen 

yksilöltä myös halua jakaa tietämys toisen kanssa sekä sosiaalisia taitoja. Mallien 

mukaan ihmiset eivät jaa tietojaan ja osaamistaan, omaksu uusia toimintatapoja ilman 

vahvaa henkilökohtaista motivaatiota ja ilman, että miettivät, mitä he sillä voittavat tai 

häviävät. Näin tieto on kilpailutekijä myös yksilölle. /1/, /28/ 

 

 

 

Kuva 8. Pomo ja Väisänen /35/ 
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Mikä sitten sitouttaisi ihmistä niin, että hän tuntisi vastuuta osaamisen lisääntymisestä ja 

jakamisesta itselle ja muille, että hänelle tulisi siihen asennetta ja halua, oli kyseessä 

sitten käyttökokemustiedon kirjaaminen tai hiljaisen tiedon siirtäminen? Auttaisiko 

siihen keppi vai porkkana? 

 

Terveydenhuoltoalan ammattilaisena minulle opinnäytetyön aiheen valottama tuotanto- 

alan kunnossapidon käyttökokemustiedon kirjaamisen nahkeus tuli yllätyksenä, sillä 

terveydenhuoltoalalla tiedonhallintaa ja kirjaamista määrittää ja ohjaa Potilasturvalaki, 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista, millä taataan potilasturvallisuus kaikissa 

tilanteissa. Laki edellyttää kaiken tiedon kirjaamisen, mikä on välttämätöntä potilaan 

terveyden turvaamiseksi. Kaikki tehdyt toimenpiteet tulee kirjata niin, että joku toinen 

voisi kirjaamisen perusteella toistaa tehdyn toimenpiteen. Se, mitä ei ole kirjattu, ei ole 

myöskään tehty. Tämä opetetaan jo ammattiin valmistavassa koulutuksessa, joten 

kirjaamiskäytänteet ovat iskostuneet kehittyvään ammatti-identiteettiin jo koulutuksen 

aikana. 

 

Keppinä kirjaamisen jättämisestä toimivat huomautukset, varoitukset ja lopulta 

irtisanomiset toistuvasta kirjaamisen jättämisestä niin, että potilaan turvallisuus on 

vaarantunut. Kun työsopimus on allekirjoitettu, on työntekijä sitoutunut ja ottamaan 

vastuun annetuista työtehtävistä hyvän ammattietiikan mukaisesti yrityksensä strategiaa 

ja voimassaolevia standardeja ja direktiivejä noudattaen. Ehkäpä täten tuotantotöiden 

kunnossapidon tiedonkeruun laiminlyönnin  keppinä toimisivat suunnitelmat ja puheet 

kunnossapidon ulkoistamisesta, mihin joskus yritys päätyy kustannussyistä ja 

kunnossapidon tehostamiseksi. Sillä tutkittua on, että myös käyttökokemustiedon 

keruulla, tiedon hallinnalla edistetään parempaa laitteiden käytettävyyttä, kunnossapidon 

tehostunutta ohjausta ja suunnittelua ja siten myös yritykselle kustannussäästöä.  

 

Keppinä voisi toimia myös se, jos työntekijän kirjaamiset tai tekemiset eivät tule 

valikoiduksi parhaisiin käytäntöihin, joita voisi Hiljaisen tiedon siirtämisen keinoja -

luvussakin mainitussa yhteisissä palavereissa yhdessä pohtia ja valita. Vai riittääkö 

kepiksi sisäisten palkkioiden puuttumaan jääminen? 
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Työmotivaatiotutkimuksissa on tunnistettu kolme motivaation keskeistä edellytystä: se, 

että työ koetaan merkitykselliseksi, että työn suorituksesta saadaan palautetta sekä se, 

että omaa työskentelytapaa voi ohjata itse. Työtyytyväisyyttä pidetään siis yllä 

vaihtelevilla, haastavilla, kiinnostavilla työtehtävillä ja sellaisilla, missä kokee itse 

voivansa työhön vaikuttaa. Silloin niiden suorittaminen johtaa sisäisiin palkkioihin, 

onnistumiseen, edistymiseen ja vastuun kokemiseen, mitkä koetaan palkitsevampina 

kuin rahallinen palkkio. Toki rahallinenkin palkkio lisää myönteistä suhtautumista 

työsuorituksiin, jos henkilö kokee palkkion olevan oikeudenmukainen. Kun henkilö 

kokee olevansa merkityksellinen työssään, saa uusia kokemuksia ja mahdollisuuden 

kehittyä ammatissaan, on se sisäinen palkkio työpanoksesta ja lisää näin osaltaan  myös 

työmotivaatiota. Motivoitunut ihminen on tällöin myös sitoutuneempi yrityksen 

asettamiin tavoitteisiin. /3/, /7/, /11/, /18/, /30/, /31/, /41/  

 

