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käyttöönotosta seuraavat haasteet sekä selvittää miten case yritys pystyy 

varautumaan näihin ennen uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoa. 

Tutkimuksessa esitellään aluksi kirjallisuuden näkökulmasta case yrityksen 

toimialaa yleisesti, kunnossapidon ja ERP-järjestelmien rooli 

tuotantolaitoksilla sekä uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta ja 

muutoksesta seuraavat haasteet. Case osuudessa haastatellaan 

tuotannon työnjohtoa ja analysoidaan empiirisesti kirjoittajan omia 

kokemuksia teollisen sahan työnjohtajana.  

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että ennen uuden tietojärjestelmän 
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muutosvastarinnan hallinta sekä selkeyttää työntekijöille toimintamalli 

tietojärjestelmän käytöstä. Case yrityksellä ei tällä hetkellä ole tuotannon 

näkökulmasta akuuttia tarvetta uudistaa ERP-järjestelmää. Tutkimuksessa 

havaittuihin ongelmiin nykyisessä järjestelmässä voidaan puuttua 

uudistamalla ja selkeyttämällä nykyinen toimintamalli tutkimuksessa 

esitetyllä tavalla. 
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1 JOHDANTO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-järjestelmät ovat yhä suuremmassa roolissa 

yrityksen liiketoimintaa tehostavina työkaluina. ERP-järjestelmiä tarjotaan myös pk-

yrityksille, mutta niiden arvo korostuu erityisesti suurempien yritysten liiketoiminnassa. 

ERP-järjestelmä räätälöidään täyttämään yrityksen tarpeet sen hankinta hetkellä. 

Yrityksen kasvaessa tai liiketoiminnan muuttuessa, voi myös ERP-järjestelmä olla 

tarpeen päivittää vastaamaan paremmin yrityksen uusia tarpeita. Uuden 

tietojärjestelmän vaihtaminen kokonaan toiseen järjestelmään on kuitenkin vaativa 

projekti, joka epäonnistuessaan tuottaa enemmän kuluja kuin hyötyä.  

 

Tutkimuksen aihe muodostettiin case yrityksen esimiesten kanssa. Tutkimuksen 

tavoitteena on tunnistaa ERP-järjestelmän uusimisesta seuraavat haasteet ja ratkaista 

miten yritys pystyy näihin varautumaan, jotta uuden järjestelmän käyttöönotto onnistuu 

mahdollisimman jouhevasti. Tutkimus rajataan käsittelemään ERP-järjestelmän 

uusimisesta seuraavia haasteita tuotannon operatiivisella tasolla. ERP-järjestelmä 

rajataan käsittelemään kunnossapitoon liittyviä moduuleja, koska case yrityksen 

tuotannon työntekijät käyttävät ERP-järjestelmää lähes yksinomaa kunnossapidon 

kirjauksia varten. Tutkimuksessa ei keskitytä laitteistopuolen tai järjestelmien 

vaatimuksiin. 

 

Tutkimuksessa selvitetään mitkä tekijät ovat kriittisiä uuden ERP-järjestelmän 

käyttöönoton kannalta. Toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää miten case yritys 

voi varautua tulevaisuudessa odottavaan ERP-järjestelmän uusimisesta seuraaviin 

haasteisiin. Case yrityksenä on Suomessa toimiva teollinen saha. Yrityksellä on 

useampi toimipiste, joissa kaikissa on käytössä samat järjestelmät. Nykyinen ERP-

järjestelmä on kankeakäyttöinen, eivätkä kaikki työntekijät enää osaa käyttää 

järjestelmää laisinkaan. Kirjausten tekotapa myös vaihtelee henkilöittäin. Uusi 

järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön kaikissa yrityksen toimipisteissä. 
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Tutkimuksessa perehdytään aluksi yleisesti sahateollisuuteen, kunnossapitoon, 

toiminnanohjausjärjestelmiin, tietojärjestelmien uudistamiseen sekä muutokseen 

liittyvään kirjallisuuteen. Case -osuudessa haastatellaan case yrityksen tuotannon 

työnjohtoa sekä analysoidaan empiirisesti kirjoittajan omaa perehdytysjaksoa ja 

työkokemusta case yrityksen työnjohtajana. 

 

Kunnossapito ja ERP-järjestelmät ovat olennainen osa tämän päivän tuotantolaitosten 

toimintaa. Kirjallisuudessa löytyy hyvin paljon tietoa kaikista kunnossapidon osa-

alueista sekä ERP-järjestelmistä. ERP-järjestelmien kirjallisuudessa on viime 

vuosikymmenen aikana alettu käsitellä enemmän ERP-järjestelmien käyttöönoton 

epäonnistumisen vaikutuksia sekä käyttöönoton epäonnistumiseen johtavia tekijöitä. 

Muutoksen johtamisesta ja hallintaa esitellään hyvin samankaltaisesti useissa eri 

lähteissä. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on pohjustaa lukijan käsitys teollisen 

sahan toiminnasta, kunnossapidon ja ERP-järjestelmien merkityksestä 

tuotantolaitoksilla sekä löytää tietojärjestelmän uudistamisprojektin kriittiset tekijät. 
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2 SAHATEOLLISUUS TOIMIALANA 

 

Sahateollisuuden (2019a) mukaan Suomessa toimii tällä hetkellä lähes 80 teollista 

sahaa. Teollisten sahojen lisäksi Suomessa on myös satoja pienempiä sahoja. 

Teollisten ja pienempien sahojen erona on niiden tuotantokapasiteetti. Suuret teolliset 

sahat voivat tuottaa jopa yli miljoona kuutiometriä sahatavaraa vuodessa. Pienemmillä 

sahoilla tuotanto voi olla jotain satoja tai tuhansia kuutiometrejä vuodessa. Sahojen 

tuotantomäärään vaikuttaa laitteiston lisäksi tilauskanta. 

Suomi on itse suurin yksittäinen markkina kotimaiselle sahateollisuudelle. Vuonna 

2018 Suomessa tuotettiin lähes 12 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa ja toimialan 

liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. (Sahateollisuus, 2019a) Vuonna 2019 tuotanto 

oli hyvin lähellä edellistä vuotta, mutta vuonna 2020 tuotantomäärä romahti hieman yli 

10 miljoonan kuutiometrin tasolle koronaviruksesta seuranneen pienentyneen 

tilauskannan takia (Sahateollisuus, 2020).  Tärkeimpiä vientimaita ovat Japani, Kiina, 

Egypti ja Iso-Britannia (Taulukko 1). Taulukossa 1 on esitetty Suomen 

sahateollisuuden markkinoiltaan euromääräisesti suurimmat vientimaat. Taulukon 1 

”whitewood” tarkoittaa kuusta, ”redwood” mäntyä, ”planed” höylättyä sahatavaraa ja 

”gluelam” liimapuuta. 

Taulukko 1 Suomalaisen sahateollisuuden suurimmat vientimaat (Sahateollisuus, 2019b). 
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Sahateollisuus on herkkä suhdanteiden käänteille. Vuosien 2007–2009 finanssikriisi 

sekä koronaviruksen aiheuttama epävarmuus maailman markkinoilla tekivät heti 

samoina vuosina selkeän loven sahateollisuuden tuotantomääriin (Sahateollisuus, 

2020). Sahateollisuuden lopputuotteet eivät kilpaile pelkästään oman alan tuotteiden 

kanssa, vaan rakennusraaka-aineena puu voidaan korvata teräksellä tai betonilla. 

