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Tämän työn tarkoituksena oli tehdä ehdotus yhtenäisestä IT MES-

muutosprosessissa kohdeorganisaatiolle, johon kuuluu kolme eri sellutehdasta. 

Tässä työssä MES tarkoittaa tuotannonohjausjärjestelmää, ja muutosprosessi 

keskittyy pieniin MES-muutoksiin. Organisaation muutosprosessin lähtökohdat 

on selvitetty analysoimalla nykytila ja haastattelemalla organisaatiota. Lisäksi on    

tutkittu muutosprosesseihin liittyvää teoriaa ja selvitetty IT-alalla tunnistettuja 

menettelyitä yhtenäisen muutosprosessiehdotuksen tekemistä varten. 

 

Nykytilan tuloksien analysointi toi esiin jonkin verran keskeisiä puutteita MES-

muutosprosessista. Eri sellutehtailla oli muodostunut käytännön kautta oma 

prosessi muutoksien käsittelyyn, joka ei ollut yhtenäinen eikä se täysin vastannut 

tehtaiden dokumentointia nykyisestä muutosprosessista. Keskeiset puutteet 

liittyivät dokumentoinnin ja järjestelmätestausten tilaan sekä koko 

muutosprosessin kaikkien vaiheiden noudattamiseen ja näiden kehittämiseen. 

 

Tämän työn tuloksena tehtiin ehdotus yhtenäisestä IT MES-muutosprosessista 

kaaviona, joka sisältää prosessin vaiheet, näihin kuuluvat tehtävät, 

hyväksyntäportit ja järjestelmämuutoksien tyypittelyn. Edellä olevien lisäksi 

suositellaan muutokseen kuuluvien yhtenäisten roolien muodostamista tehtaille 

sekä IT-järjestelmätyövälineen käyttöönottoa tukemaan IT MES-

muutosprosessia. Jatkokehityskohteina ovat viestintäsuunnitelman laatiminen ja 

muutosprosessin edelleen kehittäminen järjestelmätoimittajan kanssa.   
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The aim of this master thesis was to create a suggestion of common IT MES 

change management process to the target organisation which consists of three 

pulp mills. MES in this thesis means manufacturing enterprise system and the 

focus is in small MES enhancements. In order to reach the aim, the present state 

was analysed, and interviews were held in the organisation, study of available 

research material was made and different processes in the IT business field were 

searched. 

 

The results of present state analyse showed some shortages in the IT MES change 

management process compared to the research material processes. Results gave 

a picture that all the pulp mills had formed their own change process through 

practise and the process was not common to all mills. The main shortages were 

in the documentation and system testing area as well working according to the 

change process and following all the phases in the process. 

 

As a result of this thesis there was suggested a common IT MES change process 

as a chart which contains phases of the process and the tasks in each phase, 

acceptance gates and different types of system changes. Additionally, 

recommendations were given to form common roles for the change process and 

taking an IT tool into use to support IT MES change management process. Future 

development areas are to develop a change management process further with the 

system supplier and to create a communication plan. 
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1 Johdanto 

Tämä työ tehtiin Stora Enso Oyj:n biomaterials-divisioonan IT-organisaatiolle. 

Tarkoituksena oli tehdä ehdotus yhteisestä prosessista pienten IT MES-järjestelmän 

muutosten käyttöönotosta divisioonaan kuuluville sellutehtaille. MES 

(manufacturing enterprise system) järjestelmä tarkoittaa sellutehtaan 

tuotannonohjausjärjestelmää. Työn taustatutkimusmateriaalia varten tehtiin 

haastattelututkimus sovittuihin divisioonan pohjoismaiden tehtaisiin ja 

hyödynnettiin soveltuvaa teoriatutkimusta, julkisia lähteitä sekä Stora Enson 

tietoja.  Käytännössä pienet IT MES-järjestelmämuutokset määritellään 

toteutuskustannuksen kautta. Pienenä muutoksena pidetään alle 50000 euron 

kertaluonteisia kustannuksia. 

Työn aihe on merkityksellinen biomaterials IT-organisaatiolle, sillä käytännön 

prosessit pienten IT MES-järjestelmämuutosten käyttöönotoissa ovat osittain 

erilaiset eri sellutehdaspaikkakunnilla. Käytännössä Stora Enso Oyj -konsernilla on 

ohjeita projekti- ja muutosjohtamiseen, mutta näitä ei ole käytetty pienten IT MES-

järjestelmämuutosten yhteydessä. Lisäksi sellutehtaat käyttävät keskenään erilaisia 

toimintamalleja omien järjestelmienvastuiden ja menettelytapojen mukaisesti. 

Yhtenäisyyden puutteen takia dokumentaatio muutoksista on erilaista tai 

puutteellista sekä työkuorma, ja vastuut jakautuvat eri tavalla eri yksiköiden IT-

organisaatioiden henkilöiden välillä. 

Työn empiirinen tieto liittyen pieniin IT MES-järjestelmämuutoksiin hankittiin 

pohjoismaisten sellutehtaiden edustajien kautta, jotka ennalta oli määritelty 

haastateltaviksi. Tämän lisäksi hankittiin empiiristä tietoa julkisista lähteistä ja 

yrityksen sisältä, mikä edesauttoi yhtenäisen muutosprosessiehdotuksen 

muodostamisessa tämän työn jatkotoimenpiteissä. Muutosprosessiehdotuksen 

tukimateriaaliksi etsittiin soveltuvaa tutkimusteoriatietoa IT-muutoksiin ja 

muutosprosesseihin liittyen. 

Yrityksenä Stora Enso Oyj on maailmanlaajuinen, joka toimii metsäteollisuuden 

alalla ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10 miljardia euroa. Konserniin kuuluu viisi 

eri liiketoiminta-aluetta, jotka on muodostettu eri tuoteryhmien mukaan. 

Liiketoiminta-alueet ovat consumer boards (kuluttajapakkauskartonki), paper 
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(paperi), packaging (pakkaus), wood products (puu) ja biomaterials 

(biomateriaalit). Biomaterias-divisioona tuotti ja myi 2,6 miljoonaa tonnia 

selluloosaa vuonna 2017. Selluloosaa valmistavat tehtaat sijaitsevat pohjoismaissa, 

Suomessa (Eno ja Kotka) ja Ruotsissa (Skutskär). Näiden lisäksi on kaksi 

yhteishanketta Stora Enson 50% omistajuudella, joista toinen on Uruguayssa 

(Montes del plata) ja toinen Brasiliassa (Veracel). Biomaterial-divisioonaan kuuluu 

myös pilottitehdas Yhdysvalloissa mukaan lukien tutkimusosasto ja toimisto 

Amsterdamissa. 

1.1 Työn tausta 

Yhtenäiselle IT MES-järjestelmämuutosprosessille on ollut tarvetta jo pidempään 

biomaterials-divisioonassa, mutta erilaisista organisaatiomuutoksista ja uusista 

projekteista johtuen, on toteutusta siirretty. On tunnistettu, että muutosprosessin 

tukemiseksi olisi hyödyllistä käyttää IT-työvälinettä muutosten seurantaan ja 

dokumentointitarpeisiin. Ennen IT-työvälineen käyttöä tulisi olla yhtenäinen 

prosessi, jota noudatetaan. Lisäksi ulkoiset asiakasvaatimukset ovat korostaneet 

tarvetta muutosprosessin kehittämiselle. Osa valmistettavista tuotteista toimitetaan 

kriittisiin loppukäyttöihin, jolloin muutosprosessin tulee olla läpinäkyvä. Kaikki 

kriittisen tuotteen laatuun liittyvät muutokset ja siihen sisältyvät vaiheet tulee 

toteuttaa hyväksytysti mukaan lukien tietojärjestelmämuutokset. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoite on tehdä ehdotus yhtenäisestä muutosprosessista kolmelle eri 

pohjoismaiselle sellutehtaalle biomaterials-divisioonassa pienten IT MES-

järjestelmämuutosten läpiviemiseksi. Yhtenäisessä muutosprosessissa pyritään 

ottamaan huomioon kaikkien tehtaiden tarpeet ja kehittämään prosessia, mikäli 

tällaisia tarpeita tulee ilmi.  Yksi käytännön tavoite on myös saada tehtaille 

yhtenäinen sähköinen työväline käyttöön muutosten kokonaishallinnan 

seuraamiseksi. Tuon sähköisen työvälineen hankinta tai rakentaminen ei ole osa 

tämän työn tavoitteita, vaan tavoite on selvittää sen hyötyjä osana varsinaista 

muutosprosessia. Lisäksi tämän työn tavoitteena on tarkastella muutosprosessiin 

liittyviä rooleja sekä kokouskäytäntöjä ja yhtenäistää näitä osaksi kokonaisuutta. 
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Tämän työn pienet IT MES-järjestelmämuutokset koskevat käytännössä tehtaiden 

MES-järjestelmää. Kaikilla tehtailla on käytössä sama Optivision-järjestelmä, 

mutta käyttötapa ja versiot ovat hieman erilaiset. Pienet IT-muutokset määritellään 

kustannusten kautta, mikä tarkoittaa käytännössä alle 50000 euron 

kokonaiskustannusta. Toteutettavat pienet IT-muutokset ovat tehtaiden itsenäisiä 

päätöksiä. Mikäli muutoskustannus on suurempi, tulee päätös toteutukselle hakea 

konsernilta sen vaatimien menettelyiden mukaisesti, ennen kuin se voidaan 

toteuttaa. Tämä diplomityö keskittyy sellutehtaiden omien prosessien hallinnan 

parantamiseen, jolloin sisältö ja siihen liittyvät päätökset tehdään biomaterials-

divisioonassa eikä koko konsernin IT-organisaatiossa. 

Työssä on keskitytty kolmen pohjoismaisen tehtaan IT MES-

järjestelmämuutoksiin, työn ulkopuolelle on rajattu muut biomaterials-divisioonan 

yksiköt. Organisaatiossa on tunnistettu, että Suomen ja Ruotsin tehtaiden 

käytännöissä on selviä eroavaisuuksia sekä puutteita, joihin ensisijaisesti on 

löydettävä ratkaisu yhtenäisen prosessin avulla. Tarvittaessa ehdotettua yhtenäistä 

prosessia voi hyödyntää myös muiden tietojärjestelmien pienissä IT-

järjestelmämuutoksissa sekä muissa tehdasyksiköissä työn valmistuttua, mikäli se 

sellaisenaan soveltuu. 

Työssä on pyritty hyödyntämään Stora Enson määrittämiä IT-muutosjohtamiseen 

ja -prosessikuvauksiin liittyviä malleja sekä muuta yhtiön sisäistä informaatiota 

aihealueeseen liittyen. Stora Enson IT-muutosjohtamismallit koskevat kuitenkin 

isoja IT-muutoksia, joten nämä mallit ovat raskaampia. Tavoitteena on tehdä 

ehdotus, joka tukee yhtiön määrittämiä IT-muutosmalleja yhteneväisyyden vuoksi, 

mikäli se on mahdollista. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tässä työssä selvitettiin haastattelututkimuksen avulla, miten pienet IT MES-

muutokset käytännössä tällä hetkellä toteutetaan. Haastattelut toteutettiin joko 

fyysisesti tai virtuaalisesti ja yhteensä haastateltiin yhdeksän ennalta valittua 

henkilöä. Henkilövalinta tehtiin asiatuntemuksen perusteella, jotta on mahdollisuus 

saada tietoja kattavasti aiheeseen liittyen. Jokaisen tehtaan IT-päällikkö ehdotti 

oman tietämyksensä perusteella sopivat, asiaa tuntevat henkilöt haastateltaviksi. 
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Saatujen tutkimustietojen avulla pyrittiin selvittämään ja tunnistamaan 

muutosprosessin puuttuvat ja ylimääräiset vaiheet. Tutkimustulokset kirjoitettiin 

auki, ne analysoitiin sekä näiden tietojen perusteella tehtiin ehdotus yhtenäisestä 

muutosprosessista. Ehdotuksen tukemiseksi hyödynnettiin Stora Enson materiaalia 

aiheeseen liittyen ja sovellettiin löydettyä teoriatutkimusmateriaalia, standardeja 

IT:lle sekä vertailevaa esimerkkiä Uruguayn yhteishanketehtaalta. 

1.4 Raportin rakenne 

Tämä raportti koostuu johdannosta, teoriaosasta, tutkimusosasta, tulosten 

analyysista, jatkotoimenpide-ehdotuksista ja loppuyhteenvedosta. Tutkimusosiossa 

esitellään muutoshallintaan liittyvän tutkimuksen peruskäsitteitä, 

muutostutkimusta, muutosprosesseja ja julkisista lähteistä löydettyjä aineistoja IT-

muutosprosesseista.  Empiirisessä tutkimuksessa tarkastellaan yrityksen sisältä 

löytynyttä materiaalia aihealueesta sisältäen tehtaiden IT-toimintojen nykytilan 

kuvauksen, jossa kuvataan nykyistä IT-organisaatiota, sen visiota, tehtaan IT-

ympäristöä ja muutoshallinnan prosessia.  

Tämän työn tuloksiin liittyen kuvataan toteutunutta tutkimusmenetelmää, 

haastatteluiden toteutusta ja arvioidaan saatujen tietojen riittävyyttä sekä 

kattavuutta. Tutkimustuloksissa arvioidaan tulosten edustavuutta koko 

organisaatioon nähden sekä verrataan tuloksia teorioihin että empiiriseen 

materiaaliin. Jatkotoimenpiteissä ja suosituksissa ehdotetaan ratkaisua yhtenäisestä 

IT MES-muutosprosessimallista, joka on muodostunut kaiken tässä työssä 

käsitellyn taustatutkimusmateriaalin avulla. Yhteenvedossa summataan työhön 

liittyviä asioita ja arvioidaan kehityskohteita, joilla MES-muutosprosessia voidaan 

edelleen kehittää, ja millaista tutkimusta lähitulevaisuudessa tulisi MES:n osalta 

tehdä. 
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2 Muutosjohtamisen tutkimus 

Tämän työn tarkoituksena on tehdä ehdotus yhtenäisestä muutosprosessi kaikille 

kolmelle tehtaalle MES-muutoksien osalta. Lopullisen ehdotuksen tekemistä varten 

on tarkasteltu tukimateriaalina muutosjohtamiseen liittyvää tutkimusta, 

muutosprosesseja ja näiden työvälineitä. 

2.1 Muutoksen teoria ja muutosmallien tutkimus 

Muutoksen tutkimuksen tunnistettuja tieteenhaaroja ovat sosiologia, psykologia, 

johtaminen, sekä tekniikan ja teollisuuden johtaminen. (Al-Haddad et al., 2015). 

Kurt Lewinin (1890-1947) kehittämää muutosteoriaa on käytetty paljon 

muutosjohtamisen tutkimuksen ja kehittämisen perusteena. Kurt Lewinin teoriaa on 

myös kyseenalaistettu, koska teoriasta ei ole löytynyt yksiselitteistä kirjallista 

materiaalia. Tietolähteiden mukaan Lewin on määrittänyt muutosprosessin 

koostuvan kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa sulatetaan (unfreeze) 

nykyiset menettelyt ja tavat. Lewin katsoi tärkeäksi rikkoa muodostunut 

itsetyytyväisyys ja omahyväisyys auki nykytilanteesta. Toinen vaihe muutoksessa 

on liikkuminen (moving), jolloin varsinainen muutos tapahtuu ja kolmantena 

vaiheena on uudelleen jäädytys (refreezing). Viimeinen eli kolmas vaihe tapahtuu 

silloin, kun uudesta asiasta on tullut normi ja se on vakiintunut käytäntöön. (Burnes 

& Bargal, 2017); (Cummings et al., 2016) 

Cumming et al. (2016) pyrkivät tutkimuksellaan avaamaan muutosprosessin 

tutkimukselle uusia suuntauksia tulevaisuudessa. Kirjoittajien näkemyksen mukaan 

Kurt Lewinin teoria on omaksuttu ja hyväksytty muutosprosessin teorian perustaksi 

ilman tieteellistä todistusta, ja heidän mukaansa Lewin on aineistoissaan esitellyt 

ainoastaan ensimmäisen vaiheen muutosprosessista (unfreezing). Kuitenkin on 

yleisesti tunnustettu, että Lewinin teoriassa on kolme vaihetta, joita yleisesti 

käytetään muutostutkimuksessa. Artikkelissa on koostettu eri tutkijoiden tekemiä 

näkemyksiä muutosprosessin vaiheista eri aikakausina ja nämä ovat nähtävillä 

kuvassa 1. (Cummings et al., 2016) 
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Kuva 1. Eri aikakausien muutosprosessit eri henkilöiden esittämien teorioiden 

mukaan. (Cummings et al., 2016) 

Kirjallisuudesta ja tutkimuksesta löytyy paljon useita eri muutosmalleja 

organisaatioille ohjaamaan sekä ohjeistamaan muutoksissa. Muutosmalleja on 

yhdistetty eri aikakausilta ja kehitetty edelleen erilaisiin tarpeisiin. Mento et al. 

(2002) ovat tutkimuksessaan yhdistäneet Kotterin 1995 kehittämän mallin, Jick’sin 

taktisen 10 kohdan mallin muutoksen toteuttamiseen sekä General Electricsin 7 

askeleen muutoskäynnistys prosessin. (Mento et. al, 2002) 

Tutkimuksessaan Mento et al. (2002) esittelevät 12 vaiheisen muutosmallin ja 

puolustusteollisuusyritys Fortune500:n käytännön muutosprosessiin. Nämä 12 

muutosvaihetta ovat seuraavat (Mento et. al, 2002): 

1. Ideoi ja kuvaa konteksti 

2. Määrittele muutoksen aloite 

3. Arvioi ilmapiiri muutokselle 
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4. Kehitä muutossuunnitelma 

5. Etsi sponsori ja kehitä sponsoria 

6. Valmistele kohdeyleisö muutoksen vastaanottamiselle 

7. Luo kulttuurinen malli kestävän muutoksen pohjaksi 

8. Kehitä ja valitse muutosjohtamistiimi 

9. Luo lyhyen aikavälin voittoja motivoinniksi 

10. Viesti muutoksesta strategisesti ja jatkuvasti 

11. Mittaa muutoksen edistymisen pyrkimyksiä 

12. Integroi opitut asiat reflektoimalla koettuun (Mento et. al, 2002) 

Mento et al. (2002) rakensivat nämä muutosmallin vaiheet etenkin ajatellen 

tulevaisuuden johtajia, joiden tulee olla valmiina tekemään päätöksiä monessa eri 

roolissa ja alati muuttuvassa ympäristössä. Muutosmallin on tarkoitus tukea 

johtajien työtä ja tarjota työväline menestykselle. (Mento et. al, 2002): 

Nilakant ja Ramnarayan (2008) kirjoittavat neljästä tehtävästä, jotka kuuluvat 

heidän kuvaamaan muutosmalliin. Muutosmallin keskiössä on muutosagentti, 

jonka tehtävä organisaatiossa on saada organisaatio haluamaan muutosta. 