Motivaatiota saadaan lisättyä koulutuksilla sekä kehityspalavereilla (joissa voidaan 

käyttää hyväksi esimerkiksi tässä uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä 

SWOT-analyysia), kuten jo edellisissä luvuissa on käsitelty. Useissa tutkimuksissa on 

tähdennetty tarkoituksenmukaisen tiedotuksen ja koulutuksen merkitystä asenteiden 

muuttamisessa myönteiseksi muutoksille ja edellytysten luomiseen hankitun 

käyttökokemustiedon ja hiljaisen tiedon säilyttämiseen yrityksessä ja sen 

hyödyntämiseen toiminnan kehitystyössä. On tärkeää varmistua siitä, että kaikki 

osapuolet ovat tietoisia tavoitteista ja ovat ymmärtäneet ne samalla tavalla. /3/, /7/, /11/, 

/18/, /30/, /31/, /41/   

 

Työntekijöiden tulisi saada palautetta tehdyistä kirjauksista. Palautteet auttaisivat 

näkemään, mihin korjaus- tai parannustoimenpiteisiin ilmoitukset ovat johtaneet. Tällä 

on huomattava vaikutus työntekijöiden motivaatioon kirjaamisen huolellisuuteen ja 

tarkkuuteen ja siten myös parempaan tiedonhallintaan. Yhteisissä palavereissa voidaan 

yhdessä valita parhaat käytännöt, parhaat kirjaamistavat kunnossapidon tavoitteiden 

saavuttamisen mukaisiksi. /4/, /5/, /30/ 

 

Työntekijä on tyytyväinen ja tuottava kokiessaan olevansa henkilökohtaisesti vastuussa 

työsuorituksistaan sekä kokiessaan työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Tiedon 
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jakamisen ja hyödyntämisen kannalta on siis huolehdittava yrityksen avoimesta ja 

kannustavasta ilmapiiristä sekä korostettava joka organisaation tasolla tietojärjestelmän 

käyttäjille järjestelmään tallennettavan tiedon, tiedonhallinnan ja sen laatutason 

merkitystä kunnossapidon strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorvisto Erika Opinnäytetyö 57

6. YHTEENVETO 

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksella on käytössä koko yrityksen laajuinen 

tietojärjestelmä KaTTi, lyhenne sanoista Kaivoksen Tuotannon Tietojärjestelmä. Tässä 

työssä tarkasteltiin lähinnä rikastamon hiljaisen tiedon hallintaa, kunnossapidon 

tiedonkulkua ja dokumentointia töidenhallinnassa. KaTTi-tietojärjestelmän 

kunnossapitoa koskevien toimintojen käytettävyydessä ja toimivuudessa ilmenneiden 

ongelmien kartoituksen pohjalta sekä vuoden 2012 aikana valmistuvan Tornion 

ferrokromitehtaan laajennuksen myötä kaivos on päättänyt siirtyä Outokumpu Tornio 

Worksin käyttämään  KUTI-tietojärjestelmään kunnossapitotoimintojen osalta.  

 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on yrityksen henkilöstölle haasteellinen. 

Käyttöönoton yhteydessä tulee uusia toiminta- ja työtapoja. Uusi järjestelmä antaa 

kuitenkin mahdollisuuden järkiperäistää työtehtäviä sekä parantaa ja tehostaa 

tietojensiirtoa eri prosesseissa. Työn tavoitteena oli laatia parhaiten kaivokselle 

soveltuvat toimintamallit hiljaisen tiedon siirtämiseen sekä käyntivarmuuden ja 

kunnossapitotoimintojen töidenhallintaan liittyvien tietojen talteenottoon ja näin 

lisäämään tiedonkulkua ja tietojen hyödynnettävyyttä eri organisaatiotasoilla, mm. 

kunnossapidon suunnittelussa ja ohjauksessa. Kaivoksen rikastamolle jo aiemmin 

tehdyn nykytilakartoituksen, ongelmainventaarion ja kirjallisuuslähteisiin perustuvan 

teorian pohjalta laadittiin kehitysehdotuksia, joiden avulla hiljainen tieto saataisiin 

organisaatiossa siirtymään tehokkaammin. 

 

Toimintamalliehdotuksena hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja siirtämiseen olisi mm. 

eläkkeelle jäävän työntekijän työnkuvan muutos asiantuntijamaiseksi. Asiantuntijaroolin 

lisäksi kaivokselle sopivia konkreettisia kehitysehdotuksia hiljaisen tiedon tehokkaaseen 

siirtymiseen olisi osaamiskartan teettäminen eläkkeelle jäävälle työntekijälle, uuden 

työntekijän työhön varhainen rekrytointi ja parityöskentely mentorointisuhteessa 

vanhemman työntekijän kanssa. Uudelle työntekijälle voidaan laatia kattava 

perehdyttämisohjelma ja tehostaa osastolla hiljaisesta tiedosta yleistä tiedottamista. 