Suomen sahateollisuus on myös kärsinyt muiden havumetsävyöhykkeellä 

sahatavaraa tuottavien maiden tuotannon kasvusta, erityisesti alhaisten kustannusten 

maissa sekä Venäjällä. Sahateollisuuden kuluista yli 70 % muodostuu palkoista ja 

materiaalihankinnoista. Suomen kilpailuetuna on laadukkaana pidetty raaka-aine, 

osaaminen ja tehokas tuotanto. (Hyytiäinen et al. 2010, 12–15.) 

 

Sahatavaran valmistusprosessi teollisella sahalla seuraa yleisesti Kuvan 1 vaiheita 

(Kuva 1). Joillakin teollisilla sahoilla voi olla myös sahatavaran jatkojalostus osana 

valmistusprosessia. Sahatavara voidaan myös lähettää muualle jatkojalostusta varten. 

Jatkojalostuksessa sahatavara voidaan esimerkiksi lämpökäsitellä tai painekyllästää, 

jolloin se saa eri ominaisuuksia kuin käsittelemätön sahatavara (Puuinfo, 2020). 
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Tukkilajittelu

•Tehtaalle saapunut tukkikuorma lajitellaan puun lajin, koon ja laadun mukaan

•Laatuun vaikuttaa mm. tukin oksaisuus

Kuorinta

•Kuorinnassa tukin kaarna kuoritaan pois

•Kuorinnan tarkoituksena on vähentää hakkeen seassa olevan kuoren määrä minimiin

•Hake on arvokas sahatuotannon sivutuote

Sahaus

•Tukit sahataan haluttuihin dimensioihin

•Sahauksen jälkeen tukista tippuvat sivulaudat särmätään halutun levyisiksi laudoiksi. 
Särmäyksellä tarkoitetaan sivulautojen reunan sahausta tai haketusta

Dimensio-

lajittelu

•Dimensiolajittelussa sahauksesta tuleva sahatavara lajitellaan omiin lokeroihinsa 

•Lajiteltu sahatavara rimoitetaan paaleiksi kuivausta varten

Kuivaus
•Rimapaalit kuivataan asiakkaan toivomaan tai käyttötarkoituksen mukaiseen kosteuteen

Tasaus

•Sahatavara katkaistaan moduulimittaansa

•Tasaamolla kuivattu sahatavara lajitellaan visuaalisesti omiin luokkiinsa

•Lajittelupisteellä voi olla myös muita mittareita, esimerkiksi kosteusmittari, joiden avulla 
poistetaan huonolaatuiset kappaleet ennen paketointia

Paketointi 

•Viimeisessä vaiheessa valmis lajiteltu sahatavara paketoidaan yleensä muoviin tai 
paperiin

•Sahatavaran säilymisen kannalta on oleellista, ettei pakettiin pääse kosteutta

Kuva 1 Sahatavaran valmistus (Opetushallitus). 
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3 KUNNOSSAPITO 

 

Seuraavassa luvussa käydään läpi mitä kunnossapito on sekä esitellään 

kunnossapidon eri muotoja ja järjestelmiä. Luvun tarkoitus on pohjustaa lukijan 

ymmärrys kunnossapidosta ja kunnossapitoon liittyvistä tietojärjestelmistä. 

  

Tutkimuksessa käytetään termejä kunnossapito ja tuotanto. Kunnossapidolla viitataan 

sekä kunnossapidollisiin töihin että kunnossapidon henkilöstöön. Tuotannolla viitataan 

tuotantolaitoksen tuotannolliseen toimintaan sekä tuotannon henkilöstöön. 

 

3.1 Mitä kunnossapito on? 

 

Kunnossapidoksi määritellään kaikki osan, komponentin, laitteen, alijärjestelmän, 

toiminnallisen yksikön, laitteiston tai järjestelmän elinjakson aikaiset tekniset, 

hallinnolliset ja liikkeenjohdolliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai 

palauttaa kyseisen kohteen toimintakyky sellaiseksi, että kohde pystyy suorittamaan 

siltä vaaditun toiminnon (SFS-EN 13306: 2017, 5). 

 

Yritykset mahdollistavat toimintansa hankkimalla itselleen käyttöomaisuutta, kuten 

rakennuksia, koneita ja laitteita.  Näiden avulla yritys valmistaa tuotteitaan myyntiin. 

Kaikki hetket, kun yritys ei pysty valmistamaan tuotettaan, voidaan nähdä 

tulonmenetyksenä. Yrityksen on siis taloudellisesti kannattavaa pitää huolta sen 

käyttöomaisuudesta ja varmistaa sen tehokas käytettävyys. Ehjät ja pitkäikäiset koneet 

vähentävät yrityksen investointitarvetta ja parantavat kannattavuutta sekä 

kilpailukykyä. (Järviö 2004, 9.) 

 

Laineen (2010, 24–26) mukaan tuotantoprosessien kuusi suurinta hävikkiä ovat:  

- suunniteltu huoltoseisakki 

- laitevika-aika 

- aloitus- ja asetusaika 

- vajaalla teholla ajaminen  

- lyhyet pysähdykset 

- prosessivioista johtuvat laatutappiot  
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- prosessivioista johtuva materiaalihävikki 

 

Kaikkiin yllä mainittuihin kohtiin voidaan vaikuttaa kunnossapidon avulla. Lisäksi 

kaikkia näitä kohtia voidaan analysoida tietojärjestelmien avulla. Tuotantolaitoksilla 

kunnossapito tekee yhteistyötä tuotannon kanssa, eikä ole yksinään vastuussa, että 

edellä mainitut kuusi suurinta hävikin aiheuttajaa hoidettaisi kuntoon. Yleisesti tehtailla 

on tapana, että tuotanto ilmoittaa havaituista toimintahäiriöistä sekä pyrkii kuvailemaan 

ne kunnossapidolle mahdollisimman kattavasti, jotta kunnossapito pystyy selvittämään 

vian ja korjaamaan sen. (TJ perehdytys, 2020.) 

 

3.2  Kunnossapidon lajit 

 

Kunnossapito voidaan jakaa karkeasti ennakoivaan ja korjaavaan kunnossapitoon.  

Nämä voidaan jakaa Kuvan 2 mukaisesti vielä alempiin luokkiin (Kuva 2). Näistä 

kahdesta pääryhmästä taloudellisinta on käyttää ennakoivaa kunnossapitoa. 

Korjaavaa kunnossapitoa tulee toki käyttää aina kun jokin kone hajoaa tai tuotannon 

kannalta oleellinen osa ei toimi toivotulla tavalla. Ennakoivan kunnossapidon sijasta 

korjaavaa kunnossapitoa voi suositella käytettäväksi ei-kriittisillä alueilla, jossa 

vikaantumisen seurauksilla ei ole suurta taloudellista merkitystä tai vaikutusta 

turvallisuuteen. (Niu et al. 2010.) Kunnossapidon alalajiksi on mielletty myös parantava 

kunnossapito, johon kuuluu kohteen modernisointi, vanhojen osien päivittäminen tai 

koneen toiminnan parantaminen. Kunnossapitolajittelu jakaa kunnossapidon 

kustannukset eri luokkiin. Kustannusten jakaminen helpottaa budjetin suunnittelua. 

(Järviö 2004, 36–38.) 
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Kuva 2 Kunnossapidon lajit (Järviö 2004, 38) 

 

Ennakoiva kunnossapito voi vähentää yllättävien konerikkojen ja häiriöiden määrää. 

