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Miksi laakerit vaurioituvat? 

Yli 50 000 000 laakeria vaihdetaan vuo-

sittain vaurioitumisen tai toimimattomuu-

den vuoksi. Tähän on monia syitä. Ylei-

sesti ottaen:

• 1/3 vaurioituu metallin väsymisen vuoksi

• 1/3 vaurioituu voiteluongelmien vuoksi 

(väärä voiteluaine, väärä voiteluaine-

määrä, väärä voiteluväli)

• 1/6 vaurioituu epäpuhtauksien vuoksi 

(tiivisteongelmat)

• 1/6 vaurioituu muista syistä (virheellinen 

käsittely ja asennus, suurempi tai erilai-

nen kuormitus kuin oletettiin, väärä tai 

riittämätön sovite)

Onko sinulla varaa olla 
analysoimatta laakerivaurioita?

Laakerivaurioanalyysi auttaa estämään 

tulevat vauriot

Jokainen näistä vaurioittavista tapahtu-

mista tuottaa oman vauriojälkensä. Vau-

riotyypit voidaan luokitella seuraavasti: 

perusvaurio (kuluminen, painaumat, epä-

puhtaudet, pintavauriot, korroosio, sähkö-

virran aiheuttama vaurio) sekä toisastei-

nen vaurio (kuoriutuma, murtuma).

Huolellisesti laakeria tutkimalla on suu-

rimmassa osassa tapauksista mahdollista 

löytää vaurion juurisyy. Syyhyn perustu-

villa korjaavilla toimenpiteillä voidaan 

estää ongelman toistuminen.

SKF on edelläkävijä laakerivaurioana-

lyysissä ja vianetsinnässä

Sen lisäksi, että käytetään yleisiä keinoja 

käytössä olevan koneen laakerin kulumi-

sen tai vaurioitumisen tunnistamiseksi 

(värähtelyn mittaaminen, lämpötila- ja 

voiteluolosuhteet), SKF analysoi irrotettuja 

laakereita säännöllisesti.

Oletusarvoisesti laakerianalyysin tekee 

SKF:n paikallinen tekninen tuki. Tiimi tar-

kastaa kaikki laakerin pinnat visuaalisesti. 

Yhdistämällä visuaaliset löydökset sovel-

luksesta ja tapahtumista ennen kone-

Pyydä tarjous tai varaa 

laakerivaurioanalyysi.

Asiakaspalvelu:

+358 20 7400 790 

asiakaspalvelu@skf.com

seisokkia annettuihin taustatietoihin pai-

kallinen sovellusinsinööri identifoi vaurion 

juurisyyn.

Joskus laakerivaurion syytä ei voida 

tunnistaa paikallisen asiantuntemuksen ja 

käytössä olevan laitteiston avulla. Tällöin 

laakeri lähetään SKF:n globaaliin laakerin 

analysointikeskukseen. Muun muassa 

SKF:n Göteborgissa sijaitsevalla analy-

sointikeskuksella on asiantuntemusta ja 

metallurgista laitteistoa arvioida laakeri-

materiaalin ominaisuuksia käyttämällä 

kehittyneitä materiaalintutkimusmetodeja, 

kovuuden mittausta sekä ultraäänianalyy-

siä. Keskus tekee myös partikkelien mik-

roanalyyseja, röntgendifftraktioita (XRD) 

sekä esimerkiksi arvioita voiteluaineen 

fysikaalista ja kemiallisista ominaisuuk-

sista, polymeereistä ja 

tiivistemateriaaleista.

Maailmassa valmistetaan joka vuosi 
arviolta 10 miljardia laakeria. Kaikista 
käytössä olevista laakereista tosiasi-
allisesti vain murto-osa vaurioituu ja 
lakkaa toimimasta. Useimmat niistä 
(noin 90 %) kestävät pidempään kuin 
laitteistot, joihin ne on asennettu. 
Osa laakereista (9,5 %) vaihdetaan jo 
ennen vaurioitumista turvallisuussyi-
stä (ennaltaehkäisy). Noin 0,5 % 
laakereista korvataan uudella, koska 
ne ovat vaurioituneet käytössä. 

Esimerkki lieriörullalaakerin vauriosta, jonka juurisyy on syytä tutkia huolellisesti.
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Älä anna voiteluvirheiden 
vahingoittaa laakereitasi

Kaikista laakerivaurioista 36 % johtuu vir-

heellisestä voitelusta. Syynä voi olla joko 

liiallinen, liian vähäinen tai vääränlainen 

voitelu. 

