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Opinnäytetyössä toteutettiin muutosten hallintaprosessi kemianteollisuuden kehityspro-
jektiin Eastmanin muurahaishappotehtaalla Oulussa. Muutosten hallintaprosessin tavoit-
teena oli määrittää muutoksen riskit ja riskien poistamistoimenpiteet tai vaihtoehtoiset ris-
kienhallintamenettelyt, jotta projektissa päästiin siihen tilanteeseen, että tehtyjen muutok-
sien jälkeen riskit prosessia käyttöönottaessa olivat hyväksyttävällä tasolla. Tarkimmin 
työssä tarkasteltiin prosessiteollisuuteen liittyvää muutosten hallintaa. Opinnäytetyössä 
tutkittiin muutosten hallinnan merkitystä projekteissa sekä organisaation ja toimintaym-
päristön muutosten hallintaa. Aiheeseen perehtymisellä saatiin pohjatietoa, kuinka muu-
tosten hallinnan käyttöä voidaan toimipaikalla kehittää. 
 
Työssä tärkeimpänä työkaluna käytettiin Eastmanin EMOC-järjestelmää, joka on kehi-
tetty muutosten hallinnan järjestelmälliseen toteuttamiseen yrityksessä. Järjestelmän 
käyttöön tutustuttiin opinnäytetyön alussa. Monimutkaisen järjestelmän ymmärtäminen ja 
muutosten hallintaprosessin eteneminen opeteltiin alusta alkaen, jotta muutosten hallinta 
oli mahdollista toteuttaa projektiin. Projektin muutosten hallintaprosessia johdettiin 
EMOC-järjestelmän kautta. Muutosten hallintaprosessiin sisältyi dokumentoitua vaarojen 
tunnistamista ja vaaroihin liittyvää riskien arviointia yhdessä muiden toimipaikan 
asiantuntijoiden kanssa. Muutosten hallintaprosessi eteni projektin mukana vaiheittain.  
Järjestelmään laitettuja tehtäviä suoritettiin muutosten hallinnan kannalta olennaisessa 
vaiheissa. Myös projektin dokumentaation päivittäminen asianmukaisesti hallittiin järjes-
telmän avulla. 
 
Opinnäytetyön tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää onnistunutta muutosten hallintapro-
sessia projektissa. Projektin toteutuksessa ja prosessin käyttöönotossa riskit hallittiin oi-
keanlaisen muutosten hallinnan avulla. Muutosten hallintaprosessista saadun kokemuk-
sen perusteella luotiin toimipaikalle toimintaohje muutosten hallintaan ja pieniä kehitys-
asioita tehtiin jo opinnäytetyön aikana. Muutosten hallintaan ja EMOC-järjestelmään mah-
dollisimman syvällisesti perehtyneenä voidaan saadulla asiantuntemuksella kouluttaa tu-
levaisuudessa henkilöstöä ja kehittää muutosten hallinnan käyttöä toimipaikalla.  
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SANASTO 

EMOC – Electronic Management of Change, sähköinen muutoksenhallintajärjestelmä 

MOC – Management of Change, muutosten hallinta 

OSHA – Occupational Safety and Healt Admistration, työterveys- ja työturvallisuusvirasto 

PHA – Process Hazard Analysis, prosessin vaaran arviointi 

PSI – Process Safety Information, prosessin turvallisuustiedot 

PSM – Process Safety Management, prosessiturvallisuuden hallinta 

PSSR – Pre-startup Safety Review, käynnistysvalmiuden tarkastuslista 

SME – Subject Matter Expert, aihealueen asiantuntija 
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1 JOHDANTO 

Prosessimuutoksissa onnettomuuksien syntyyn voidaan vaikuttaa jo ennen kuin ne 

tapahtuvat ja muutosten hallinnalla voidaan varmistaa, että muutokset prosessissa eivät 

johda odottamattomiin vaaratilanteisiin tai tiedostamatta lisää riskiä olemassa oleviin vaa-

roihin. Muutoksen hallinnan menettelyssä toteutetaan arviointi- ja hyväksyntämenettely 

laitoksen suunnittelun ja toiminnan kannalta. 

Ennen projektin toteutusta ja käyttöönottoa muutosten hallinnan avulla varmistetaan, ettei 

prosessissa esiinny odottamattomia vaaroja ja että riskit työntekijöille tai ympäristölle 

aiheutuviin vaaroihin eivät saa kasvaa. Muutosten hallinta sisältää toimet, joilla varmiste-

taan, että prosessin muutoksista informoidaan henkilökuntaa asianmukaisesti, kaikki 

asiaankuuluvat asiakirjat päivitetään ajantasaisiksi ja muutoksen lopullinen dokumen-

tointi tehdään muutoksen käyttöönoton jälkeen. 

Opinnäytetyössä toteutetaan muutosten hallinnan menettely pieneen kemianteollisuuden 

kehitysprojektiin Eastmanin Oulun muurahaishappotehtaalla asiantuntijan roolissa käyt-

täen yhtiön omaa EMOC-järjestelmää. Tämän opinnäytetyön tekijä toimii projektissa 

projektipäällikkönä ja muutosten hallinnan organisoijana. Muutosten hallinnan menettely 

yrityksessä sisältää dokumentoitua vaarojen tunnistamista ja vaaroihin liittyvien riskien 

arviointia yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on muutosten hallinnan avulla pyrkiä ensisijaisesti määrittä-

mään riskien poistamistoimenpiteet tai vaihtoehtoisesti riskienhallintamenettelyt, jolloin 

projektissa päästään siihen tavoitteeseen, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla proses-

sia käyttöönotettaessa muutoksien jälkeen. Tarkimmin työssä tarkastellaan prosessiteol-

lisuuteen liittyvää muutosten hallintaa. Opinnäytetyössä käsitellään myös muutoksenhal-

linnan merkitystä projekteissa sekä organisaation ja toimintaympäristön muutosten  

hallintaa. Tarkoituksena on saada pohjatietoa opinnäytetyön avulla siihen, miten muutos-

ten hallinnan käyttöä voidaan toimipaikalla kehittää. 
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2 MUUTOSTEN HALLINNAN PERIAATTEET 

Muutosten hallinnalla tarkoitetaan muutosta, joka voi liittyä yrityksen ulkoiseen tai sisäi-

seen ympäristöön ja se on myös yksi johtamisjärjestelmän osa-alueista. Muutoksia nyky-

maailmassa tapahtuu jatkuvasti, niillä on vaikutuksia muun muassa ihmisiin, laitoksiin, 

organisaatioihin sekä toimintaympäristöihin. Menestyksekäs muutosten hallinta on ratkai-

sevan tärkeässä asemassa organisaatioissa, jotta voidaan selviytyä ja menestyä jatku-

vasti muuttuvassa ja kilpailukykyisessä yhteiskunnassa. (1; 2, s. 27; 3, s. 369.) 

Tällä hetkellä saatavilla olevat muutosten hallinnan teoriat sekä lähestymistavat ovat tut-

kijoiden ja asiantuntijoiden mielestä ristiriitaisia kokemusperäisten tutkimusten puuttu-

essa. Yksimielisyyttä eri tukijoiden muutosten hallintaa koskevista havainnoista on vaikea 

löytää, ja suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että muutosvauhti ei ole koskaan ollut suu-

rempi kuin nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Näitä mielipiteitä tukevat teoriat nykyis-

ten organisaatioiden muutosten hallinnan luonteesta. Yksimielisiä ollaan kuitenkin niistä 

muutoksista, jotka voivat laukaista muutoksista aiheutuvat sisäiset sekä ulkoiset tekijät 

yrityksessä ja tulevat vaikuttamaan organisaatioihin kaikilla toimialoilla. (3, s. 369 - 370.) 

Muutosten hallinta perustuu ensisijaisesti ihmisten tietoon ja vuorovaikutukseen eri hen-

kilöstöryhmien kesken, mikä tekee siitä alttiin ihmisten tekemille virheille. Tätä varten 

muutosten hallintaan on luotu sähköisiä järjestelmiä, jolloin muutosten inhimilliset virheet 

voidaan minimoida. (4, s. 244.) 

Muutosten hallinta sisältää tarkistus- ja hyväksyntämenettelyn ehdotettujen muutosten 

vaikutuksien arvioimiseksi, millä varmistetaan, ettei ennakoimattomia riskejä esiinny 

eivätkä olemassa olevat riskit lisäänny. Muutosten hallinta etenee pääsääntöisesti 

samanlaisella kaavalla, johon kuuluvat seuraavanlaiset vaiheet: 

1. tunnistetaan muutoksen tarve ja ehdotetaan muutosta 

2. tunnistetaan muutoksen vaikutukset ja riskit 

3. päätetään tehtävistä muutoksista 

4. toteutetaan muutos 

5. dokumentoidaan muutos. (5, s. 107 - 111; 6, s. 25 - 26.) 
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2.1 Muutosten hallinnan käytön tarpeet 

Muutostilanteessa nopeat päätökset voivat aiheuttaa hallitsemattomina turhia riskejä, 

joista seuraukset voivat olla vakavia. Jopa yksinkertaiset muutokset ovat johtaneet suuriin 

onnettomuuksiin maailmalla, puhumattakaan organisaatioissa tapahtuvista ihmisiin 

vaikuttavista muutoksista ja ihmisten sopeutumisesta muutoksiin. Muutoksia voidaan 

hallita järjestelmillä, käytännöillä, organisaation sisäisillä suunnitelmilla tai ihmisten 

käyttäytymisinä ja toimintoina. (1; 6, s. 26.) 