Ennakoivan kunnossapidon lähtökohtana on laitteiden säännöllinen valvonta (Mobley 

2002, 60). Ennakoivaan kunnossapitoon kuuluu jaksotettu ja kuntoon perustuva 

kunnossapito. Jaksotettua kunnossapitoa ovat sellaiset kunnossapidolliset toimet, 

jotka tehdään ennalta määriteltyjen aikajaksojen tai käyttömäärän välein kuten 

esimerkiksi öljynvaihto. Kuntoon perustuvaa kunnossapito sisältää aluksi fyysisen tilan 

arviointia ja analyysiä sekä mahdollisesti niiden seurauksesta suoritettavia muita 

kunnossapitotoimenpiteitä. (Järviö 2004, 39.) Jaksotettu kunnossapito suunnitellaan 

ennalta ja se suoritetaan yleensä tietyn aikamääreen välein (Smith & Hawkins 2004, 

86). Case sahassa ennakoivaa kunnossapitoa on esimerkiksi öljyjen lisäys tai vaihto 

koneisiin. Öljyn lisäys on kuntoon perustuvaa kunnossapitoa, kun havaitaan öljyn 

vähentyneen ja öljyn vaihto taas jaksotettua kunnossapitoa, jos on ennalta suunniteltu, 

että koneen öljyt vaihdetaan kerran vuodessa. 

 

Korjaavaan kunnossapidon tarkoitus on saattaa kohde vian ilmenemisen jälkeen 

takaisin toimintakuntoon ja normaaliin tilaansa, jossa se toteuttaa siltä vaaditut 

toiminnat. Korjaava kunnossapito voidaan jakaa vielä välittömään ja siirrettyyn 

kunnossapitoon. Siirretyllä kunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapito toimien 

Kunnossapito

Ennakoiva 
kunnossapito

Kuntoon 
perustuva Kupi Jaksotettu KuPi

Korjaava 
kunnossapito

Siirretty KuPiVälitön KuPi



11 

 

   

 

viivästyttämistä vian ilmenemisen jälkeen. Kunnossapidollisia toimia siirretään 

yleensä, jos ne häiritsevät tai keskeyttävät tuotannon. Välittömät kunnossapito työt 

aloitetaan välittömästi vian ilmenemisen jälkeen. (Järviö 2004, 38.) Case sahassa 

korjaavasta kunnossapidosta esimerkkinä voi olla jonkin kuljettimen hihnan 

katkeaminen. Korjaustoimenpiteet on aloitettava heti, jos linja pysähtyy eikä toimi ilman 

kyseistä hihnaa. Vaihtoehtoisesti korjaus voidaan siirtää tauolle, jos linja toimii 

toistaiseksi ilman tätä yhtä hihnaa. 

 

Parantavaa kunnossapitoa näkee usein vanhemmilla tehtailla. Hyvin vanhoihin 

koneisiin harvemmin saa enää alkuperäisiä osia, jolloin vanhoja osia voi joutua 

rakentamaan itse tai hankkimaan osa mittatilauksena. Vanhoista koneista pyritään 

myös saamaan kaikki teho irti pyrkimällä parantamaan koneen käytettävyyttä, ennen 

koneen modernisointia. Modernisoinnilla parannetaan usein koneen suorituskykyä. 

Modernisointi voi olla yrityksen kannalta kustannustehokkaampi vaihtoehto uuden 

koneenhankkimiselle. (Järviö 2004, 39–41.) 

 
3.3 Kunnossapidon tietojärjestelmät 

 

Kunnossapitojärjestelmistä voidaan käyttää lyhennettä CMMS (Computerized 

Maintenance Management System). CMMS-järjestelmät keskittyvät pelkästään 

kunnossapitoon liittyviin prosesseihin. Toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan käyttää 

lyhennettä ERP (Enterprise Resource Planning). ERP-järjestelmän avulla yritys 

hallitsee kaikkia sen prosesseja myynnin laskutuksista varastosaldoihin ja henkilöstön 

palkanmaksun perusteisiin. ERP-järjestelmän ideana on, että kaikilla järjestelmän 

käyttäjillä on yhden integroidun tietokannan ajantasainen tieto käytettävissä (Hoeven 

2009, 7–8,). Kattavan ERP-järjestelmän avulla voidaan hoitaa myös 

kunnossapidolliset asiat ilman erillistä CMMS-järjestelmää.  

 

ERP-järjestelmä muodostuu moduuleista, jotka ovat sen käyttötoimintoja (Järviö 2004, 

146). Hyvät ERP-järjestelmät tuottavat jo itsessään käyttökelpoista dataa, mutta jotkin 

järjestelmät tarvitsevat lisäksi lisäohjelmia, jotka tuottavat esimerkiksi sopivia 

esitysgrafiikoita. ERP:n keräämän datan tarkoitus on auttaa yritystä kehittymään ja 

parantamaan toiminnan tehokkuutta. (Logistiikan Maailma.)  
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Kuva 3 havainnollistaa miten koko yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet voivat 

muodostua moduuleina ERP-järjestelmän ympärille (Kuva 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakas voi itse valita järjestelmäänsä haluamiansa moduuleja. Esimerkkeinä: 

Suunnittelu ja tuotanto kohdassa SAP kerää dataa sekä toteuttaa tuotannon 

suunnittelua ja suorittamista. Myynti kohdassa seurataan ja toteutetaan myyntejä, 

laskutuksia, sopimuksia ja hallitaan tuloja. Palvelu kohdassa seurataan palvelujen 

toimittamista sekä myynnin jälkeistä palvelua. Kirjanpidossa seurataan kirjanpitoon ja 

tileihin liittyviä asioita. Hankinnoissa huolehditaan varastosta, hankinnoista sekä 

saapuvista ja lähtevistä tavaroista. 

  

Kuva 3 Esimerkki ERP järjestelmän toiminnoista SAP ECC 6.0 (SAP Mustard Seed 

Systems Corporation 2016). 
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3.4 ERP-järjestelmän käyttäminen tuotannon näkökulmasta 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus on ennen kaikkea kerätä dataa 

tuotantolaitoksella tapahtuvista toimista yhteen paikkaan. Kerätty data voi olla 

esimerkiksi tietoa kunnossapidon töistä ja kustannuksista. Kerätyn datan tulee olla 

laadukasta, jotta sitä voi tulevaisuudessa hyödyntää päätöksenteossa. 

Toiminnanohjausjärjestelmien haasteena on se, että ne voivat olla hyvin 

monimutkaisia käyttää satunnaiselle käyttäjälle (Hoeven 2009, 28). Datan laatu kärsii 

usein tässä vaiheessa, jos kirjaustavat vaihtelevat, niistä puuttuu jotain oleellista tai 

mikäli järjestelmän kirjaukset jäävät kokonaan pois. Pääsääntöisesti 

toiminnanohjausjärjestelmiä päivittäin käyttävät eivät tee edellä mainittuja virheitä, 

vaan ongelmat korostuvat juuri harvoin järjestelmää käyttävillä. (TJ perehdytys 2020). 