Kirjoittajien muutosmalli perustuu Kurt Lewinin ja Edgar Scheinin teorioiden 

pohjalle. Nämä neljä tehtävää muutosmallissa ovat: 

1. Muutoksen arvostaminen (appreciating change) 

2. Tuen saatavuus (mobilizing support) 

3. Muutoksen toteuttaminen (executing change) 

4. Muutoskyvykkyyden rakentaminen (building change capability) (Nilakant & 

Ramnarayan, 2008) 

Nilakant ja Ramnanarayan (2008) tuovat esiin erityisesti kohdan kolme, muutoksen 

toteuttaminen (executing change), sillä tämä tehtävä yleisesti ottaen aliarvioidaan 

organisaatioissa. Muutoksen toteuttamiseen vaadittavaa aikaa ja resursseja ei osata 

arvioida, kun samanaikaisesti tulee vastata päivittäisiin muihin tehtäviin. Tämä voi 

johtaa muutosprosessin rikkoutumiseen, kun toteutuksen tehtäville ei ole aikaa. 

Tähän liittyvät myös puutteet organisaatioiden tekemässä koordinoinnissa sekä 

tehtävien integroinnissa. Kirjoittajien mielestä on olemassa kolme tärkeää tehtävää, 

joiden avulla muutoksen toteuttaminen onnistuu: 
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1. Luo linkkejä organisaation tehtävien välillä (create cross‐functional linkages in 

organizations) 

2. Linjaa politiikat, menettelyt ja poista rakenteelliset esteet suoritukselle ja 

muutokselle (align policies, procedures and remove structural impediments to 

performance and change) 

3. Luo uusia rutiineja jatkuvalle parantamiselle (create new routines for 

continuous improvement) (Nilakant & Ramnarayan, 2008) 

Organisaatioiden rakenteiden pitäisi tukea avoimuutta organisaatioiden välillä ja 

johtajien pitäisi tukea vastuullisuutta sekä luovuutta organisaatioissa. 

Palkitseminen on yksi tekijä, jolla voidaan motivoida työntekijöitä 

työskentelemään organisaatiomuutoksen puolesta. Organisaatioissa muodostuneet 

rutiinit voivat olla esteenä muutokselle, sillä ne ovat ajan saatossa muotoutuneet 

toimiviksi käytännöiksi ja toteuttavat tarvittavat tehtävät. Organisaatioissa tulee 

tunnistaa nämä rutiinit, sillä ne ovat esteenä tehokkaalle muutokselle, ja luoda 

noiden rutiinien tilalle uusia rutiineja sekä vakiinnuttaa ne ajan kuluessa. (Nilakant 

& Ramnarayan, 2008) 

2.2 Muutosjohtamisen määrityksiä 

Tänä päivänä muutoksesta on tullut normi tiedonhallintapalveluissa (information 

services). Voidaan sanoa, että vain muutos on pysyvää. Laajemmin 

liiketoiminnassa on katsottu muutoksen olevan ainoa keino pysyä kehityksessä 

mukana ja vastata globaalisti tapahtuvaan kehitykseen. Monesti globaalikehitys on 

sellaista, mikä ei ole välttämättä liiketoiminnan tekijöiden hallinnassa. Tämän takia 

onkin muutoksien suhteen tärkeänä pysyä proaktiivisena sekä dynaamisena. 

Tiedonhallintapalveluiden (information services) muutoksen ominaispiirteet tänä 

päivänä ovat nähtävillä kuvassa 2. (Pugh, 2016) 
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Kuva 2. Muutoksen ominaispiirteet tiedonhallintapalveluissa (Pugh, 2016) 

Teknologian kehitys on lisännyt tiedon fyysistä saatavuutta merkittävästi, mikä on 

luonut organisaatioihin uusia tiedonhallintapalveluihin liittyviä tehtäviä, joita siellä 

ei ennen ole ollut. Tämän lisäksi käyttäjäoikeudet sekä hallinta tietojen 

saatavuudesta on monimutkaistunut merkittävästi, ja se on luonut uusia tehtäviä 

digitaalisien oikeuksien hallintatehtäviin. Teknologian kehitys on myös luonut 

potentiaalia dynaamisen muutoksen mahdollisuudelle tiedonhallintapalveluissa. 

(Pugh, 2016) Seuraavassa kuvassa 3. on nähtävillä teknologian vaikutukset 

muutoksen ominaisuuksiin. (Pugh, 2016) 
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Kuva 3. Muutoksen ominaisuudet kehittyneen teknologia vaikutuksesta. (Pugh, 

2016) 

Organisaatioiden ollessa jatkuvassa muutoksessa, on todettu, etteivät organisaatiot 

voi hyödyntää vain yhtä muutosmetodia tai prosessia, vaan sitä on jatkuvasti 

peilattava vallitsevan ympäristön tilaan. Muutoksen tyypin määrittely edesauttaa 

johtajia valitsemaan soveltuvan metodin muutoksen johtamiseksi. Kun muutoksen 

tyyppi on määritetty, tiedetään muutoksen ominaisuudet. Tällöin tulee peilata 

muutoksen tyyppiä muutosmetodeihin, jotta voidaan saavuttaa tarvittavat tulokset 

valitsemalla oikea metodi muutoksen tyyppiin nähden. Tutkimus on osoittanut, että 

mitä tarkemmin peilaus tehdään ja valitaan muutosmetodi oikein muutostyyppiin 

nähden, päästää paremmin haluttuun lopputulokseen. (Al-Haddad et al., 2015) 

Muutokseen liittyvässä kirjallisuudessa on tunnistettu neljä siihen liittyvää osa-

alueita ja näitä ovat muutostyypit, muutoksen mahdollistajat, muutosmetodit sekä 

muutoksen tulokset. Nämä osa-alueet muutoskirjallisuudesta ovat nähtävillä 

kuvassa 4. (Al-Haddad et al., 2015). 
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Kuva 4. Muutoksen osa-alueet, joita on tunnistettu kirjallisuudessa. (Al-Haddad et 

al., 2015). 

Muutostyypeille on tunnistettu eri dimensioita ja näitä on joko kaksi tai kolme eri 

tutkijoiden määritelmien mukaan. Meyer et. al (1990) on tunnistanut kaksi 

dimensiota: taso ja ajankohta. Tasolla mitataan, tapahtuuko muutos 

organisatorisella vai teollisella tasolla. Ajankohdalla tarkoittetaan jatkuvaa tai 

epäjatkuvaa muutosta. Edellä mainittujen lisäksi Goes et al. (2000) on määrittänyt 

kolmannen dimension, joka on muutoksen tila. Muutoksen tila tarkoittaa joko 

determinististä ja määritettyä tai generatiivista ja vapaaehtoista.  (Al-Haddad et al., 

2015). 
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3 IT-muutosprosessien tutkimuksia 

On tutkittu, että organisaation kehityksen ja IT-toteutusten muutosjohtamisen 

huomiointi on johtanut myönteisiin vaikutuksiin tuottavuudessa, 

työtyytyväisyydessä ja muissa työasenteissa. Systemaattinen tapa ja 

prosessikeskeinen lähestyminen organisaatiomuutoksiin mahdollistaa yhteistyötä 

johtajien, päälliköiden ja henkilöstön välillä teknologian tai liiketoiminnan 

muutosprosesseissa. Tutkimuksissa on myös todettu, ettei laitteistoteknologian 

hankinta itsessään luo organisaation menestystä, vaan integrointi organisaation 

muutosprosessiin luo menestymisen mahdollisuuksia. Teknologiahankkeissa on 

tärkeää saada käyttäjät mukaan jo toteutuksen suunnittelun alkuvaiheessa. 

Tietojärjestelmät tai teknologia ei toimi itsessään, vaan siihen vaikuttavat ihmiset 

ja päinvastoin.  (Hornstein, 2008) 

Perinteisesti IT-työn tavoitteet on nähty ohjelmiston toimituksena sovitussa 

aikataulussa, budjetissa ja määritellyin spesifikaatioin. Painoarvoa on annettu 

spesifikaatioihin sekä tarvittaviin IT-kykyihin, samoin kuin IT-muutoshallintaan. 

Seuraavassa kuvassa 5. on nähtävillä perinteinen IT-käyttöönottoprosessi 

vaiheittain näille asetettuihin tavoitteisiin nähden. Painoarvo kaikissa vaiheissa 

keskittyy teknisiin asioihin. (Cameron & Greene, 2009) 

  

Kuva 5. Perinteinen kuva IT-käyttöönottoprosessista vaiheittain. (Cameron & 

Greene, 2009) 
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IT-perusteisessa muutoksessa on kyse prosessimuutoksesta. Se tarkoittaa 

käytännössä, että ihmiset tekevät asioita eri tavalla, eri panoksin ja tuotoksin kuin 

aikaisemmin. Uusia järjestelmiä otetaan käyttöön tehokkuuden parantamiseksi tai 

luodaan innovoinnille mahdollisuuksia eikä pelkästään automatisoida sitä uusiksi, 

mikä on jo olemassa. Täten, lähes aina IT-muutoksessa tapahtuu prosessimuutos. 

Prosessimuutokseen voi liittyä myös olemassa olevan kulttuurin muutos 

organisaatiossa. Uusi IT-järjestelmä tai siihen liittyvä muutos ei itsessään takaa 

minkäänlaista muutosta valitsevaan käyttäytymiseen. Jotta käyttäytymiseen 

saadaan muutos, saatetaan tarvita radikaali kulttuurimuutos tiedonjakamiseen 

liittyen. (Cameron & Greene, 2009) 

Muutoksessa ei ole pelkästään kyse ohjelmistoista, prosessista ja laitteista, vaan 

olennaista siinä on ihmisten käyttäytyminen ja tiedon jakamiseen tavat. Tietoon 

liittyy useita faktoja organisaatioissa, kuten tiedosta välittäminen, joka on ihmisillä 

eikä tietokoneissa. Päälliköt haluavat mieluiten saada tiedot ihmisiltä, jotka lisäävät 

tietoon tulkintaa sekä kontekstia. Ihmiset eivät todennäköisesti muuta 

käyttäytymistään, mikäli tieto ja sen hallinta on kovin monitahoista ja 

yksityiskohtaista. Jos tiedon ajatellaan olevan rahaa ja valtaa, tällöin ihmiset eivät 

kovin helposti jaa tietoa. Ihmisten pitää myös oppia ensin kommunikoimaan 

keskenään kasvotusten, jotta kommunikointi voi onnistua tietokoneiden 

välityksellä. Ihmisten halukkuus käyttää jotakin tietomuotoa on suoraan 

verrannollinen siihen, miten paljon he ovat olleet sitä määrittelemässä tai luottavat 

niihin, jotka ovat määritelleet tiedon. Ihmiset ovat tärkeitä tiedonlähteitä sekä 

integroijia, joten heidän tulisi olla osa mahdollisesti luotavia tietokarttoja.  

(Cameron & Greene, 2009) 

Altamony et al. (2016) ovat tutkineet muutosjohtamisen kriittisiä menestystekijöitä 

koskien organisaatioiden onnistunutta ERP-käyttöönottoa. Tutkimuksessa todettiin 

viisi pääkategoriaa, joihin menestystekijät liittyvät. Nämä kategoriat ovat 

muutosjohtaminen, ylimmän johdon tuki, liiketoimintaprosessin uudelleen 

järjestely, toimittajan tuki ja käyttäjän osallisuus. Kategorioiden lisäksi ehdotetaan 

näkökulmia ERP-liitännäiseen muutosjohtamiseen, jonka viitekehykseen sisältyy 

kolme eri vaihetta. Nämä vaiheet ovat tiedon muodostaminen, strategian 

toteuttaminen ja tilan arviointi. Edellä mainitut ovat nähtävillä kuvassa 6. Kuvassa 
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pyritään havainnollistamaan, miten tietoisuus järjestelmästä, järjestelmää kohtaan 

olevista tunnetiloista sekä järjestelmän omaksumisesta käyttäjien toimesta toteutuu 

muutosjohtamisen strategian ja johdon tuen avulla. (Altamony et al., 2016) 

 

Kuva 6. Kuvassa on nähtävillä eri näkökulmia sekä vaiheita ERP-

muutosjohtamiseen liittyen (Altamony et al., 2016) 

Ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki ovat olennainen tekijä ERP-projekteissa. 

Aladwani (2001) on tutkimuksessaan tarkastellut muutosjohtamisen strategioita 

menestyksekkääseen ERP-käyttöönottoon, ja siinä todennut ylemmän johdon 

tehtäviä muutosvastarintaa ajatellen. Nämä tehtävät ovat: 

• Tutkia käyttäjien tarpeet ja rakenteet sekä ymmärtää näissä potentiaaliset 

vastustusta aiheuttavat asiat 

• Käsitellä eri tilanteet niihin sopivilla strategioilla, jotta ERP:in voi esitellä 

menestyksekkäästi 

• Arvioida muutosjohtamispyrkimysten status (Aladwani, 2001) 

Johdon tuki ja sitoutuminen ovat edellytyksiä, jotta ERP-vastaanotto 

organisaatiossa voi olla myönteinen. Jotta tuki ja sitoutuminen näkyy 
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organisaatiossa, tarvitaan viestintää sekä erilaisia tehtäviä johdolta. Nämä asiat ovat 

nähtävissä kuvassa 7. (Aladwani, 2001) 

  

 

Kuva 7. Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen sekä siihen liittyvät tehtävät ERP-

käyttöönoton omaksumiseen. (Aladwani, 2001) 
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4 Käytössä olevia IT-muutosprosessityökaluja 

Edellisissä luvuissa on kuvattu muutosjohtamisen taustaa, tutkimusta, prosesseja 

sekä siihen liittyviä vaiheita ja organisaatioon kohdistuvia tarpeita, 

menestyksekkääseen muutosjohtamiseen. Tässä luvussa tarkastellaan työkaluja, 

joilla voidaan hallinnoida sekä seurata tehtäviä IT muutoksia organisaatiossa sekä 

niihin liittyviä asioita eri tutkimusten kautta. 

Navarro et al. (2018) ovat koostaneet yhteen, miten CNES (French space agency) 

hallinnoi ohjelmistomuutoksia itse kehittelemien työvälineiden avulla. Jokaisella 

työvälineellä tulee olla identifioitu numero, kunnossapitopäällikkö sekä 

arkistointipaikka. Tehdyt muutokset tallennetaan itse työvälineeseen ja työvälineet 

viedään omalle referenssiserverille, jossa ne validoidaan. Tällöin konfigurointi 

pysyy hyvin hallinnassa. Käyttäjä- ja asennusmanuaali tehdään yksityiskohtaisella 

tasolla ja suunnittelu, testaussuunnitelma sekä spesifikaatio dokumentoidaan, 

jolloin dokumentointi pysyy kunnolla hallinnassa. Ohjelmistotuotteissa käytetään 

koodaussäännöstöä, joka voidaan tarkastaa omista referenssikoodaus käsikirjoista, 

ettei sääntöjä rikota. Viimeinen pakollinen tehtävä on validoida statuksen 

kontrollointi, mikä käytännössä tarkoittaa testivalmiuden arviointia, 

testikonfigurointia, testisuunnitelmaa ja raporttia. Edellä mainittu prosessi on 

käytössä CNES:n projekteissa, jossa tätä kutsutaan laadulliseksi lähestymistavaksi. 

Tällöin CNES voi tarjota takuun luotettavista, turvallisista ja tehokkaista 

ohjelmistotyövälineistä. (Navarro et al., 2018) 

Perinteisesti CNES on käyttänyt ohjelmistokehityksessä V-mallista sykliä, joka 

koostuu yhdeksästä pääaskeleesta. Kehityksen V-malli on nähtävillä kuvassa 8. 

(Navarro et al., 2018) 
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Kuva 8. Ohjelmistokehityksen vaiheet sekä tehtävät (Navarro et al., 2018) 

V-kehitysmallissa on CNES:n mukaan yhdeksän oleellista askelmaa ja ne ovat 

seuraavat: 

1)  Tarpeet (Requirements). Ensimmäisessä askelmassa määritetään tarpeet sekä 

tehdään järjestelmäanalyysi, jotta voidaan määrittää toiminnallisuudet kattamaan 

käyttäjien tarpeet. Näistä tehdään tarve- ja analyysidokumentti, 

hyväksyntätestausdokumentti luodaan samalla.  

2) Järjestelmäsuunnittelu (System design). Hyödynnetään tarvekuvausta, jonka 

avulla tehdään ohjelmistovaatimusdokumentti, joka muun muassa sisältää tiedon 

tasot sekä järjestelmän logiikan. Lisäksi luodaan validointitestauspohja. 

3) Suunnitteluarkkitehtuuri (Architecture Design). Luodaan spesifikaatiot, joissa 

kuvataan sisäiset ja ulkoiset integraatiorajapinnat. Lisäksi luodaan vastaavat 

integraatiotestauspohjat. 

4) Moduulisuunnittelu (Modules design). Yksityiskohtainen 

ohjelmistosuunnitelma määritellään tarkasti suunnitteludokumenttiin. 

Yksikkötestauspohja luodaan. 
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5) Käyttöönotto (Implementation). Tässä vaiheessa ohjelmisto on tuotettu ja tämä 

tulee olla valmiina ennen testejä. 

6) Yksikkötestaus (Unit tests). Nämä testaukset käsittävät pääasiassa ohjelmiston 

toiminnallisuudet ja testauksella tulisi eliminoida suurin osa poikkeavuuksista. 

7) Integraatiotestaus (Integration tests). Nämä testaukset kattavat kaikki 

ohjelmiston rajapintaintegraatiotestaukset. 

8) Järjestelmätestaus (System tests). Kaikki validointitestaukset suoritetaan mukaan 

lukien suorituskyky ja taantumistestaukset. 

9) Hyväksyntätestaus (Acceptance tests). Käyttäjätestaus, jossa oletetaan 

järjestelmän toimivan todellisessa ympäristössä todellisella datalla. Mikäli nämä 

käyttäjätestaukset ovat menestyksekkäät, on järjestelmä valmis 

käyttöönotettavaksi. (Navarro et al., 2018) 

Edellä mainittujen askeleiden lisäksi huolehditaan laadullisesta näkökulmasta, joka 

koostuu neljästä pääkohdasta: identifiointi, tallennus (eri versiot serverille), 

testaus/validointi ja dokumentaatio. Nämä pääkohdat ovat nähtävillä kuvassa 9., 

jossa eritellään tarkemmin työkalun kriittisyyttä ja siitä seuraavia tarpeita eri 

vaiheisiin. Mikäli kriittisyysaste on sekundäärinen, dokumentaatio ja testaus on 

mahdollista tehdä kevyempänä kuin kriittisissä työkaluissa. (Navarro et al., 2018) 
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Kuva 9. Laadullinen lähestyminen neljän pääkohdan kautta (identification, record, 

test/validation, documentation). (Navarro et al., 2018) 

Wang et al. (2006) esittävät, että järjestelmäprosessi on liitoksissa 

liiketoimintaprosessin kanssa. Prosessien yhteydet toisiinsa ovat nähtävissä 

kuvassa 10. Oletuksena on, että liiketoimintaprosessi osaltaan määrittelee 

järjestelmän kehitysprosessia. Tällöin organisaation tulee tuntea 

liiketoimintaprosessinsa, jotta on mahdollista valita sopiva 

järjestelmänkehitysprosessi. Näiden prosessien välinen suhde voi vaikuttaa siihen, 

kuinka korkealla tai matalalla tasolla se vaikuttaa järjestelmäkehitysprosessiin. 