Muutosten hallinnalle tulee tarve, kun yrityksessä tehdään muutoksia, jotka voivat vaikut-

taa muun muassa prosesseihin, järjestelmiin, ihmisiin tai organisaatiorakenteeseen. 

Muutosten hallinnan menettelytavat voivat tuntua usein yksinkertaiselta asialta, joissa 

käsitellään paljon turhalta tuntuvia asioita. Sen avulla voidaan kuitenkin tehokkaasti tun-

nistaa muutosten kohteet ja toteuttaa arviointi- ja hyväksyntämenettely muutosten kan-

nalta sekä hallita muutoksista aiheutuvat riskit. (1; 6, s. 26; 7, s. 1 - 2.)  

2.2 Muutosten hallinnan hyödyt 

Yksi ilmeinen hyöty muutosten hallinnassa on sen avulla tapahtuvalla suunnittelulla ja 

koordinoinnilla välttää ennakoimattomien turvallisuus- ja terveysvaarojen seuraukset 

sekä mahdolliset liiketoimintariskit. Muutosten hallinnalla saadaan maksimoitua henkilös-

tön tuottavuus, tehokkuus, koordinointi ja muutosten käyttöönotto. Muutosten hallinnalla 

taataan myös vakaa toimintaympäristö henkilöstölle. (7, s. 2.) 

Teknisissä projekteissa muutosten hallinnalla varmistetaan projektin oikea tekninen 

spesifikaatio turvallisen ja vakaan toiminnan kannalta sekä ympäristön huomioon ottami-

nen. Sillä myös varmistetaan muutosten tarkkuus ja laitteiden sekä järjestelmien testauk-

set ennen käyttöönottoa. Muutosten hallintajärjestelmää käyttäessä varmistetaan myös 

asiaankuuluva muutosten hallinnointi ja tarpeellisten henkilöiden osallistuminen muutos-

ten arviointiin. (7, s. 2.) 

2.3 Muutosten hallinnan merkitys projekteissa 

Muutosten hallinnan merkitys projektien onnistumisessa on huomionarvoinen asia, koska 

sillä hallitaan muutoksesta aiheutuvien seurauksien käsittelemistä ja seuraamista. Muu-

tosten hallinnan tarkoituksena on myös hallitusti liittää tarpeelliset muutokset osaksi 
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projektia. Muutosten hallinnan avulla voidaan myös perustellusti muuttaa suunnitelmia 

projektin aikana. Voidaan myös ajatella, että muutosten hallintaa projekteissa pidetään 

tärkeänä inhimillisenä tekijänä, jossa projektin henkilöiden taidot ja motivointi ovat tärkeitä 

osa-alueita. (1; 8.) 

Projekteissa muutosten hallinta on kokoaikaista muutosten seuraamista. Järjestelmälli-

sesti tarkastellut muutokset on analysoitava ja niiden tarpeellisuus ja hyötynäkökohdat 

arvioitava projektin kannalta. Vaikutusten selvittäminen useammalla asiantuntijalla on 

tärkeää, koska yksittäinen henkilö ei välttämättä osaa miettiä asiaa kuin oman ammat-

tialueensa näkökulmasta, eikä osaa arvioida sen vaikutuksia muihin toimintoihin. Muu-

tosten analysoinnin yhteydessä arvioidaan sen vaikutus jo tehtyyn työhön ja riskiarvioin-

teihin. (2, s. 74.)  

Projekteissa eri asiantuntijat tunnistavat muutoksesta aiheutuvat oman ammattialueensa 

vaikutukset ja riskit. Käyttämällä projekteissa muutosten hallintaan tarkoitettua järjestel-

mää, varmistetaan dokumentoidut riskienhallintatoimenpiteet muutokseen liittyen. Järjes-

telmällä voidaan varmistaa, että ne tulevat kaikilta osin suoritetuksi muutosten yhtey-

dessä. (4, s. 246.) 

2.4 Organisaation muutosten hallinta 

Organisaation muutosten hallinta määritellään prosessiksi, jolla voidaan jatkuvasti uudis-

taa organisaation suuntaa ja rakennetta sekä kykyä palvella muuttuvia asiakkaiden tar-

peita. Otettaessa huomioon globalisaation kasvu, sääntelyn purkaminen, teknisen inno-

vaatioiden nopea kehittyminen, työvoiman osaamisen kasvaminen sekä yhteiskunnallis-

ten ja väestönrakenteellinen suuntauksien siirtäminen, johtamisen ensisijaisena tehtävä 

voidaan nykyään pitää organisaation muutoksen johtamista. (3, s. 369 - 370.) 

Jokaisella yrityksellä olisi hyvä olla käytössä muutosten hallintaprosessi, jolla arvioidaan 

ja käsitellään organisaatioon sekä organisaatiorakenteen muutoksiin liittyviä riskejä. Or-

ganisaation muutosten hallinnalla tulisi pystyä käsittelemään siirtymäkautta sekä tapoja, 

jolla uuden organisaation olisi tarkoitus toimia. Muutosten hallinta tulisi kuulua osaksi yri-

tyksen strategian hallintaa, sillä ilman sitä organisaatio ei voi toimia tehokkaasti eikä yritys 

pysty mukautumaan ja muuttumaan markkinoiden mukaan. Organisaation muutoksissa 

tarvitaan osallistumista kaikilta organisaation tasoilta, joita varten on luotava muutokseen 
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sopeutuva kulttuuri. Henkilöstöltä pitäisi löytyä ymmärrystä, hyväksyntä ja tuki muutok-

sille. (1; 9, s. 14.) 

Johtajien täytyy ottaa huomioon tärkeitä asioita muutosten toteutuksessa. Tärkeää on 

pitää muutokset realistisina, tarkasti määriteltyinä sekä toteuttamiskelpoisina. Muutok-

sesta ei saada stabiilia, mikäli se tehdään ilman yhteisymmärrystä henkilöstön kanssa. 

Ihmiset voivat sopeutua paremmin muutokseen, kun johtajat ymmärtävät ja hallitsevat 

muutokset itse hyvin. Muutoksen toteuttajalla pitää olla tarpeeksi valtaa toteuttaa muutos, 

koska usein muutos voi järkyttää ihmisiä. (1.) 

Raportointisuhteiden muutokset pystytään hallitsemaan järjestelmän avulla. Mikäli henki-

löstöä vähennetään, varmistetaan, etteivät ylimääräiset työmäärät johda lyhyen tai pitkän 

aikavälin riskeihin, joita ei voida hyväksyä. Henkilöstön vähentämisestä aiheutuva tietojen 

siirtyminen, sekä toiminnan vastuullisuus ja valvonta varmistetaan myös muutosten hal-

linnan avulla, vaikka avainosaamista katoaisikin yrityksestä. Usein organisaatioon liittyvät 

muutokset ovat hankalia, mutta hyvin hoidetulla muutosten hallinnalla voidaan kuitenkin 

pelastaa yrityksiä ja työpaikkoja. Muutos kuitenkin aiheuttaa työntekijöissä lähes aina 

stressiä sekä vastarintaa, mutta tukemalla ja antamalla aikaa sopeutua muutokseen on-

nistutaan siinä paremmin. (1; 9, s. 14.) 

2.5 Toimintaympäristön muutosten hallinta 

Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia kiihtyvällä tahdilla, ja ne haastavat jokaisen 

organisaation aseman markkinoilla. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat 

usein itsestä riippumattomia, ja yrityksen on strategiassaan varauduttava niihin. Koska 

muutoksia tapahtuu, on yrityksen otettava kantaa muutoksiin ja pyrkiä uudistumaan, mikä 

koskee myös henkilöitä yksilötasolla. Muutosten hallitseminen edellyttää tietoa nykyti-

lasta ja arvioita mahdollisista tulevaisuuden skenaarioista. (10.) 

Organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tunteminen on tärkeää muutosten 

hallinnan kannalta. Yrityksen tulisi tunnistaa oma toimintaympäristönsä riittävän katta-

vasti. Sisäisessä toimintaympäristössä ovat kaikki organisaation sisäiset tekijät, jotka vai-

kuttavat yrityksen toimintaan tai tavoitteiden saavuttamiseen. Ulkoisen toimintaympäris-

tön tunnistamisella varmistetaan muun muassa asiakkaiden ja ulkoisten sidosryhmien 
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tarpeet. Tavoitteiden laittaminen ja riskien arviointi otetaan huomioon käsitellessä sidos-

ryhmien tarpeita. (11, s. 27 - 28.) 

Toimintaympäristön tunteminen auttaa muutosten hallinnan ja jatkuvuuden suunnitte-

lussa sekä niiden onnistuneessa toteutuksessa. Jotta suunnittelu onnistuisi, pitää kriittiset 

prosessit tunnistaa toiminnan ja sisällön kannalta. Jatkuvuuden suunnittelun kannalta tar-

koituksena on turvata yrityksen kriittisten prosessien toiminta häiriötilanteissa. Ilman kriit-

tisen prosessien tuntemusta saatetaan keskityttyä varmistamaan turhaan tarkoituksetto-

mia asioita, tai tarkoituksellisia asioita varmistetaan virheellisesti. (11, s. 27 - 28.) 