SKF:n TLGB 20 akkukäyttöisessä ras-

vapuristimessa on integroitu rasvamittari, 

joka tekee voitelusta helppoa ja tarkkaa.

• Pienempi rasvankulutus, ei vaaraa 

ylivoitelusta 

• Pienempi likaantuminen, ei rasvavuotoja

• Ergonominen malli, jota on helppo 

käyttää.

• Luotettava ja kestävä

• 20V litium-ion akku, jonka ansiosta 

käyttöaika pitenee. Annostelee jopa 15 

rasvapatruunaa yhdellä latauksella.

• LED-valon avulla voitelupisteet on 

helppo löytää hämärissäkin olosuhteissa.

• Käyttää 400 g rasvapatruunaa tai 

voidaan täyttää suoraan tynnyristä.

• Täyttönipan ja SKF:n täyttöpumpun 

(LAGF 18, LAGF 50) avulla tynnyristä 

täyttäminen sujuu puhtaasti ja helposti.

Osoitteessa www.skf.fi/forumvastaus voit 

pyytää lisätietoja ja osallistua lukijakisaan.

Ominaisuudet: 

• Integroitu rasvamittari mittaa tarkan 

rasvamäärän. 

• LCD-näyttö osoittaa:

 – Rasvan määrän 

 – Akun varaustilanteen 

 – Tukkeutuneet putket/putkiliitokset 

 – Pumpun paineen alentumisen

36 % kaikista laake-
rivaurioista johtuu 
vääränlaisesta 
voitelusta. 
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Skutskärin sellutehdas sijaitsee Ruotsissa, 

Gävlen eteläpuolella. Junat ja rekat tuovat 

päivittäin tukkeja tehtaalle. Puut lajitel-

laan, minkä jälkeen ne kuoritaan, keite-

tään, valkaistaan ja kuivataan. Lopulta 

tuote lähtee tehtaalta kuivana selluna, 

jonka kuiva-ainepitoisuus on 90 %. Tämän 

jälkeen sellu kuljetetaan jalostusketjun 

seuraavaan vaiheeseen, joka voi olla 

hygieniatuotteiden valmistus tai sellumas-

san käyttö nestepakkauskartongin 

valmistamiseen. 

Kaikki, mitä Skutskärin sellutehtaalla 

tuotetaan, myydään markkinoille. Sen 

vuoksi pienikin konekannan käyttövar-

muuden lisäys on erittäin positiivista. 

Panostamme käyttövarmuuden paranta-

miseen ja teemme sen vuoksi kunnossapi-

totyötä proaktiivisesti, jotta löydämme 

poikkeavuudet ajoissa, sanoo Stina Persson. 

Tietojen kerääminen ja seisokkien 

aikataulutus 

Konekanta käsittää noin 4 500 moottoria, 

joista noin tuhannen tilaa valvotaan kan-

nettavalla mittalaitteella vaihtelevin aika-

välein. Kunnossapito-osaston värähtelya-

siantuntijat kiertävät säännöllisesti 

kannettavan SKF Micrologin kanssa kerä-

täkseen tilannetietoja pyörivistä laakereista 

ja muista kriittisistä koneen osista. Väräh-

telyasiantuntijat kirjaavat ja analysoivat 

poikkeamat SKF @ptitude Observer -ana-

lyysiohjelman avulla. Tarkoituksena on 

ohjata suuret korjaukset ja koneen osien 

vaihdot tehtäväksi linjaseisokin tai vuosit-

taisen koko tuotannon pysäyttävän kun-

nossapitoseisokin aikana. Tällöin on seiso-

kin suunnittelu on tehtävä hyvissä ajoin 

valmiiksi ja varaosien oltava paikallaan, jotta 

kaikki sujuu mahdollisimman tehokkaasti. 

Stora Enson Skutskärissä sijaitsevassa sellutehtaassa työsken-
nellään täydellä teholla. Siellä on jo yli vuoden ajan tehty hitaasti 
pyörivän laitteiston online-mittauksia, jotka ovat johtaneet 
onnistuneeseen lopputulokseen.   