Esimerkiksi, korkean tason vaikutus voi olla kehitysmenetelmä, kuten 

vesiputousmalli (waterfall) tai ketterämalli (agile) ja matalan tason vaikutus voi olla 

järjestelmän määrittely- tai testausmenetelmä. (Wang et al, 2006) 
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Kuva 10. Järjestelmäkehitysprosessin suhde liiketoimintaprosessiin (Wang et al, 

2006) 

Järjestelmämuutoksissa kansainvälisissä organisaatioissa on pääasiassa kyse 

asiakastarpeista, toiminnallisuuksien parantamisesta, muutoksesta suunnitelmassa 

tai strategiassa, puuttuvien tarpeiden lisäämisestä tai tarpeiden kirkastamisesta sekä 

päällekkäisyyksien poistamisesta. Kansainvälisten yritysten järjestelmätarpeiden 

muutosprosessista ei ole ollut mallia ja sellainen esitettiin Khan et al (2012) 

tutkimuksessa. Tutkimuksen pohjalta on esitetty kuvassa 11. nähtävä kaavio, jossa 

on nähtävillä muutoksen etenemisen vaiheet ja siihen liittyvä viestintä sekä 

näkyvyys kansainvälisen organisaatioiden eri yksiköissä. 
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Kuva 11. Muutoksen eteneminen vaiheittain ja siihen liittyvä viestintä 

kansainvälisen organisaation yksiköissä. (Khan et al., 2012) 

Cisco systems toimii IT-alalla ja yrityksenä se pitää muutoshallintaa tärkeänä 

välineenä, jonka avulla voidaan seurata sekä standardimetodien ja menettelyiden 

käyttöä että töiden edistymistä nopeasti ja tehokkaasti. Samalla huolehditaan, että 

kaikki muutokset tallennetaan, liiketoimintariskit minimoidaan ja tehdyt muutokset 

ovat luvanvaraisia sekä linjassa yrityksen liiketoiminnan tarpeiden että tavoitteiden 

kanssa. (Santos & Quilliam, 2015) 

Ciscon muutoshallinta käsittää hyväksymismenettelyprotokollan, mikä tarkoittaa 

muutoshyväksynnän tekemistä yrityksen johdossa. Laajuus, valtuutus ja 

hyväksyntä, testausvaatimukset sekä tehtävien erittely ovat protokollan pääkohdat. 

Laajuuteen kuuluvat muutostyypit ja siihen liittyvät järjestelmät, jotka ovat osana 

protokollaa. Protokollassa tulee ilmentyä myös muutokset, jotka ovat protokollan 

ulkopuolella ja näiden dokumentaatio sekä hyväksyntä. Testausvaatimuksiin 

kuuluu käyttäjien ja järjestelmän omistajan tekemät testit hyväksytysti ennen 

muutoksen siirtoa tuotantoympäristöön. Kaikki muutokset tulee olla jäljitettävissä 
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ja dokumentoituna muutosten hallintajärjestelmään. Muutoksien tilaa voidaan 

seurata hallintajärjestelmässä ja tyypilliset tilat ovat avoinna, työn alla, hyväksytty, 

hyljätty, suljettu ja peruttu. Muutosprosessiin liittyy erilaisia rooleja ja näitä ovat 

muutoksen aloittaja (change initiator), muutoksen omistaja (change owner), 

muutoksen hallintaneuvosto (change advisory board) sekä muutoksen toteuttaja 

tiimi (implementation team). Muutosten hallintajärjestelmän sekä protokollan 

lisäksi Cisco tähdentää, että menestyksekkääseen lopputulokseen pääsemisessä on 

olennaisinta hyvä suunnittelu. (Santos & Quilliam, 2015) 

Osterhage (2014) kuvaa käyttöönottoprojektin vaiheita, johon osallistuu IT-

toimittajan sekä asiakkaan osapuolet. Nämä vaiheet ovat nähtävillä kuvassa 12. 

Jotta käyttöönotossa päästään laadulliseen lopputulokseen, ovat kaikki vaiheet 

olennaisia ja tärkeitä noudattaa. Käyttöönoton vaiheet ovat pyyntö, muutos, virhe 

ja laadunhallinta. Laadunhallintaan kuuluvat hyväksynnän koordinointi, 

käyttöönottovalmiuden arviointi sekä pilotointi. Osana muutoshallintaa ovat 

muutospyynnöt ja taloudelliset riskit, jotka ovat nähtävillä kuvassa 13. 

Muutospyynnöt voidaan kategorisoida kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat 

pelkistäminen, modifikaatio ja parannus. Muutosten yhteydessä tulee aina arvioida 

kustannukset ja niihin sekä toiminnallisuuteen liittyvät riskit, jotta toiminnallinen 

järjestelmä pysyy vakaana ja organisaatio voi tarvittaessa varautua taloudellisiin 

riskeihin. (Osterhage, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Järjestelmän käyttöönottoprojektin hallintaan kuuluvat vaiheet ja 

vaiheisiin liittyvät tehtävät. Laadunhallintaan liittyvät tekijät mainittuina erikseen. 

(Osterhage, 2014) 
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Kuva 13. Muutospyyntöön liittyvät kategoriat ja kustannusten sekä riskien arviointi 

käytettävään järjestelmään liittyen. (Osterhage, 2014) 
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5 Eri organisaatioiden IT-muutosjohtamismallit 

Tässä kappaleessa käsitellään julkisista lähteistä löydettyjä liiketoiminnan IT-

muutosjohtamismalleja sekä Stora Enson organisaation sisältä löydettyjä malleja. 

Nämä esiteltävät asiat ovat yleisesti käytössä oleva kansainvälinen IT-standardi, IT-

business forumin tarjoamat mallit, Uruguayn Montes del Plata tehtaan malli, Stora 

Enson muutosjohtamismalli sekä Stora Enson olemassa oleva IT-työväline 

muutoksien käsittelyyn ja seurantaan. Näitä malleja pyritään hyödyntämään tämän 

työn jatkotoimenpide-ehdotuksissa, jossa esitellään ehdotus muutosprosessista 

pienille MES-muutoksille pohjoismaisilla sellutehtailla.  

5.1 Kansainvälinen IT-standardi 

Kansainvälisesti on olemassa useita eri IT-standardeja, jotka käsittävät IT-

toimintojen hallintamalleja. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

on kansainvälisesti tunnettu ja sitä käyttävät hyödykseen miljoonat ammattilaiset. 

Se on laajalti hyväksytty lähestymistapa IT-palvelunhallintaan (ITSM), joka tarjoaa 

parhaita käytäntöjä koottuina yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. (Axelos, 2019) 

Muutosjohtaminen on vain yksi osa ITIL-prosessien hallintamalleja. Kuvassa 14. 

on nähtävillä koko ITIL-palvelustrategia ja sen osiot. ITIL-muutosjohtamisen 

prosessi on suunniteltu ymmärtämään ja minimoimaan riskejä tehtäessä IT-

muutoksia. On nähty, että liiketoiminnalla on kaksi pääodotusta IT-palveluiden 

tuottamiselle. Nämä odotukset ovat vakaa, luotettava ja ennustettavissa oleva 

palvelu sekä palveluiden nopea muutoskyky vastaamaan kehittyviä liiketoiminnan 

tarpeita. IT-muutosjohtaminen käsittää useita menettelyitä ja näitä ovat muutoksen 

arviointi, suunnittelu, hyväksyntä, toteutus ja sulkeminen. Muutokset jaetaan 

kolmeen kategoriaan ja nämä ovat standardi, normaali ja hätätapausmuutokset. 

ITIL-menettelyiden aloittaminen vaatii ensin roolien nimittämistä organisaatiossa. 

Nämä roolit ovat muutoksen aloittaja (change initiator), muutoksen koordinaattori 

(change coordinator), muutoksen päällikkö (change manager), muutostoimikunta 

(change advisory board), hyväksyjä (approver) ja muutoksen toteutustiimi (change 

implementation team). (Bmc, 2019) 
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Kuva 14. ITIL-palvelustrategian osa-alueet, jossa muutosjohtaminen on osana 

prosesseja (Bmc, 2019) 

5.2 Liiketoiminnan IT-palvelun kehittäminen 

IT for business-organisaatio on luonut liiketoiminnan ympärille IT-prosesseja sekä 

kuvannut laajalti näihin liittyvät eri toiminnot. Palvelun kehittäminen ja suunnittelu 

on yksi osa liiketoiminnan IT-aluetta, johon muutos- ja julkistusjohtaminen 

kuuluvat. Muutosjohtaminen osana tätä kokonaisuutta tarkoittaa hallintaprosessia, 

joka käsittää standardimetodit ja menettelyt arvioimaan muutoksen tarvetta sen 

vaikutuksiin. (IT for business, 2019) 

Muutoksien käsittely ja luokittelu alkaa muutostarpeista, jotka ensin luokitellaan ja 

priorisoidaan (Kuva 15.). Tämän jälkeen muutokset suunnitellaan, rakennetaan ja 

validoidaan käyttöönottoa varten. Käyttöönoton jälkeen uudet toiminnallisuudet 

arvioidaan ja suljetaan, jonka jälkeen toiminnallisuudet siirtyvät osaksi palveluiden 

hallintaa. Muutokset voidaan luokitella normaaleiksi, standardeiksi tai 
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hätätapauksiksi. Nämä luokittelut ovat ITIL-standardin mukaiset kuten edellisessä 

kappaleessa kuvattiin. (IT for business, 2019) 

Normaalit muutokset käsitellään harvinaisina muutoksina palveluun tai 

infrastruktuuriin, jolloin näille tarvitsee tehdä riskiarvio muutostoimikunnan 

toimesta. Nämä normaalit muutokset jaetaan edelleen kolmeen alaluokkaan, jotka 

ovat pieni, keskikokoinen ja suuri. Pienet normaalimuutokset sisältävät vain pienen 

riskin olemassa olevaan palveluun, jolloin näitä ei tarvitse hyväksyttää 

muutostoimikunnalla, vaan ne tehdään muutoksesta vastaavan päällikön 

hyväksynnän perusteella. Keskikokoinen muutos tulee hyväksyttää 

muutostoimikunnalla kuten suurikin muutos. Suuri muutos vaatii erillisen 

hyväksynnän IT-johdolta, sillä muutoksen vaikutukset voivat ulottua 

liiketoiminnan kriittisiin alueisiin organisaatiossa. (IT for business, 2019) 

Standardimuutokset ovat rutiininomaisia tehtäviä, jotka on ennalta hyväksytty 

muutosjohtamisen kautta. Standardimuutos koostuu ennalta määrätyistä 

triggereistä, dokumentoiduista tehtävistä ja kustannusten budjetoidusta 

hyväksynnästä. Muutoksen toteuttamisesta aiheutuva riski on pieni ja hyvin 

ymmärretty. Hätätapausmuutokset tulee esittää mahdollisimman pian ja 

useimmiten tapaukset liittyvät virheen korjaamiseen IT-ympäristössä. 

Hätätapauksiin liittyy kohtalainen riski ja ne tulee hyväksyttää 

hätätapausmuutostoimikunnalla. Tähän liittyy myös menettely ongelmien 

vaikutuksien vähentämiseen tai eliminointiin olemassa olevassa ympäristössä. (IT 

for business, 2019) 
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Kuva 15. IT for business-organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisenmalli (IT 

for business, 2019) 

5.3 Montes del Plata IT-muutosjohtamismalli 

Montes del Plata on Stora Enson ja Araucon yhteisomistama sellutehdas 

Uruguayssa. Molemmilla omistajilla on 50 % osuus tehtaasta. Tehdas tekee 

itsenäisesti omat päätökset IT-toimintojen ohjauksesta ja hakee parhaimmat 

soveltuvat ratkaisut oman toiminnan ohjaamiseksi. Tehtaalla ei toimita suoraan 

kummankaan yrityksen olemassa olevan valitsemien käytäntöjen mukaisesti, mutta 

saatavilla olevaa tietoa hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä tehtaiden välillä. 

(Fajardo, 2019) 

Montes del Plata on jakanut IT-muutoksien tai IT-kehittämisen kahteen eri tapaan, 

jossa ensimmäinen on perinteinen vaiheittain etenevä ja toinen ei-lineaarinen sekä 

tutkiva. Ensimmäisessä tavassa korostuu turvallisuus, tarkkuus ja se tehdään muun 

muassa IT-prosessien mukaan kolmivuotissuunnitelmaksi. Toinen tapa keskittyy 

nopeuteen ja ketteryyteen, jossa painopiste on asiakaskeskeisissä applikaatioissa, 

innovaatiossa, uudessa teknologiassa sekä nopeissa kehitysratkaisuissa. (Fajardo, 

2019) 

Seuraavassa taulukossa 1. on listattuna Montes del Platan eri tapoihin liittyvät 

näkökulmat tehdä IT-kehitystyötä. Painopiste on tavasta riippuen erilainen ja niitä 

käytetään erilaisten ratkaisujen hakemiseksi. Tehtaan tarkoitus tällä kahden eri 

tavan näkökulmalla on mahdollistaa nopeampaa kehitystä sekä innovointia, mutta 
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samalla tehdä pidemmän ajan suunnitelma ja huolehtia turvallisesti 

tietoympäristöstä. (Fajardo, 2019) 

Taulukko 1. Montes del Platan tapojen 1 ja 2 keskeisimmät näkökulmaerot tehdä 

IT-kehitystä (Fajardo, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Stora Enson muutosjohtamismalli 

Osana IT:n organisaation prosesseja on Stora Enso Oyj:ssä määritetty organisaation 

muutosjohtamisprosessi, jota voi periaatteessa käyttää missä tahansa muutoksessa 

yrityksen toiminnan kehittämisessä. Muutoksen johtaminen koostuu useammasta 

eri vaiheesta ja portista, jotka kuuluvat muutosprosessiin. Käytännössä 

muutosjohtamisen prosessin käyttäminen on määritelty projektin tai muutoksen 

kustannusten kautta. Mikäli muutoskustannukset ylittävät 50 000 euroa, tulee 

organisaation menetellä muutosprosessin mukaisesti. Muissa tapauksissa 

kustannusten ollessa pienempiä, voi organisaatio katsoa parhaan tilanteeseen 

sopivan menettelyt kuitenkin noudattaen yrityksen politiikkaa. (Stora Enso, 2019a) 

Organisaation muutosprosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka sisältävät 

erilaisia tehtäväosioita. Vaiheet ovat suunnitteleminen ja analysoiminen, 

muutoksen toteuttaminen ja muutoksen jalkauttaminen. Kun muutos on edennyt 

ensimmäiseen porttiin (G0) aloitetaan muutoksen analysointi, muodostetaan visio 

ja tavoitteet, luodaan viestintäsuunnitelma sekä muodostetaan muutosjohtamistiimi 
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ja määritetään sidosryhmään kuuluvat osapuolet. Suunnitteluvaiheen jälkeen 

haetaan muutokselle hyväksyntä ja toteutus voidaan aloittaa, mikäli muutos saa 

valtuutuksen edetä (G1). Toteutusvaiheessa on oleellista valtuuttaa muutoksen 

piiriin kuuluvat henkilöt ja valvoa heidän työnsä edistymistä poistamalla 

mahdollisia esteitä. Lisäksi tulee määrittää muutokseen kuuluvat aktiviteetit, 

toteuttaa ne sekä mitata näiden toteutumista. Koulutus, viestintä ja sidosryhmien 

sitoutuminen ovat myös oleellisia asioita toteutusvaiheessa. Kun ratkaisu 

hyväksytään toteutuksen jälkeen (G4), muutos tulee ankkuroida organisaatioon. 

Tämä tapahtuu määrittämällä roolit ja vastuut uusiksi organisaatiossa, koska 

muutoksen piiriin kuuluneet henkilöt siirtyvät muihin tehtäviin muutoksen 

valmistuttua. Ankkurointivaiheen mittaamismenettely tukee muutoksen 

ankkuroitumista organisaatioon. Lisäksi eri prosessien omistajat tulisi määrittää 

vastuullisiksi osana päivittäistä työtä. Tämä organisaation muutosjohtamisprosessi 

on kuvattu kokonaisuudessaan kuvassa 16. (Stora Enso, 2019a) 

 

Kuva 16. Kuvassa on Stora Enso Oyj:n organisaation muutosjohtamisprosessi ja 

projektimalli eri vaiheineen sekä hyväksyntäportteineen nähtävillä. Eri vaiheet 

sisältävät useita eri tehtäviä muutoksen eri vaiheissa. (Stora Enso, 2019a) 
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5.5 IT-sovellus muutosjohtamisen tukena 

Stora Ensolla on käytössään IT-sovellus Stargate, jota käytetään erilaisten IT-

asioiden hoitamiseen, kuten esimerkiksi järjestelmien käyttäjäoikeuksien 

pyyntöihin ja erilaisiin työasemaan liittyvien ongelmien ratkaisuun. Stargate-

sovellusta hallinnoi oma IT-organisaatio, joka koordinoi tarvittavat työpyynnöt 

oikeisiin osoitteisiin. Ruotsissa sijaitsevan Skutskärin tehtaan IT-organisaatio on 

tehnyt alustavaa selvitystä, millä tavalla Stargate-sovellus toimisi MES-

muutospyyntöjen käsittelyssä ja seurannassa. Tämä tehty selvitys Stargate-

sovelluksesta ei ota kantaa muutoksen kokoon, vaan yleisesti on selvitetty 

muutosten hallittavuutta. (Lindeberg, 2019) 

Stargate-sovelluksen muutoksen hallinta käsittää alustavassa selvityksessä 

kymmenen eri vaihetta, jotka sisältävät kolme eri hyväksyntää prosessin edetessä. 

Nämä vaiheet ovat: 

1. Muutoksen rekisteröinti 

2. Hyväksyntä aloittaa muutoksen suunnittelu 

3. Muutoksen suunnittelu 

4. Muutostoimikunnan hyväksyntä 

5. Muutoksen työstö 

6. Muutoksen IT-tekninen testaus 

7. Muutoksen liiketoiminnallinen testaus 

8. Testausten ja toteutuksen hyväksyntä 

9. Muutoksen toteuttaminen 

10. Muutoksen arviointi 

Muutosprosessissa oli suunniteltu muutoksen hyväksyntä tehtäväksi järjestelmien 

hallintakokouksessa, jonka jälkeen varsinainen muutoksen suunnittelu aloitetaan. 

Suunnittelu käsittää toiminnallisen kuvauksen muutoksesta ja aikataulun. 