 

Käytetään moduulin esimerkkinä case yrityksen tuotannon henkilöstöllä eniten 

käytössä olevaa moduulia eli työtilauksen tekoa. Kunnossapitojärjestelmien 

työtilausmoduulien perinteinen käyttö rakentuu Case yrityksen tehtailla 

samankaltaisen mallin ympärille: 

1. Koneen osa rikkoontuu tai vikaantuu 

2. Hälytetään korjaaja paikalle 

3. Tehdään työtilaus korjaustoimenpiteistä kunnossapitojärjestelmään  

4. Häiriö korjataan tai siirretään korjaus myöhemmälle 

5. Korjaaja raportoi työtilaukseen korjaustoimenpiteet sekä käytetyt varaosat ja 

työtunnit  

6. Korjaustoimenpiteet kuitataan valmiiksi 

7. Päivitetään varastot ja kohdistetaan kustannukset oikeisiin paikkoihin 

8. Seurataan koneen toimintaa 

 

Eri kohtien roolit voivat vaihdella tehdaskohtaisesti sekä työpisteittäin. Yleensä 

tuotannosta joko työnjohtaja tai laitteen operaattori ilmoittaa koneen vikaantumisesta 

kunnossapidolle ja tekee työtilauksen kunnossapitojärjestelmään. (TJ perehdytys 

2020.) 
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4 UUDEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Tässä teoriaosuudessa tutkitaan uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta seuraavia 

muutoksen johtamiseen liittyviä teorioita. Logistiikan Maailma (2017) nostaa esiin case 

tutkimuksessaan uuden ERP-järjestelmän hankinnassa, että suurin osa ERP-

järjestelmien käyttöönoton ongelmista johtuu inhimillisistä ongelmista, eikä teknillisistä. 

Logistiikan Maailman (2017) mukaan uuden järjestelmän käyttöönoton kannalta 

kriittisimmiksi tekijöiksi esitetään: 

- Johdon sitoutuminen 

- Projektipäällikön ja projektiryhmän työpanos 

- Muutosvastaisuuden hallinta loppukäyttäjillä 

- Liiketoimintaprosessin uudelleen suunnittelu 

- Suorituskyvyn mittaus  

 

4.1 Muutoksen vaiheet 

 

Onnistuneessa muutoksessa on neljä päävaihetta: Valmistelu, suunnittelu, toteutus ja 

vakiinnuttaminen. Nämä neljä päävaihetta antavat suuntaa muutoksen onnistumiseksi, 

mutta eivät yksinään takaa muutoksen onnistumista. (Lanning et al. 1999, 29.) Case 

yrityksen tapauksessa muutos vaikuttaa ennen kaikkea työntekijöiden 

työskentelytapoihin. Vaikka työtavat eivät tule muuttumaan merkittävällä tavalla, on 

muutosprojektin onnistumisen kannalta tärkeä perehtyä yleisesti muutoksen vaiheisiin. 

 

Muutosprojekti lähtee käyntiin valmisteluvaiheessa muutostarpeen tunnistuksesta. 

Muutostarve havaitaan, kun sen hetkinen suorituskyky tai toimintatapa eivät vastaa 

yrityksen vaatimuksiin. Organisaation muutoksen tarve voi olla suuri, vaikka suurin 

osan henkilöstöä ei tiedostaisi sitä. Henkilöstö voi olla jämähtänyt nykyiseen rutiininsa, 

eikä koe muutoksen hyödyttävän mitään. Muutosta eteenpäin vievien tulee viestiä 

erityisesti nykyiseen tilanteeseen tyytyväisille, miksi muutos on tarpeellinen. (Lanning 

et al. 1999, 32–33.) Muutoksen onnistumisen yleisimpänä ehtona kuvataan lähes 

kaikessa kirjallisuudessa yrityksen johdon sekä erityisesti ylimmän johdon 

sitouttaminen muutokseen ja heidän tukensa projektitiimille (Pirinen 2014, 239).  
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Muutosprojektiin osallistuu yleensä useita eri henkilöitä. Heillä tulee olla yhtenäinen 

visio mihin suuntaan muutosprojektin on tarkoitus tähdätä. Sama yhteinen visio tulee 

olla myös ylimmällä johdolla. Vision pohjalta luodaan strategia. Muutosprojektin 

toisessa vaiheessa eli suunnitteluvaiheessa, suunnitellaan aikataulu, osoitetaan 

resurssit, määritellään budjetti, pyritään ennakoimaan tulevat ongelmat ja riskit sekä 

luodaan projektisuunnitelma. (Lanning et al. 1999, 121–146.) 

 

Kolmannessa vaiheessa muutosprojektia alkaa toteutus. Projektin etenemistä, 

suunnitellussa aikataulussa ja kustannuksissa pysymistä tulee seurata ja ohjata 

tarpeen mukaan. Seuranta voi tapahtua esimerkiksi projektipalaverien tai 

ohjausryhmien kokouksissa. Toteutusvaiheessa on myös tärkeää projektin 

raportoiminen. Raporttien tulisi olla suhteellisen helppoja ja standardi muotoisia, joista 

projektipäällikkö laatii johtoryhmälle yhtenäisen raportin projektin etenemisestä. 

Toteutus vaiheessa alkavat myös käytäntöjen muutokset ja koulutukset uusia 

toimintatapoja varten. Projektipäällikön tulee varmistaa uuteen toimitapaan siirtyminen 

ja ettei kukaan jää jarruksi toimimaan vanhojen käytäntöjen mukaan. (Lanning et al. 

1999, 189–192, 232.) 

Viimeisessä vaiheessa kehitysprojekti päätetään ja toiminta vakiinnutetaan 

jokapäiväiseen työhön. Tässä vaiheessa luodaan loppuraportti, josta tulee ilmetä mitä 

tehtiin ja millaisia tuloksia saavutettiin. Yrityksen johdon vastuulla on, että vanhoihin 

toimintatapoihin ei enää lipsuta. (Lanning et al. 1999, 290–293.) 

 

4.2 Muutoksen onnistumisen edellytykset 

 

Yrityksen muutosprojekti voi onnistuessaan parantaa yrityksen suorituskykyä ja 

kilpailukykyä. Case yrityksen alalla kilpailukyvyn parantaminen on hyvin tärkeää kuten 

toimialakatsauksessa ilmeni.  Vaikka ERP-järjestelmän muutos ei itsessään paranna 

kilpailukykyä, voi uuden järjestelmän avulla löytää kehityskohteita nykyisessä 

toiminnassa ja sitä kautta puuttua näihin. Epäonnistuessaan muutosprojekti on 

kuitenkin vain hyvin suuri kustannuserä ja turhaa työtä, joka voi pahimmassa 

tapauksessa kaataa koko yrityksen. John P. Kotter (1996, 18) on luonut 

kahdeksanvaiheisen prosessin suuren muutoksen aikaansaamiseksi: 
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1. Muutosten kiireellisyyden ja välttämättömyyden tähdentäminen 

2. Ohjaavan tiimin perustaminen 

3. Vision ja strategian laatiminen 

4. Muutosvisiosta viestiminen 

5. Henkilöstön valtuuttaminen vision mukaiseen toimintaan 

6. Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen 

7. Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen 

8. Uusien toimitapojen juurruttaminen yrityskulttuuriin 

 

Myöskään tämän listan orjallinen seuraaminen ei varmista muutosprojektin 

onnistumista. Muutos voidaan laskea onnistuneeksi, kun uudesta toimintatavasta tulee 

”normaali tapa miten täällä toimitaan” (Kotter 1996, 12). 

 

Tuotannon tasolla yleisesti ERP-järjestelmän muutoksen suurin riski on uuden 

järjestelmän huono soveltuminen työtehtävään, järjestelmän käytön hitaus, 

tehottomuus ja epämiellyttävyys (Vilpola & Terho 2008, 48). 

 

4.3 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarinnalla tarkoitetaan sananmukaisesti muutoksen vastustamista. 