– Online-mittaus on antanut meille uutta tietoa laitteiden kun-
nosta sekä parantanut edellytyksiämme suunnitella tarpeellisia 
toimenpiteitä, joilla on todella merkitystä, sanoo tehdaspäällikkö 
Stina Persson.

Stora Enson Skutskärin tehdaspäällikkö Stina 
Persson painottaa kunnossapitotyön pitkäjäntei-
syyden tärkeyttä.

4

FORUM  |  No 33

Online-mittaukset tuottavat tulost



SKF ja kunnonvalvonta

Laakeri sisältää ratkaisevaa tietoa laitteen kunnosta. SKF on tästä syystä maail-

man johtava toimija laajalla kunnonvalvontaa koskevalla kokemuksellaan, joka 

käsittää useimmat teollisuuden alat maailman laajuisesti. Jo 60-luvulla SKF ana-

lysoi hitaasti pyörivän laakerin mallia ennakoidakseen mahdollisia laakerivaurioita. 

Skutskärin kunnonvalvontajärjestelmä koostuu SKF:n IMX-s keskusyksiköstä ja @

Aptitude analysointiohjelmistosta.  Lisäksi tukena ovat SKF:n analysointiasiantun-

tijat.  SKF:n kunnonvalvontajärjestelmä on hienostunut ja luotettava sekä suun-

niteltu kestämään käyttöä ankarissa teollisissa ympäristöissä. Se on monivuotisen 

tutkimuksen ja kehityksen tulos.

Stora Enson sellutehdas 

Skutskärissä sijaitsee 16 km etelään 

Gävlestä. Tehtaassa on noin 

350 työntekijää, ja se käy ympäri 

vuorokauden tuottaen käsiteltyä, 

puolikäsiteltyä ja käsittelemätöntä 

sellua.

SKF:n kunnonvalvontajärjestelmä IMX-s havaitsee laakerivauriot myös akselilta, joka pyörii vain 
muutaman kierroksen minuutissa.

Hitaasti pyörivä laitteisto 

Tuotannossa on myös hitaasti pyöriviä 

laitteita, jotka pyörivät vain muutaman 

kerran minuutissa. Lisätäkseen käyttö-

varmuutta tehtaan johto on päättänyt 

tehdä suuren investoinnin online-järjestel-

mään, joka on tarkoitettu hitaasti pyöri-

ville laitteille. Online-järjestelmä on käy-

tössä keittämisprosessissa, joka koostuu 

kolmesta tuotantolinjasta ja käsittää 20 

kriittistä laitetta. 

Aikaisemmin kunnonvalvonnan mittaa-

jat asettivat magneetilla varustetun 

anturin koneen päälle, mittasivat ja rekis-

teröivät laakerin tilan. Tämä metodi ei 

kuitenkaan antanut riittävää kuvaa laake-

rin kokonaistilasta ja poikkeamista. Väräh-

telyasiantuntija Tomas Mårtensson kertoo, 

että online-mittaus on lähtökohtaisesti 

merkittävästi parempi tapa, jolla on uusia 

mahdollisuuksia ennakoida ja sopeuttaa 

tarvittavia resursseja kunnossapitotehtä-

viä varten.

– Aikaisemmat käsin tehdyt mittaukset 

havaitsivat vaurion juuri ennen konerik-

koa. Nykyisin löydämme vian jo aikaisessa 

vaiheessa, eikä meillä ole ollut uusia 

yllättäviä konerikkoja. Olemme myös oppi-

neet, miten erilaiset poikkeamat 

käyttäytyvät, sanoo Tomas. 

Kierrätys ja online-mittaus

Muutaman sadan metrin päässä selluteh-

taasta sijaitsee biopuhdistuslaitos. Jäte-

vesi ja tuotejäämät kuljetaan putkia pitkin 

tehtaasta suuriin altaisiin, jossa jäteveden  

puhdistaminen tapahtuu bakteerien 

avulla. Puhdistuksen jälkeen jätemassa, 

jota ei voi kierrättää, kuljetetaan poltetta-

vaksi. Viilentävät puhaltimet ovat kriittisiä 

komponentteja, joiden tehtävä on säilyttää 

oikea lämpötila puhdistusprosessissa. Ne 

ovat myös kohteena seuraavassa vai-

heessa online-mittauksen asennuksessa. 