Kuvauksen pohjalta pyydetään tarjous järjestelmätoimittajalta, mikä laitetaan 
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edelleen hyväksyttäväksi hankinnalle. Kun kustannukset on hyväksytty, tulee 

muutostoimikunnan vielä hyväksyä muutoksen työstämisen aloitus. Muutoksen 

työstäminen käsittää teknisen kuvauksen lisäämisen lisäksi testaussuunnitelman 

muodostamista IT-teknisen ja liiketoiminnan tarpeiden osalta. Tämän jälkeen 

tehdään tekninen testaus ja liiketoiminnallinen testaus. Testaustulosten perusteella 

arvioidaan muutoksen toteuttaminen ja annetaan sille hyväksyntä. Laadunhallinnan 

organisaatiosta on myös saatava hyväksyntä muutoksen toteuttamiselle. Muutoksen 

toteuttamisvaiheessa luodaan varasuunnitelma mahdollisten ongelmien varalle ja 

määritellään toteutuspäivä. Toteutuksen valmistuttua arvioidaan muutoksen 

toteutuminen tekniseen kuvaukseen nähden ja validoidaan muutos. Näiden jälkeen 

muutospyyntö suljetaan, kun arvioinnit on saatu suoritettua. (Lindeberg, 2019) 
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6 Yleisesittely Stora Enso Oyj 

Stora Enso Oyj on maailmanlaajuinen metsäteollisuuden toimialayritys, jolla on 

toimintaa yli 30 eri maassa. Yrityksessä työskentelee noin 26 000 työntekijää ja se 

on listattuna Helsingin sekä Tukholman pörsseihin. Vuoden 2017 liikevaihto oli 10 

miljardia euroa ja sen operatiivinen EBIT oli 1004 miljoonaa. EBIT kuvaa 

varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen rahoituseriä. Yrityksen valmistettavia 

tuoteryhmiä ovat kemiallinen selluloosa, paperi, kartonki, aallotettu 

pakkausmateriaali ja sahatavaratuotteet. Valmistettavien tuotteiden vuotuiset 

määrät vuodelta 2017 ovat eriteltyinä taulukossa 2. (Stora Enso, 2018b) 

Taulukko 2. Stora Enson valmistettavat tuoteryhmät vuoden 2017 osalta (Stora 

Enso, 2018b) 

Miljoona Tuoteryhmä 

5,9 t Kemiallinen sellu 

5,4 t Paperi 

4,7 t Kartonki 

1,4 t Aallotettu pakkausmateriaali 

5,6 m3 Sahatavaratuotteet 

 

Stora Enson strategiana on muuntauttua perinteisestä paperin ja kartongin 

valmistajasta uusiutuvien materiaalien kasvuyritykseksi. Strategian keskiössä on 

kestävä ja kannattava kasvu, joka perustuu asiakasnäkemyksiin, innovointiin, 

jäsentyneisiin prosesseihin sekä motivoituneisiin työntekijöihin. Strategia 

pohjautuu erityisesti biomateriaalien ja kemikaalien innovointiin, kuitupohjaisiin 

pakkauksiin sekä kestäviin rakennusratkaisuihin. (Stora Enso, 2018c) 

6.1 Biomaterials-divisioona 

Biomaterials-divisioona on yksi Stora Enso Oyj:n uusista liiketoiminta-alueista ja 

sen osuus vuoden 2017 liikevaihdosta oli 15 % (1,5 miljardia euroa). Stora Enso 

Oyj:n visiona on siirtyä tuottamaan uusiutuvia tuotteita, mihin pyritään uusien 

tuoteratkaisujen avulla kuten esimerkiksi biomaterias-yksiköiden erikoistuminen 

eri tuoteryhmiin. Biomaterials on vision ytimessä muuntautumalla kokonaan 
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uusiutuvien materiaalien tuottamiseen. Lainaus Stora Enso visiosta: “We believe 

that everything made with fossil-based materials today, can be made from a tree 

tomorrow”. Biomaterials-liiketoimintaa on kehitetty viimeisen seitsemän vuoden 

aikana ja tämä on nähtävissä kuvassa 17. (Stora Enso, 2018d) 

 

Kuva 17. Vuosien 2012-2019 aikana biomaterials-liiketoiminnassa on kehitetty eri 

tehtaita sekä perustettu uusia yksiköitä. (Stora Enso, 2018d) 

Biomaterials-liiketoimintaan kuuluvat sellutehtaat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, 

Uruguayssa sekä Brasiliassa. Brasilian sekä Uruguayn tehtaat ovat yhteishankkeita 

ja näissä molemmissa Stora Ensolla on 50 % osuus tehtaista. Eri tehtaiden on 

tarkoitus erikoistua eri tuotteiden loppukäyttöihin niin, etteivät tehtaat kilpaile 

keskenään samasta liiketoiminnan osa-alueesta. Sellun eri loppukäyttöjä ovat muun 

muassa paperi, pakkaukset, pehmopaperi, hygieniatuotteet kuten vaipat ja naisten 

tuotteet, liukosellu viskoosin raaka-aineeksi ja täyteaineeksi elintarvike- ja 

lääketeollisuuteen. Näiden lisäksi tuotetaan ligniiniä, mäntyöljyä ja tärpättiä, joita 

käytetään muun muassa kosmetiikka- ja sidosaineteollisuudessa. Seuraavissa 

kappaleissa esitellään tämän työn sisältöön kuuluvat kolme eri sellutehdasta, jotka 

kuuluvat 100 %:sti Stora Enso Oyj:n liiketoimintaan. (Stora Enso, 2018d) 

6.1.1 Sunila 

Sunilan sellutehdas on perustettu vuonna 1938 ja se sijaitsee Kotkassa (noin 130 

km itään Helsingistä) merenrannalla. Tehtaalla työskentelee 160 henkilöä ja tehtaan 

kunnossapitoa hoitaa Efora Oy, jonka alaisuudessa työskentelee 80 työntekijää. 

Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 375 000 tonnia ja se käyttää raaka-

aineina mäntyä ja kuusta. Lisäksi valmistetaan ligniinistä tehtyä Lineo-tuotetta, 
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jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50000 tonnia. Sivutuotteina valmistetaan 

mäntyöljyä ja tärpättiä. (Stora Enso, 2018e) 

Yhden sellutonnin valmistukseen käytettiin puuta kuituraaka-aineena noin 5,6 m3 

vuonna 2017. Kuituraaka-aine hankitaan pääosin Suomesta (75 %) ja loput tuodaan 

Baltian maista. Tämän lisäksi raaka-ainetta tuodaan satunnaisesti Ruotsista ja 

Venäjältä, joiden osuus vuotuisesta määrästä on noin 1 %. Valmistettavat tuotteet 

ovat Stora Enso Supreme, Stora Enso Supreme Strong ja Lineo. Supreme- ja 

Supreme Strong-tuotteiden loppukäyttö on pehmopaperi- ja aikakausilehtipaperien 

valmistuksen raaka-aineena. Ligniinistä valmistettua Lineota voidaan käyttää 

useissa eri loppukäyttökohteissa korvaamaan fossiilipohjaisia raaka-aineita. 

Loppukäyttökohteita ovat muun muuassa biopolttoaine, auto- ja 

ilmateollisuuskomponentit, tuuliturpiinikomponentit, biopohjaiset kemikaalit sekä 

teolliset hartsit. (Stora Enso, 2018e) 

6.1.2 Enocell 

Enocellin sellutehdas on perustettu vuonna 1967 ja se sijaitsee Pohjois-Karjalassa 

noin 50 km koilliseen Joensuusta. Tehdas sijaitsee Pieliseen yhteydessä olevan 

Rukaveden rannalla. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 450 000 tonnia 

sellua ja sen valmistamiseen käytetään noin 2,7 miljoonaa kuutiota puuta raaka-

aineena. Sivutuotteina valmistetaan tärpättiä ja mäntyöljyä. Tehtaalla työskentelee 

noin 170 työntekijää, ja kunnossapitoa tehtaalla hoitaa Efora Oy, jolla on 

työntekijöitä 70. (Stora Enso, 2017f) 

Tehtaalla tuotetaan valkaistua havu- ja lehtipuusellua paperiteollisuuteen sekä 

liukosellua tekstiiliteollisuuteen, jossa se edelleen jalostetaan viskoosiksi. 

Liukosellun markkina kasvaa vuosittain 3-10 % ja sille löydetään jatkuvasti uusia 

käyttökohteita. Liukosellua voi olla mahdollista käyttää tulevaisuudessa muun 

muassa aurinkolasien kehyksissä, kynsilakassa, huulipunassa, hammastahnassa, 

karkkipaperikääreissä, lääke-ja vitamiinivalmisteissa, hilloissa, shampoissa ja 

painonhallintavalmisteissa. Tulevaisuudessa Enocellin tehdas tulee keskittymään 

liukosellun valmistamiseen perinteisemmän havusellun sijaan. (Stora Enso, 2017f) 
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6.1.3 Skutskär 

Skutskärin sellutehdas on perustettu vuonna 1895 ja se sijaitsee Ruotsissa, 

merenrannalla, noin 160 km Tukholmasta pohjoiseen. Tehtaalla työskentelee noin 

380 henkilöä, johon sisältyy kunnossapitoa tekevä henkilöstö. Tehtaan vuotuinen 

tuotantokapasiteetti on 540 000 tonnia sellua ja sen valmistamiseen käytetään 2,4 

miljoona kuutiota puuta raaka-aineena. Koivun osuus raaka-aineesta on 0,6 

miljoonaa kuutiota ja loput 1,8 miljoonaa ovat mäntyä ja kuusta. (Stora Enso, 

2018g) 

Skutskärin tehtaalla valmistetaan kolmea eri Stora Enson tuoteryhmää ja nämä ovat 

Supreme, Select ja Care. Stora Enso Select-tuotteen valmistamiseen käytetään 

koivua ja sen loppukäyttökohteena ovat erilaiset kuluttajapakkaukset (Folding box 

board). Tuotteen ominaisuuksina ovat korkea puhtaus ja vaaleuden säilyvyys. 

Supreme- ja Care-tuotteisiin käytetään mäntyä ja kuusta. Care-tuotteen 

valkaisumenetelmä on kloorivapaa. Supreme-tuotteen loppukäyttökohteina ovat eri 

paperituotteet ja kuluttajapakkaukset. Care-tuotteeseen kuuluva untuvasellu (fluff) 

on Skutskärin erikoisuus ja sitä valmistetaan vuotuisesta kapasiteetista 260 000 

tonnia, mikä on eniten Euroopan alueella. Sitä käytetään intiimihygieniatuotteiden 

valmistamisessa sekä vauvan vaipoissa. Muita loppukäyttökohteita ovat nenäliinat, 

pöytäsuojat sekä useat eri terveysalan tuotteet. (Stora Enso, 2018g) 

6.2 Stora Enson IT-organisaatio 

Stora Enson Oyj:ssä on oma hallinnollinen IT & digitalisaatio organisaatio ja se 

tukee yrityksen eri liiketoiminta-alueita ja toimintoja IT-tuotteillaan ja 

palveluillaan. IT-organisaatioon kuuluvat henkilöt voivat työskennellä eri tehtailla 

ja toimistoissa kuten esimerkiksi Helsingissä, Tukholmassa ja Ostravassa. IT-

organisaatioon kuuluu noin 450 henkilöä, joista lähes puolet työskentelee 

Ostravassa. (Stora Enso, 2018h) 

Koko IT-organisaatiota johtaa Teemu Salmi (CIO) Tukholmasta ja hänen 

alaisuudessaan työskentelevät eri IT-toimintojen vetovastuussa olevat henkilöt. Eri 

tehtailla istuvat IT-henkilöt kuuluvat organisaatiossa Mill IT:n alaisuuteen ja 

jokaisella Stora Enson divisioonalla on oma Mill IT-johtajansa. Tämän lisäksi 
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jokaisella divisioonalla on Business Information Officer (BIO), joka johtaa koko 

divisioonan IT-kehitystä ja on osa divisioonan organisaatiota, ei IT-organisaatiota. 

Seuraavissa organisaatiokaavioissa on nähtävillä CIO Teemu Salmen alaisuudessa 

olevat toiminnot kuvassa 18. ja tehtaita koskeva Mill IT sekä biomaterials-

divisioonakohtainen vastuu kuvassa 19. (Stora Enso, 2018h) 

 

Kuva 18. Stora Enso IT organisaation toiminnot ja johto (Stora Enso, 2018h) 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Mill IT-organisaatiossa olevat divisioonat ja biomaterials-IT organisaatio 

(Stora Enso, 2018h) 
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Mill IT on luonut omat tavoitteet, mission ja vision koko yrityksen strategiaa 

noudattaen ja IT:n visiota tukien. Tehtailla tärkein IT-tavoite on taata häiriötön 

tuotantoympäristö sekä palvella käyttäjiä asetetun strategian sekä vision 

mukaisesti. Mill IT-tavoitteet, missio ja visio nähtävillä taulukossa 3. (Stora Enso, 

2018i) 

Taulukko 3. Mill IT-missio, visio ja tavoitteet johdettuna koko yhtiön IT-visiosta 

2020 (Stora Enso, 2018i) 

Mission We deliver business value through reliable and efficient IT solutions 

to mills, forestry sites and office locations in scope 

Vision Be a trusted partner by developing a best in class service organization 

that proactively offers efficient and competitive IT solutions while 

contributing to the digital transformation of Stora Enso 

Goals Ensure that Mill IT applications/services run smoothly without any 

disruption to the production. 

Strengthen the partnership with local stakeholders to leverage the 

utilization of IT and Industrial Control Systems tools in a sound and 

secure way. 

Ensure cost effectiveness through full lifecycle management of our 

services and tools. 

 

IT-organisaatio on määritellyt oman vision 2020 ja strategian Stora Enson 

muutosstrategian pohjalta. IT-visio 2020, joka on Stora Enson strategiasta johdettu, 

on nähtävillä kuvassa 20. IT-organisaatio on käynyt läpi ison 

organisaatiomuutoksen parin viime vuoden aikana sekä aloittanut projektin koko 

yhtiön eri IT-toimintojen prosessien rakentamiseksi vuonna 2018. Prosessit ja 

niihin liittyvät roolit vastuineen on IT:n osalta rakennettu kolmelle pääosa-alueelle, 

jotka ovat kysyntä, kehitys ja palvelut. Näitä osa-alueita valvoo IT-johto ja 

hankintaorganisaatio tukee omalla toiminnallaan prosesseja. Kuvassa 21. on 

kuvattu edellä mainitut osa-alueet kysyntä, kehitys ja palvelu sekä niihin liittyvät 

toiminnot että visio. (Stora Enso, 2018i) 
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Kuva 20. Kuvassa näkyy vasemmassa osiossa Stora Enson strategia, josta on 

johdettu IT-organisaation visio (Stora Enso, 2018i) 

 

Kuva 21. IT-organisaation muutokseen liittyvä kuvaus osa-alueista ja näiden 

liittymisestä määritellyn vision saavuttamiseksi. (Stora Enso, 2018i) 

6.3 Sellutehtaiden IT-ympäristö ja MES-muutosprosessi nykytila  

Biomaterials sellutehtailla IT-toimintoja paikallisesti vetävät IT-päälliköt. 

Käytännössä heidän kanssaan tehtaan IT-toimintoja paikallisesti hoitaa ainakin yksi 

IT-asiantuntija.  Tehtaalla työskentelevien IT-henkilöiden oleellisin tehtävä on 

varmistaa vakaa IT-ympäristö ja sovellukset, toimivat ja riittävän tehokkaat laitteet 

sekä tuki tarvittaviin toimintoihin. IT-toiminnot voivat vaihdella 

tehdasorganisaatioista ja ympäristöstä riippuen. Suurin ero organisaatioissa on 

Suomen ja Ruotsin tehtaiden välillä, mikä selittyy erilaisilla toimintojen 

ulkoistamisella ja mahdollisesti työkulttuurilla.  (Stora Enso, 2018d) 
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6.3.1 Tietojärjestelmäympäristö tehtaalla 

Tehtaiden IT-ympäristö koostuu kaapeloinnista, tietoliikenneverkoista (sisäinen ja 

ulkoinen), palvelimista, tietoturvasta, laitteista ja tietokoneista sekä 

tietojärjestelmistä. IT-ympäristöt rakennetaan Stora Enso group IT:n suositusten 

mukaisesti ja tehdään tarvittavat suojaukset, jotta tehtaan prosessit voivat käydä 

häiriöttömästi ja niitä tuetaan tarvittavalla tavalla. IT-ympäristön ylläpitoon ja sen 

ohjelmistoihin kuuluu useita eri palveluntarjoajia. Biomaterials-divisioona on 

määrittänyt omat IT-ohjesäännöt laitteistojen, ohjelmistojen sekä palveluiden osalta 

kaikille divisioonassa työskenteleville. Näiden ohjeistuksien mukaan menetellään 

kaikilla tehtailla, jotka kuuluvat biomaterials-divisioonaan. 

IT-palvelut tarkemmalla tasolla eri tehtailla määritetään SLA (Service Level 

Agreement)-dokumentissa, mikä tarkoittaa suomeksi IT-organisaation tarjoaman 

palvelun tasoa tehtaalla ja järjestelmien toiminnallisuuksien prosesseja sekä 

vastuita. SLA-dokumentit päivitetään ja tarkistetaan vuosittain. SLA-dokumentissa 

on kuvattu eri ohjelmistot, näiden palveluntarjoaja tai muu vastuutaho ja heidän 

tarjoamansa tuki, ongelmatilanteiden selvitysprosessi, sekä muutosmenettely, 

mikäli ohjelmistoihin tarvitaan muutoksia. (SLA dokumentti, 2018a-c) 

Jokaiselle tehtaalle määritetään vuotuinen IT-budjetti kattamaan tarvittavat ja 

tunnistetut kustannukset. Joka vuosi päivitetään myös 5-vuotissuunnitelma IT:lle, 

sillä osa asioista on pidemmän aikavälin projekteja ja vaativat pidempää 

suunnittelua sekä testausta ennen käyttöönottoa. Lisäksi 5-vuotissuunnitelmaan 

kuuluvat määrävälein toistuvat MES-järjestelmän päivitykset sekä tarvittavat infran 

sekä verkkolaitteiden uusinnat. Vuotuinen IT-budjetti koostuu lisenssimaksuista, 

MES- ja MIS-järjestelmien liittyvistä kustannuksista (ylläpito ja kehitys), 

paikallisesta verkosta, mahdollisesti serverien ylläpidosta (ulkoiset), 

verkkolaitteistojen hankinnoista (kuten kytkimet), työasemista, tulostuspalveluista 

sekä muista henkilöstöön liittyvistä koulutus-, matka- ja edustuskuluista. (Niemi, 

2018a) 

Valtaosa MES-ja MIS-järjestelmistä ovat osa Optivision-järjestelmää, joka on 

Honeywell-yrityksen toimittama järjestelmä. Sama Optivision-järjestelmä on 

kaikilla kolmella eri tehtaalla pääjärjestelmänä tuotannonseurantaan liittyvissä 
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toiminnoissa ja toimitusprosessin valvonnassa sekä ohjauksessa. Lisäksi tehtailla 

on muita eri käyttötarkoitukseen tarvittavia sovelluksia eri toimittajayrityksiltä. 

