
 

Datalla parempaa 
kunnossapitoa
Opas laadukkaampaan datanhallintaan



Tietojenkäsittelyopin mukaan tietojärjestelmän tehtävä on lukea käyttäjältä
tuleva syöte ja tuottaa sen perusteella uusi syöte. Kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän – kuten kaikkien muidenkin tietojärjestelmien –
ydin on siis datassa.

Yksinkertaistettuna toiminnanohjausjärjestelmä itsessään sisältää vain suuren
joukon erilaisia ennalta ohjelmoituja sääntöjä: kun arvo x on suurempi kuin y
tapahtuu a. Näin tapahtuu esimerkiksi kalenteriohjatuissa ennakkohuolloissa,
varastonohjauksessa, vikailmoituksissa ja niin edelleen. Järjestelmälle on siis
annettava tarvittavat perustiedot ennen kuin se voi alkaa suorittamaan
tehtäväänsä eli ohjaamaan reaalimaailman prosesseja.

Tässä oppaassa kerromme, kuinka dataa hyödyntämällä kunnossapidon voi
viedä uudelle tasolle.  
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Vaikka tietojärjestelmällä on kyky tuottaa uutta dataa, se ei kuitenkaan voi toimina
tässä tehtävässä täysin autonomisesti. Toiminnanohjausjärjestelmä voi toimia
liiketoimintadatan yhtenä tärkeimpänä lähteenä ja varastointipaikkana, mutta sen
on ensin tiedettävä mitä tämä tieto on ja mitä tietoja sen halutaan näiden pohjalta
luovan.

Datan syntymisessä tietojärjestelmän voi ajatella olevan enemmän väline kuin
toimija itsessään. Otetaan yksinkertaiseksi esimerkiksi rekkakuski, jonka tehtävä on
kuljettaa kuorma paikasta a paikkaan b. Kuorma-auto itsessään mahdollistaa
kuorman siirtymisen tarpeeksi tehokkaasti, mutta kuljettaja on se, joka tietää mihin,
milloin ja miten kuorma on saatava perille. Tässä esimerkissä kuorma-auto on
tietojärjestelmä ja kuljettaja edustaa liiketoimintaa eli käyttäjiä. Nykyaikaiset
kuorma-autot voivat kerätä dataa ajomääristä, edellisistä ajokohteista ja jopa
ehdottaa historiaan pohjautuen optimaalista reittiä seuraavalle ajomatkalle, mutta
ensimmäinen ajo jää tekemättä ilman kuljettajan ohjeistusta. 

Mikä yllä olevassa esimerkissä siis synnyttää datan tai tarkemmin tarpeen
datalle? Vastaus on prosessi. Kuljettajalla tai kuljetusyrityksellä on tarve suorittaa
prosessi eli viedä kuorma tehokkaasti määränpäähän. Tähän sillä on käytössä
kirjoitettua tai kirjoittamatonta tietoa siitä mihin, miten ja milloin kuorma pitää
toimittaa. Tämän perustella kuljettaja osaa syöttää kuorma-auton navigaattoriin
oikean määränpään, jonka perusteella auto osaa kertoa nopeimman reitin,
saapumisajan ja jopa säätiedot. Esimerkissä määränpään tai tarkemmin kuorman
saapumisen määränpäähän voidaan ajatella kuvaavan prosessin tavoitetta.
Tavoiteprosessiin tarvitaan tietty määrä ydintietoja, kuten kuljettajan ja auton
tiedot. Lisäksi tarvitaan kasa näihin linkittyvää tapahtumadataa kuten lähtöpaikka,
matka-aika, oletetut taukopaikat ja niin edelleen.
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Data syntyy siis olemassa olevien tai tavoiteltavien prosessien perusteella sekä
niiden suorittamiseen liittyvistä tarpeista. Kunnossapidossa edellä olevaa kuorma-
auto esimerkkiä vastaavia prosesseja ovat esimerkiksi laitteiden ennakko-
huoltoprosessit: saamme ehdotelman laitetoimittajilta, miten usein ja mitä tarviketta
käyttäen meidän tulisi suorittaa huoltotoimenpiteet maksimoidaksemme laitteen
keston ja suorituskyvyn. Ehdotelman perusteella on viimeisteltävä prosessi
vastaamalla kysymyksiin siitä kuka tai ketkä suorittavat huollon, kenellä on huollon
suorittamiseen tarvittava osaaminen ja voiko saman kaltaisia huoltoja suorittaa
useamman samalla kertaa. Kunnossapidon toiminnanohjauksessa toiminnan
ydintietoja ovat siis erilaiset laiterekisterit, varaosatoimittajat sekä nimikkeet.
Tapahtumadataa eli transaktiota taas muodostuu suoritetuista prosesseista kuten
työtilauksista, varasto-otoista ja ostotoimenpiteistä.

Prosessit kuntoon
Laadukkaan datan perustana ovat siis laadukkaat ja huolella mietityt prosessit. Jos
meillä ei ole laadukasta tietoa siitä mitä prosesseja haluamme suorittaa ja miten,
tulemme käyttämään vääränlaista dataa tai jokin olennainen tieto jää keräämättä
kokonaan. Datan parannusprojektit aloitetaankin yleensä prosessien läpikäynnillä ja
tarvittaessa konsultoinnilla.
 