Yrityksen johdon toiminnan tavoitteena on määrittää toimintaympäristön muutosten hal-

linnan raamit. Toimintaympäristön muutosten hallintaan määriteltyjen selkeiden raamien 

avulla muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin. Tämä auttaa siihen, että yrityk-

sessä saadaan ylläpidettyä tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta paremmin. (10.)  

2.6 Omaisuudenhallinnan huomioiminen muutosten hallinnan kannalta 

Yritysten ja julkisyhteisöjen organisaatioiden omaisuuden tehokkaaseen ja systemaatti-

seen hallintaan on luotu kansainvälinen omaisuudenhallinnan SFS-ISO 55000 -standar-

disarja. Standardisarjan mukaan omaisuudenhallinta koskee omaisuutta, jonka organi-

saatio tarvitsee pystyäkseen saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Se on koordinoitua 

organisaation toimintaa, jolla hyödynnetään omaisuuden arvo. Siihen vaikuttavat tekijät 

tulisi ottaa huomioon omaisuudenhallinnan luomisessa, toteuttamisessa, ylläpitämisessä 

ja jatkuvassa parantamisessa. (12, s. 8.) 

Omaisuudenhallinnan tärkeimpänä periaatteena muutosten hallinnan kannalta voidaan 

pitää omaisuudenhallintajärjestelmän toimintaa. Omaisuudenhallintajärjestelmän vaati-

mukset kuvataan ISO 55001 -standardissa ja ne ovat ryhmitelty yhdenmukaisesti omai-

suudenhallinnan perusperiaatteiden kanssa. Kun yrityksellä on käytössä omaisuudenhal-

lintajärjestelmä, sillä on vaikutus koko organisaatioon sekä myös sidosryhmiin ja ulko-

puolisiin palveluiden toimittajiin. Organisaation toimintoja voidaan käyttää ja yhdistää jär-

jestelmän avulla. Se voi kuitenkin edellyttää omaisuudenhallinnan prosesseihin tai toi-

mintatapoihin suunniteltuja muutoksia, joista voi aiheutua uusia riskejä. Omaisuudenhal-

lintajärjestelmän toiminnassa riskien arviointi ja hallinta on tärkeää muutosten hallinnan 

yhteydessä. (12, s. 20 - 24.) 
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Muutosten hallinnalla hallitaan riskit, joilla on vaikutuksia suunniteltuihin, pysyviin tai vä-

liaikaisiin muutoksiin. Mikäli muutoksella on vaikutus omaisuudenhallinnan tavoitteisiin, 

on riskit arvioitava ennen muutoksen toteuttamista. Organisaatiossa tällaisia suunniteltuja 

muutoksia hallitaan ja muutoksen seurauksia arvioidaan sekä lievennetään niistä aiheu-

tuvia haitallisia vaikutuksia mahdollisuuksien mukaan. Riskien ja mahdollisuuksien käsit-

telyssä 

- varmistetaan, että omaisuudenhallintajärjestelmällä voidaan saavuttaa halutut tu-

lokset 

- estetään tai vähennetään ei-toivottuja vaikutuksia ja 

- saadaan aikaan jatkuvaa parantamista. (13, s. 14 - 24.) 

Organisaation on suunniteltava muutoksiin liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin kohdis-

tuvia toimenpiteitä. Huomioon on otettava, kuinka nämä riskit ja mahdollisuudet voivat 

muuttua ajan mittaa. On myös otettava huomioon, kuinka toimenpiteet yhdistetään omai-

suudenhallintajärjestelmän prosesseihin tai toteutetaan ja miten näiden toimenpiteiden 

vaikutus arvioidaan. (13, s. 24.) 

2.7 Järjestelmät muutosten hallintaan ja dokumentointiin 

Muutosten hallintaa varten yritykset ovat kehittäneet sähköisiä järjestelmiä muutoksen 

käsittelyn helpottamiseksi ja muutosprosessin hallitsemisen parantamiseksi. Muutosten 

hallintajärjestelmiä käsitellään laajemmin kappaleessa 3.7 Muutosten hallinnan työkalut. 

Järjestelmiä tarvitaan seuraamaan meneillään olevia muutoksia ja varmistamaan, että 

kaikki toimenpiteet tehdään muutoksen yhteydessä ja dokumentointi päivitetään asiaan-

kuuluvalla tavalla. Dokumentointi voi sisältyä joissakin tapauksissa muutosten hallintajär-

jestelmään, mutta useimmiten asiakirjat dokumentoidaan yrityksessä käytössä olevaan 

erilliseen dokumentinhallintajärjestelmään. (14, s. 169.) 

Dokumentointi on tärkeä osa muutosten hallintaa ja dokumentinhallintajärjestelmiä on 

saatavilla markkinoilla useita erilaisia, niin ilmaisia kuin kaupallisia vaihtoehtoja. Doku-

mentinhallintajärjestelmien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 

- dokumenttien versioiden hallinta, jolloin nähdään dokumenttien aiemmat versiot 

- dokumentin lukitseminen yhdelle käyttäjälle, jolloin päällekkäisiä tallennuksia ei 

pääse syntymään 

- dokumenttien linkitys tiettyyn paikkaan, jolloin ne ovat helposti löydettävissä 
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- dokumentin käyttöoikeuksien hallinnan mahdollisuus, jolloin vain tarvittavat ihmi-

set pääsevät näkemään tai muokkaamaan niitä 

- merkintä dokumentin käsittelystä ja ajankohdasta järjestelmään, jolloin muutokset 

ovat helposti hallittavissa ja jäljitettävissä 

- dokumentinhallintajärjestelmien helppokäyttöisyys. (15, s. 12.) 
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3 MUUTOSTEN HALLINTA PROSESSITEOLLISUUDESSA 

Yhdysvaltalainen työterveys- ja työturvallisuusvirasto OSHA edellyttää prosessin turvalli-

suudenhallinnan (Process Safety Management, PSM) alaisen standardin 1910.119 mu-

kaan, että prosessin turvalliseen toimintaan vaikuttavat muutokset ovat tärkeä hallita sys-

temaattisesti ja muutoksiin tulisi suorittaa muutosten hallinnan menettely. Historiassa ta-

pahtuneet onnettomuudet antavat arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka tärkeää huolellinen 

muutosten hallinta kemianteollisuudessa on. (16, s. 1; 17.) 

Prosessiteollisuuden muutokset kuuluvat usein prosessiturvallisuuden hallinnan alaisiin 

muutoksiin ja sitä tulisi soveltaa operatiivisiin poikkeamiin ja variansseihin sekä ennakoi-

tuihin muutoksiin, kuten prosessien, organisaation, henkilöstön tai politiikan muutokset. 

Usein toimenpiteet muutoksen ja riskien hallitsemiseksi ovat monimutkaisia, eikä niitä 

aina ymmärretä täysin. Näin ollen maailmanlaajuisesti on tunnustettu, että prosessin tur-

vallisuudenhallinta on ensisijainen lähestymistapa vaarallisten prosessien hallintaa, jotta 

tarvittava turvallisen toiminnan taso voidaan määrittää. (16, s. 1; 17; 18, s. 6.) 

Muutosten hallinnan menettelyiden laatua voidaan pitää ennakoivana mittarina prosessi-

turvallisuudelle. Vaatimuksena kuitenkin on, että yrityksessä kehitetään tietyt menettely-

tavat muutosten hallinnan toteuttamiselle, näin voidaan helpommin seurata kuinka muu-

tosten hallinnan menettelyt täyttävät ennalta asetetut muutosten hallinnan vaatimukset. 

(19, s. 4.)  

Turvallisuutta prosessiteollisuudessa tehtävissä muutoksissa voidaan parantaa muutos-

ten hallinnan avulla ja se on tärkeä osa kemikaalilaitosten kokonaisturvallisuuden hallin-

taa. Laitoksen elinkaaren aikana jokaiseen prosessiturvallisuuden osatekijään, jotka ha-

vainnollistetaan kuvassa 1, tulee muutoksia ja niiden riskit voidaan minimoida muutosten 

hallinnan avulla. Hallitsemattomana muutokset voivat johtaa mittaviin henkilö- ympäristö- 

tai omaisuusvahinkoihin. (19, s. 3 - 4.) 
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KUVA 1. Muutosten hallinnan alaiset prosessiturvallisuuden osatekijät (19, s. 4) 

3.1 Muutosten hallinnan yhteys prosessiturvallisuuden elementteihin 

Jokaisella prosessiturvallisuuden elementillä on rooli muutosten hallinnassa ja niiden kes-

kinäinen yhteys kuvataan kuvassa 2. Keskinäinen yhteys riippuu yhden tai useamman 

elementin käyttöönotosta ja joillakin elementeillä on suurempi vaikutus kuin toisilla. Muu-

tosten hallinnalla varmistetaan, että tekniset ja hallinnolliset tarkastukset ovat riittäviä tai 

täydennettyjä sekä muut prosessin turvallisuuden hallintaan liittyvät osat päivitettyinä 

muutoksen yhteydessä. (20; 21, s. 9.) 
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KUVA 2. Muutosten hallinnan yhteys prosessiturvallisuuden elementteihin (22, s. 23) 

Tärkeimpänä yhteytenä muutosten hallintaan voidaan pitää prosessin turvallisuustietoja 

(PSI), koska useimmat muutoksista prosessiteollisuudessa koskevat niitä. Prosessin tur-

vallisuustietoja ovat esimerkiksi PI-kuvat, automaatiojärjestelmän toiminnan kuvaukset, 

käyttöturvallisuustiedotteet ja ylipainesuojausjärjestelmän suunnitteluperiaatteet. Muu-

tosten hallinta toimii suojausmekanismina ja se suojaa prosessin turvallisuuden suunnit-

telua. Muutosten hallinta ei liity pelkästään prosessin turvallisuustietojen nykyisen tekni-

sen perusteiden arvioimiseen ja muutosten riskin arvioimiseen, vaan myös siihen, että 

prosessin muutoksissa päivitettävät prosessin turvallisuustiedot tunnistetaan muutosten 

huomioonottamiseksi. (21, s. 9.) 