Muita ehdotuksia olivat työntekijöiden mielipiteiden ja ehdotusten kuuleminen sekä 

palautteiden anto tehdyistä työstä.  



Sorvisto Erika Opinnäytetyö 58

 

Kunnossapidon tietojärjestelmää KUTI:ää olisi tarkoitus pitää päivitettynä 

vikatietopankkina sekä korjaustoimien ja ennakkohuoltotoimien huoltohistorian 

arkistona raporteille ja analyyseille mm. ehkäisevän kunnossapidon 

toiminnanohjaukseen. Strategiseen kunnossapidon toiminnanohjaukseen tarvitaan 

luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta. Käytettävän tiedon pitäisi olla järjestelmästä 

helposti ja nopeasti saatavissa sekä dokumentoitavan tiedon tulee olla ajan tasalla olevaa 

ja laadukasta. Tästä syystä tietojärjestelmän käyttäjien koulutuksen tulee myös olla 

riittävän kattava, jotta myös käyttöjärjestelmän teknisen käyttämisen lisäksi 

ymmärretään, miksi ja miten tietoa järjestelmään syötetään.  

 

Työn tuloksena oli myös konkreettinen toimintamalli-ohjeistus rikastamon 

töidenhallinnan tehostamiseksi. Ohjeistus antaa prosessimallin, josta selviää, mitä tietoa 

kerätään, missä muodossa, kuka kirjaa, mitä etuja ja hyötyä tiedon kirjauksista ja 

parantuneesta tiedon kulusta on tuotantolaitoksen toimintaan, mm. vikakorjauksiin, työn 

suunnitteluun, kunnossapidon ohjaukseen ja omaan työhön. Tehokkaan toiminnan 

kannalta on oleellista, että järjestelmiin syötetään systemaattisesti oikeaa, päivitettyä 

tietoa ja myös poistetaan tarpeen vaatiessa ylimääräinen tieto. Kun tiedonhallinta on 

kunnossa, vaikuttaa se positiivisesti koko laitoksen elinkaaren ajan kunnossapito- ja 

materiaalitoimintojen tehokkuuteen. 

 

Hiljaisen tiedon tunnetuksi tekeminen, sen tunnistaminen ja siirtäminen, 

käyttökokemustiedon keruun ja dokumentoinnin merkityksen korostaminen yrityksen 

jokaisessa portaassa ja yrityksen ilmapiirin pitäminen avoimena ja kannustavana 

helpottaa tiedon hallintaa organisaatiossa. Näin säilytetään yrityksen kilpailukyky sekä 

sen tehokas toiminta tulevaisuudessa myös eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.  

 

Opinnäytetyön aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja haastava laajuudeltaan. Mielestäni 

kuitenkin onnistuin saavuttamaan työlle asetetut tavoitteet sekä pitämään aiheen hyvin 

kasassa. Aiheen voi edelleen tarvittaessa jakaa kolmeen osa-alueeseen ja syventyä sekä 

perehtyä näihin syvällisemmin: a) hiljaisen tiedon hallinta eläkkeelle siirtymisen 
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yhteydessä, b) kunnossapidon tiedonkulun tehostaminen töidenhallinnassa sekä c) uuden 

kunnossapidon tietojärjestelmän käyttöönotto ja sen haasteet Kemin kaivoksen 

rikastamolla.  

 

Ohjaajaltani, palavereista ja keskusteluista kertyneen aineiston sekä materiaalin saatuani 

työ valmistui itsenäisesti työskennellen. Opinnäytetyön aiheeseen tarvittavan 

kunnossapidon teoriapohjan olin saanut koulussa, mutta konkreettinen kunnossapitotyö 

työympäristöineen ei ole minulle entuudestaan tuttua, joten kaikessa haastavuudessaan 

ja laajuudessaan työ vaati aineistoon ja aiheeseen tarkkaa perehtymistä. Työn aikana 

vahvistui se ajatus, kuinka merkittävä kunnossapito ja toimiva tiedonhallinta 

organisaation tulosten saavuttamisessa on. Resurssit optimaaliseen kunnossapitoon 

löytyvät varmasti, kunhan vain osataan ottaa ne tehokkaasti käyttöön. Toivottavasti 

opinnäytetyössä aikaansaatu toimintaohjeistus rikastamolle auttaisi tässä ja antaisi sen 

toiminnalle parhaan mahdollisen hyödyn. 