Koska prosessien ja datan välillä on olemassa hyvin vahva yhteys, voidaan
olemassa olevia prosesseja parantaa tai jopa muuttaa kokonaan muokkaamalla itse
lähtödataa. Tämä on hyvin yleistä ja joskus myös pakollista erityisesti
tietojärjestelmien vaihdon yhteydessä, mutta hyvin usein prosesseja halutaan
muuttaa pelkästään toiminnan parantamiseksi. 
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Vain laadukas data voi toimia pohjana
laadukkaille prosesseille.
Kunnossapitojärjestelmät ovat
elinkaareltaan verraten pitkäikäisiä ja
vanhoihin järjestelmiin kertyy helposti
sekä teknistä- että käyttäjien
osaamisvelkaa. 

Datan laadun kannalta tekninen velka
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi
järjestelmän erilaiset validaatiosäännöt
ehtivät joko vanhentua tai rikkotumaan
kokonaan useita kertoja elinkaaren
aikana. 

 

Laadukkaalla datalla laadukasta toimintaa
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Osaamisvelalla taas tarkoitetaan ajan
saatossa muuttuvan käyttäjäkunnan
epäyhtenäisiä tapoja syöttää tietoja
kunnossapitojärjestelmään. 

Tämä koskee erityisesti erilaisia
järjestelmän sisältämiä perustieto-
rekistereitä, kuten toimittaja- tai
nimikerekisteriä: hyvin yleinen
käyttövirhe on esimerkiksi samojen
toimittajien tai nimikkeiden
perustaminen järjestelmään moneen
kertaan.

 

Duplikaatit perustiedoissa 
Virheelliset tai epäyhtenäiset hierarkiarakenteen laitetiedoissa tai nimikkeissä 
Erilaiset vanhentuneet ohjaustiedot kuten työlajit tai resurssiryhmät. 

Puutteellinen data
Puutteellista dataa voi päätyä järjestelmään joko teknisen toimimattomuuden tai
käyttäjäorganisaation virheellisen käytön seurauksena. 

Tyypillisiä datan laadun ongelmia kunnossapitojärjestelmissä ovat esimerkiksi: 

 



Datan laadun ongelmat tulevat usein näkyviin vasta siinä vaiheessa, kun laadun
puutteita on kertynyt huomattava määrä. Toimittajarekisterin duplikaatit huomataan
vasta, kun raportointi alkaa tuottamaan selkeästi väärän oloista tietoa, ja
nimikkeiden perustietojen puutteisiin törmää, kun ostajilta alkaa menemään
huomattava määrä aikaa tietojen täydennykseen itse ostotoiminnon kirjaamisen
aikana. Kun tilanne on päässyt näin pitkälle on usein myös tietojen puhdistus
käyttäjien toimesta liian työlästä ja se jätetään jälleen tekemättä. Näin itseään
ruokkiva kierre on valmis ja ideaalitilanne karkaa aina vain kauemmas
tulevaisuuteen.

Onneksi tämän kaltaisiin tilanteisiin on suunniteltu siihen tarkoitettuja työkaluja ja
palveluita. Datan laadunparannuksissa käytetään apuna siihen erityisesti
suunniteltuja työkaluja ja menetelmiä. Nämä niin sanotut datan profiloinnin työkalut
tuottavat visuaalisen raportin datan laadun puutteista ja antavat myös
konkreettisen ehdotuksen datan laadun parantamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.
Profiloinnin perusteella voidaan määritellä toimenpiteet datan laadun
parantamiseksi, ja itse puhdistuksen voi suorittaa joko pääkäyttäjä itse tai
järjestelmän toimittaja automatisoidusti. 

Datan perussiivoukset ovat monesti hyvinkin kustannustehokkaita tapoja
nopeuttaa järjestelmän käyttöä ja parantaa perusprosessien näkyvyyttä.

 

Tutustu VincitEAMin 
datan laadunhallinnan
palveluihin
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Jotta laadukkaista prosesseista ja datasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty, on
ne valjastettava täyteen käyttöön tiedolla johtamisen keinoin. Tällöin kuvaan
astuvat erilaiset raportointiratkaisut, joiden avulla saadaan luotua informaatiota ja
tietoja olemassa olevista prosesseista. Nykyaikaisen kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän on kyettävä tuottamaan riittävän yksinkertainen mutta
samalla kattava pohjaratkaisu raportointia varten. Yleisimmin kyse on
raportointitietokannasta, johon järjestelmästä viedään tietoja halutuista tietueista
tietyllä aikasyklillä. Monille tämä tiedon peruspaketti on riittävä jo tässä
muodossaan, mutta usein eri organisaatioilla on erilaisia omiin prosesseihinsa
pohjautuvia erityistarpeita raportoinnissa käytettävän tiedon muotoilulle. Tällöin
kunnossapitojärjestelmän raportointikantaan voidaan toteuttaa
järjestelmätoimittajan puolelta erilaisia asiakaskohtaisia näkymiä, tauluja ja
laskentatoimintoja.

Meillä VincitEAMilla kunnossapidon dataan liittyvät palvelut on kehitetty aitojen
asiakastapausten pohjalta vastaamaan juuri tämän päivän tieto-ohjautuvan
omaisuudenhallinnan tarpeisiin. Tunnuslauseemme ”Aina parempaa kunnossapitoa”
pätee siis myös tiedonhallinnan osa-alueella: haluamme tarjota aina parempaa
datan hallintaa tukemaan kunnossapitoon panostavia organisaatioita tästä päivästä
pitkälle tulevaisuuteen.
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Haluatko kuulla lisää VincitEAMin datapalveluista?  
Kerromme mielellämme lisää!

VincitEAM Consultant 
Eetu Tolvanen
eetu.tolvanen@vincit.fi
0504925903

tel:0504925903


www.vinciteam.fi

Aina parempaa kunnossapitoa.
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