Auditoinneilla voidaan seurata muutosten hallinnan prosessin toteutumista ja kehittää sitä 

auditoinneista saadun palautteen avulla. Suurempien vahinkojen sattuessa onnetto-

muustutkinta pystyy muutosten hallinnan dokumentoinnin avulla määrittämään, onko 

muutos toteutettu ja hallittu asianmukaisesti. (21, s. 9.) 

3.2 Prosessin turvallisuudenhallinnan alaiset organisaation muutokset  

Yhdysvaltalainen työterveys- ja työturvallisuusvirasto OSHA on määrittänyt organisaation 

muutosten hallintaan vaatimukset, jotka liittyvät prosessin turvallisuudenhallinnan (PSM) 
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alaisiin muutoksiin. OSHA uskoo, että yksi prosessin turvallisuudenhallinnan tärkeim-

mistä ja välttämättömimmistä osa-alueista on hallita prosessin muutoksia asianmukai-

sesti muutosten hallinnan avulla. (17.) 

Standardin 1910.119 mukaisissa organisaation muutoksissa, muutokset koskevat vain 

prosessin turvallisuuteen liittyviä muutoksia, jotka liittyvät prosessin turvallisuudenhallin-

nan (PSM) alaisiin prosesseihin. Standardin mukaan työnantajalta vaaditaan muutosten 

hallinnan menettelyä muutoksissa, jotka liittyvät turvallisuuteen tai terveyteen. Muutoksiin 

luetaan myös organisaation muutokset, jotka liittyvät prosessikemikaaleihin, tekniikkaan, 

laitteistoihin, menettelytapoihin tai laitoksiin. Muutokset, jotka vaikuttavat prosessin tur-

vallisuudenhallintaan koko tehtaan tai laitoksen tasolla, kuten organisaation muutokset, 

jotka johtuvat yritysten yhteen sulautumisista, yritysostoista, uudelleenjärjestelyistä, hen-

kilöstömuutoksista tai budjetin muutoksista on tarpeellista käynnistää standardin mukai-

nen muutosten hallintaprosessi. Esimerkkeinä näistä muutoksista voidaan pitää 

- henkilöstön muutoksia, mukaan lukien henkilöstömäärän muutokset 

- henkilöstön kokemukseen tai sopimuksiin liittyviä muutoksia, jotka toimivat suo-

raan prosessiturvallisuudenhallinnan alaisuudessa tai 

- menettelytapojen muutoksia kuten budjetin leikkaukset, joilla on vaikutusta stan-

dardin alaisiin prosesseihin. (17.) 

Muutosten hallinnan päätöksentekoprosessi prosessin turvallisuudenhallinnan alaisissa 

muutoksissa on havainnollistettu kuvassa 3. Kuvan avulla voidaan määrittää, tarvitaanko 

yrityksessä organisaation, henkilöstön tai menettelytapoihin liittyvissä muutoksissa muu-

toksenhallintaa. (17.) 
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KUVA 3. Organisaation muutosten hallinnan päätöksentekoprosessi (17) 

Organisaation muutoksissa esimerkkinä voidaan pitää prosessiin osallistuvien työnteki-

jöiden määrän vähentämistä, jonka vuoksi työntekijät eivät välttämättä kykene suoriutu-

maan tehtävästä vaatimusten mukaisesti. Tällaisen muutoksen hallitsemiseksi suorite-

taan muutosten hallinnan menettely, jotta voidaan muuttaa nykyiset toimintatavat vastaa-

maan uutta, vähentynyttä henkilöstömäärää. Tällä varmistetaan toimintojen säilyminen 

normaaleissa tuotanto- ja häiriötilanteissa. (17.) 

Talousarviomuutoksilla voi olla myös vaikutuksia prosessin turvallisuuteen. Esimerkkinä 

voidaan pitää muun muassa kunnossapidon budjetin huomattavaa leikkausta. Se voi vaa-

tia työnantajaa muuttamaan laitteiden mekaaniseen luotettavuuteen liittyviä menettelyitä, 

joita ovat testausten, tarkastuksien ja korjausten ajantasaisuus tai taajuus. Tällainen 

muutos liittyy vahvasti laitteiden kunnon seurantaan, joten muutosten hallinnan menettely 

suoritetaan prosessin jatkuvan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. (17.) 

3.3 Muutosten hallinnan vaatimukset prosessiteollisuudessa 

Muutosten hallinta on yksi riskienhallinnan periaatteista prosessiteollisuudessa, kun tar-

kastellaan koko laitoksen elinkaarta. Muutosten hallinnalla varmistetaan, että muutokset 

prosessissa eivät johda vahingossa vaaratilanteisiin tai lisää riskejä olemassa oleviin vaa-
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roihin. Muutosten hallinnan menettely sisältää tarkistus- ja hyväksyntämenettelyn laitok-

sen suunnittelua, toimintaa tai organisaatiota koskevien ehdotettujen muutoksen arvioi-

miseksi ennen toteuttamista. Se sisältää myös toimet, joilla varmistetaan muun muassa 

asianmukainen dokumentointi ja henkilöstön informointi muutoksen osalta. Kuvassa 4 

kuvataan muutosten hallintaprosessin vaiheet OSHA PSM -standardin mukaan. (6, s. 26; 

23, s. 28.) 

 

KUVA 4. Muutosten hallintaprosessin virtauskaavio (23, s. 28) 

Suunniteltaessa muutoksia prosessiin on muutokseen vaikuttavia tekijöitä arvioitava. 

Muutosten hallinnan kannalta huomioon otettavat asiat on käsitelty luvuissa 3.3.1 - 3.3.4 

ja niiden avulla varmistetaan, että asiat ovat huomioitu ennen muutoksen toteuttamista. 

(20.) 

3.3.1 Muutoksen tekniset perusteet ja vaikutukset  

Kun arvioidaan teknisiä perusteita muutokselle, pitäisi dokumentaation olla riittävän yksi-

tyiskohtainen, jotta riskien lieventämiseen tähtäävä tarkistusprosessi olisi riittävän teho-

kas. Tarkkojen lähtötietojen avulla muutokseen osallistuvat voivat tarkastaa ja hyväksyä 

sen omalta osaltaan, hylätä sen tai ehdottaa lisätarkastuksia muutokseen. Dokumentaa-

tioon tulisi sisältyä seuraavat lähtötiedot: 
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- tekniset perustelut ja tarve ehdotetulle muutokselle 

- muutoksen yksityiskohtainen kuvaus 

- työmäärä mikä vaaditaan muutoksen toteuttamiseksi 

- muutoksen yksityiskohtaisen suunnittelun laajuus 

- muutoksen tarkka sijainti. (7, s. 3; 22, s. 15.) 

Lisäksi selvitetään millä tavoin muutos parantaa tai mahdollisesti heikentää työntekijöiden 

turvallisuutta. Muutosten hallinnan menettely pitäisi käynnistää, vaikka prosessin vaaran-

arviointia (PHA) ei vaadittaisikaan kyseiseen muutokseen. Muutoksen vaikutukset kirjal-

lisiin toimintatapoihin täytyy ottaa huomioon. Huomioon otetaan käyttöohjeiden, kunnos-

sapidollisten tarkistusvälien, prosessilaitteiden mekaanisen kestävyyden tarkastuksien 

sekä ennen käynnistystä tapahtuvien turvallisuusarviointien ja tarkistuslistojen muutok-

set, tehtäessä niihin muutoksia. Ne päivitetään asianmukaisesti sekä perehdytetään työn-

tekijät muuttuneisiin toimintatapoihin ja käyttöohjeisiin. (7, s. 3; 22, s. 16 - 17.) 

3.3.2 Muutoksen kesto 

Muutokset voivat olla joko pysyviä tai väliaikaisia ja muutoksen kesto määritetään aina 

muutokselle, jotta se voidaan hallita asianmukaisesti. Pysyvissä muutoksissa projektin 

kannalta otetaan huomioon eri vaiheiden aikataulutus, kuten laitteiden muutokset, pro-

sessinturvallisuustiedot ja koulutukset henkilökunnalle. (7, s. 3; 22, s. 18.) 