  

Aihetta voisi tutkia edelleen esimerkiksi siten, kuinka hyvin hiljaisen tiedon 

säilyttäminen kokonaisuudessaan pystyy vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. 

Miten motivoituminen ja sitoutuminen työhön vaikuttaa hiljaisen tiedon siirtämiseen? 

Onko eroa sillä, onko ihminen  sisäisesti vai ulkoisesti motivoitunut? Ulkoisesti 

motivoitunut voi pitää omistamaansa tietoa vaihtoarvona ja siksi pidättäytyä jakamasta 

tietoa eteenpäin ilman rahallista palkkiota. Kuinka pitkälle riittää se, että ihminen tuntee 

itsensä merkitykselliseksi? Syrjäyttääkö yrityksen maksama materiaalinen kannustin 

sisäisen motivaation? 

 

Lisäksi voisi tutkia erilaisten teknologisten menetelmien keinoja rikastamolla hiljaisen 

tiedon siirtämiseen ja kunnossapidon käyttökokemustietojen keräämiseen. Miten 

toimisivat käytännössä erilaiset web-sovellukset, Wikit, blogit tai Intranet sosiaalisena 

mediana kaivoksen henkilöstön keskuudessa hiljaisen tiedon siirtämiseen? Tai miten 

tehdasinformaation kerääminen ja käsitteleminen viivakoodituksilla onnistuisi 

kaivosympäristössä esimerkiksi uusilla mukana kannettavilla tiedonkeruulaitteilla? 

Kehitys on kaikissa asioissa jatkuvaa. Järjestelmää jatkuvasti systemaattisesti 

kehittämällä pitkällä aikavälillä parantuvat myös järjestelmän käytettävyys ja sen 
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tulokset, jotka näkyvät kunnossapidon toiminnanohjauksessa mm. painopisteen 

siirtymisessä enemmän ehkäisevän kunnossapidon suuntaan. 
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RIKASTAMON TÖIDENHALLINNAN PROSESSIT  

 

Kunnossapitojärjestelmän KUTI käyttöönotolla halutaan tehostaa ja selkeyttää 

kunnossapitotöiden suunnittelua ja toteutusta mm. töidenhallinnan osalta. 

Tietojärjestelmän töidenhallintaosion on tarkoitus antaa kunnossapidosta vastaaville 

henkilölle reaaliaikainen käsitys kunnossapidon tarpeista. Sen tarkoituksena on myös 

parantaa kunnossapitotöiden hallittavuutta ilmoitusvaiheesta valmistumiseen. Jotta 

liiketoiminnan menestystekijöiden, esimerkiksi laadun, tehokkuuden, tuottavuuden ja 

kannattavuuden, kannalta kriittiset toimintaprosessit ja niiden osat pystyttäisiin 

yrityksen sisällä nimeämään ja kehitystoimenpiteet tarkasti määrittelemään, on 

yrityksellä oltava luotettavaa tietoa kehitettävän kohteen eli toimintaprosessiensa 

nykytilasta.  

Kunnossapitojärjestelmän tarkoituksena on myös helpottaa työtehtävien raportointia ja 

pakollisia kirjaustoimenpiteitä sekä ehkäistä päällekkäistä työtä. Ilman tarkkaa, mitattua 

tietoa toiminnan nykytilasta on tavoitteiden asetus ja toiminnan ohjaus vaikeaa. 

Yritykseen olisi tärkeää luoda sellaiset olosuhteet ja yrityskulttuuri, että henkilöstö 

kokee käyttövarmuuteen liittyvien tietojen kirjaamisen tärkeäksi ja kirjattuja tietoja 

analysoimalla vaikutetaan koko laitoksen toiminnan tehostumiseen. Koko henkilöstö 

tulee sitouttaa käyttämään tietojärjestelmää päivittäisenä työkaluna. Tietojärjestelmä on 

toimiva, jos sen käyttöaste on korkea ja järjestelmää osataan hyödyntää. Käyttöönoton 

jälkeen KUTI- tietojärjestelmä tulee toimimaan jokapäiväisenä työvälineenä kaivoksella 

ja näin saadaan mm. ehkäisevälle kunnossapidolle erittäin tärkeää huoltohistoriaa talteen 

tulevaisuutta varten. 