Seuraavissa kuvissa 22. ja 23. on nähtävillä esimerkkinä Sunilan tehtaan 

järjestelmät, näiden väliset linkitykset ja niiden toimittajayritykset. (Niemi, 2018b) 

 

Kuva 22. Sunilan sellutehtaan automaatio- ja tuotannonohjaustietojärjestelmät ja 

näiden väliset yhteydet. (Niemi, 2018b) 

 

Kuva 23. Sunilan tehtaan muut paikalliset tietojärjestelmät (Niemi, 2018b) 
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6.3.2 MES- ja MIS-järjestelmämuutosten prosessi ja nykytila 

Kolmen eri tehtaan järjestelmämuutoksiin liittyvä prosessi on kuvattu edellisessä 

kappaleessa mainitussa SLA-dokumentissa. Muutosprosessikuvaus on pitkälti 

samanlainen MES- ja MIS-järjestelmien osalta Sunilan ja Enocellin tehtailla. 

Vastaavasti Skutskärin tehtailla muutosprosessikuvaus on erilainen, sillä tehtaalla 

on enemmän vastuuta järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Sunila ja Enocell 

ovat ulkoistaneet järjestelmäkehityksen kokonaan, jolloin toteutusvastuu on 

järjestelmätoimittaja Honeywellilla, kun taas Skutskärissä tätä kehitystyötä tehdään 

osittain omassa organisaatiossa. (SLA-dokumentti, 2018a-c) 

6.3.3 Sunila ja Enocell MES-muutosprosessikuvaus 

 Sunilan ja Enocellin osalta MES-muutoksen prosessi lähtee liikkeelle 

muutospyynnöstä, minkä voi esittää kuka tahansa järjestelmää käyttävä taho tai 

järjestelmän kehittäjä. Mill IT-määrittelee tarvittavan muutoksen asianomaisten 

kanssa ja asianomistaja määritetään samassa yhteydessä. Seuraavaksi otetaan 

yhteyttä järjestelmätoimittaja-Honeywelliin, jotta saadaan muutokselle 

spesifikaatio, aika- ja kustannusarvio. Honeywell kirjaa muutoksen liittyvät asiat 

Stora Enso biomaterials sharepoint-sivustolle, jota käytetään yhteisenä välineenä 

muutosten seurantaan ja hallintaan. Kun kustannus ja toiminnon kuvaus on 

tiedossa, Mill IT ja muutoksen pyytäjä (asianomistaja) tekevät päätöksen 

hyväksytäänkö muutokseen liittyvät tiedot ja kustannukset. Tämän jälkeen 

varsinainen työ voidaan aloittaa. Samassa yhteydessä päätetään, kuuluvatko 

muutoskustannukset Mill IT-kustannuksiin vai ovatko ne suoraan tehtaan 

tuotannon tai divisioonan kustannuksia. Tämä arvio tehdään tapauskohtaisesti ja 

kustannusten suuruus vaikuttaa päätökseen. Kun pyydetty ja hyväksytty muutos on 

toteutettu, se testataan testiympäristössä. Tarpeellisten ja onnistuneiden 

hyväksyntätestausten jälkeen pyydetty muutos asennetaan tuotantoympäristöön 

sovittuna ajankohtana. Tuotantoon asennuksen jälkeen hyväksytään 

muutosdokumentti. Muutoksen vaiheita seurataan aloituksesta loppuun 

Honeywellin sekä asianomistajan toimesta ja lisäksi muutoksia käsitellään Mill 

IT:n ja Honeywellin välisissä kuukausikokouksissa. Muutoksille on SLA-
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dokumentissa määritetty myös KPI-mittarit ja niiden osalta on mainittu, että niitä 

voidaan käyttää. (SLA-dokumentti, 2018a&b) 

KPI:t ovat: 

• Toimitettujen muutoksien määrä annettuihin kustannuksiin ja 

toteutusaikaan nähden 

• Vastausaika 

• Ratkaisuaika 

Mainitut KPI-mittarit eivät ole täysin ongelmattomia, sillä Honeywell 

toimittajasopimuksessa ei ole määritetty oletettua vastaus- tai ratkaisuaikaa. 

Yleisesti on sovittuna, että MES-asioiden käsittely tulee aloittaa mahdollisimman 

pian ensimmäisestä asiakkaan yhteydenotosta toimittajaan. Kun vasteaikaa ei ole 

erikseen sopimuksessa määritetty, on vaikea ilman sovittua käsittelyaikaa tehdä 

tarkkaa KPI-seurantaa. SLA-dokumenttiin ei ole kuvattu käytetäänkö mittareita, 

miten niitä seurataan tai mihin vastaus- tai ratkaisuaikaa verrataan. (SLA-

dokumentti, 2018a&b) 

6.3.4 Skutskär MES-muutosprosessikuvaus 

Kuten aiemmin mainittu Skutskärin tehtaan MES-muutostoiminta eroaa kahdesta 

Suomen tehtaasta melko paljon MES-vastuiden kautta. Skutskärin SLA-

dokumentissa MES-muutosprosessi on kuvattu dokumentin liitteenä A, kun 

kahdella muulla tehtaalla muutosprosessi oli osana dokumentin muuta loogisesti 

etenevää sisältöä. SLA-dokumentin liite A on nimeltään MES-järjestelmähallinta 

Skutskärin tehtaalla. Liitteessä on esitelty MES- ja MIS-järjestelmien sovellukset, 

järjestelmien omistajat, pääkäyttäjät sekä IT-vastuullinen, muut IT-sidonnaiset 

roolit ja näiden velvollisuudet sekä vastuut ja varsinainen muutosprosessikuvaus. 

(SLA-dokumentti, 2018c) 

Muutosprosessi Skutskär MES-järjestelmän osalta on määritetty roolien ja 

tehtävien avulla. Rooleissa avainkäyttäjien (key users) vastuulla on muun muassa 

tuoda esille kehitys- ja korjausehdotuksia, joiden toteutuksesta päättää johto tai 

asianomistaja. He vievät päätöksen toteuttavalle palveluntarjoajalle. Mikäli 

kyseessä on akuutti järjestelmäongelma, se tulee raportoida välittömästi 
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järjestelmäomistajalle ja tämän jälkeen järjestelmäpäällikkö voi tilata tarvittavan 

palvelun. MES-järjestelmämuutokset tilataan joko paikalliselta IT-tuelta tai 

toimittajalta (Honeywell) järjestelmäomistajan toimesta. (SLA-dokumentti, 2018c) 

SLA-dokumentin liitteessä kuvataan myös järjestelmähallintaan liittyvä vuotuinen 

kokouskäytäntö. Skutskärin tehtaalla tulee pitää vähintään kaksi kokousta 

vuodessa, joissa käsitellään ja päätetään toteutettavia IT-töitä, muutoksia, tehdään 

mahdollisesti suunnitelmia testausajankohdille, tiedottamiselle, koulutukselle ja 

varmistetaan tarvittavien dokumenttimuutosten toteutuminen. Käytännössä 

kokouksia pidetään neljästi vuodessa. Järjestelmäpäällikkö toimii kokousten koolle 

kutsujana ja toimii samalla kokousten puheenjohtajana. Lisäksi 

järjestelmäpäällikön vastuulla on hyväksyttyjen muutosten eteenpäin vieminen 

lähettämällä tarvemäärittelyt IT-tukeen, mistä muutosprosessi lähtee liikkeelle. 

Muutoksesta riippuen tarvittaessa suunnitellaan uusia työrutiineja tai määritellään 

ja toteutetaan uusia järjestelmäominaisuuksia. Kokouksen päätösvallan lisäksi on 

mahdollista, että järjestelmänhoitajalla on yksinomainen oikeus päättää 

toteutettavista muutoksista järjestelmään. Järjestelmäomistaja tekee päätöksen 

tällaisesta yksinomaisesta päätösoikeudesta. Liitteen lopussa kuvataan vielä 

kokouksen sisältämä agenda sekä tallennuspaikka kokousmuistioille. (SLA-

dokumentti, 2018c) 

SLA-dokumentissa on kerrottu Skutskärin MES-muutosprosessin KPI-mittarit ja 

nämä ovat toteutettujen muutosten määrä sovituissa kustannuksissa, ajassa ja 

laadussa. KPI-seurantaa ei ole kuvattu SLA-dokumentissa eikä sitä ole mukana 

vuotuisissa järjestelmähallintakokousten agendalla. (SLA dokumentti, 2018c) 

6.3.5 MES-muutosprosessikuvauksien keskeisimmät eroavaisuudet 

SLA-dokumenteissa lähestyminen MES-muutosprosessikuvausta oli erilainen, kun 

vertaa Suomen tehtaita Ruotsin tehtaan dokumenttiin. Suomen tehtaiden SLA-

dokumentissa muutosprosessi kuvattiin vaiheittain, miten edetään alusta loppuun ja 

vastuut pääpiirteissään, kun taas Ruotsin dokumentissa keskityttiin rooleihin, 

näiden vastuisiin sekä IT-asioiden käsittelyyn vuotuisissa kokouskäytännöissä. IT-

kustannusten kirjautumiseen ei otettu kantaa Ruotsin dokumentissa osana MES-

muutosprosessissa, vaan kustannusvastuu kuvattiin roolien tehtävissä ja vastuissa. 
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Vastaavasti Suomen SLA-dokumentissa kustannusten kohdistuminen tuli käsitellä 

tapauskohtaisesti osana muutosprosessia. Ruotsin dokumentissa mainittiin laatu 

osana KPI-mittareita muutosten toteuttamisessa. Laatua ei ollut mainittu Suomen 

dokumenteissa osana KPI-mittareita eikä sen määritelmää kuvattu. 

Roolit ovat yksi olennainen osa SLA-dokumenttia ja näitä oli kattavammin sekä 

selkeämmin kuvattuna Ruotsin dokumentissa. Lisäksi Sunilan sekä Skutskärin 

dokumenteissa oli eri järjestelmien vastuuhenkilöitä ja heidän roolinsa oli esitetty 

erillisessä taulukossa, mutta Enocellin dokumentissa näitä ei ollut. Ruotsin 

taulukossa järjestelmävastuulliset oli nimetty, kun taas Sunilan dokumentissa ne oli 

kuvattu tehtävänimikkeellä. 

Tehtaiden eroavaisuuksia MES-muutosprosessin osalta on pyritty 

havainnollistamaan prosessikaavioilla, joista on nähtävillä mitä 

muutosprosessikuvauksesta on SLA-dokumentteihin kirjattu.  Seuraaviin 

prosessikaavioihin 1. ja 2. on kuvattu MES-muutokseen liittyvät vaiheet, 

vaiheeseen liittyvä rooli sekä koko MES-prosessin aikainen seuranta. 

Kaavio 1. Suomen tehtaiden MES muutosprosessi vaiheittain 

Kaavio 2. Ruotsin tehtaan MES-muutosprosessi vaiheittain 
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7 Tutkimusmenetelmä 

Tämän työn taustamateriaali pienten MES-järjestelmämuutosten nykykäytäntöjen 

osalta on hankittu haastattelemalla eri tehtaiden henkilöitä. Ennen haastatteluiden 

tekemistä, selvitettiin eri tehtaiden SLA-dokumenttien sisältö ja näissä kuvattu 

MES-järjestelmämuutosprosessi. SLA-dokumentti itsessään kuvaa kokonaisuutta 

IT:n tarjoamasta palvelusta tehtaalle. SLA-dokumenttien MES-

muutosprosessikuvausta käytettiin olemassa olevan muutosmenettelyn taustojen 

selvittämiseksi haastattelijalle ennen haastatteluiden pitämistä. Haastatteluiden 

kysymykset muodostettiin tehdyn dokumenttianalyysin pohjalta sekä ennalta 

tunnistettujen prosessissa olevien puutteiden perusteella.   Lisäksi haluttiin 

selvittää, miten hyvin SLA-kuvaus vastaa haastateltavien tietämystä olemassa 

olevasta muutosprosessikuvauksesta.  Kyseinen muutoskuvaus sisälsi tehtaiden 

KPI-mittarit MES-muutosten osalta ja tämän takia pidettyjen haastatteluiden osana 

oli kaksi kysymystä KPI-mittareihin liittyen, vaikka KPI-mittarit eivät yleisesti 

ottaen ole tämän työn keskeisin teema. Tarkoitus oli haastattelemalla selvittää, 

tietävätkö haastateltavat mitä mittarit ovat ja miten niitä seurataan. 

Haastattelut järjestettiin fyysisisinä tapaamisina Suomen tehtaiden osalta ja Skype-

palaverina Ruotsin tehtaalle. Jokaiselta tehtaalta haastateltiin kolme eri henkilöä, 

jotka valittiin alueen tuntemuksen sekä IT-näkökulmasta lähtöisin olevien tarpeiden 

mukaan. Haastateltavien henkilöiden tehtävät tehtailla olivat IT-päällikkö, 

tuotantopäällikkö, käyttöinsinööri, toimitusketjunpäällikkö, laatuasiantuntija sekä 

IT-asiantuntija. Kaikki haastattelut pidettiin tammi-helmikuun aikana 2019. 

Kaikille haastateltaville esitettiin samat 17 ennalta määritettyä kysymystä ja 

kysymykset toimitettiin haastateltaville hyvissä ajoin ennen sovittuja 

haastatteluajankohtia. Haastatteluiden tarkoitus oli selvittää haastateltavan taustat 

ja vastuualue sekä käsitys pienten MES-muutosten etenemisestä, siihen liittyvistä 

rooleista, vastuista, dokumenteista, työvälineistä, suunnittelusta, analysoinnista, 

hyväksynnästä, testauksesta, viestinnästä, seurannasta, kehittämisestä sekä 

näkemyksistä kaikista tärkeimmistä asioista muutosten käyttöönottamisessa. 

Haastatteluiden vastaukset kirjoitettiin ylös jokaisen haastateltavan osalta sekä 

haastattelut nauhoitettiin. Haastatteluiden jälkeen kaikki vastaukset summattiin 
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kysymyksittäin yhteen, jolloin oli nähtävissä, ovatko vastaukset samanlaisia 

toistensa kanssa vai onko kyseessä yksittäinen mielipide. 
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8 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa kuvataan keskeisimmät tulokset sekä analysoidaan tuloksia. Tuloksia 

analysoidaan tämän työn tutkimusmateriaaleihin nähden ja vertaillaan SLA-

dokumenttien prosessikuvauksiin. 

8.1 Työn keskeiset tulokset 

Haastateltavat olivat valmistautuneet haastatteluihin ja heillä oli näkemyksiä oman 

vastuualueensa kautta siihen, miten MES-muutokset käsitellään tällä hetkellä. 

Jokainen vastaaja vastasi oman näkemyksensä ja olemassa olevien tarpeiden 

mukaan. Vastaukset olivat hieman erilaisia, riippuen siitä oliko vastaajana IT-

päällikkö, jolle menettelyt ovat tutumpia IT-asioissa, kuin esimerkiksi tuotannon 

alueella työskenteleville. 

Keskeisimmät päähavainnot tuloksissa olivat, ettei tehtailla ole yhtenäistä MES- 

muutosmenettelyä tai prosessia, vaikka Optivision-järjestelmä ja 

järjestelmätoimittaja ovat samat kaikilla tehtailla. Vastaajat kertoivat 

käytännönmenettelyt tehtailla, mutta vastaajilla ei ollut viitteenä mitään 

muutosprosessia mihin viitata, ja missä kyseltävät asiat olisivat kuvattuina. Ruotsin 

tehtaan vastauksissa tässä oli pieni poikkeus, sillä siellä on aloitettu 

muutosprosessin kuvaus ulkoisen asiakkaan tarpeesta ja vastaajat kertoivat, että 

tietyissä tapauksissa he tulevat toimimaan alustavan määrityksen mukaisesti. 

Toinen päähavainto oli, että dokumentointi muutoksista on huonosti hoidettu eikä 

dokumentaatiota ole keskeisesti tallessa missään ja sähköposti oli monessa 

muutostapauksessa ainoa olemassa oleva dokumentaatio. Kolmantena 

päähavaintona oli MES-muutoksien yhteydessä tehtävät testaukset, joiden todettiin 

olevan melko vähäisiä tai muutokset testattiin suoraan tuotannossa. Lisäksi 

kysyttäessä kehityskohteita nykymuutosprosessiin, tuli vastauksia ja näkemyksiä 

todella paljon. 

Päähavaintojen muodostamiseksi avataan vastauksia tarkemmalla tasolla. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri kokonaisuuksia haastattelun vastauksista. 
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8.1.1 Tulokset MES-muutosrooleista ja työvälineistä 

Kysyttäessä erilaisista prosessiin liittyvistä rooleista, hyväksyjistä sekä sallituista 

muutoksen esittäjistä, olivat vastaukset erilaisia. Muutoksia voivat vastausten 

perusteella esittää kaikki, kaikki esimiesten välityksellä, nimetyt pääkäyttäjät, 

tuotannon johto ja tuotannon työntekijät esimiesten kautta, toimitusketju, IT-

kokous ja järjestelmän hallintaryhmä sekä ulkoiset osapuolet kuten asiakkaat ja 

viranomaiset. Vastaavasti kysyttäessä ensimmäistä kontaktia uuden 

muutospyyntötarpeen yhteydessä, vastaukset vaihtelivat riippuen siitä, oliko 

vastaajana IT-päällikkö, tuotantopäällikkö tai laatuvastaava. Yhteyttä otettiin joko 

suoraan MES-järjestelmätoimittajaan, IT-päällikköön, omaan esimieheen tai 

tehtaan omaan MES-järjestelmäasiantuntijaan. Myös muutoksen hyväksyjää 

kysyttäessä vastauksissa oli hajontaa. Hyväksyjäksi nähtiin IT-päällikkö, 

tuotantopäällikkö, järjestelmän pääkäyttäjä, laskun hyväksyjä, investoinneissa 

kehitysjohtaja ja IT-kokoukset. Yksi vastaajista näki, etteivät pienet muutokset 

tarvitse hyväksyntää. Lisäksi yleisesti ottaen vastaajat tunnistivat useita erilaisia 

rooleja MES-muutosprosessiin liittyen ja nämä vaihtelivat tehtävänimikkeistä 

asianomistajiin, osastoihin ja kokousmenettelyihin. Pääasiallisina työkaluina 

muutoksien käsittelyn tukemisessa olivat sähköposti sekä puhelin. Joissain 

tapauksissa käytettiin Skype-kokouksia asioiden läpikäyntejä varten. Tehtailla oli 

vastausten perusteella hieman eroavaisuuksia siinä, missä muutostarpeet listataan. 

Suomen tehtailla käytettiin Sharepoint-sivustoa yhteistyössä järjestelmätoimittajan 

kanssa. Ruotsin tehtaalla oli erillinen Excel-listaus omalla Sharepoint-sivustolla ja 

järjestelmään liittyvät ylläpidolliset ongelmat kirjattiin Stargate-nimiseen IT-

sovellukseen. 