Muutosvastarinta ilmenee organisaatioissa ja henkilöissä eri tavalla, kuten 

passiivisena laiskuutena tai äänekkäinä mielenilmauksina. Lanning et al. (1999, 138) 

listasivat yleisimmät tekijät muutoksen vastarinnalle seuraavasti: 

- pelko 

- vakauden kaipuu ja tottumukset 

- henkilökohtaisen hyödyn puuttuminen 

- muutostarpeen ymmärtämättömyys 

- turhautuneisuus 

- oman roolin puutteellinen ymmärtäminen 

 

Muutosvastarintaa vastaan ei välttämättä kannata heti lähteä taistelemaan, vaan 

analysoida tilannetta ensin. Muutosvastarinnan taustatekijöinä voi olla yllä mainittujen 

esimerkkien lisäksi oppimisahdistus. Oppimisahdistuksessa henkilö saattaa kokea 
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epäilystä omista kyvyistä oppia ja omaksua uutta asiaa (Mattila, 2007 s 25).  Muutosta 

vastustavat henkilöt tulisi aluksi tunnistaa mahdollisuuksien mukaan sekä pohtia mitkä 

heidän motiivinsa voivat muutoksen vastustamisessa olla ja lähteä purkamaan 

vastarintaa sitä kautta. (Lanning et al. 1999, 139.) Hoeverin mukaan (2009, 221) 

työntekijät hyväksyvät muutoksen helpommin, mikäli he ovat olleet jollain tapaa 

mukana järjestelmänuudistuksen toteutuksessa. Kaikissa organisaatioissa on sekä 

muutoksen puoltajia että vastustajia. Oikeanlaisen kommunikaation avulla työntekijät 

saadaan rohkaistua hyväksymään muutos (Hoever 2009, 221).  
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5 CASE SAHA 

 

Case yrityksenä on Suomessa toimiva teollinen saha. Tehdas muodostuu 

tukkilajittelusta, kuorimosta, sahasta, kuivaamosta ja tasaamosta. Tehtaan 

kunnossapito on ulkoistettu kunnossapitoyritykselle. Tehtaan kunnossapitotyöt 

muodostuvat mekaanisesta, sähkö- ja kiinteistökunnossapidosta. Yritys on alkanut 

panostaa myös tuotannon kunnossapidolliseen osaamiseen. Tehtaalla on jo 

työpisteitä, joissa operaattorilta odotetaan kunnossapito-osaamista, sekä huoltotöiden 

tekoa. (TJ perehdytys 2020.)  

  

Yrityksen kaikissa toimipisteissä on käytössä sama ERP-järjestelmä. Nykyinen 

järjestelmä on hyvin monipuolinen, mutta sen käyttömukavuus tai loogisuus ei ole 

modernimpien ERP-järjestelmien tasolla. Tuotannon työntekijöiden ERP-osaaminen 

sekä toimintakäytännöt nykyisen järjestelmän käytöstä vaihtelevat suuresti 

henkilöittäin. Nykyinen järjestelmä on tarkoitus uusia tulevaisuudessa modernimpaan 

järjestelmään. (TJ perehdytys 2020.)  

Case osuudessa pyritään tunnistamaan uuden järjestelmän käyttöönotosta seuraavat 

haasteet, jotta yritys pystyisi varautumaan näihin ennakkoon.   

 

5.1 Nykyinen kunnossapidon toimintamalli 

 

Tehtaan nykyisen toimintamallin mukaan jonkin koneen häiriökorjaukset hoidetaan 

teoriassa seuraavasti: särkyneen koneen operaattori hälyttää vuorokorjaajan paikalle 

ja tekee työtilauksen ERP-järjestelmään (Työnjohtaja X, puhelinhaastattelu 

16.12.2020).  

Sahan alkupään modernimmat koneiden järjestelmät tekevät automaattisesti ERP:n 

 työtilauksen impulssina yli kahden minuutin seisokista, eikä kone käynnisty ennen 

kuin seisokin syy on kirjattu järjestelmään. Nykyisen toimintamallin mukaan 

operaattorin, joka havaitsee vian, kuuluisi itse tehdä sekä ilmoitus kunnossapidolle että 

työtilaus. Työtilauksiin tuotannon kuuluu kirjata laitepaikka, työn nimi, vian tai häiriön 

aiheuttaman oire, sekä vian tai häiriön kriittisyys, työlaji ja kunnossapitolaji. 
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Paikalle saapunut vuorokorjaaja korjaa vian, ja kommentoi työtilaukseen tehdyt 

toimenpiteet, käytetyt varaosat sekä työtunnit ja merkkaa työn tehdyksi. Lopuksi 

kunnossapidon työnjohto kuittaa työn valmiiksi. Havaituissa laatupoikkeamissa 

toiminta on yleensä samanlainen korjaustoimenpiteiden osalta. (Työnjohtaja X, 

puhelinhaastattelu 16.12.2021.) 

  

Sellaiset viat, jotka eivät heti pysäytä koneita tai joiden laatupoikkeama ei ole 

merkittävä, korjataan usein viikonloppuisin tai muissa pitemmissä seisakeissa. Näistä 

operaattori ilmoittaa aluksi tuotannon työnjohdolle, joka arvioi tilanteen ja tekee sen 

jälkeen työtilauksen. Tuotannon ja kunnossapidon työnjohto arvioivat yleensä vielä 

yhdessä kuinka kriittistä vian korjaaminen on. Tiedotus työn etenemisestä tapahtuu 

työnjohdon aamupalaverissa ja ilmoittamalla suoraan operaattorille, joka kertoo 

seuraavalle vuorolle tilanteesta. (TJ perehdytys 2020.)  

  

Työpisteet, joissa yleisessä kunnossapidollisessa vastuussa on operaattori itse, tekee 

myös hän itse tarvittaessa työtilaukset kunnossapidollisista töistä. Hänen on tehtävä 

vastaavat kirjaukset, mitä vuorokorjaaja tekee pois lukien työtuntien kirjaukset. Näille 

työpisteille voidaan hälyttää myös vuorokorjaajia tarpeen mukaan. (Työnjohtaja X, 

puhelinhaastattelu 16.12.2020.) 

 

5.2 Nykyisen kunnossapitojärjestelmän ongelmat 

 

Nykyisen järjestelmän toimivuuden haasteena on se, että ei ole selkeää määräystä 

kenen tehtävä on työtilauksen kirjaus. Toimintatavat vaihtelevat suuresti, työpisteestä 

ja operaattorista riippuen.  Tuotannon operaattoreista alle puolella on nykyisen ERP-

järjestelmän tunnukset tiedossa. Kaikilla ei myöskään ole tietokonetta työpisteen 

välittömässä läheisyydessä. Työtilausten teko ohjeita ei myöskään löydy enää kaikilta 

työpisteiltä. Yleensä työtilaukset tekee sahauslinjan operaattori sen perusteella mitä 

vian havainnut operaattori osaa radiopuhelimeen kuvailla. Tästä voi seurata hyvin 

epämääräisiä työtilauksia, jotka saattavat jäädä järjestelmään, ellei vuorokorjaaja 

huomaa korjata niitä. Epämääräiset työtilaukset jäävät yleensä hoitamatta, jos 

seuraavan vuoron korjaaja ei osaa tulkita työtilausta. Myös työnjohto tekee 

kunnossapitotyöpyyntöjä, koska työnjohtaja pystyy yleensä tutkimaan vikaa paikan 
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päällä, jolloin hän saa paremman käsityksen viasta ennen työtilauksen kirjausta. 

Työnjohdon on myös hyvin oleellista tietää vuoron aikana tuotantoon vaikuttavat asiat. 

(TJ perehdytys 2020.)  

  

Itse työtilausten kirjaus nykyiseen ERP-järjestelmään on myös melko monimutkaista. 