Väliaikaisissa muutoksissa tarvitaan muutoksenhallintaa, jotta voidaan välttää muutok-

sen suunnitellun ajanjakson ylitykset. Muutoksen kestoa ja sen päättymistä hallitaan jär-

jestelmän avulla. On tärkeää, että tilapäisiin muutoksiin asetetaan määräaika ja sitä seu-

rataan, koska ilman valvontaa nämä muutokset voivat jäädä pysyviksi. Lisäksi muutosten 

hallintaa käytetään varmistamaan, että laitteet ja menettelytavat palautetaan alkuperäi-

siin tai suunniteltuihin olosuhteisiin väliaikaisen muutoksen päättyessä.  (7, s. 3; 22, s. 

18.) 

3.3.3 Välttämättömät kiireellisesti tehtävät muutokset 

Muutoksia on myös kiireellisiä ja ne on toteutettava, jotta vältettäisiin mahdolliset vaara-

tilanteet työntekijöille sekä huomattavat tuotantokatkoista johtuvat taloudelliset menetyk-

set. Kiireellisissä muutoksissa tehostetaan muutosten hallinnan tarkastus- ja hyväksyn-
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täprosessia. Muutosten seurantaan vaaditaan pysyvää ratkaisua, jotta muutosten hallin-

nan menettely voidaan hyväksyä. Mikäli toimipaikalla käytetään prosessin turvallisuuden-

hallintaa (PSM) järjestelmällisesti, ei pitäisi olla tarvetta käyttää kiireellisiin muutoksiin tar-

koitettua muutosten hallinnan menettelyä. (22, s. 20.) 

3.4 Ehdotetun muutoksen hyväksymisprosessi 

Muutoksen hyväksymisprosessille luodaan kirjalliset toimintatavat ja valtuutukset muu-

toksen hallitsemiseksi. Tärkeää olisi olla ennalta määritellyt toimintatavat muutosten hal-

linnan menettelyn päivittämiseksi ja tarkistamiseksi. Ehdotetun muutoksen tarkasteluun 

olisi sisällytettävä henkilöstö, joka tuntee muutoksen kohteen ja voi näin antaa oman nä-

kökulmansa muutoksen arviointiin. Hyväksymisprosessin kannalta on tärkeää, että muu-

toksen hyväksyjillä ja arvioijilla on asianmukainen asiantuntemus ja työkalut käytettävissä 

muutoksen tarkastamiseen. Eri henkilöiden rooleja voidaan määritellä taulukon 1 mukaan 

yrityksessä muutosten hallinnan hyväksyntäprosessin kannalta. (6, s. 27; 7, s. 3; 22, s. 

19.)  
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TAULUKKO 1. Henkilöstön roolit muutosten hallinnan hyväksymisprosessin kannalta (22, 

s. 19) 

Rooli työpaikalla Muutokset, joihin henkilö osallistuu 

Prosessin turvallisuudenhallinnan-

koordinaattori 

Kaikki muutokset 

Kunnossapitopäällikkö Kaikki, muutokset, erityisesti kunnossapidolli-

siin menettelyihin liittyvät muutokset 

Suunnittelupäällikkö Muutokset, joihin liittyy kemikaaleja, tekniik-

kaa, laitteita tai laitoksia 

Turvallisuuspäällikkö Kaikki muutokset 

Oston edustaja Muutokset, joihin liittyy ulkopuolisten resurs-

sien tai laitteiden hankintoja 

Tehtaanjohtaja/Tuotantopäällikkö Muutokset, jotka aiheuttavat merkittävän vaa-

ran tai riskin  

Tehtaan suunnitteluinsinööri Muutokset, joihin liittyy kemikaaleja, tekniik-

kaa, laitteita tai laitoksia 

 

3.4.1 Muutokseen liittyvien vaarojen tunnistaminen 

Muutoksen havaitsemiseksi ja luokittelemiseksi käytetään erilaisia menetelmiä tunnistaa 

laitoksen tai toimintojen ennakoidut muutokset sekä näiden muutosten lähteet. Mahdolli-

set muutoksen keskeiset vaarat tunnistetaan, ennen kuin voidaan arvioida muutoksen 

riskejä. Muutoksen vaarojen tunnistamiseen käytetään tarvittavia prosessin vaaran arvi-

ointimenetelmiä (PHA). Jotta muutosten hallintajärjestelmä pystyisi käsittelemään mah-

dollisia muutostilanteita oikealla tavalla, järjestelmän toiminta määritellään niin, että se 

voi hallita kaikkia muutoksen lähteitä ja ehdottaa tarpeellisia vaaran arviointimenetelmiä 

muutokselle. (6, s. 27; 7, s. 3.) 
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3.4.2 Muutoksen vaikutuksien arviointi ja lopullinen hyväksyntä 

Kun muutostilanteet tunnistetaan, voidaan arvioida muutoksen mahdolliset vaikutukset 

käyttämällä sopivaa tarkastustasoa vaikutuksien selvittämiseksi. Arvioidaan aiheuttaako 

muutos uuden vaaran tai lisääkö se riskejä, joka liittyy olemassa olevaan vaaraan. Muu-

toksen hallitsemiseksi on tärkeää, että muutosehdotuksia tehtäessä annetaan kaikki tar-

vittavat lähtötiedot ja käytetään asianmukaista teknistä tarkkuutta, jotta arviointi- ja hy-

väksyntämenettely etenee muutoksen kannalta jouhevasti. (6, s. 27; 7, s. 3.) 

Arviointi- ja hyväksyntäprosessin jälkeen, kun muutos on tarkistettu ja sen riskit arvioitu 

voi muutoksen ensisijainen hyväksyjä päättää hyväksytäänkö muutos. Ensisijainen hy-

väksyjä on useimmiten tuotantopäällikkö tai tehtaanjohtaja. Muutosehdotukseen voidaan 

vaatia myös tarkennuksia tai lisäyksiä. Muutosehdotuksen hylkääminen on mahdollista, 

mikäli se ei täytä vaadittavia kriteerejä. Muutosten hallintaprosessin kannalta on olen-

naista käsitellä ja toteuttaa muutoksen kannalta tärkeitä asioita. Myös tarvittavat muutok-

sen hyväksyjien valtuutukset olisi oltava kunnossa. (6, s. 27; 7, s. 3.) 

3.4.3 Toimenpiteet muutoksen hallitsemiseksi 

Muutoksen lopullisen hyväksynnän jälkeen se toteutetaan ja otetaan käyttöön. Tyypilli-

sesti muutoksen toteuttaa projektityöntekijät, suunnittelutoimisto ja rakentamiseen osal-

listuvat työntekijät, urakoitsijat sekä käyttöhenkilökunta. Ennen muutoksen käyttöönottoa 

on muutosten hallinnan menettely suoritettava loppuun, niin että muun muassa piirustuk-

set ja toimintaohjeet päivitetään, henkilöstö koulutetaan sekä riskienhallintatoimenpiteet 

suoritetaan. (6, s. 27; 7, s. 3.) 

Useimmissa muutoksissa käytetään ennen käyttöönottoa edeltävää tarkastuslistaa 

(PSSR), sekä prosessin turvallisuustietojen tarkistuslistaa (PSI), jotta jokainen asia tulisi 

huomioitua muutoksessa.  Myös henkilöstölle on tärkeää ilmoittaa muutoksen käyttöön-

otosta. Muutosten hallinnan menettelyn kannalta on tärkeää tunnistaa muutosten hallin-

nan dokumentointimenetelmät, sekä päivittää ja ylläpitää dokumentointia koko muutok-

sen ajan.  (6, s. 27; 7, s. 3.) 
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3.5 Muutosten hallinnan ongelmakohdat 

Muutosten hallinnan kannalta on tunnistettavissa joitakin yleisiä ongelmia ja sen tehotto-

muus voi aiheuttaa seuraavanlaisia ilmiöitä: 

- Muutosten hallinnassa keskitytään liikaa odotettuihin hyötyihin ottamatta asianmu-

kaisesti huomioon mahdollisia muutoksen riskejä. 

- Muutosten hallintajärjestelmä on otettu käyttöön, mutta sitä ei ole kehitetty ja silloin 

siitä ei saada toimivaa kokonaisuutta. 

- Muutosten hallinnalla keskitytään pelkästään teknisiin muutoksiin ja huomioitta jää 

esimerkiksi organisaatioon, materiaaleihin sekä oikeudellisiin ja lainsäädännöllisiin 

vaatimuksiin liittyvät muutokset. 

- Muutoksen kohteena oleville henkilöille ei ilmoiteta muutoksista. 

- Käytetään muutosten hallinnan menettelyä, jota ei kuitenkaan käytetä itse muu-

tosten hallintaan. 

- Järjestelmästä puuttuvat valtuudet tarvittaville henkilöille. 

- Muutosten hallinnan käyttöön ei käytetä tarpeeksi aikaa, vaan tehdään se kiireellä. 

- Dokumenttien päivitykset, menettelytavat ja koulutukset eivät seuraa koko muu-

tosten hallinnan menettelyn läpi. 

- Muutoksen kaikki olennaiset näkökohdat puuttuvat, mikä on vaikuttava tekijä mo-

nissa vaaratilanteissa sekä yrityksen huonoissa liiketoimintapäätöksissä. (22, s. 