8.1.2 Tulokset MES-muutosprosessin vaiheista 

MES-muutosprosessin vaiheista kysyttiin haastateltavilta, miten muutos tapahtuu, 

suunnitellaan, analysoidaan ja seurataan käyttöönoton jälkeen. Muutosprosessi 

vastausten perusteella eteni niin, että tehdas antaa tarvekuvauksen muutoksesta ja 

se toimitetaan sähköpostitse järjestelmätoimittajalle. Toinen näkemys aiheesta oli, 

että muutospyyntöä pohdiskellaan itsenäisesti tai kollegoiden kanssa ja esitetään 

sen jälkeen eteenpäin. Joku vastaajista taas koki, ettei ole olemassa minkäänlaista 
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prosessia tai sitten viitattiin johonkin yleiseen muutosprosessiin, jota ei käytetä 

MES-muutoksissa. Yhtenä näkemyksenä oli, että tehtaan oma MES-asiantuntija 

toteuttaa muutospyynnön joko itse tai pyytää järjestelmätoimittajaa toteuttamaan 

sen sekä arvioi oman asiantuntemuksen perusteella ketä organisaatiossa pitää ottaa 

mukaan prosessiin sekä priorisoi muutokset. 

Muutoksen analysointi ja suunnittelu katsottiin tehtäväksi tehtaalla joko 

itsenäisesti, tiimissä, IT-päällikön tai MES-asiantuntijan toimesta. Yksi näkemys 

oli, ettei yksityiskohtaista analyysia tehdä, koska muutokset ovat spesifisiä 

yksittäiselle tehtaalle. Tehtaan suunnittelun jälkeen pyydetään 

järjestelmätoimittajalta mahdollisuutta tehdä muutos. Järjestelmätoimittaja arvioi 

mahdollisuudet ja toimittaa tehtaalle ratkaisuehdotuksen. Lisäksi arvioidaan, 

tarvitaanko muutoksen asennukselle seisokkiajankohta tehtaalla, mikäli muutoksen 

vieminen järjestelmään aiheuttaa tuotannon kulkiessa ongelmia. Suunnitteluun 

liitettiin myös dokumentointi, mikä nähtiin tarpeelliseksi ja viitattiin, että 

dokumentointi tehdään joskus kunnolla. Järjestelmätoimittajan tekemää 

analysoinnin tasoa taas arvioitiin hieman epävarmaksi. 

Muutosten seurantaan tuotantoon asennuksen jälkeen liittyvässä kysymyksessä ei 

vastauksissa ollut suurta hajontaa. Vastaajat näkivät, ettei varsinaista 

seurantaprosessia ole muuten kuin isommissa muutoksien asennuksissa. 

Käytännössä todettiin, että muutoksien seuranta tuotannossa on vikaperusteista eli 

ilmoitetaan järjestelmätoimittajalle, mikäli jokin ei toimi. Vastauksissa nähtiin 

myös, että järjestelmätoimittaja seuraa kriittiset tuotantoon asennukset sekä 

järjestelmään liittyvä johtoryhmä seuraa muutoksia yleisesti kokouksissaan. 

Haastateltavilta kysyttiin myös näkemystä tärkeimmistä asioista muutoksien 

toteuttamisessa. Vastaukset olivat haastateltavien omia näkemyksiä ja mielipiteitä 

omien työtehtävien kautta. Vastauksissa toistui useimmiten aikataulu jollakin 

tavalla. Esimerkkeinä mainittakoon muutoksien toimittaminen kohtuullisessa tai 

nopeassa ajassa, sovitun aikataulun pitäminen tai riittävän pituinen testausaika 

tehdylle muutokselle. Näillä aikatauluun liittyvillä seikoilla viitattiin toimivan 

muutoksen käyttöönottamiseen kerralla ilman jälkikäteen tehtäviä korjauksia. 

Tärkeinä asioina nähtiin myös muutoksien toimittaminen halutun mukaisesti, 
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riittävällä testauksella, dokumentoinnilla sekä seuranta tuotantoon asennuksen 

yhteydessä ja saatava tuki järjestelmätoimittajalta. Viestintää pidettiin tärkeänä ja 

siihen liittyi muutoksen aikataulun tiedottamista koskien tuotantoon 

asennusajankohtaa. Lisäksi viestiminen tehdyn muutoksen tärkeyden 

merkityksestä. Lisäksi muutamia yksittäisiä mainintoja olivat muutoksen laadun 

varmistamisesta, toteutuksen vastaamisesta asiakastarpeisiin ja muutostyön kulun 

onnistumisesta, kun kaikki tunnistetut roolit ovat osallistuneet muutokseen. 

8.1.3 MES-muutoksien testaus, dokumentointi ja viestintä 

Testauksien vähyys tai testaaminen suoraan tuotantoympäristössä tuli ilmi tulosten 

päähavainnoissa. Käytännössä näin pääasiallisesti tapahtuu eli tehtaan työntekijät 

eivät itse testaa muutoksia testiympäristössä muuten kuin isommissa muutoksissa 

tai toimitusketjun tehdessä integraatiotestejä MES- ja ERP-järjestelmien välillä. 

Integraatio on kriittinen, joten sitä koskevat muutokset testataan toimitusketjun 

toimesta. Lisäksi on todettu testien tekemisestä, ettei näitä dokumentoida, vaan 

todetaan testien onnistumisesta yleisesti. Myös testiympäristön puutteellisesta 

sisällöstä mainittiin vastauksissa verrattuna tuotantoympäristön sisältöön.  

Dokumentointi mainittiin osana päähavaintoja ja sen todettiin olevan puutteellisella 

tasolla. Käytännössä muutokset on dokumentoitu sähköpostikirjeenvaihtoihin sekä 

Sharepoint-sivustolle lyhyenä kuvauksena Suomen tehtailla. Mikäli 

järjestelmätoimittaja on tehnyt muutoksesta kuvauksen, sitä ei ole toimitettu 

tehtaalle eikä sitä ole pyydetty tehtaalla. Tähän oli kuitenkin poikkeus Ruotsin 

tehtaalla, sillä järjestelmätoimittaja oli toimittanut muutosdokumentteja. Toinen 

poikkeus Ruotsin tehtaalla olivat järjestelmämuutokset, jotka liittyvät tuotannossa 

valmistettavan tuotteen laatuasioihin. Mikäli muutoksella on vaikutusta 

laatuasioiden seurantaan, nämä hyväksytetään erikseen tehtaan laatu- ja 

tuotantovastaavalla ja muutosdokumentti allekirjoitetaan sekä taltioidaan mappiin. 

Tämä toimintatapa perustuu loppuasiakasvaatimukseen, sillä valmistettavat tuotteet 

käytetään hygieniatuotteissa ja tällöin koko valmistusketjuun liittyvät asiat tulee 

olla selvitettävissä. 

Viestintä MES-muutoksista tehdään pääasiassa niiden henkilöiden kesken, jotka 

ovat mukana muutoksessa. Muutoksessa mukana olevat henkilöt myös arvioivat 
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millaista viestintää kyseinen muutos vaatii. Muutokseen liittyvät henkilöt tekevät 

viestintää tarpeen mukaan ja he ovat yleensä tehtaan asianomaiset sekä IT-

päällikkö, että MES IT-asiantuntija ja järjestelmätoimittajan asiantuntija. 

Viestinnän välineenä käytetään pääasiassa sähköpostia ja joissain tapauksissa 

puhelinta. Tehtaiden tuotannon aamupalaveriraporteissa on myös tapauskohtaisesti 

kommentteja järjestelmien vikatilanteista sekä näiden korjauksista. Tarvittaessa 

tuotannon aamupalavereissa viestitään MES-muutoksista suullisesti. Suurempien 

MES-muutosten osalta voidaan käyttää tehtaiden omia verkkosivustoja sekä 

tehtaan eri pisteissä olevia infonäyttöjä viestintään. 

8.1.4 Muutosprosessin tulevaisuuden kehityskohteet 

Yleisesti ottaen vastaajilta tuli paljon kehitysnäkemyksiä nykyiseen MES-

kehitysprosessiin. Useassa vastauksessa toivottiin järjestelmätoimittajalle lisää 

resursseja, sillä nähtiin MES-muutostoteutusten hitauden ja saatavuuden johtuvan 

toimittajan rajallisista resursseista. Lisäksi toivottiin muutosprosessin 

selkeyttämistä tehtaiden ja järjestelmätoimittajan välillä, sillä joissain tapauksissa 

järjestelmätoimittaja on ohjeistanut asioiden käsittelyiden yhteydessä oikeaa 

menettelytapaa. Muutosten dokumentointiin toivottiin parannusta niin, että 

dokumentointia tehtäisiin muutoksen eri vaiheissa (testaus, muutos, spesifikaatio, 

tehdaspaikkakunta), sen merkitystä viestittäisiin ja dokumentaatiolle määritettäisiin 

oma paikka. Järjestelmän kehittämistyö muutoksien avulla koettiin myös liian 

pitkäksi, jolloin kehitystarpeiden seuranta pääsee unohtumaan. Muut 

kehityskohteet vastauksissa koskivat pääosin tehtaiden omaa muutosprosessia ja 

siihen liittyviä asioita. 

Tehtaiden oman kehitysprosessin itsessään koettiin tarvitsevan parannuksia ja 

tietoa siitä, miten prosessia hallinnoidaan sekä johdetaan. Kehityksen suunnittelua 

toivottiin parannettavan, sillä vastaajat näkivät, ettei kehitystä suunnitella. 

Muutostyöt tulisi myös priorisoida tärkeysjärjestykseen. Muutoksien ja johtamisen 

seurantaan kaivattiin ohjausryhmätyöskentelyä ja IT-työkalua muutosten 

seurantaan, joka olisi helppo sekä läpinäkyvä. Toiveena olivat myös nykyisen 

muutos- ja kehitystyöbudjetin selkeyttämistä ja budjetointimallin muokkaamista 

enemmän liiketoiminnantarpeisiin sekä kustannusseuranta toteutuneista 
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muutostöistä. Muutoksien jälkiseurantaan ehdotettiin katsausta toteutuneen 

kehityksen näkökannalta. 

IT-työkaluksi ehdotettiin myös yhtiössä käytössä olevaa Stargate-työkalua, jota 

tällä hetkellä käytetään muiden IT-palveluiden ongelmien tai tarpeiden 

selvittämisessä. Stargate-työkalun kehittämiseen kaivattiin myös kehitystyötä 

oman organisaation toimesta, jotta sen käyttäminen muutoksien hallintaan olisi 

prosessin mukainen. 

Muutosviestintään koettiin tarvittavan parannuksia ja koettiin, ettei viestintä tavoita 

aina tarvittavia osapuolia. Lisäksi muutoksien koulutukseen kaivattiin parannusta. 

Muutosprosessiin ja järjestelmään liittyvien osapuolien sekä roolien selkeyttämistä 

toivottiin. Tällä hetkellä prosessiin kuuluvat osapuolet kuten tehdas, tehtaan IT, 

divisioona sekä digiorganisaatio.  

Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi vastauksissa oli toisistaan irrallisia 

yksittäisiä näkemyksiä muutosprosessin parantamiseksi. Näitä olivat seuraavat 

kohdat: 

• Työskentely Lean-periaatteen mukaisesti 

• Samanlainen työskentelytapa, kuin järjestelmätoimittajalla 

• Kehityksen tekemiseen divisioona näkökulma eikä yksittäisen tehtaan 

• Koko MES-järjestelmän vaihtaminen toiseksi 

• MES-järjestelmän käytön minimointi, jottei tarvita muutoksia 

• MES-Sharepoint-sivuston käyttö laajemmaksi tehdaskäyttäjille 

• Laboratorioarvojen helpompi saatavuus järjestelmästä 

• Eteneminen pienin askelin muutosprosessissa, ensisijaisesti asiakas- ja IT-

organisaation tarpeiden täyttäminen 

8.1.5 KPI-mittarit muutosprosessissa 

Haastatteluiden viimeiset kysymykset koskivat järjestelmämuutosprosessiin 

liittyviä KPI-mittareita. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä ovat muutosprosessin KPI-

mittarit ja miten niitä seurataan. Suurin osa vastaajista vastasi, ettei KPI-mittareita 

ole eikä niitä täten voi seurata. Muutama vastaajista totesi, että ainoastaan 
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tuotannon seurannassa on KPI-mittarit, yksi arveli niiden olevan kustannukset ja 

aikataulu ja toinen totesi, että olisi hyvä olla olemassa käytössä olevat KPI-mittarit. 

8.2 Tulosten analysointi 

Aineistoa käsiteltiin koostamalla vastaukset yhteen, joita analysoimalla päädyttiin 

tuloksiin. Haastatteluihin osallistui yhdeksän henkilöä, joiden katsottiin tietävän 

MES-järjestelmistä ja siihen liittyvästä prosessista. Kysymykset määritettiin 

yhdessä biomaterials IT-johtajan kanssa ja niiden katsottiin olevan riittävät 

taustatiedon saamiseksi MES-järjestelmämuutoksien nykytilasta. Haastateltavien 

henkilöiden määrän katsottiin myös olevan riittävä, jotta saadaan yleiskuva MES-

järjestelmän nykyprosessista muutoksien ympärillä. Kyselyn tekeminen 

haastattelemalla katsottiin tehokkaimmaksi tiedonkeräämistavaksi. Haastattelut 

sovittiin henkilöiden kanssa ennakkoon ja heidän oli mahdollista valmistautua, sillä 

kysymykset toimitettiin sähköpostilla ennen haastattelua. Haastatteluajoista kiinni 

pitäminen varmisti myös sen, että kaikilta saatiin kysyttyä kysymykset ja niihin 

vastaukset. Mikäli tutkimus olisi tehty jollakin kyselylomakkeella, olisi ollut riski 

ymmärtää kysymykset väärin tai jättää kokonaan vastaamatta ajan puutteesta tai 

muista kiireistä johtuen. 

Kaikilla haastateltavilla lukuun ottamatta yhtä henkilöä oli melko pitkä työkokemus 

kyseisen tehtaan palveluksessa. Työkokemus oli myös yksi peruste haastateltavien 

valintaan. Haastateltavat olivat työskennelleet vähintään viisi vuotta tehtailla ja 

useimmat paljon pidempääkin. Yksi haastateltavista oli työskennellyt tehtävässään 

hieman alle kaksi vuotta, mutta hänen työtehtävänänsä oli IT-organisaatiossa ja 

osana hänen työtään oli valmistella IT-työvälinettä MES-muutosten seurantaan 

ulkoisen asiakasprojektin takia. Tästä syystä hänen tietämyksensä asian nykytilasta 

IT-työvälineen osalta katsottiin aiheelliseksi ottaa mukaan taustatiedoksi 

haastatteluiden kautta. Tämän työn tarkoitus oli tehdä ehdotus yhtenäisestä MES-

muutosprosessista pienien muutosten osalta, joten yhden tehtaan alustava 

suunnitelma tähän liittyvästä IT-työvälineestä oli syytä saada taustamateriaaliksi. 

Haastateltavat henkilöt edustivat eri organisaatioita tehtaalla, joten vastuualueen 

mukaan näkemys kysymyksiin oli erilainen. Mikäli haastatteluja olisi tehty 

enemmän, olisi nähty, toistuvatko samat aiheet ja pysyvätkö nyt toisistaan irralliset 
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aiheet edelleen irrallisina. Tällöin olisi myös voitu vertailla tuloksia saman 

organisaation sisällä sekä eri organisaatioiden välillä. Nyt olettamukset nykytilasta 

tehtiin yhdeksän vastaajan perusteella kaikille tehtaille, mikä ennalta päätettiin 

sopivaksi määräksi vastauksia. Vastauksissa oli nähtävillä eroja kahden Suomen ja 

yhden Ruotsin tehtaan välillä, joten maiden välisiä vertailuja tuli joissakin kohdissa 

ilmi.  

Kaikilla tehtailla MES-järjestelmämuutosten kanssa työskentelee suhteellisen pieni 

määrä ihmisiä koko tehtaan henkilöstöön verrattuna. Kaikki haastateltavat olivat 

kuitenkin olleet tekemissä MES-järjestelmien kanssa ja IT-osaston vastaaja 

käytännössä eniten, joten on perusteltua olettaa vastausten edustavan riittävästi 

jokaisen tehtaan toimintoja MES- muutosten osalta silloin, kuin vastaukset olivat 

samantyyppisiä. Vastaavasti yksittäiset vastaukset, jotka poikkesivat toisistaan, 

katsotaan tämän työn tuloksissa yksittäisinä näkemyksinä. Nuo yksittäiset 

vastaukset ovat kuitenkin arvokkaita kommentteja IT-osastolle tulevaisuuden 

kehityssuunnitelmia varten, sillä kaikki näkemykset olivat asiallisia ja liittyivät 

MES-järjestelmään. 

Haastattelukysymyksien laadintaan käytettiin apuna tehtaiden SLA-dokumentteja 

taustamateriaalina. Kyseiset SLA-dokumentit sisälsivät tietoa nykyisestä MES-

muutosprosessista sekä IT:n tarjoamasta palvelusta tehtaille. SLA-dokumentti on 

ainoa paikka, missä muutosprosessi on kuvattu kirjallisessa muodossa. Täten 

vastausten kautta saatiin samalla selville, miten hyvin vastaajat tiesivät SLA-

dokumenttien sisällön MES-muutosprosessista ja siihen liittyvistä alueista. 

Haastatteluissa ei kysytty tietävätkö vastaajat SLA-dokumentista ja niiden 

sisällöstä. Tässä työssä ei selvitetty erikseen miten tehdaskohtaiset SLA-

dokumentit on jaettu tehtailla, kenelle ja mihin ne on tallennettu. Käytännössä tieto 

on jaettu ainakin tehtaiden johdolle, sillä heidän on tiedettävä IT:n tarjoama palvelu 

tehtaalla ja olla täten tietoisia dokumenttien sisällöstä. 

SLA-dokumenttien pohjalta laadittujen kysymysten lisäksi katsottiin tarpeelliseksi 

selvittää vastaajien nykyinen vastuualue, viestintä MES-muutoksista, omia 

näkemyksiä tärkeistä asioista sekä kehitysalueita nykyprosessiin. 

Haastattelutilanteissa joitakin kysymyksiä tuli kysyä useamman kerran eri tavalla 
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riippuen haasteltavasta, jotta kysymyksen tarkoitus avautui haastateltavalle 

paremmin. Tämän jälkeen haastateltava pystyi antamaan näkemyksen kyseessä 

olevaan asiaan. Tällä tavalla pyrittiin varmistamaan, että vastaaja on ymmärtänyt 

kysymyksen ja osaa antaa siihen vastauksen. Näin toimimalla on myös pieni riski 

siihen, että vastaaja tulee johdatetuksi vastaamaan kysyjän esittämään suuntaan, 

mikäli hänellä ei ole vahvaa näkemystä aihealueesta. 