Koko ohjelman käynnistyminen kestää useita minuutteja ja henkilön tulee olla 

kirjautuneena koneelle omilla tunnuksilla järjestelmän aukeamiseksi. Tuotannossa 

olevat tietokoneet ovat yleensä auki yhteiskäyttötunnuksilla, joten kirjauksen tekoon 

menee tuplasti aikaa. Nykyisen ERP-järjestelmän käyttöjärjestelmä on hyvin kankea 

käyttää, eikä sen laitepaikat ole enää kaikilta osin ajan tasalla. Koneiden linjajärjestys 

on paikoin epälooginen, jolloin oikean laitepaikan ja kohteen löytäminen voi viedä 

aikaa. Kirjaustyylit vaihtelevat myös suuresti, koska kaikki operaattorit eivät enää 

muista virallista kirjaustapaa ja mitä kaikkea työtilauksessa tulee olla. Lisäksi 

järjestelmään tulee välillä tuplakirjauksia, jos loppupään seisahtuminen pysäyttää 

myös alkupään linjoja, ja järjestelmä ehtii luoda impulssina työpyynnön. 

Tuplakirjauksia saattaa syntyä myös, jos siirretyistä korjauksista tiedottamista ei ole 

muistettu hoitaa ja seuraavan vuoron operaattori kirjaa vian uudestaan järjestelmään. 

(Työnjohtaja X, puhelinhaastattelu 16.12.2020.)  

  

Välillä vuorokorjaajat voivat olla hyvin kuormitettuina, eivätkä pysty kirjaamaan 

vaadittuja asioita ennen kuin vuoron lopuksi. Kirjausten laatu voi tällöin kärsiä tai jäädä 

pois kokonaan, jos korjaaja ei tarkkaan muista mitä on tehnyt missäkin. Toisaalta 

joskus korjaajilla on hyvin vähän töitä. Tällöin vuorokorjaajan tulisi tehdä työlistalta 

löytyviä töitä mahdollisuuksien mukaan. Vuorokorjaajan palkanmaksun perustana on 

ERP-järjestelmään tehdyt työtuntien kirjaukset. Vuorossa olevan korjaajan ei yleensä 

kannata aloittaa mitään suurempaa siirrettyä työtilausta, koska hänet voidaan hälyttää 

tuotannon apuun minä hetkenä hyvänsä. Tällöin vuoron ”ylimääräisiä” työtunteja 

saatetaan merkata myös pienemmille töille. Töiden historiaa analysoidessa voi tällöin 

saada väärän kuvan jonkin työn oikeasti vaatimasta ajasta. (TJ perehdytys 2020.)  

Nykyisen järjestelmän ongelmana on myös listoille roikkumaan jäävät työt. Jos 

vuorokorjaaja ei kommentoi epämääräistä työtilausta mitenkään saattaa työ jäädä 

roikkumaan listoille kuukausiksi, vaikka vika olisi korjattu saman tien. Toisaalta 

kunnossapito voi esittää työtilauksen kommenttiin tarkentavia kysymyksiä viasta ja 
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mikäli tuotanto ei näihin vastaa, jää työpyyntö taas roikkumaan. Vuorokorjaajien 

laadukas raportointi työtilauksiin on tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Saman vian 

toistuessa, toinen korjaaja voi tarkastaa järjestelmästä, miten vika on aiemmin korjattu. 

(TJ perehdytys 2020.)  

  

Kommunikointi tehtaan sisällä on myös välillä heikkoa. Työtilauksien kommenteista on 

välillä vaikea tulkita, onko työ vielä kesken vai valmis. Kaikista konerikoista ei 

myöskään muisteta ilmoittaa aina työnjohdolle, ellei vian havainneelta operaattorilta tai 

paikalla olevalta vuorokorjaajalta suoraan kysy miksi koneet ovat pysähdyksissä. 

Pidemmät tiedossa olevat seisakit mahdollistaisivat siivouksen tai huoltotöiden 

organisoinnin muilla työpisteillä, jolloin konerikosta saisi tuotannollisesti jotain hyötyä. 

(TJ perehdytys 2020.)  

 

5.3 Uuden kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton haasteet case sahassa 

 

Uuden järjestelmän yhtenä haasteena tulee olemaan tuotannon muutosvastarinta. 

Yleisesti lähes aina uudet työtavat kokevat vastustusta joltain suunnalta. 

Henkilökohtaamisten perusteella tuotanto kokee, että tiedotus on usein heikkoa sekä 

työnjohdon että kunnossapidon suunnalta. Henkilöstössä on kapinahenkisiä ihmisiä, 

jotka voivat välinpitämättömyydellään vaikuttaa negatiivisesti muiden mielikuvaan 

muutoksesta ja uusien työtapojen käyttöönotosta. (TJ perehdytys 2020.)  

  

Lähes kaikki kunnossapitojärjestelmät ovat melko monimutkaisia käyttää. Monelle 

työntekijälle uuden tietokoneohjelman opettelu ei ole itsestään selvä asia, vaikka se 

olisi käytännössä kuinka yksinkertainen. Tuotannon työntekijöiden keski-ikä on noin 

50 vuotta eivätkä kaikki eivät edes omista tietokonetta. Muutamilla työntekijöillä on 

tapana pyytää toisia henkilöitä tekemään työssä vaadittuja asioita tietokoneella heidän 

puolestaan, heikon ATK-osaamisen vuoksi. Heikko ATK-osaaminen voi olla myös yksi 

syy muutosvastarintaan. (TJ perehdytys 2020.)  

  

Perehdytys uuden järjestelmän käyttöön voi olla hankala toteuttaa, koska tehtaalla on 

useita eri työaikamuotoja. Ennen järjestelmän käyttöönottoa olisi hyvä, että kaikki tai 

suurin osa henkilöstöä, ketkä järjestelmää tulevat käyttämään, olisivat saaneet 
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perehdytyksen sen käytöstä. Erityisesti työnjohdon olisi osattava käyttää järjestelmää 

hyvin, jotta he kykenevät avustamaan tarpeen tullen muita työntekijöitä. (TJ perehdytys 

2020.)  

  

Nykyisessä ERP-järjestelmässä on edelleen vanhentunutta sekä puutteellista tietoa. 

Vanhentunut ja puutteellinen tieto tulisi päivittää ajan tasalle viimeistään siirtymän 

yhteydessä. Laitepaikkajärjestystä ei myöskään tule siirtää nykyisessä muodossaan 

uuteen järjestelmään. 

 

5.4 Varautuminen haasteisiin 

 

Uuden kunnossapitojärjestelmää varten yrityksen tulee perustaa projektiryhmä, jonka 

vastuulla on projektin hoitaminen. Projektitiimin tulee luoda selkeä visio ja strategia 

järjestelmän uusimisesta. Projektitiimin vastuulla on myös selvittää mitä vaatimuksia 

uudella järjestelmällä on ja varmistaa että hankittava järjestelmä pystyy vastaamaan 

näihin tehokkaasti. Projektitiimin tulisi viestiä jollain tavalla henkilöstöä, miten projekti 

tulee vaikuttamaan heidän töihinsä ja mikä itse projektin tavoite on. Muutosvastarintaa 

ei synny niin herkästi, jos henkilöstöllä on selkeä käsitys projektin vaikutuksesta omaan 

työhön ja mitä tavoitteita koko projektilla on.   

  

Uusi järjestelmä kannattaa ottaa aluksi käyttöön vain yhdellä yrityksen toimipisteistä, 

jotta mahdollisten virheiden korjaus järjestelmässä ei aiheuta niin suurta työmäärää 

kerralla. Tämän jälkeen kannattaa järjestelmä ottaa käyttöön aina yksi toimipiste 

kerrallaan, jotta projektiryhmän täysi työpanos on helpommin saavutettavissa 

mahdollisten ongelmien ilmaantuessa.  