– Olemme hyvin tyytyväisiä online-jär-

jestelmään. Olemme koko vuoden opetel-

leet käyttämään tätä hitaasti käyvälle 

laitteistolle suunniteltua järjestelmää, 

sanoo Stina Persson. Hän painottaa kun-

nossapitotyön pitkäjänteisyyden tärkeyttä. 

– On helppo työskennellä lyhyellä 

tähtäyksellä. Me pyrimme sen sijaan työs-

kentelemään eri lailla ja ottamaan huo-

mioon pitkän tähtäyksen ennakoivat 

toimenpiteet, jotta toimimme alusta alka-

en oikein. Jos esimerkiksi laakeri asenne-

taan huonosti jo alussa, se tulee 

luultavasti pidemmän päälle kalliiksi. 

Tämän haluamme välttää, sanoo Stina.
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SKF vahvistaa tuoteportfoliotaan 
COOPERIN halkaistuilla laakeriyksiköillä 
– Markkinoiden ylivoimaisesti laajin valikoima

Halkaistut laakeriyksiköt soveltuvat 
hyvin käytettäväksi vaikeapääsyisissä 
ja ahtaissa tiloissa. Näissä ympäris-
töissä toimivat joustavat sovellukset 
ovat kysyttyjä sahalaitoksissa, 
sementtitehtaissa sekä merenkulkua-
lan käyttökohteissa.

COOPERIN halkaistujen laakeriyksikköjen 

käytössä on monia etuja. Laakeripesän 

asennus ja irrotus on yksinkertaista. 

Huoltoseisokit ovat todella lyhyitä, koska 

asennus ei vaadi ympäröivien laitteistojen 

purkamista. Asennuksessa ei myöskään 

tarvita monimutkaisia ja kalliita työkaluja. 

Yksikön ollessa paikallaan laakerin ja 

akselin tarkastus on yksinkertaista, mikä 

osaltaan helpottaa myös ennaltaehkäise-

vää kunnossapitoa.

Esimerkkejä halkaistuille laakeriyksiköille 

soveltuvista käyttökohteista ovat puhalti-

met, erilaiset kuljettimet ja merenkulun 

pitkäakseliset sovellukset. Cooper on ollut 

vuodesta 1991 lähtien osa Kaydonia, joka 

kuuluu SKF-konserniin. Suomessa Coo-

per-tuotteita myy yksinoikeudella Oy SKF 

Ab ja valtuutetut SKF-jälleenmyyjät.

Laaja tuotevalikoima kattaa 

asiakastarpeet

Laakeriyksikkö koostuu seuraavista osista: 

laakeri sisä- ja ulkorenkaalla sekä rull-

lastolla, kiinnitysrengas, laakeripesä, tiivis-

teet ja jalusta. Laakeripesävaihtoehtoja on 

useita, esimerkiksi pystylaakeripesä, laip-

palaakeripesä sekä kiristyslaakeriyksikkö. 

Myös tiivisteissä on paljon valinnan varaa. 

SKF tarjoaa markkinoiden laajimman 

valikoiman halkaistuja laakeriyksiköitä. 

vaihteiston akselia. Cooper laakeriyksiköt 

ovat suunniteltu siten, että laakeripesä 

suojaa tiivisteitä ja auttaa pitämään 

voiteluaineen puhtaana pölystä ja muista 

epäpuhtauksista. Tämä parantaa laakerei-

den käyttöikää vaativissa käyttöympäris-

tössä. Nyt kunnossapitohenkilöstö voi 

nopeasti tarkastaa ja voidella kohteen. 

Kunnossapitokustannukset jäävät nykyisin 

huomattavasti pienimmiksi, kun nosturia 

ei tarvitse vuokrata ja vaihtotyö sujuu 

nopeasti.

Rehukuljettimen kunnossapito oli erittäin 

kallista asiakkaalle. Asiakas joutui kuljet-

timen huoltoseisokin ajaksi vuokraamaan 

nosturin siilon katon nostamiseen, jotta 

vaihteiston laakeri pystyttiin vaihtamaan. 

Pölyn takia laakerin käyttöympäristö on 

erittäin haastava, mikä lisää riskiä 

suunnittelemattomista huoltoseisokeista. 