 

 

Suorittajaryhmittäin esitettävät tehtävät töidenhallinnan kannalta:  

 
Työnilmoittaja:  

 

- Työnilmoituksen tekee juuri se henkilö, joka on vian havainnut kentällä. 

o Ilmoitukseen tulee luotettavimmat ja parhaimmat tiedot. 
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- Sovitun menetelmän mukaisesti tekee riittävän tarkan häiriö/vikailmoituksen 

oikeaan paikkaan tietojärjestelmässä heti häiriön/vian ilmaannuttua. 

o Tavoitemallissa myös käyttöhenkilöstön työt tallentuisivat 

päiväkirjamerkintöjen sijasta KUTI:n töidenhallintaosioon, jolloin ne 

saadaan helpommin analysoitavaan muotoon. 

o Vian aiheuttaessa kirjauksen käyttöilmoituksiin, vikailmoitus linkitetään 

käyttöilmoitukseen. 

� Käyttöilmoituksessa on tuotannonkeskeytysajat sekä tarkempi 

kuvaus häiriön vaikutuksista ja syistä. 

• Oikeaan paikkaan kohdistetut tiedot helpottavat 

käyttöomaisuuskirjanpitoa; vikailmoituksia ja siitä 

seuraavia kustannuksia. 

o Häiriökorjausprosessi ei pitkity turhaan. 

o Vältetään ylimääräinen ja turha työ kuten saman tiedon kirjaaminen 

moneen paikkaan, lähtötietojen selvittely, koekäytöt, vianetsintä. 

� Työaikaa säästyy 

o Aikakirjaustiedon luotettavuus pysyy korkealla. 

o Tilastokelpoista tietoa kerääntyy kunnossapidon kaikkien osa-alueiden 

tarpeisiin. 

� Analysointitoiminnon avulla voidaan hakea mm. eniten häiriöitä 

aiheuttaneet kohteet joko keston tai lukumäärän mukaan. 

- Osoittaa työn oikeaan paikkaan laitehierarkiassa, josta tulee automaattisesti 

kustannuspaikkatieto ja näin myös laitehistoria saadaan oikeaan paikkaan. 

o Laiterekisterit muodostavat tietojärjestelmän rungon, jolloin oikeaan 

paikkaan kohdistetut tiedot helpottavat käyttöomaisuuskirjanpitoa; 

vikailmoituksia ja siitä seuraavia kustannuksia. 

� Nähdään mm. käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden 

työmäärien jakautuminen tuotantolinjalla. 

o Laitoksen käyttövarmuuden  seuranta sekä käyttövarmuuden 

parantaminen helpottuu. 

- Antaa työlle selkeän nimen ja kuvauskenttään selvitys: mitä, missä, miksi. 
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o Helpottaa häiriöiden, niiden syiden sekä tuotannonmenetysten 

analysointia. 

o Harhaanjohtava, virheellinen tai puutteellinen vikatieto vaikuttaa koko 

kunnossapitoprosessin laatuun heikentävästi tai voi pidentää 

häiriöseisokin kokonaiskestoa. 

o Nopeuttaa järjestelmän hakutoimintoa esim. etsittäessä jotain tiettyä 

työtä. 

- Valitsee työlle vastuuhenkilön vakansseittain. 

o Henkilöiden vaihtuessa työ kohdentuu aina vakanssin suhteen oikealle 

ihmiselle 

- Arvioi työn kiireellisyyden. 

o Nopeuttaa kunnossapitoprosessin alkamista ja oikeaa kohdentamista. 

- Osallistuu työn toteutumisen jälkiarviointiin muun tiimin kanssa. 

o Hiljaisen tiedon siirtyminen mahdollistuu. 

o Kasvattaa tiimihenkeä. 

o Näkökulmien lisääntyminen ja monipuolistuminen � juurisyyanalyysien 

tekeminen helpottuu. 

 

 

 

Huoltoteknikko:  

 

- Huolehtii ennakoivan kunnossapidon toteutumisesta, suunnitelmista, ohjauksista 

ja valvonnan. 

o Mahdollistaa käyttöomaisuuden tehokkaan hyödyntämisen. 

o Hallittu ennakkohuoltotoiminta on kokonaiskustannuksiltaan 

edullisempaa kuin häiriökorjaukset ja sen toteuttaminen on kunnossapito-

henkilöstölle miellyttävämpää 

- Tarkastaa ennakkohuollon mittauspöytäkirjat, huolehtii dokumentoinnista.  

o Järjestelmä generoi automaattisesti halutun työtilauksen. 
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o Suunnitelmallisuus, ennakkohuollon määritys ja aikatauluttaminen ovat 

perusedellytyksiä tuotantoa mahdollisimman vähän haittaavalle 

tehokkaalle kunnossapidolle, missä varaosien ja muiden tarpeellisten 

tarvikkeiden saatavuus on taattu. 

- KUTI:n ylläpitäjänä huolehtii laitehierarkian ajantasaisuudesta. 

o Laitehierarkiaa varaosineen ja niihin liittyviä asiakirjoja (piirustukset, 

käyttö- ja huolto-ohjeet, muut dokumentit) tulee ylläpitää jatkuvasti, 

koska kunnossapitopyynnöt ja tilaukset luodaan tähän rakenteeseen 

perustuen ja näin laitetta koskevat tiedot löytyvät samasta paikasta.  