  

Tulevan kunnossapitojärjestelmän tuotannon käytössä olevien moduulien tulisi olla 

mahdollisimman yksinkertaisia ja nopeita käyttää. Järjestelmän moduulien eri osat 

tulee räätälöidä tehdaskohtaisesti, jotta käyttömukavuus olisi optimaalista jokaisessa 

toimipisteessä. Tietojensiirrossa nykyisestä järjestelmästä uuteen tulee vanhentunut 

tieto poistaa ja lisätä uutta tarpeen mukaan. Tässä vaiheessa olisi kunnossapidon hyvä 

olla edustettuna, jotta oikeat asiat saadaan uuteen järjestelmään oikeaan 

järjestykseen. Kunnossapidon tulee erikseen varata aikaa tähän. Kunnossapidon 
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edustajan tai edustajien on tunnettava tehdas tarkasti, jotta käytössä on laadukasta 

tietoa.   

  

Uuden kunnossapitojärjestelmän uusi käyttö- ja toimintaohje tulee suunnitella ja 

määritellä ennakkoon. Järjestelmän käyttäjät tulee myös suunnitella ennakkoon ja 

heidät tulee määritellä selkeästi ja vaatia heiltä ohjelman käyttöä. Käyttäjien 

perehdyttäminen tulee tapahtua mahdollisimman kattavasti tarpeellisten moduulien 

käyttöön ja heillä tulee olla saatavilla myös paperiversio käyttöohjeista. Paperisen 

ohjeistuksen tulee olla niin selkeä, että ensimmäistä kertaa järjestelmän avaava 

henkilö kykenee tekemään esitetyn asian. Perehdytyksestä poissaolevien ja uusien 

työntekijöiden perehdytys järjestelmän käyttöön tulee suunnitella ennakkoon.  

Käyttäjien tulee käyttää yhtenäistä kirjausmenetelmää moduuleissa. Käyttäjien 

tunnukset, salasanat sekä käyttöoikeudet tulee olla haettu ja niiden toimivuus 

varmistettu ennen ohjelman käyttöönottoa. Työnjohdolla tulee olla myös tiedossa, 

miten hukkuneet tunnukset tai salasanat saadaan hankittua käyttäjälle takaisin. 

Perehdytysohjeesta tulee löytyä myös järjestelmän ylläpidon tai tukihenkilöiden 

yhteystiedot.  

  

Tuotannon työnjohdon tulee olla tietoinen vähääkin suuremmista korjaustoimenpiteistä 

ja työtilauksista mahdollisimman nopeasti. Tämä onnistuisi helpoiten, jos työtilausten 

kirjaukset hoitaisi työnjohto. Tehtaalla ei kuitenkaan öisin ole paikalla työnjohtoa. 

Tällöin vetovastuussa ovat etumiehet. Etumiehet voivat olla ajoittain hyvin kiireisiä ja 

radiosta kuullun perusteella laadukkaan työtilauksen luonti on hyvin vaikeaa. 

Tasapuolisuuden vuoksi vikaantuneen koneen operaattorin tulisi pääsääntöisesti itse 

hoitaa työtilauksen kirjaus ja ilmoitus. Tämän edellytys on se, että työntekijä on 

perehdytetty työtilauksen tekoon ja että kunnossapitojärjestelmä on nopeasti 

käytettävissä. Kaikilla työpisteillä ei ole omaa konetta, vaan niiden lähettyvillä on 

yhteiskäyttökoneet. Nopean käytettävyyden takaamiseksi järjestelmä tulisi voida avata 

myös yhteyskäyttötunnuksella sisään kirjautuneella koneella. Kirjautumista voisi 

nopeuttaa vielä henkilökohtaisella kulkulätkällä tai, tietoturva-asiat huomioiden, 

tietokoneilta jo löytyvillä viivakoodinlukijoiden avulla. Kirjauksen tekevä henkilö voisi 

erikoistilanteissa olla joku muu kuin vian havaitsija. Tehtaalta löytyy työpisteitä, joilta 
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operaattori ei pysty lähtemään tuotannon käydessä. Näissä tilanteissa 

toimintaohjeessa tulee määritellä, miten kirjauskäytäntö hoidetaan.   

  

Järjestelmän käyttökatkoja varten tulee laatia toimintasuunnitelma. Suunnitelmasta 

tulee löytyä kuka tarvittavat kirjaukset hoitaa, mihin ne kirjataan ylös ja kuka siirtää 

kirjaukset järjestelmään käyttökatkon päättyessä.  

  

Muutosvastarintaa tullaan varmasti kokemaan erityisesti henkilöiden suunnalta, jotka 

eivät muutenkaan käytä nykyistä kunnossapitojärjestelmää. Osa voi kokea uuden 

järjestelmän käytön turhana lisätyönä. Henkilöstöä on tärkeää tiedottaa tulevasta ja 

mihin työntekijöiden kannattaa varautua. Projektitiimi tai esimies voi selvitellä millaisia 

huolia henkilöstö kokee uudesta järjestelmästä seuraavan keskustelujen avulla ja 

pyrkiä poistamaan näitä huolia mahdollisuuksien mukaan (Pirinen 2014, 182–183).   

 

5.5 Uusi työtilauksen kirjausmalli 

 

Seuraavassa luettelossa esitellään suositus uudesta työtilausten kirjausmallista. 

Tämän mallin avulla pyritään selkeyttämään kirjausvelvollisuuksia. Mallia ei tule 

kuitenkaan ottaa käyttöön ennen käyttäjien uudelleenkoulutusta järjestelmän käytöstä. 

Järjestelmän käyttöohjeistus tulee myös toimittaa kirjallisena kaikille työpisteille, joilla 

kirjauksia tehdään. 

 
1. Kone rikkoontuu tai vikaantuu 

2. Koneen operaattori hälyttää paikalle korjaajan ja varmistaa samalla 

radiokuulokkeilla, että työnjohdolla on tieto särkyneestä osasta.  

3. Tällä aikaa avataan kunnossapitojärjestelmä tietokoneen pikavalinnasta ja 

kirjataan työtilaus. Työtilauksen tekee särkyneen koneen operaattori. Ainoa 

poikkeus olisi toistaiseksi dimensiolajittelu -osasto, jossa työtilauksen kirjaa 

toinen sahureista. Työtilaukseen kirjataan: 

- Laiteluettelosta haettu kone ja sen osa 

- Kirjauksen tekijä, mikäli yhteyskäyttötunnukset 

- Mikä koneessa on vikana 

- Kuvaus tai oire mitä kone tekee vähintään yhdellä lauseella. 
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4. Korjaaja arvioi tilanteen ja korjaa nopean vian tai ilmoittaa operaattorille suuntaa 

antavan arvion seisakin kestosta, jos arvioitu korjaus kestää yli 15 minuuttia. 

Operaattori ilmoittaa arvion seisakin kestosta työnjohdolle. Myöhemmäksi 

siirtyvistä korjaustoimenpiteistä korjaaja ilmoittaa työnjohdolle. 

5. Korjaaja raportoi työn päätyttyä järjestelmään raportin tehdyistä toimenpiteistä 

ja käytetyistä varaosista omien työtuntien ohella. 

- Pidemmissä korjauksissa työnjohto tekee ilmoituksen niille työpisteille, joihin 

pitkä seisokki vaikuttaa, kuten kuorimo sekä määrää näille tarpeen mukaan 

huolto ja siivoustöitä. 

- Seisakkiin siirtyvästä työstä työnjohtaja tekee kunnossapito pyynnön ja 

poistaa jo mahdollisesti luodun työtilauksen järjestelmästä. 