Halkaistut Cooper  laakeriyksiköt olivat 

ratkaisu asiakkaan ongelmille. Nykyisin 

laakerin irrottaminen ja asentaminen 

onnistuu käsin helposti purkamatta 

Kalliit huoltoseisokit jäivät 
historiaan halkaistujen Cooper 
laakeriyksiköiden ansiosta

THE ORIGINAL

SPLIT 
ROLLER 
BEARING

                OVERVIEW

Visit CooperBearings.com

Lisätietoja ja tuote-esitteet löydät koti-
sivuiltamme osoitteesta: www.skf.fi/
cooper. Osoitteessa www.skf.fi/forum 
vastaus voit pyytää lisätietoja ja osal-
listua lukijakisaan.
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Elintarvikealalla työskennellään aktiivisesti 

elintarviketurvallisuuden parantamiseksi 

kaikissa tuotantovaiheissa. Tämä tarkoittaa 

muun muassa sitä, että koko konekanta 

käydään läpi turva-alueiden parantami-

seksi ja laajentamiseksi. Sellaiset kysymyk-

set kuten, miten lisätään vakioratkaisuilla 

elintarviketurvallisuutta ja samalla varmis-

tetaan optimaalinen käyttö ja vähäinen kun-

nossapito, ovat erittäin tärkeitä sekä OEM-

asiakkaille että tuotteiden valmistajille.

SKF lanseerasi ensimmäiset tiivistetyt 

pallomaiset rullalaakerit 1990-luvulla. 

Nämä laakerit saivat heti suuren suosion 

markkinoilla. Valikoimaan kuuluu nykyisin 

yli 100 vakiokokoista laakeria. Tiivistetyt 

laakerit soveltuvat useimpiin erilaisiin koh-

teisiin – hisseistä ja nostureista puhaltimiin 

sekä elintarvike- ja juomateollisuuden 

käyttämiin sovelluksiin. Tiivisteen ansiosta 

laakeri on esivoideltu ja monissa sovelluk-

sissa huoltovapaa, mikä pienentää lian 

sisäänpääsyn riskiä, sekä ennen käyttöä 

että sen aikana. 

Matalampi käyttölämpötila pidentää 

käyttöikää

Pienille tiivistetyille pallomaisille rullalaa-

kereille tarkoitetun tiivisteen uuden raken-

teen ansiosta sekä tiivisteen kitka että 

laakerin kokonaiskitka alenevat. Tämän 

Uusi urakuulalaakeri elintarviketeollisuudelle

Uudistettu tiiviste pidentää pienten tiivistettyjen 
pallomaisten rullalaakerien käyttöikää

Jäätelöä valmistavat koneet vaativat tehokasta 
puhdistusta. Laakeri altistuu näissä kosteissa 
olosuhteissa äärimmäisille lämpötilavaihteluille.

Pienille pallomaisille rullalaakereille suunnitellun tiivisteen uusi rakenne 
alentaa käyttölämpötilaa 20 asteella. Uuden ratkaisun ansiosta myös voite-
luaineen käyttöikä pitenee.

SKF lanseeraa uuden tiivistetyn 
ruostumattoman urakuulalaakerin, 
joka on suunniteltu vastaamaan 
elintarviketeollisuuden tiukkoihin 
puhtausvaatimuksiin. ’SKF Food Line 
Stainless Steel’ -urakuulalaakerit 
sisältävät myös elintarvikkeille 
hyväksytyn voiteluaineen.

Uusi pienten laakerikokojen tuoterak-
enne

Kolme rakennemuutosta ovat johtaneet 
tiivisteiden parempaan suorituskykyyn. 
1  Parempi kiinnitys, joka perustuu 

uudelleen muotoiltuun kolmihuulitii-
visteeseen ja parempaan uriin istu-
vuuteen.

2  Kumipäällysteiset sivupinnat eivät 
naarmuunnu helposti ja ovat korroo-
sionkestäviä. 

3  Uusi tiivistehuuli, jonka huulipaine on 
optimaalinen, vähentää tiivisteen kit-
kamomenttia jopa 50 % säilyttäen 
kuitenkin tiivisteen toiminnan tehok-
kaana.

3
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seurauksena laakerin käyttölämpötila voi 

laskea jopa 20 °C. Laakeri käyttölämpötila 

vaikuttaa oleellisesti voitelurasvan 

käyttöikään. Käyttölämpötilan aleneminen 

tarkoittaa sitä, että laakerirasva kestää 

pidempään eikä laakeri rikkoudu niin 

nopeasti. Tuloksena on laakerin pidentynyt 

käyttöikä, joka monissa sovelluksissa tar-

koittaa, että laakeri on kestovoideltu. Tämä 

puolestaa alentaa kunnossapitokustannuksia.