� tunniste 

� nimi 

� paikka hierarkiassa 

� tarvittavat muut paikkaan liittyvät tekniset tiedot, hankintaan 

liittyvät,  yms. 

� kunnossapidettävien kohteiden laite- ja laitepaikkakohtaiset 

varaosatiedot 

� laitekriittisyyden määrittäminen tehtaan käynnin ja tuotannon, 

kustannusten, laadun, ympäristövaatimusten ja turvallisuuden 

kannalta 

• helpottaa jokaiselle komponentille 

kunnossapitomenetelmän ja –suunnitelman valintaa 

vikaantumisen varalle 

• parantaa laitteiden luotettavuutta ja prosessin tuottavuutta 

• alentaa kunnossapitokustannuksia 

• parantaa laitekannan tuntemusta ja näin parantaa taas 

osaltaan ennakkohuollon kohdistamista 

• helpottaa varaosatarpeen ja seisokkien suunnittelua 

o varaosa hankintatietämyksen parantuminen, mitä 

hankitaan, mistä hankitaan, mikä taas osaltaan 

pienentää kunnossapidon kustannuksia 
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- Huolehtii omalta osaltaan työturvallisuusnäkökohdat niin työssään kuin 

dokumentoinnin sisällössä. 

- Huolehtii suunnittelutyötilaukset. 

- Osallistuu työn toteutumisen jälkiarviointiin muun tiimin kanssa. 

o Hiljaisen tiedon siirtyminen mahdollistuu. 

o Kasvattaa tiimihenkeä. 

o Näkökulmien lisääntyminen ja monipuolistuminen � juurisyyanalyysien 

tekeminen helpottuu. 

- Laatii KUTI:ään mallityöt, tarkastaa niiden toimivuuden työn suorittamisen 

jälkeen ja tarvittaessa tekee niihin muutoksia. 

o Voidaan käyttää pohjana työilmoituksille. 

o Nopeuttaa kunnossapitoprosessien aikataulua. 

� työn nimi 

� työn tarkka kuvaus 

� työn kohde (laitteisto tai laite) 

� tekijän nimi 

� loput tarvittavat tiedot: aikataulut, varaosat, resurssit sekä työssä 

tarvittavat dokumentit järjestelmä antaa automaattisesti. 

 
 

 
Työnjohtaja:  

 

- Tarvittaessa täydentää työilmoituksen tietoja, esim. tarkentaa kohteen, tarkistaa 

vastuuhenkilön. 

o Helpottaa hakutoimintoja. 

o Luotettavuus lisääntyy. 

� Hyvin suunnitellut työilmoitukset voivat puolestaan toimia 

pohjana mallitöiden tekemiselle. 

- Rekisteröi ilmoitetun työn tekemisen tarpeen työmääräimellä. 

- Vaiheistaa työmääräimen tarvittaessa luomalla alatöitä. 

o Hyvin suunnitellut työilmoitukset voivat toimia pohjana mallitöiden 

tekemiselle. 
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- Liittää tarvittaessa työn seisokkiin. 

- Määrittelee työlle tarkan suunnitellun valmistumisajan, mille viikolle työ on 

suunniteltu kuormana. Huomioon on otettava myös varaosien saatavuus. 

o Tehtävän toteutus paremmin annettujen aikataulujen puitteissa 

o Pienentää kustannuksia. 

o Suunnitelmallisuus ja aikatauluttaminen ovat perusedellytyksiä tuotantoa 

mahdollisimman vähän haittaavalle tehokkaalle kunnossapidolle, missä 

varaosien ja muiden tarpeellisten tarvikkeiden saatavuus on taattu. 

- Antaa työn keston kalenteriajan suhteen. 

o Työn suunnitelmallisuus lisääntyy. 

- Erittelee merkittävät työturvallisuusnäkökohdat ja tilaa/tekee tarvittavat luvat. 

- Lisää työmääräykseen tarvittavat dokumentit, piirustukset, kaaviot, työohjeet, jos 

niitä ei ole jo lisätty. Tarvittaessa suunnittelutyötilaukset ja niiden loppuun 

saattaminen. 

o Hyvin suunnitellut työilmoitukset voivat toimia pohjana mallitöiden 

tekemiselle. 

- Tilaa työhön tarvittavat materiaalit, takotavara varaston kautta ja muut oston 

kautta. Mikäli varaosalistoja ei ole olemassa, otetaan ne toteutuneelta työltä 

jälkiarvioinnin yhteydessä ja siirretään ne varaosaluetteloon. 

o Varastokirjanpito optimoituu, varaosien ja materiaalien hankinta, 

inventointien, tilaushistorian, kulutustilastojen ja varaston arvon seuranta 

helpottuu. 

o Nopeuttaa tulevien töiden toteutumista aikataulussa. 