25; 25, s. 6.) 

3.6 Muutosten hallinnan tehokkuuden parantaminen 

Muutosten hallintajärjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa ottamalla huomioon seu-

raavanlaisia toimintoja: 

- Määritetään turvalliset rajat prosessiolosuhteille, -muutoksille ja -toiminnoille sekä 

koulutetaan henkilöstöä tärkeimpien muutoksien tunnistamiseksi. 

- Yhdistettynä vakiintuneiden toimintojen tuntemukseen, voidaan lisäkoulutuksen 

avulla aktivoida henkilöstö käyttämään muutosten hallintajärjestelmää silloin kun 

on tarvetta. 

- Käytetään monialaista ja erikoistunutta asiantuntemusta, kun analysoidaan muu-

toksesta aiheutuvia prosessin poikkeamia. 

- Käytetään asianmukaisia vaara-arviointitekniikoita (PHA). 
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- Järjestelmässä tarvittavat hyväksynnät ja arvioinnit muutoksille suhteessa muu-

toksen riskien ja vaarojen tasoihin, jolla taataan muutoksen sujuva käsittely. 

- Informoidaan kirjallisesti henkilökuntaa uusien olennaisten toimintatapojen muu-

toksista. 

- Informoidaan kirjallisesti henkilökuntaa mahdollisista vaaroista ja turvallisista käyt-

törajoista. 

- Koulutetaan uusista toimintatavoista henkilökuntaa suhteessa muutoksen moni-

mutkaisuuteen. 

- Suoritetaan säännöllinen auditointi muutosten hallintajärjestelmän tehokkuuden 

määrittämiseksi. (16, s. 7 - 8.) 

3.7 Muutosten hallinnan työkalut 

Muutosten hallintaan on markkinoilla olemassa runsaasti erilaisia sähköisiä työkaluja. 

Useimmiten prosessiteollisuuden muutosten hallinnan ohjelmistot perustuvat OSHA PSM 

-standardiin. Näin ollen ne ovat hyvin samantyyppisesti rakennettuja järjestelmiä, jossa 

prosessi etenee standardin mukaisesti. Nykypäivänä hyvin monet järjestelmät toimivat 

pilvipohjaisesti ja ovat kansainvälisissä yrityksissä kaikkien saatavilla. Hyvin paljon muu-

tosten hallintajärjestelmiä on myös tehty muun muassa IT-järjestelmien muutoksille, seu-

raavassa kuitenkin käsitellään ohjelmistoja, joita tällä hetkellä on tarjolla muutosten hal-

lintaan prosessiteollisuutta varten. 

Eastmanin EMOC-järjestelmä 

Eastman on kehittänyt 2000-luvun alussa standardoidun EMOC-järjestelmän parantaak-

seen muutosten hallintaa ja vähentääkseen prosessien muutoksien riskejä. Järjestelmää 

on kehitetty paljon vuosien saatossa ja se on käytössä maailmanlaajuisesti koko yrityk-

sessä. Ennen muutosten hallinnointi on perustunut ihmisten tietoon ja vuorovaikutuk-

seen, mikä teki muutoksista alttiita ihmisten virheille.  

EMOC-järjestelmä helpottaa ja parantaa prosessien muutosten tarkastelua, seurantaa ja 

tarvittavien ilmoituksien lähettämistä asianmukaisille henkilöille. Järjestelmää toteutetta-

essa siihen sisällytettiin kaikki tarvittavat ohjelmistot ja kehittämiskohteet, jolloin se on 
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ollut muokattavissa ja parannettavissa. Järjestelmä on internetpohjainen ja siihen on si-

sällytetty sähköinen lomake, jossa on muutosten tarkastuslistat sekä automaattinen työn-

kulun reititys. Järjestelmän kaikki toiminnot on myös automatisoitu. (4, s. 244.) 

Intelex 

Intelex muutosten hallintajärjestelmällä voidaan seurata suunniteltuja muutoksia tarkis-

tuslistoilla, arvioinneilla ja hyväksynnöillä. Se on standardoitu muutosten hallintajärjes-

telmä, jolla voidaan varmistaa, että yrityksessä operatiivisia tai organisaation muutoksia 

tehtäessä, muutokset hallitaan systemaattisesti. Järjestelmä auttaa pienentämään muu-

toksen riskejä tehokkuutta unohtamatta ja se noudattaa muutosten hallinnan standardoi-

tuja käytäntöjä. (25.) 

Frontline 

Frontlinen pilvipohjaisen muutosten hallintajärjestelmän avulla yritykset voivat hallita toi-

minnallisia ja organisaation muutoksia järjestelmällisesti ympäristö-, terveys- ja turvalli-

suusriskien vähentämiseksi. Perustuen OSHA PSM -standardiin, järjestelmä pystyy 

muuttamaan työnjakoa muutosten hallintaprosessissa standardin vaatimusten mukai-

sesti. Työnjako koostuu tarkistuslistoista, arvioinneista, hyväksynnöistä ja muista tehtä-

vistä, joilla voidaan varmistaa, että kaikki muutokset arvioidaan asianmukaisesti ja että 

mitään vaiheita ei jätetä suorittamatta. Järjestelmä on kehitetty yhdessä prosessiteolli-

suuden keskeisten toimijoiden kanssa ja on ollut ensimmäinen tämän tyyppinen järjes-

telmä markkinoilla. (26.)  

Enablon 

Enablonin muutosten hallinnan ohjelmistoratkaisulla yritys voi saada kokonaisvaltaisen 

näkemyksen kaikista muutosehdotuksista, se tunnistaa toiminnalliset muutosriskit sekä 

varmistaa, että riskinhallinnan keinoja arvioidaan ja riskejä lievennetään asianmukaisesti 

muutostilanteissa. Järjestelmällä voidaan saavuttaa OSHA PSM -standardin mukaisten 

vaatimusten noudattaminen muutosten hallintaa varten. Järjestelmään kuuluu työkulun 

arvioinnit, tarkastuslistat, automaattiset ilmoitukset sekä validointiprosessit, jotka ovat 

olennaisia tehokkaan muutosten hallintaprosessin kannalta. (27.)  
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VelocityEHS 

VelocityEHS muutosten hallintajärjestelmällä voidaan virtaviivaistaa muutosprosessia ko-

konaisvaltaisella työnkulun seurannalla ja ylläpitää reaaliaikaista tietoa. Pilvipohjaisella 

lähestymistavalla jokaista muutosprosessin vaihetta voidaan seurata paremmin. Henki-

löiden osallistumista voidaan lisätä muutosprosessiin automaattisen sähköpostiviestin-

nän avulla, kun tarvittavat määräajat lähenevät tai ne jätetään huomioimatta. Järjestel-

män käyttöliittymän ansiosta tiedot siirtyvät helposti kaikkien muutosprosessiin osallistu-

vien henkilöiden, yrityksen toiminnan, suunnittelun ja kunnossapidon kautta tehtaanjoh-

tajalle. VelocityEHS on alan suurimpia toimijoita, jolla on yli 12 000 asiakasta ja 8 miljoo-

naa käyttäjää. (28.) 

Sphera 

Spheran muutosten hallintajärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että muutoksia halli-

taan turvallisesti ja tehokkaasti. Toiminnallisen riskienhallintaratkaisun avulla voidaan vä-

hentää muutosten hallintaprosessin monimutkaisuutta, prosessin aloittamiseksi, arvioi-

miseksi, hyväksymiseksi ja käynnistämiseksi. Muutosten hallintaprosessi tunnistaa sel-

keästi kaikki vaaditut vaiheet ja hyväksynnät, ilmoittamalla niistä projektia hoitaville hen-

kilöille. Muutosten hallintaprosessi varmistaa sen, että päätöksistä tulee reaaliaikaiset tie-

dot ja että ne ovat helposti saatavilla niin aina muutoksen osallistuvista henkilöistä ylim-

pään johtoon saakka. (29.)  
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4 MUUTOSTEN HALLINTAPROSESSI YRITYKSESSÄ 

Kappaleessa kuvataan muutosten hallinnan käytännöt yrityksessä yleisellä tasolla. Ha-

vainnollistavana esimerkkinä käytetään projektissa toteutettua muutosten hallintaproses-

sia. Opinnäytetyön tekijä toimi projektissa projektipäällikkönä ja muutosten hallinnan or-

ganisoijana. Opinnäytetyöhön liittyen, muutosten hallinnan käytäntöihin toimipaikalle teh-

tiin toimintaohje ja se laadittiin muutosten hallintaprosessista saaduista kokemuksista. 

Toimintaohje tehtiin paikalliseen toimintaan soveltuvaksi ja tarkoitettu vain yrityksen si-

säiseen käyttöön. Muutosten hallintaprosessi toteutettiin EMOC-järjestelmässä ja siihen 

liittyvä opinnäytetyön käytännön osuuden yksityiskohtainen dokumentointi tehtiin erilli-

seen asiakirjaan, joka on opinnäytetyön tilaajan hallussa. 