Matalamman kitkan ansiosta kierrosno-

peudet voivat olla korkeampia

Laakerin kokonaiskitkan alenemisen ansi-

osta on mahdollista nostaa kierrosnopeutta 

ilman, että tiivistehuuli vahingoittuu. Use-

immille laakereille tämä tarkoittaa aiemman 

kierrosnopeusrajan kaksinkertaistumista.1) 

Osoitteessa www.skf.fi/forumvastaus voit 

pyytää lisätietoja ja osallistua lukijakisaan.

1) Uusi raja on asetettu vastaamaan tiivistehuulen maksimaalista liukunopeutta, joka on 10 m/s.

Kuinka sinä haluat 
urakuulalaakerisi?

SKF Food Line

SKF lanseeraa tiivistetyt ruostumattomat 

Food line urakuulalaakerit. Laakereissa on 

uusi sininen tiiviste, joka täyttää virano-

maisten elintarviketurvallisuusvaati-

mukset. Myös voiteluaine on elintarvikete-

ollisuuden hyväksymä. Laakeri toimii 

erinomaisesti märissä ja syövyttävissä 

olosuhteissa ja vähentää saastumisriskiä. 

Tuotettujen elintarvikkeiden jäljittämisen 

ja takaisinvedon riski pienenee, koska tuo-

tantoympäristö on puhdas. 

Ruostumattomien urakuulalaakereiden 

valikoimassa on 19 kokoa, laakerin sisä-

halkaisija on 8-40 mm. Laakerin voi tilata 

myös Solid Oil -versiona.

Osoitteessa www.skf.fi/forumvastaus voit 

pyytää lisätietoja ja osallistua lukijakisaan. 

Tutustu SKF:n urakuulalaakerivalikoimaan 

osoitteessa www.skf.fi/urakuulalaakeri.
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Voittaja SKF FORUM no 32 
Pekka Tamminen, Dinolift Oy

SKF Forum, julkaisija

SKF Sverige AB

Vastaava päätoimittaja

Daniel Werme

daniel.werme@skf.com

Haluatko tietää 
enemmän? 

Mene osoitteeseen  

www.skf.fi/forumvastaus ja valitse 

toivomasi aihealueet niin lähetämme 

sinulle lisätietoja PDF-muodossa.

• SKF TLGB 20 rasvapuristin

• Koko artikkeli: Stora

 Enso Skutskär

• Halkaistut Cooper laakeriyksiköt 

• Uusi urakuulalaakeri 

 elintarviketeollisuudelle

• Tiivistetyt pallomaiset  

 rullalaakerit

Lukijakilpailu SKF FORUM no 33 
Täytä vastauskortti osoitteessa www.skf.fi/forumvastaus 
– ja voit voittaa Scuderia Ferrari -rannekellon. 

Kysymykset:

1.  Pienikokoisissa tiivistetyissä pallomaisissa rullalaakereissa on uusi 
rakenne, joka pienentää kitkaa. Minkä muun asiakashyödyn uusi  
rakenne mahdollistaa?

1. Pidempi käyttöikä ja korkeammat pyörimisnopeudet
X. Pienempi tiivisteiden vuosikulutus
2.  Pienemmät energiakustannukset

2. Mitä laakerianalyysin avulla voidaan selvittää?

1. Laakerin potentiaalinen käyttöikä
X. Laakerivaurion juurisyy
2. Oikea laakerimalli käytössä olevaan sovellukseen

3.  Millaisissa tapauksissa on kannattavaa käyttää halkaistuja  
laakeriyksiköitä?

1. Kun halutaan maksimoida laakerin käyttöikä
X. Kun käyttökohde on vaikeasti tavoitettavassa tai ahtaassa paikassa
2. Kun kaikki muut vaihtoehdot on jo kokeiltu

SKF Koulutukset
Tiesitkö, että SKF tekee myös koulutus-

tarveanalyysejä, joiden tavoitteena on 

kartoittaa henkilöstön nykyiset taidot eri 

osaamisalueilla. Analyysi on suunniteltu 

löytämään alueet, joilla työntekijöiden 

taidoissa on puutteita ja joilla laitoksen 

tehokkuutta voidaan parantaa. 

Tutustu koulutusohjelmaamme osoit-
teessa www.skf.fi/koulutus.