Työn tuloksissa todettiin yhtenä päähavaintoina, ettei tehtailla ole yhtenäistä MES- 

muutosprosessia, johon viitata. Ruotsin tehtaalla MES- muutosprosessin tekeminen 

oli aloitettu perustuen heidän ulkoisen asiakkaansa vaatimuksiin sekä niiden 

täyttämiseen. Ruotsin muutosprosessin rakentaminen keskittyi heidän asiakkaansa 

tarpeisiin eikä siinä yhteydessä otettu huomioon yhtenäistä muutosprosessin 

tekemistä kaikille kolmelle tehtaalle. Yleisesti ottaen vastaajat eivät olleet tietoisia 

tai eivät muistaneet SLA-dokumentin sisältöä muutosprosessista, joten vastaukset 

kertoivat siitä, miten muutokset ovat edenneet käytännössä. SLA-dokumentti ei 

välttämättä ole tavoittanut kaikkia henkilöitä eikä sen sisältämää viestiä ole 

riittävästi viestitty. Dokumentti sisältää paljon muutakin kuin muutosprosessin, 

joten muutosprosessi ei asiana erotu tekstistä muuhun sisältöön verrattuna. Tehtaat 

ovat myös löytäneet omat tavat työskennellä muutosten kanssa, joten SLA-

dokumentin sisältämään tarkkaan MES-muutosprosessin noudattamiseen ei ole 

kiinnitetty huomiota eikä kukaan ole vaatinut sen täydellistä noudattamista. 

Tässä työssä keskityttiin tehtaiden omaan toimintaan MES-muutoksissa eikä 

muutosprosessin selvittämiseen tai haastateltaviin henkilöihin otettu Honeywell-

järjestelmätoimittajan edustajia mukaan. Muutoksiin liittyvää työtä ja niiden 

käsittelyä tehdään yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa, joten osittain 

nykyiseen prosessiin vaikuttaa myös toimittajan asiantuntijoiden työskentelytavat. 

Järjestelmätoimittajan haastattelemista harkittiin sisällytettäväksi tämän työn 

laajuuteen, mutta työssä haluttiin keskittyä tehtaiden oman toiminnan 

selvittämiseen. Järjestelmätoimittajan sisällyttäminen tähän työhön olisi voinut 

omalta osaltaan selittää nykyistä muutosprosessia. Kun yhtenäinen MES- 

muutosprosessi on otettu käyttöön tehtailla, se tulee käydä järjestelmätoimittajan 

edustajien kanssa läpi ja samalla varmistaa kaikille muutososapuolille 

yhdenmukainen toimintatapa. 



61 

 

Vastaajat tunnistivat useita erilaisia rooleja MES-muutosprosessiin liittyen ja 

vastauksissa oli hajontaa toisiinsa nähden. Vastauksissa annetut roolit olivat 

itsessään muutosprosessiin kuuluvia tai ne olivat prosessiin kuuluvien henkilöiden 

tehtävänimikkeitä. Osa vastaajista tunnisti varsinaisia rooleja, mutta roolit olivat 

hieman erilaisia vastausten mukaan. Muutosprosessiin olennaisesti kuuluvat eri 

roolit, joten näiden liittäminen osaksi MES-muutosprosessia kuvauksineen on 

tarpeellista. 

Muita päähavaintoja vastauksissa olivat dokumentoinnin ja testauksen taso. 

Dokumentoinnin todettiin olevan puutteellista Suomen tehtailla niin ettei 

muutoksista toimitettu varsinaista dokumentaatiota muuten kuin 

sähköpostikeskusteluna tai lyhyenä kuvauksena Sharepoint-alustalle. Menettely 

vaikuttaa osapuolten väliseltä toiminnalta, joka on hyväksytty menettelytavaksi 

toimittaa dokumentaatio järjestelmätoimittajalta tehtaalle. Suuremmista 

järjestelmämuutoksista ja projekteista dokumentteja on kuitenkin toimitettu 

tehtaille, joten dokumentoinnin puutteellisuus keskittyy enemmän pienempiin 

yksittäisiin muutoksiin järjestelmässä. Tehtaalla tämä on ilmeisesti todettu 

riittäväksi toimintatavaksi, ja asianosaiset ovat saaneet tiedon muutoksista omiin 

sähköposteihinsa. Dokumentaation sisältämän tiedon säilyttämistä pidemmällä 

aikavälillä ja sen saatavuutta koko organisaatiolle ei ole erikseen linjattu. 

Käytännössä on keskitytty meneillään olevien muutosasioiden hoitamiseen ja 

niiden eteenpäin viemiseen muotoutuneiden käytäntöjen avulla. 

Ruotsin tehtaalla oli hieman erilainen tilanne dokumentaation suhteen Suomen 

tehtaisiin verrattuna. Järjestelmätoimittaja on toimittanut heille dokumentit 

tehdyistä muutoksista. Lisäksi Ruotsissa valmistettavan tuotteen laatuun liittyvät 

järjestelmämuutoskuvaukset tulostettiin, allekirjoitettiin tuotannon ja laadun 

vastaavien puolesta osoituksena muutoksen hyväksynnästä, jonka jälkeen ne 

arkistoitiin mappiin. Ruotsin tehtaan valmistettava sellu toimitetaan osittain 

hygieniatuotteisiin, jolloin laadun varmistaminen kaikilta osin on äärimmäisen 

tärkeää ja tällöin tulee huomioida myös tietojärjestelmien muutokset. 

Allekirjoitetut ja hyväksytyt muutosdokumentit taltioidaan toimistomapissa eikä 

niitä siirretä sähköiseen arkistoon. Vastaavasti toimitettujen järjestelmätoimittajan 

tekemien muutosdokumenttien tallennuspaikka ei selvinnyt haastatteluissa, joten 
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oletuksena on, ettei dokumentteja tallenneta mihinkään keskitettyyn paikkaan, joka 

olisi kaikkien tiedossa. 

Ruotsin tehtaalla on myös hieman isompi IT-organisaatio kuin Suomen tehtailla, 

sillä Ruotsissa on oma MES IT-asiantuntija. MES IT-asiantuntijan vastuulla on 

huolehtia järjestelmän kehityksestä ja auttaa käyttäjiä selvittämään järjestelmään 

liittyviä ongelmia. Lisäksi MES IT-asiantuntija pystyy tekemään jonkin verran 

muutoksia järjestelmään käyttäjien pyynnöstä. Haastatteluissa tuli kommentteja 

dokumenttien puuttumisesta, kun on kyse näistä tehtaalla tehdyistä muutoksista. 

Dokumenttien puuttuminen liittyi Ruotsin kohdalla enemmän omaan tekemiseen 

kuin järjestelmätoimittajan, vaikka muutosmenettely muuten on käytännössä 

samanlainen. 

Järjestelmämuutoksien testaaminen todettiin tuloksissa vähäiseksi ja testausta 

tehtiin pääasiassa suoraan tuotannossa eikä testausta ole virallisesti dokumentoitu. 

Testausmenettely vaikuttaa muovautuneelta käytännöltä, jonka osapuolet ovat 

hyväksyneet tavaksi toimia. Olettavasti muutoksien asentaminen tuotantoon ilman 

suurempia tehdaspaikkakunnalla tehtyjä testejä on ollut suhteellisen ongelmatonta, 

jolloin testien tekemistä ei ole välttämättä nähty tarpeelliseksi. On myös 

mahdollista, että mahdolliset vikatilanteet on pystytty korjaamaan suhteellisen 

nopeasti eikä niistä ole aiheutunut suurempaa haittaa. Muutoksien testausta ei 

välttämättä pidetä tärkeänä asiana, sillä sille ei anneta suurta painoarvoa 

muutostyön vaiheissa eikä sitä koeta tarpeelliseksi dokumentoida.  

Avoimia kommentteja järjestelmämuutoksien prosessin tulevaisuuden 

kehityskohteisiin liittyen oli paljon. Osa aiheista oli yksittäisiä mielipiteitä, mutta 

suurin osa kommenteista viittasi koko muutosprosessin parantamiseen ja sen 

läpinäkyvyyteen. Runsas palaute nykyisen muutosprosessin kehittämisestä viittaa 

myös siihen, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä käytännön kautta muotoutuneisiin 

menettelyihin ja puutteita nähtiin useassa eri kohdassa. Avoimien kommenttien 

kautta ilmaistiin myös yksittäisiä hyvin tyytymättömään tilaan viittavia 

kommentteja, jossa järjestelmä haluttiin vaihtaa kokonaan tai minimoida 

järjestelmän käyttäminen niin, ettei sitä tarvitsisi kehittää. Avoimet 
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kehityskohdekommentit tukivat melko hyvin kaikkia muita vastauksia eri 

kysymyksiin ja selkeästi nähtiin tarvetta kehittää nykyprosessia monilta osin. 

8.3 Tulosten analysointi SLA-dokumentteihin 

Suomen tehtaiden SLA-dokumentti kuvasi muutosmenettelyn vaiheittain, mikä 

sisälsi eri osapuolten kuulumisen vaiheisiin. Haastattelun perusteella kaikkia 

vaiheita ei aina noudateta, vaan tapauskohtaisesti käyttäjät ottavat suoraan yhteyttä 

järjestelmätoimittajaan. Näin toimien ei ole käyty SLA-dokumentissa mainittua 

muutoskustannuskeskustelua kulujen kohdistumisesta, mikäli muutos tehdään 

kysyjän ja toimittajan välillä sovittuna työnä eikä kysyjällä ole oikeutta päättää 

kustannuksista. Muutosdokumentin hyväksyntä oli yksi SLA-dokumentin 

muutosprosessin vaiheista, mutta dokumentointi todettiin melko puutteelliseksi 

haastatteluiden perusteella eikä varsinaista muutosdokumenttia ole aina toimitettu. 

Hyväksyntä on mahdollisesti annettu sähköpostilla tai työn tilaaminen katsottu 

muutoskuvauksen hyväksynnäksi. Testauksien tekeminen ja niiden hyväksyntä 

ennen muutoksen asentamista tuotantoon kuuluivat SLA-dokumentin vaiheisiin, 

mutta näiden tekeminen käytännössä vaikutti olevan melko vähäistä tai sitä ei tehty 

ollenkaan tehdaskäyttäjien toimesta. Muutoksen vieminen tuotantoon suoraan 

ilman tehdastestausta on mahdollisesti perustunut vahvaan luottamukseen 

toimittajan järjestelmäasiantuntijoita kohtaan tai ei ole ymmärretty oman testauksen 

merkitystä ennen tuotantoon vientiä. Dokumentissa oli kerrottuna muutosprosessin 

KPI-mittareita, mutta käytännössä näitä ei seurata ollenkaan tietojärjestelmien 

osalta eivätkä haastateltavat tienneet sellaisten olemassa olosta. KPI-mittareiden 

osalta tilanne oli sama Suomen sekä Ruotsin tehtaiden osalta. Todennäköisesti 

töiden edistymistä ja niistä aiheutuvia kustannuksia seurataan käytännön tasolla, 

mutta varsinaista mittarointia ei tehdä eikä sen kehittymistä seurata. 

Ruotsin tehtaan SLA-dokumentti oli erilainen Suomen tehtaiden dokumentteihin 

nähden ja siinä vastuut kerrottiin eri roolien kautta. Lähestyminen muutosprosessiin 

ei ollut yhtä prosessinomainen kuin Suomen dokumentissa, mutta kaikki tarvittavat 

vaiheet sisältyivät eri rooleihin. SLA-dokumentoinnissa ei puhuttu erikseen 

muutosdokumentin hyväksynnästä, mutta dokumentoinnin tekeminen sisältyi 

rooliin, samoin kuin testaus sekä kustannusvastuu. Haastatteluiden tuloksissa tuli 
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kuitenkin ilmi puutteita testauksen tasosta ja sen vähyydestä sekä 

dokumentoinnista. Lisäksi haastatteluissa mainittiin, että tietyt laatuun liittyvät 

muutosdokumentit allekirjoitetaan ja arkistoidaan mapissa, mutta tällaisesta ei ollut 

mainintaa SLA-dokumentissa. SLA-dokumentista puuttui myös varsinainen 

muutosprosessikuvaus alusta loppuun sisältäen eri työvaiheet, jotka oli kuvattu 

osana rooleja. Kuitenkin dokumentissa kuvattiin tehtaan IT-kokouskäytäntö, mikä 

on muutoksien eteenpäin viemiseen oleellisin paikka, jossa ne käsitellään sekä 

tehdään tarvittavat päätökset. 

8.4 Tulosten analysointi muutosprosessiteorioihin 

Haastatteluiden perusteella järjestelmämuutoksia saa esittää melko laaja joukko 

tehtaan työntekijöistä järjestelmän ulkoisiin sidosryhmiin. Vastauksista voidaan 

päätellä, että muutoksia tehdään tarveperusteisesti. Hornstein (2008) totesi omassa 

tutkimuksessaan, että teknologiahankkeissa on tärkeää saada käyttäjät mukaan 

toteutuksen suunnitteluun ennemmin alkuvaiheessa kuin lopussa. Tehtaiden 

nykyprosessit vaikuttavat toimivan käyttäjälähtöisesti, mikä on hyvä säilyttää 

jatkossakin. Kokouskäytännöt järjestelmämuutoksiin olivat Suomen ja Ruotsin 

tehtailla erilaiset haastatteluiden ja SLA-dokumenttien perusteella. Aladwani A. 

(2001) on tutkinut muutosjohtamisen strategioita ja todennut johdon sitoutumisen 

ja tuen olevan olennainen tekijä ERP-projekteissa. Tukea tarvitaan myös 

mahdollista muutosvastarintaa varten. Vaikka tehtaan käyttäjien pyytämät 

muutokset eivät ole ERP-projektin suuruisia järjestelmämuutoksia, 

muutosmenettelyillä ja toteutettavilla muutoksilla yleisesti ottaen on hyvä olla 

tehtaan johdon tuki. 

Teoriaosiossa esiteltiin yhdeksän askeleen V-kehitysmalli Ranskan avaruustoimen 

(CNES) ohjelmistokehityksestä, jonka Navarro et al. (2018) olivat koostaneet. V-

kehitysmallin lisäksi huolehdittiin laadullisesta näkökulmasta identifioinnin, 

tallennuksen, testauksen ja dokumentoinnin avulla. Tehtaalla muutosehdotukset 

menevät järjestelmätoimittajan toteutettavaksi eikä varsinaista ohjelmistokehitystä 

tehdä muutosmäärittelyjä pidemmälle. Kuitenkin ohjelmistokehityksen yhdeksästä 

askelmasta neljä viimeistä olivat erilaisia testauksia ohjelmistolle. Testauksilla on 

täten suuri vaikutus ja ne ovat isossa roolissa ohjelmistokehityksessä. Viimeisin 
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testaus oli hyväksyntätestaus, joka on muutoksen toteutus todellisessa 

tuotantoympäristössä. Toimivuus todellisessa tuotantoympäristössä vahvistaa 

muutoksen käyttöönottamisen. Myös Cisco systems muutoshallinnan protokolla 

piti sisällään käyttäjätestaukset ja järjestelmän omistajan tekemät hyväksytyt 

testaukset ennen tuotannollista käyttöönottoa. Käytännössä tehtailla muutokset 

vietiin suoraan tuotantoon, jolloin lopullinen hyväksyntä muutokselle haettiin 

tuotannon toimivuuden kautta. Ennen hyväksyntätestausta on järjestelmätestaus, 

jossa koko järjestelmä tai ohjelmistokehitys validoidaan. Integraatiotestaus tehtiin 

ennen järjestelmätestausta. Näihin testauksiin osallistuminen tehdaskäyttäjiltä voisi 

olla suositeltavaa, jotta testausvaihetta saadaan parannettua tehtaiden osalta ja tätä 

kautta häiriöttömämpää tuotantoympäristöä muutosten asennusten jälkeen. 

CNES laadullista näkökulmaa varmistettiin mainittujen pääkohtien kautta ja ensin 

arvioitiin kriittisyys. Mikäli ohjelmistokehitys katsottiin kriittisyyden osalta 

sekundääriseksi, tehtiin sille kevyemmät dokumentit sekä testaukset ja vastaavasti 

kriittiset muutokset käsittivät täyden dokumentaation sekä testaukset että 

validoinnin. Käytännössä testaukset ja dokumentaatiot ovat tehtailla pääosin 

toteutettu edellä mainitun sekundäärisen menettelyn mukaisesti. Tehtailla ei ole 

olemassa järjestelmätoimittajan kanssa luokittelua muutosten kriittisyydestä ja tätä 

kautta testaus- ja dokumentaatiovaatimuksista. 

Liiketoimintaprosessi on järjestelmäprosessin kanssa liitoksissa, näin esittivät 

Wang, et al (2006) teoriaosiossa esitellyssä tutkimuksessaan. Tehdyissä 

haastatteluissa ei käsitelty toteutettujen muutoksien kohteita järjestelmässä eikä 

näitä muutoksia tarkasteltu tarpeen näkökulmasta. Ei myöskään tutkittu, kuinka 

muutokset liittyvät liiketoimintaprosesseihin. Muutoksien tarpeellisuutta tai 

tärkeyttä itsessään ei käsitelty osana haastatteluita eikä se ollut tämän työn 

varsinainen selvityksen aihe. Olemassa oleva liiketoimintaprosessi on kuitenkin 

hyvä huomioida, kun yhtenäistä IT MES-muutosprosessi ehdotusta tehdään. 

Viestintä on myös tärkeä osa eri muutoksen vaiheissa ja viestinnän osuutta eri 

vaiheissa tarkasteltiin Khan et al. (2012) esittämässä kuvassa 12., joka kuvaa, 

kuinka muutos etenee kansainvälisessä organisaatiossa. Viestintä tutkimuksen 

kuvan mukaan liittyi eri vaiheisiin kuten muutoksen aloitteeseen, muutoksen 
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toteuttamiseen ja asennuksien jälkeiseen viestintään kohdistuen uudestaan 

muutoksen aloitteeseen. Osittain haastattelun tuloksissa esitettiin puutteita 

muutoksien viestintään liittyen ja siihen toivottiin parannuksia. Viestinnän 

huomiointi osana muutosprosessia on tärkeä osio, joten sen sisällyttämistä 

muutosprosessiin on hyvä arvioida. 

Cisco systems käytti omassa muutoshallinnassaan sähköistä hallintajärjestelmää 

muun muassa muutoksien tilan seurantaan. Muutoksen tilat olivat avoinna, työn 

alla, hyväksytty, hyljätty, suljettu ja peruttu. Lisäksi yritys oli määrittänyt eri roolit 

muutosprosessiin, jotka olivat muutoksen aloittaja, omistaja, hallintaneuvosto sekä 

toteutustiimi. Toistaiseksi tehtailla ei ole käytössään yhtä kattavaa 

hallintajärjestelmää eikä roolit olleet yhtenäisiä vastauksissa. Käytännössä 

tehtaiden muutoksien tilaa ei nykymenettelyillä pystytä seuraamaan samalla tavalla 

kuin Ciscon määrittämät tilat, jolloin muutokset ovat työn alla, kunnes ne ovat 

valmiita tai hyljättyjä.  

Osterhage (2014) teoksessa kuvattiin käyttöönottoprojektin osa-alueet ja 

muutosjohtamisen lisäksi oli pyyntö, virhe ja laadunhallinta osa-alueet. Tällöin 

pystytään hallinnoimaan erilaisia asioita, jotka liittyvät muutoksien tekemiseen ja 

niiden laadun parantamiseen. Samoin kustannukset ja riskit tuli arvioida 

muutospyyntöjen osalta, jotta yritys pystyy varautumaan näihin tilanteisiin. 