4.1 EMOC-järjestelmä muutosten hallintaan 

Muutosten hallintaan projektissa käytettiin standardoitua EMOC-järjestelmää, jota käyte-

tään myös kaikilla muilla Eastmanin toimipaikoilla maailmanlaajuisesti. Se on koko yrityk-

sen laajuiseen käyttöön suunniteltu ohjelmistotyökalu ja asiakirjojen hallintajärjestelmä, 

joka automaattisesti ohjaa ja seuraa käyttäjää kaikissa muutosten hallintaan tarvittavissa 

työnkulun vaiheissa. EMOC-järjestelmä kehitettiin sitä varten, että muutosten hallintaa 

voidaan luotettavasti toteuttaa eri ihmisten ja tilanteiden muodossa jokaisella toimipai-

kalla. (30.) 

Järjestelmään on sisällytetty standardoitu muutosten hallintaprosessi, jossa on pakollisia 

ja valinnaisia työnkulunvaiheita. Näin varmistetaan OSHA PSM -standardin noudattami-

nen ja muut lainasäädännölliset tai liiketoimintaan liittyvät vaatimukset muutoksien osalta. 

Järjestelmä on tehty vain englannin kielellä, mutta siitä on kuitenkin tehty Oulun toimipai-

kalle tarkistuslistojen suomennokset, jotta järjestelmän käyttöä saataisiin helpotettua 

sekä käännösvirheiden mahdollisuutta pienennettyä englannin kielen ymmärtämisen 

kannalta. (30.) 

4.1.1 Muutosten hallinnan käytännöt ja toimintatavat  

Muutosten hallintaan yksilöidään tai määritetään johdonmukainen malli toimintojen oikein 

suorittamiseen, joka toimii laitoksen koko käyttöiän ajan. Työntekijöiden koulutus EMOC-

järjestelmään käyttöön ja asianmukaiset henkilöstön vastuualueet ovat tärkeä määritellä 
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muutosten hallintaprosessin tehokkaan läpiviemisen kannalta. Tarvittavat toimenpiteet, 

joita ovat esimerkiksi prosessin vaaranarvioinnit (PHA) ja prosessikaavioiden päivitykset, 

määritetään projektikohtaisesti projektin suunnitteluvaiheessa. (30.) 

Muutoksiin liittyvistä toimenpiteiden suorittamisesta vastaa projektipäällikkö ja vastaavat 

asiakirjat, kuten paperiversiot tai sähköiset dokumentit tulee löytyä projektidokumentoin-

nista. Ennen muutosten käyttöönottoa tuotanto-osaston vastaava päällikkö ja käytönval-

voja kuittaavat päätöksen ehdot ja muut mahdolliset toimenpiteet läpikäydyksi sekä suo-

ritetuksi. Turvallisuusarvioinneissa määritettyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta 

tehdään projektikokouksissa, joista tulevat muutokset laitetaan EMOC-järjestelmään ja 

siellä niiden toteutumista seurataan. (30.) 

4.1.2 Muutosten hallinnan käyttäjäroolit ja vastuut 

Muutosten hallintaan on määritelty erilaisia rooleja ja vastuita toimipaikan henkilöille. Pro-

sessien monimutkaisuudesta ja kokoluokasta riippuen toimipaikalla voi olla henkilöitä, 

jotka täyttävät useamman roolin, mitä järjestelmään on määritelty. Mikäli näin on, henki-

lön pitäisi pystyä täyttämään kaikki vaaditut tehtävät muutoksen hallinnan kannalta. Vas-

tuun ja koulutustarpeiden täyttämiseksi voi olla erilasia koulutusmalleja, joilla pätevyys-

vaatimukset täyttyvät. Toimipaikan muutosten hallinnan toimintaohjeessa esitetään roolit, 

vastuut ja koulutukset muutosten hallintaan liittyen. Tärkeimmät käyttäjäroolit muutosten 

hallinnassa ovat muutoksen ehdottaja, MOC-koordinaattori, aihealueiden asiantuntijat 

(ympäristö, turvallisuus, laatu, suunnittelu) ja ensisijainen hyväksyjä. (30.) 

4.1.3 Muutoksen määritelmä 

Muutoksella tarkoitetaan tehtaalla prosessin muutosta, joka on tarkistettava, jotta proses-

sin riskit voidaan hallita turvallisuuden, laadun sekä ympäristön suhteen. Näihin eivät si-

sälly muutokset, joissa laitteistoa korvataan vastaavanlaisella, vaan prosessiin tehtäviä 

muutoksia jo hyväksytyissä käyttörajoissa ja muutoksia prosessin turvallisuustietoihin 

(PSI). Muutoksia ovat prosessiin vaikuttavat muutokset, joita ovat muun muassa raaka-

aineiden, tuotteiden, hyödykkeiden, tuotantotilojen, laitteiden, putkistojen, rakennusma-

teriaalien, toimintatapojen, toimintaympäristön, organisaation, prosessin olosuhteiden, 

menettelytapojen ja ohjausjärjestelmien muutokset. Muutokset laitoksiin ja prosesseihin, 
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jotka ovat työntekijöiden turvallisuuden, ympäristölainsäädännön tai laatusäännösten 

kannalta olennaisia kuuluvat myös muutosten hallinnan piiriin. (30.) 

Muutoksiin, jotka täyttävät muutoksen määritelmän, on kerättävä tarkat lähtötiedot ennen 

muutosehdotuksen tekemistä ja hyväksymisvaiheiden suorittamista. Riskien lieventämi-

seen tähtäävä tarkistusprosessi järjestelmässä on tehokas, jos täydelliset ja yksityiskoh-

taiset tiedot ilmoitetaan muutosehdotuksessa. Muutoksen ehdottajan ei tulisi aloittaa 

muutosehdotuksen tekemistä, ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot muutokseen liittyen voi-

daan laittaa järjestelmään. (30.) 

4.2 Projektin muutosten hallintaprosessin toteutus 

Toteutettu projekti kuului muutosten hallinnan alaisuuteen, koska kyse oli prosessiin vai-

kuttavasta muutoksesta. Muutosten hallintaprosessin tarve tunnistettiin jo projektin alku-

vaiheessa ja se otettiin huomioon projektin aloituskokouksessa, jossa määriteltiin vastuita 

eri henkilöille projektin toteutukseen liittyen. Projektipäällikkö toimi muutosten hallintapro-

sessin aloittajana ja hän teki muutosehdotuksen sekä vastasi sen toteuttamisesta. Muu-

tosten hallinta kulkee koko projektin ajan projektipäällikön hallinnan alaisuudessa. Pro-

jektipäällikkö vastasi muutosten teknisistä ja suunnittelun näkökohdista projektin läpivien-

tiin asti. (30.)  

Ennen muutosten hallintaprosessin aloitusta ja muutosehdotuksen tekemistä, tulevasta 

projektista tarvittiin muutoksen määrittelyä varten lähtötietoja, joita olivat esisuunnittelu-

tiedot ja muut muutosta tukevat tiedot. Tietoja muutokseen liittyen saatiin eri yhteyshen-

kilöiltä, suunnittelijoilta ja tuotannon edustajilta. Myös omasta prosessin tuntemuksesta 

oli paljon hyötyä tietojen keräämisessä. Tärkeää on, että muutosehdotuksen tekijä tietää 

prosessin hyvin. Tarvittavien lähtötietojen ollessa kerättynä voitiin aloittaa muutosehdo-

tuksen valmistelu EMOC-järjestelmään. Muutosten hallintaprosessi projektissa eteni ku-

van 5 osoittamalla tavalla ja siinä esitetään muutosten hallinnan vaiheet yksinkertaistet-

tuna. (30.) 
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KUVA 5. Muutosten hallintaprosessin päävaiheet (30) 

4.2.1 Muutoksen kohteen tunnistaminen 

Ensimmäisenä vaiheena projektin muutosehdotuksen valmistelussa oli määrittää, minkä-

lainen muutosehdotus on tarkoituksenmukainen kyseiseen muutokseen. Tähän päätök-

seen vaikuttivat muutoksen kohteesta saadut tiedot, joiden perusteella voitiin valita muu-

tosluokka ja muutostyyppi. Muutos voi kuulua useampaa muutostyyppiin ja ne valitaan 

muutoksen perusteella. EMOC-järjestelmässä hallinnoidaan neljää erilaista muutostyyp-

piä ja kolmea erilaista muutosluokkaa. Eri muutosluokat ja -tyypit esitetään kuvassa 6. 

(30.) 
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KUVA 6. Muutoksen kohteen tunnistaminen (30) 

Projektissa tehdyt muutokset kuuluivat normaaliin muutosluokkaan ja muutostyypit olivat 

laitokseen ja ohjausjärjestelmään liittyviä. Tärkeää ehdotetun muutoksen aiheuttamien 

riskien hallinnassa oli tunnistaa oikein muutokset, jotka voitiin hallita muutosten hallinta-

prosessin avulla. Keskeinen tekijä tunnistettaessa muutoksen kohdetta, johon tarvitaan 

muutosten hallintaa, oli tarkastella muutoksen mahdollisia vaikutuksia prosessiin liitty-

vään riskiin. (30.) 