- Tekee tarvittavat työtilaukset muille sidosryhmille. 

- Tilaa erikoistyökalut, telineet, nostokaluston ja kuljetukset. 

- Merkitsee työntekijäresurssit. 

- Tilaa tarkastajat, valvojat, pesut ja puhdistukset. 

- Tekee nostosuunnitelman. 

o Työturvallisuuden lisääntyminen. 
 

- Tulostaa työmääräimen.(Tämän voi jättää pois, jos asentajat tulostavat itse.) 

- Voi luoda uusia työilmoituksia, apuna voi käyttää mallitöistä tai vanhoista 

työilmoituksista kopiointia. 
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- Tekee jälkiarvioinnin työn toteutumisesta, kirjaa muutokset. 

o Edesauttaa mittaamaan kunnossapidon kustannuksia, tehokkuutta ja 

kehittämistä. 

� Mm. resurssien käytön arviointi sekä suunniteltujen ja 

toteutuneiden töiden seuranta helpottuu. 

o Dokumentoinnin seuranta ja ohjaus parantavat omalta osaltaan kaikkien 

käyttäjäryhmien tietojärjestelmän tehostettua ja hyödynnettyä käyttöä.  

- Kuittaa ulkopuolisten työntekijöiden tuntilistat. 

 
 

 
Asentaja: 
 

- Käy työturvallisuus näkökohdat läpi. 

- Vaiheistaa työn vastaanotettuaan (tai itse tulostettuaan) sen. 

- Tarkastaa työkohteessa tarvittujen varaosien ja työkalujen tilanteen. 

- Siirtää työlle varatun materiaalin ja erikoistyökalut sovittuun paikkaan, jos 

mahdollista, niin jo edeltävänä päivänä. 

- Pesee ja puhdistaa työkalut, siistii työympäristönsä. 

o Puhtaus ehkäisee mahdollisesti epäpuhtaudesta syntyviä laitevikoja. 

o Laitteiden puhtaanapito ehkäisee tilanteita, missä poikkeavuuksien tai 

puutteiden havaitseminen estyisi epäpuhtauksien vuoksi. 

o Siisteys ja järjestys kohottaa työturvallisuutta ja parantaa ergonomiaa. 

- Huolehtii ylijääneet osat varastolle. 

- Huolehtii takollisten tarvikkeiden tilauksien etenemisestä ostoihin. 

o Varaosavarasto pysyy ajan tasalla sekä pystytään seuraamaan eri töiden 

todellisia kustannuksia tunteineen ja varaosineen. 

- Työt tehtyään kuittaa ne tehdyksi. 

o Analysointimielessä töidenhallinta osion tietoja käytetään suunniteltujen 

ja toteutuneiden töiden vertaamiseen sekä resurssien käytön 

arvioimiseen. 

o Työmäärien seuraaminen osastoittain ja henkilöittäin helpottuu. 
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- Työtä kuitatessaan tehdyksi dokumentoi tarkasti tehdyn työn suoraan 

työmääräimelle, mitä, miten sekä mikä olisi erityistä huomioitavaa seuraavalle 

kerralle saman työn toistuessa. 

o Tiedot tallentuvat vika- ja kunnossapitohistoriaan, minkä kautta 

vikaseurantaan, mitä puolestaan tarvitaan käytettävyyden arviointiin. 

o Tarkasti kuvatuista ja informoiduista tehdyistä töistä (esim. 

tilapäiskorjaukset varaosien puuttuessa johtaa laitteen käyttörajoitteisiin) 

saa käyttöhenkilöstökin tärkeää tietoa häiriön syntytekijöistä ja voi ehkä 

siten omilla toimillaan vaikuttaa koneen käytettävyystavoitteisiin. 

� Juurisyyanalyysien tekeminen ja ongelmista aiheutuvien 

seurausten arvioiminen helpottuu. 

• Prosessiviiveet vähentyvät. 

� Määritellessä itse ja tunnistettaessa tarkastelun kohteena olevan 

prosessin ongelmia ja häiriöitä, tulee mahdolliseksi eri 

häiriötekijöiden ja hiljaisen tiedon parempi huomioiminen, 

tunnistaminen ja sen dokumentointi. 

o Järjestelmän generoimat viikkolistat ja työmääräimet pitävät 

mahdollisimman hyvin paikkansa. Tieto on luotettavaa. 

o Helpottaa töiden oikea-aikaisen ja oikean toteutumisen (huoltovälineet, 

oikea tapa) seurantaa.  