Haastatteluissa henkilöt esittivät paljon kehityskohteita nykyiseen 

muutosprosessiin ja tämän työn ensisijainen tarkoitus on tehdä ehdotus yhtenäisestä 

muutosprosessista. On siis hyvä tunnistaa, ovatko tekijät suoranaisesti osana 

muutosprosessia vai osana laadullisia tekijöitä. Laadullisia tekijöitä olivat 

hyväksynnän koordinointi, operatiivinen tarkistus valmiudesta ja pilotointi kuten 

Osterhage (2014) teoksessa on mainittu. 
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9 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Tämän työn tarkoitus oli muodostaa ehdotus kolmelle tehtaalle yhtenäisestä IT 

MES-muutosprosessista koskien pieniä muutoksia. Haastatteluiden kautta saaduilla 

tiedoilla voidaan todeta tehtaan käyttäjien myös toivovan parannusta vallitseviin 

nykymenettelyihin. Kun kyse on pienistä IT MES-muutoksista, on järkevää tehdä 

ehdotus hieman kevyemmästä muutosprosessista, ettei siitä muodostu liian raskasta 

kaikille osapuolille. Oleellista on myös saada muutosprosessi osaksi käytäntöä, ettei 

nykyinen toimintatapa jatku. Uuden prosessin käyttöönottaminen voi viedä aikaa ja 

sitä tulee edistää eri keinoin. Prosessin valmistumisen myötä on syytä viestiä eri 

tavoin organisaatioissa uudesta yhtenäisestä muutosprosessista ja järjestää 

tarvittaessa koulutuksia asianomaisten kesken. Testauksien tekeminen ja muutosten 

dokumentointi ovat kuuluneet tehtaiden muutosprosesseihin tähän mennessä, mutta 

niitä ei ole täysin noudatettu. Tätä on syytä korostaa jatkossa ja saada testaus ja 

dokumentointi osaksi normaalia toimintaa sekä viestiä näiden vaiheiden tärkeyttä 

laadullisessa lopputuloksessa. Näin varmistetaan tiedon säilyvyys pidemmällä 

aikavälillä. Muutosdokumenttien hallinta on syytä saattaa kuntoon ja määritellä 

niille tarvittavat sisältövaatimukset sekä yhtenäinen tallennuspaikka, josta ne ovat 

tarvittaessa löydettävissä organisaatiossa. 

Tutkimukseen sisältyneissä haastatteluissa tuli ilmi vastaajien näkemykset 

järjestelmätoimittajan resurssien vähyydestä ja muutosprosessin hitaudesta. 

Käytännössä järjestelmätoimittajien resurssoinnista voidaan antaa asiakkaana 

palautetta, mutta muuten asia on tehtaan vaikutusten ulkopuolella. Tämä 

resurssiasia huomioiden, tulisi tehtaan oman sisäisen prosessin olla 

mahdollisimman tehokas, ettei muutosprosessi veny entistä pidemmäksi tehtaan 

omien menettelyiden takia. Tässä työssä esiteltiin Uruguayn Montes del Platan 

tehtaan muutosjohtamismalli, jossa pitkän tähtäimen suunnitelmat tehtiin 

järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti, ja innovointi sekä kehitys nopeammalla 

menettelyllä. Tehtaan MES-muutosprosessi vaatii omat menettelyt tietojen 

läpinäkyvyyden suhteen, joten siihen ei voida suoraan soveltaa Uruguayn 

nopeampaa menettelyä. Pienten muutosten käsittelyprosessi tehtailla tulisi olla 

kuitenkin mahdollisimman nopea, ettei kokonaisprosessi veny liian pitkäksi. 
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Prosessissa on hyvä ottaa huomioon Ruotsin erityistarpeet muutoksista, jotka 

koskevat tuotteiden laadullisia asioita ja asiakasvaatimuksia. Sama menettely ei ole 

muilla tehtailla välttämätön, sillä tuotteiden loppukäyttö ei ole yhtä vaativa. Ruotsin 

tehtaalla oli asiakastarpeesta lähtöisin selvitetty Stora Enson muissa IT-

työpyynnöissä käytössä olevan Stargate-työvälineen sopivuutta MES-

muutosprosessiin ja sille määritettiin operatiiviset prosessinvaiheet 

hyväksyntämenettelyt mukaan lukien. Tässä suunnitteluasteella olevassa 

muutosprosessissa ei ole otettu huomioon muutoksen kokoa, vaan se on rakennettu 

asiakasvaatimuksen täyttämistä ajatellen koskien kaikkia Ruotsin tehtaalla tehtäviä 

MES-muutoksia tai muutosehdotuksia. 

Stargate olemassa olevana IT-työvälineenä MES-muutosten seurannalle Stora 

Ensossa on erittäin perusteltua ottaa käyttöön kaikilla kolmella tehtaalla tukemaan 

varsinaista MES-muutosprosessia. Koska operatiivista prosessia Stargatessa on 

alustavasti pohdittu Ruotsin Skutskär tehtaan toimesta, on luontevaa ehdottaa 

Stargaten käyttöönottoa kaikilla kolmella tehtaalla osana MES muutosprosessia. 

Muutosprosessin vieminen käytäntöön voi tuoda esiin, että Stargaten kehittäminen 

on tarpeen. Tämä voi käydä ilmi esimerkiksi, kuin varsinaisia kirjauksia käydään 

tekemään Stargate-järjestelmässä suunnitellun prosessin mukaisesti. Vaatimukset 

kirjauksista yhdelle muutosehdotukselle voivat olla erilaiset, jos muutoksen tyyppi 

tai koko ja siihen liittyvät riskit ovat hyvin pieniä. Pienemmät vaatimukset voivat 

olla hyväksyntään, testaukseen ja dokumentointiin liittyviä, kun on kyse hyvin 

pienistä muutoksista eikä niihin liity suurta toiminnallista riskiä. 

Muutosten kategorisointi olisi hyvä sisällyttää osaksi Stargaten toiminnallisuuksia, 

samoin kuin muutoksen prioriteetti ITIL:n ja IT for business-organisaation esitysten 

mukaisesti. Käytännössä muutosten kategorisointi olisi joko normaali- tai 

hätätapausmuutos, sillä tehtailla ei itse oman henkilöstön toimesta varsinaisia 

ohjelmamuutoksia tehdä. Standardimuutosten tekeminen voidaan katsoa olevan 

jotakin asetusten tai parametrien muuttamista, johon Ruotsin tehtaan IT MES-

asiantuntijalla ainakin on oikeus. Nämä tulee määritellä erikseen asiantuntijoiden 

avulla osaksi muutosprosessia. Lisäksi riskien arviointi yhtenä tehtävänä tulisi 

lisätä muutoksien suunnitteluvaiheen tehtäviin. 



69 

 

Stargate on lähtökohtaisesti tämän työn ehdotus IT-työvälineeksi, johon 

loppukäyttäjät kirjaavat muutospyynnöt tai kehitysehdotukset. Kolmen tehtaan IT-

edustajien tulee rakentaa lopullinen ehdotus Stargate-järjestelmän käyttämisestä 

tämän työn tarjoaman mallin pohjalta. Stargaten käyttäminen MES-muutosten 

kirjaukseen tulee viestiä organisaatioissa, sille tulee laatia maakohtaiset ohjeet 

omalla äidinkielellä ja tarjota paikallisesti koulutuksia sekä tukea järjestelmän 

käyttöön. Lisäksi IT-henkilöiden tulee selvittää Stargaten kehitysmahdollisuudet, 

jotta se tukisi laadittua muutosprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen 

tehtaan on hyvä määrittää vastuuhenkilöt Stargaten osalta, jotta käyttäjät saavat 

heiltä tarvittaessa tukea. 

Stargate on jatkossa paikka, johon kaikki muutospyynnöt kirjataan. Periaatteessa 

Stargate on avoinna kaikille Stora Enson työntekijöille, jolloin kaikilla on 

mahdollisuus kirjata MES-muutospyyntöjä. Muutospyynnöt on syytä priorisoida, 

mikä auttaa ja tukee päätöksientekoa toteutusjärjestyksestä. Jotta muutoskirjauksia 

seurataan ja ne priorisoidaan, tulee määrittää vastuuhenkilöt kokonaisseurantaa 

varten. Tehtailla tarvitaan kokouskäytännöt tai jokin muu menettely, missä 

päätetään toteutettavat muutokset ja näiden toteutusjärjestys. Tällaiset päättävät 

kokoukset on hyvä aikatauluttaa vuodeksi kerrallaan kuukauden tarkkuudella, jotta 

muutoksen pyytäjät tietävät, milloin kirjattuja muutospyyntöjä käsitellään ja 

millaisen päätöksen eri muutokset saavat. Muutoksien toteuttamiseen vaikuttaa 

tehtaiden laatima vuosittainen budjetti IT-kustannuksille sekä muutos- sekä 

kehitystöille. 

ITIL-muutosjohtamisen prosesseihin kuuluivat erilaiset roolit ennen varsinaisen 

prosessin aloittamista, joita käsiteltiin kappaleessa 5.1. kansainvälinen IT-

standardi. Käytännössä Stargate-toiminnallisuudet ja tarvittavat kokouskäytännöt 

mukailevat ITIL-rooleja, joten näiden käyttöönottaminen selkeyttäisi 

muutosprosessia. Roolit voivat olla sidoksissa useampaan eri työtehtävään tai 

positioon, jolloin vältetään vastuullisen häviäminen työtehtävien vaihtuessa. 

Tehtaiden tulee sekä määrittää roolit sopiviksi että määrittää mitä niihin sisältyy. 

Ehdotetut roolit ovat: 

• Muutoksen aloittaja (Change initiator) 
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• Muutoksen koordinaattori (Change coordinator) 

• Muutoksen päällikkö (Change Manager) 

• Muutostoimikunta (Change advisory board) 

• Hyväksyjä (Approver) 

• Muutoksen toteutustiimi (Change implementation team) 

Käytännössä kaikki tehtaiden työntekijät voivat olla muutoksen aloittajia. 

Muutoksen koordinaattori soveltuu hyvin Stargate-muutoksien koordinoinnista 

vastaavalle, joka huolehtii yhden tehtaan kokonaisuudesta ja asioiden eteenpäin 

viemisestä. Muutoksen päällikkönä voi toimia esimerkiksi osaston vastaava, jonka 

aluetta tehty muutospyyntö koskee. Esimerkiksi tuotantopäällikkö olisi tuotantoa 

koskevien muutoksien päällikkö. Tämän voisi rinnastaa myös termiin 

asianomistaja. Muutostoimikunta on elin, jossa muutokset käsitellään ja tehdään 

päätöksiä toteutuksesta. Muutostoimikunnan jäsenet tulee määritellä tehtailla ja 

määrittää näille myös varahenkilöt. Muutoksen toteutustiimi on pääosin 

järjestelmätoimittaja, joka toteuttaa muutoksen. Kuitenkin osana muutosta ovat 

testaukset, joihin tarvitaan tehtaan työntekijöitä ja muutoksen osapuolia. Täten 

testauksen tekijät voitaisiin määrittää osaksi toteutustiimiä. 

Seuraavassa MES-muutosprosessikaaviossa 3. esitellään ehdotus tehtaille siitä, 

mitä vaiheita MES-muutosprosessiin kuuluu, mitä työvaiheita niissä on ja miten 

muutoksia kategorisoidaan. Kuvaan on sisällytetty kaikenkokoiset muutokset sekä 

huomioitu Ruotsin tehtaan vaatima menettely liittyen tuotteen laatua koskeviin 

muutoksiin. Siinä vaiheessa, kun kirjaukset muutospyynnöistä tehdään Stargate-

järjestelmään, loppukäyttäjä ei välttämättä tiedä pyydetyn muutoksen kokoa. Täten 

kaikenkokoisten muutoksien menettely on sisällytetty samaa kuvaan, jolloin suuret 

muutokset voidaan ohjata oikeaan Stora Enson menettelyyn. Prosessi sisältää 

kolme eri hyväksyntävaihetta. 
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MES-muutosprosessikaavio 3. Kaavion ylimmässä osassa on MES 

muutosprosessin vaiheet sisältöineen sekä eri hyväksymisvaiheet merkittyinä isolla 

H-kirjaimella. Suurten ja laatua koskevien muutosten osalta prosessissa on 

lisävaiheita. Muutokset on kategorisoitu kolmeen eri tyyppiseen muutokseen. 

Prosessin ensimmäisessä hyväksyntävaiheessa päätetään, eteneekö muutos 

suunnitteluvaiheeseen vai hylätäänkö muutos. Muutoskoordinaattori tekee 

muutoksesta esiarvioinnin ja pyytää tarvittaessa muutoksen tekijältä lisätietoja. 

Lopullinen hyväksyntä haetaan muutostoimikunnalta, jonka jälkeen muutoksen 

suunnitteluvaihe voidaan aloittaa. Toinen hyväksyntä tapahtuu suunnitteluvaiheen 

jälkeen. Mikäli muutoskustannukset ovat vuosittaisen budjetin sisällä, voi 

muutoskoordinaattori hyväksyä suunnitteluvaiheen. Tämän jälkeen työ voidaan 

tilata järjestelmätoimittajalta ja tehdä suunnitelman mukaiset tehtävät. Mikäli työn 

kustannukset ovat arvioitua suuremmat, tulee suunnitteluvaiheen hyväksyntä viedä 

muutostoimikunnan hyväksyntään. Kun suunnitelman mukaiset tehtävät, mukaan 

lukien testaukset, on tehty hyväksyttävästi, voidaan tehdä kolmas hyväksyntä 

tuotantokäyttöä varten. Kolmas hyväksyntä tapahtuu muutoskoordinaattorin 

toimesta, joka on tietoinen testaus- ja toteutusvaiheen onnistumisesta. 
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Hyväksynnän jälkeen toteutettu muutos voidaan siirtää tuotantoon sovitusti. 

Viimeisessä työvaiheessa muutoskoordinaattori sulkee muutospyynnön. Lisäksi 

muutokset arvioidaan muutostoimikunnan kokouksissa niiden suunnitelmiin 

nähden. 

Empiriaosiossa käytettiin tehtaiden SLA-dokumentteja taustamateriaalina 

kirjallisena tietona MES-muutosprosessista.  Näistä dokumenteista saatiin 

arvokasta taustatietoa haastatteluihin ja haastatteluiden jälkeen voitiin todeta, ettei 

vastaajat vastanneet kirjallisen mallin mukaisesti. Lisäksi dokumenteissa mainitut 

KPI-mittarit eivät ole olleet käytössä eikä niistä vastaajat olleet tietoisia. Näin ollen 

on suositeltavaa, että SLA-dokumentit päivitetään ja ehdotettu MES-

muutosprosessi lisätään kaikkien tehtaiden dokumentteihin samalla tavalla. Lisäksi 

suositellaan KPI-mittareiden arviointia ja niiden säännöllisen seurannan 

aloittamista. 
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10 Yhteenveto 

Tässä työssä tehtiin ehdotus yhtenäisestä MES-muutosprosessista, joka keskittyy 

pieniin muutoksiin. Tämän lisäksi ehdotettiin uusien roolien käyttämistä osana 

muutosprosessia sekä kokouskäytäntöjen sopimisesta vuodeksi eteenpäin. Ehdotus 

näistä tehtiin tutkimusmateriaalin sekä empiriaosion tietojen perusteella. 

Muutosprosessiehdotus tehtiin kolmelle pohjoismaiselle sellutehtaalle 

biomaterials-divisioonassa olemassa olevan tarpeen perusteella. Empiriaosion 

haastatteluista saatiin arvokasta materiaalia nykyprosessista sekä runsaasti 

kehityskohteita edelleen pohdittavaksi. Haastatteluiden perusteella yhtenäiselle 

MES-muutosprosessille on tarvetta eikä sellaista käytännössä ole ollut, vaan 

tehtailla on ollut omat tavoiksi muodostuneet käytännöt.  

Tulevaisuudessa tärkeintä on aloittaa varsinaisen muutosprosessiehdotuksen 

läpikäynti ja sen edelleen työstäminen siihen kuuluvien henkilöiden kanssa. 

Kyseessä on muutos, joka koskee kaikkia kolmea tehdasta. Muutosprosessi ja 

siihen liittyvät asiat tulee sisäistää sekä löytää sopivat menettelyt asian eteenpäin 

viemiseksi organisaatiossa. Asia vaatii sitoutumista, jotta muutos saadaan vietyä 

läpi jokaisessa tehdasorganisaatiossa. Dokumenttien vaatiminen ja näiden 

systemaattinen tallentaminen sekä testauksiin osallistuminen ovat isoja asioita, 

joiden toteutumista tulee jatkossa seurata. Viestintä osana muutosprosessia on 

tärkeä asia sekä varmistaa, että tieto tavoittaa asianomaiset. Tulevaisuuden 

kehitystoimenpiteenä eri viestimiskeinot tulisi arvioida erilaisiin tilanteisiin ja 

tehdä tämän pohjalta viestintäsuunnitelma osaksi muutosprosessia 

Muutosprosessia tukemaan sisällytettiin Stargate-järjestelmän käyttäminen ja 

siihen arvioitiin tarvittavan kehitystyötä tukemaan ehdotettua muutosprosessia. 

Stargate-järjestelmän kehittäminen ei ole osa tehdasorganisaation järjestelmien 

hallintaa, vaan se kuuluu Stora Enso Oyj konsernin järjestelmiin. Tämä voi tuoda 

haasteita Stargate-järjestelmän kehittämiseen, koska tässä kohtaa tarpeet 

kohdistuvat kolmen eri tehtaan tarpeisiin eikä koko konsernin tarpeisiin. 

Muutostarpeet tulee täten arvioida kriittisesti. 
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MES-muutosprosessin kehittäminen järjestelmätoimittajan ja tehtaan välillä voi 

olla yksi seuraavista lähitulevaisuuden jatkokehityskohteista. Tätä ennen tulisi eri 

tehtaiden omat menettelyt toimia yhtenäisellä MES-muutosprosessimallilla.  
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Liite 1 

Kyselylomake 

MES muutospyyntöprosessin haastattelu 

1) Rooli ja vastuualue 

2) Kuka voi esittää muutospyyntöjä? 

3) Keneen otat yhteyttä, kun on tarpeen tehdä muutospyyntö? 

4) Miten muutospyyntö käsitellään? 

5) Käytetäänkö jotakin työkalua muutospyyntöjen käsittelyssä? 

6) Miten muutospyyntö suunnitellaan ja analysoidaan? 

7) Miten muutospyyntö hyväksytään? Kuka hyväksyy? 

8) Miten muutospyyntö testataan? 

9) Miten muutospyyntö dokumentoidaan? 

10) Minne muutosdokumentit tallennetaan? 

11) Mitä erilaisia rooleja kuuluu muutosprosessiin? 

12) Miten muutokset viestitään organisaatiossa? 

13) Miten muutoksia seurataan käyttöönoton jälkeen? 

14) Miten muutospyyntöprosessia tulisi kehittää? 

15) Mikä on tärkeintä muutosten käyttöönotossa? 

16) Mitkä ovat KPI mittarit muutoksissa? 

17) Miten KPI mittareita seurataan muutoksissa? 
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