 

6. Operaattori seuraa koneen toimintaa ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista. 

7. Vuoron lopuksi työnjohtaja varmistaa mitkä kunnossapito työt on luotu vuoron 

aikana ja mitkä on saatu valmiiksi. Lisäksi työnjohtaja kirjaa 

ilmoitusjärjestelmään merkittävät kunnossapitotyöt tai niiden tunnukset, josta 

koko tuotanto voi ne lukea. 

8. Kunnossapidon työnjohtaja tarkistaa työtilausten oikeellisuuden ja merkkaa 

työn valmiiksi, jolloin ne poistuvat työlistoilta. 

 

Tämän mallin avulla case yritys pystyisi aloittamaan valmistautumisen tulevaan 

muutokseen, ja työntekijät saisivat taas kokemusta kunnossapitokirjausten teosta. 

Työntekijöiltä tulisi edellyttää mallin seuraamista, jotta mahdollisimman moni 

aktivoituisi järjestelmän käyttöön ja he pystyisivät nostamaan esiin epäkohtia, joita 

voisi mahdollisesti välttää uudessa järjestelmässä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Case yrityksen nykyisen ERP-järjestelmän uusiminen tulee olemaan työläs projekti. 

Case yrityksellä on jo tällä hetkellä hyvin kattava ERP-järjestelmä, eikä uuden 

hankkiminen ole tuotannon näkökulmasta kovinkaan kriittistä. Nykyinen järjestelmä on 

kankea käyttää ja koneiden linjajärjestys paikoin epälooginen. Tuotannon 

näkökulmasta nämä eivät kuitenkaan ole kriittisiä tekijöitä. Vaikka yrityksellä ei olisi 

akuuttia tarvetta uudistaa ERP-järjestelmää, järjestelmä voidaan muuttaa myös uuden 

toimintatavan ankkuroimiseksi (Lanning et al. 1999, 246–248). Pelkkä ERP-

järjestelmän uusiminen ei kuitenkaan poista nykyisiä ongelmia. Toimintatapojen 

kehittäminen on tässä tapauksessa suuremmassa roolissa myös case sahassa. 

Tuotannon näkökulmasta toimintatapojen kehittämisen avulla voidaan uuden 

järjestelmän uusimista lykätä vielä tulevaisuuteen sekä valmistella tuotantoa ja 

kunnossapito tulevaan uudistukseen. Edellisessä luvussa on esitetty vaihtoehtoinen 

toimintatapa nykyisen tilalle. Tämän mallin käyttöönoton ja uuden 

perehdytystilaisuuden nykyisen ERP-järjestelmän työtilauksen teosta sekä työpisteille 

toimitettujen paperiset ohjeet helpottavan nykyisessä järjestelmässä koettuja 

ongelmia.  

  

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta kriittisimmät tekijät teollisella sahalla 

tuotannon näkökulmasta ovat: Johdon sitoutuminen, projektipäällikön ja 

projektiryhmän työpanos, muutosvastarinnan hallinta sekä toimintatapojen selkeä 

määrittely. Case yritys pystyy vaikuttamaan näihin kohtiin suoraan ja välillisesti. Case 

yrityksen kannattaa sitouttaa ylimmän johdon lisäksi työnjohto projektiin. Linjalla 

projektiin sitoutunut työnjohtaja pystyy tuotantokierrosten ohella raportoimaan 

projektin etenemistä positiivisesti ja luomaan työntekijöille mielikuvaa hyvästä 

muutoksesta vähentäen näin muutosvastarintaa.  

  

Muutosvastarinta tulee olemaan haasteena uuden järjestelmän käyttöönotossa. 

Työnjohto ja projektitiimi pystyvät varautumaan tähän pitämällä henkilöstö ajan tasalla 

muutoksen etenemisestä. Säännöllinen tiedotus muutosprojektin etenemisestä on 

tärkeää käyttöönoton kannalta.  
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Projektiryhmän tulee huomioida myös tuotannon tarpeet uuden järjestelmän 

räätälöinnissä, eikä keskittyä pelkästään muihin yleisimmin käytettyihin ja 

”tärkeämpiin” moduuleihin. Kunnossapito on tärkeä osa tehtaan tuotantoa, ja 

kunnossapidollisten töiden laadukkaiden kirjausten analysointi voi tuoda yritykselle 

kustannussäästöjä. Case yritys voi ilmaista hankintatiimille ennakkoon tuotannon 

kiinnostuksen projektissa mukana olosta, jolloin heidän tarpeensa saatetaan ottaa 

myös paremmin huomioon uutta järjestelmää räätälöidessä.   
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LIITTEET 

 
Liite 1 Case yrityksen ”Työnjohtajan X” haastattelu 16.12.2020. Haastattelu suoritettu 
puhelimitse. 
 
Kysymyksen alapuolella on Työnjohtajan X vastaus 
 

1. Mikä on työtehtäväsi organisaatiossa? 
- Työnjohtaja. 
 
2. Kuinka pitkään olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi 
- 10 vuotta. 

 
3. Kuinka pitkään olet toiminut sahateollisuuden parissa? 
- 23 vuotta. 

 
4. Kuinka pitkään nykyinen ERP-järjestelmä on ollut käytössä? 
- Noin 7 vuotta. 

 
5. Mitä ERP-järjestelmän moduuleja tuotannon työntekijöillä on käytössä? 
- Ostotilaukset, varasto-otot sekä kunnossapidon työtilausten teko. 

 
6. Millainen on nykyinen toimintamalli tuotannon työntilausten teossa? 
- Kone tai laite hajoaa, vian huomannut hälyttää vuorokorjaajan paikalle, vika 

korjataan, ja kuitataan ERP:iin tehdyksi. 
 
Tarkentavina kysymyksinä 7 ja 8: 
 
7. Kuka tekee työpyynnön ERP-järjestelmään? 
- Yleensä se kuka havaitsee vian. Ne keillä ei ole tietotekniikkaosaamista, tai 

konetta lähettyvillä pyytävät yleensä työnjohtoa tai sahuria tekemään 
työpyynnön. 

 
8. Entä kuka kuittaa valmiin työn tehdyksi? 
- Vuorokorjaaja merkkaa työn tilan aluksi tehdyksi ja kunnossapidon työnjohto 

merkkaa tilan valmiiksi, kun työtunnit ja materiaalit on merkattu työtilaukseen. 
Joskus tuotannon työnjohto voi myös kuitata sahauslinjan automaattisia 
impulssi työtilauksia valmiiksi, mikäli ne ovat ”turhia” hälytyksiä. 

 
9. Millainen toimintamalli ostotilauksien tai varastosta otto -moduulien käytössä 

on? 
- Varastosta ottoa käyttävät pääasiassa alkupään (tukkilajittelu, kuorimo) 

tuotannon henkilöstö ja kunnossapito.  Ostotilauksista huolehtii pääasiassa 
työnjohto, mutta tuotannolla on myös oikeus näihin. Ostoissa siirrytään ERP:in 
kautta ostospaikalle ja sieltä toimittajien sivuille, josta voi tilata kaikenlaisia 
tarvikkeita ja ne saapuvat tilaajan nimellä varastolle. 

 
(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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10. Mitä huonoja puolia näet nykyisessä ERP-järjestelmässä ja sen käytössä? 
- Surkea käytettävyys, kankea, monimutkainen, laitteiden ja osastojen järjestys 

epälooginen. Oikeita koneita tai niiden osia on vaikea löytää listalta. Näin 
lyhyesti sanottuna. 

 