� toimenpiteen nimi 

� toimenpiteen kohde 

� kuvaus toimenpiteestä 

� tarvittavat työkalut ja materiaalit 

� huoltoryhmä (esim. suorittaja) 

� reittinumero (järjestää toimenpiteet reitin mukaiseen 

järjestykseen) 

� huoltoväli (viikko- tai päiväväli tai mittarilukema) 

� ohjaavan mittarin tunnus 

� suorittava resurssi 

� arvioitu aika 
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- Osallistuu työn toteutumisen jälkiarviointiin muun tiimin kanssa. 

o Hiljaisen tiedon siirtyminen mahdollistuu. 

o Kasvattaa tiimihenkeä. 

o Näkökulmien lisääntyminen ja monipuolistuminen � juurisyyanalyysien 

tekeminen helpottuu. 

 

 

Kunnossapitoinsinööri: 

 

- Huolehtii tietojärjestelmään kirjattujen töiden avulla seisokeista, projekteista ja 

niiden toteutumisesta sekä jälkiarvioinnista. 

o Työt pystytään keräämään yhdeksi kokonaisuudeksi ja käsittelemään 

etukäteen. 

o Aikatauluttaminen helpottuu huolellisten kirjausten avulla, mikä tehostaa 

työprosessien alkamista ja toteutusta ja vähentää tuottavuusongelmia ja 

sitä kautta lisäkustannuksia.  

� Vältytään töiden siirtymiseltä seuraavaan seisokkiin, mikä 

seisokkien välisenä aikana heijastuisi tuotantolaitteiden 

käyttövarmuuteen aiheuttaen pahimmillaan häiriöseisokkeja. 

- Seuraa suunniteltujen töiden määriä. 

o Kirjattujen tarkkojen historiatietojen ja tunnuslukujen avulla 

kunnossapitotoiminnan eri osa-alueiden analysoiminen ja raportointi 

helpottuu. 

o Voidaan luoda yhteenvetoja ja tulkintoja esim., mitkä koneet aiheuttavat 

määrällisesti ja ajallisesti eniten häiriöitä. 

� Juurisyyanalyysin tekeminen helpottuu. 

� Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen dokumentoinnin 

kautta mahdollistuu. 

• Voidaan välttää vastaavanlaisia vahinkoja. 

 

- Seuraa kustannuksia ja työn tehokkuutta pidemmällä aikavälillä. 
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o Tavoitteiden asetus laadun, tehokkuuden, tuottavuuden ja 

kannattavuuden suhteen sekä kunnossapidon toiminnan ohjaus ja 

raportointi helpottuu kirjaushistoriatietojen avulla.  

- Vastaa työturvallisuuden toteutumisesta omalla vastuualueellaan. 

- Osallistuu työn toteutumisen jälkiarviointiin muun tiimin kanssa. 

o Hiljaisen tiedon siirtyminen mahdollistuu. 

o Kasvattaa tiimihenkeä. 

o Näkökulmien lisääntyminen ja monipuolistuminen � juurisyyanalyysien 

tekeminen helpottuu. 

 

 

 

Taulukko töidenhallinnalle keskeisistä tehtävistä suorittajaryhmittäin  

 

 

 
 
 
 
 
 

Tehtävä Työn ilmoittaja Työnjohtaja Asentaja Kupi insinööri Huoltoteknikko
Työn osoittaminen oikeen paikkaan laitehierarkiassa X
Työn nimi X
Työn kuvaus:mitä, missä, miksi X
Työn vastuu henkilö (SÄH, KONE, RIK) X
Työn kiirreellisyyden arviointi X X
Työturvallisuusnäkökohdat X X X X X
Työn kesto kalenteriajan suhteen X
Työn suunniteltu aloitus- ja valmistumisaika X
Tarvittavien dokumenttien liittäminen työmääräimeen X
Suunnittelutyötilaukset X X
Mallitöiden teko X
Seisokin tekeminen X
Nostosuunnitelma X X
Materiaalivaraukset ja tilaukset X/takolliset X *isommat osat
Materiaalien ja työkalujen varastosta otto ja siirto X
Asentajaresurssien nimeäminen X
Työlupien tilaukset X
Teline;-, nostokalusto-, kuljetus- ja erikoistyökalutilaukset X
Tarkastajien ja valvojien tilaus X X
Pesujen ja puhdistusten tilaus X
Työn todellinen aloitus -ja lopetusaika X X
Työkalujen ja varaosien nouto X
Ylimääräisten osien palautus varastolle X
Työkalujen huolto X
Muutosten dokumentointi KUTI:lle X X X X
Työn dokumentointi, mitä tehty, miten, miksi X X
Laiterekisterin ylläpito X