4.2.2 Muutosehdotuksen luominen 

Kun projektia koskeva muutos oli tunnistettu ja alustavat tiedot kerätty, virallinen muutos-

ehdotus tehtiin EMOC-järjestelmään. Muutos kuvattiin lyhyesti järjestelmään sekä täytet-

tiin tiedot muutoksen tyypistä, luokittelusta, pysyvyydestä, tarkasta sijainnista, teknisistä 

perusteista, siihen liittyvistä piirustusnumeroista, vaikutuksista terveyteen, turvallisuuteen 

ja ohjeistuksiin. Kaikki tiedot täytettiin asianmukaisesti ja lisäksi muutosehdotukseen lii-

tettiin ennakkoon hankittuja lähtötietoja, jotta eri hyväksyjät ja arvioijat voivat niiden pe-

rusteella tarkastaa muutoksen omalta osaltaan. Koska järjestelmään ei ole sisällytetty 

prosessin turvallisuustietojen PSI ja käynnistysvalmiuden PSSR tarkistuslistoja, muutos-

ehdotukseen lisättiin tarkistuslistoista tulleet tehtävät, jotta ne voitiin hallita järjestelmän 

avulla. (30.) 
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4.2.3 Muutokseen liittyvän riskien arviointi muutosehdotuksessa 

Muutosten hallitsemiseksi täytettiin tarkat lähtötiedot asianmukaisella teknisellä tarkkuu-

della. Ennen muutosehdotuksen lähettämistä eri hyväksyjille tarkistettavaksi tehtiin alus-

tava arvio muutoksesta riskien suuruuden tarkistuslistan mukaan. Tarkistuslistaan voitiin 

määrittää, käsitelläänkö muutosta vähäisenä muutoksena, mutta tässä tapauksessa niin 

ei tehty. Mikäli muutosta olisi käsitelty vähäisenä muutoksena, muutoksen ehdottaja olisi 

voinut siinä tapauksessa suorittaa riskien seurantaan liittyvän arvioinnin. Tällä arvioinnilla 

voitaisiin selvittää, olisiko muutos oikeutettu käsiteltäväksi vähäisenä muutoksena. (30.) 

Seuraavaksi suoritettiin riskien lieventämisen tarkistuslistan täyttäminen. Riskien lieven-

tämisen tarkistuslistan tarkoituksena on tunnistaa ehdotettuun muutokseen liittyvät mah-

dolliset tunnistamattomat riskit. Tarkistuslista auttoi myös selvittämään, oliko tarvetta li-

sätä eri aihealueiden asiantuntijoita (SME) muutokseen liittyvien riskien arviointiin ja lie-

ventämiseen. Tässä tapauksessa tarvittiin vain suunnittelun erillinen riskien arviointi, 

joista tuli erilaisia huomioon otettavia asioita muutokseen liittyen. Tuotantomestari lisättiin 

myös muutokseen lisähyväksyjäksi. (30.) 

Jos muutosta olisi käsitelty vähäisenä muutoksena, muutoksen ehdottaja vastaisi kaikkiin 

riskien lieventämisen tarkistuslistoihin. Mikäli jokin vastaus tarkistuslistojen kysymyksiin 

osoittaisi, että lisätarkasteluja muutokseen tarvitaan, sitä ei voida käsitellä vähäisenä 

muutoksena. (30.) 

4.2.4 Muutoksen tarkistaminen ja hyväksyntä 

Järjestelmässä muutoksen alkutietojen täyttämisen ja muutosehdotuksen tekemisen jäl-

keen muutoksen käsittely ohjautui muutosten hallinnan koordinaattorille, joka arvio alku-

tietojen laadun ja kattavuuden. Sen jälkeen ensisijainen hyväksyjä ja mahdolliset lisähy-

väksyjät, tässä tapauksessa tuotantomestari, hyväksyivät muutosehdotuksen. (30.) 

Kun ensisijainen hyväksyjä oli antanut hyväksyntänsä, eri aihealueiden asiantuntijat 

(SME), joita ovat muun muassa suunnittelu-, turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasiantuntijat 

arvioivat, että kaikki riskit on tunnistettu ja suunnitelmat riskien poistamiseksi tehty. Asi-

antuntijat saavat asian arvioitavakseen vain, jos muutoksen sisältö sitä vaatii. Asiantunti-

jat arvioivat vastuualueiltaan, mitä toimenpiteitä ja kenen toimesta pitää tehdä muutoksen 

toteuttamiseksi turvallisesti. Suunnittelun asiantuntija lisäsi selvitettäviä asioita ja tehtäviä 
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muutokseen liittyen. Kun määritetyt toimenpiteet oli hyväksytty kokonaisuudessaan, muu-

tos siirtyy toteutusvaiheeseen. Hyväksyntöjen jälkeen EMOC-järjestelmä kävi läpi kaikki 

tunnistetut tehtävät ja kohteet projektin turvallisen läpiviennin takaamiseksi. (30.) 

Seuraavassa on huomioita tarkastus- ja hyväksyntäprosessin kulkuun: 

- Järjestelmä ilmoittaa kaikille muutokseen liitetyille henkilöille muutoksesta. 

- Muutosten hallinnan koordinaattori on kaikissa muutoksissa mukana ja arvioi muu-

tosehdotuksen täydellisyyttä, lukuun ottamatta vähäisiä muutoksia, joista tulee 

vain ilmoituksia koordinaattorille. 

- Tehtaanjohtajalle ei välttämättä mene ilmoitusta muutoksesta järjestelmästä joh-

tuen, mutta hän saa yhteenvetoja muutosehdotuksista. 

- Eri ammattialueiden asiantuntijoiden (SME) on osallistuttava hyväksymisproses-

siin vastaten vain heille osoitettuihin kysymyksiin. 

- Muutoksessa ylimmän johdon hyväksyntää ei tavallisesti vaadita. 

- Muutoksen ylin päätäntävalta on ensisijaisella muutoksen hyväksyjällä, joka on 

tuotannon päävastuuhenkilö. 

- Muutoksen erityisarviointeja vaadittaessa tai vakavia vaaroja hallitessa, ylempi 

johto voi myös olla mukana hyväksynnässä. (30.) 

4.2.5 Muutoksen toteutusvaihe 

Kun hyväksynnät ja ilmoitukset oli tehtynä, muutos siirtyi toteutusvaiheeseen. Muutoksen 

käsittelyssä toteutusvaiheessa on muutoksen tyypin ja monimutkaisuuden perusteella 

vaihtelua hyvin paljonkin. Toteutusvaiheessa täytyi työskennellä tarvittavien sidosryh-

mien kanssa varmistaakseen, että muutos valmistui suunnitellulla tavalla. Toteutusvai-

heessa toimenpiteiden etenemistä ja valmiiksi kuittaamista arvioitiin ja seurattiin EMOC-

järjestelmästä projektin aikana. Tehtäviä järjestelmään oli laitettu suoritettavaksi ennen 

rakentamisen aloittamista. Järjestelmä arvioi, että tarvittavat toimenpiteet olivat suoritet-

tuina ja kuitattuina ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ilman kuittaamisia muutos-

ten hallintaprosessi ei etene. (30.) 

4.2.6 Toiminnot ennen käyttöönottoa 

Muutoksen käynnistämisvaatimukset vaihtelevat muutoksen monimutkaisuuden ja tyypin 

perusteella. Jotkin muutokset edellyttävät vain tavallisia ilmoituksia tarvittaville henkilöille 
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siitä, että muutos on tapahtunut. Jotkin muutokset edellyttävät asennetun laitteiston ja 

ohjausjärjestelmän monimutkaisia tarkastuksia virallisen henkilökunnan koulutuksen li-

säksi. Tässä vaiheessa toimenpiteet, joita alussa oli määritelty prosessin turvallisuustie-

tojen päivityksen (PSI) tarkistuslistaan, kuitattiin ja päivitettiin asianmukaisesti järjestel-

mään. (30.) 

Laitosten ja ohjausjärjestelmän muutosten yhteydessä suunnittelun yhteyshenkilö toimitti 

teknisiltä asiantuntijoilta tietoja, varmistaakseen muutoksen turvallisen käyttöönoton tun-

nustettujen ja yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaan. Tällöin varmistettiin myös, että 

tekniset piirustukset ja muut dokumentaatiot päivittyivät muutoksessa oikein. Muutoseh-

dotukseen alussa lisätyt toimenpiteet ennen käynnistystä tapahtuvista tarkastuksista 

(PSSR) suoritettiin ja kuitattiin järjestelmään. Toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa PI-

kaavioiden päivitykset vastaamaan asennuksia, käyttöhenkilökunnan informointi ja käyt-

töohjeet uuteen prosessiin. (30.) 

4.2.7 Muutoksen loppuunsaattaminen ja dokumentointi 

Projektin täydellistä dokumentointia varten järjestelmä kävi läpi kaikki tunnistetut tehtävät 

ja kohteet, sekä ilmoitti niistä tarvittaville henkilöille. Muutoksen päättäminen järjestel-

mässä oli tärkeää, vaikka muutos otettiin käyttöön turvallisesti. Kun riskit oli arvioitu, hy-

väksytty ja hoidettu käynnistyksen aikana, päätettäessä muutosta, voidaan jäljellä olevia 

muutosten hallinnan tehtäviä pitää kriittisinä järjestelmän menestymiselle toimipaikalla 

jatkossa. Mahdolliset puutteet muutosten hallintaprosessin loppuunsaattamisessa saat-

taisivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tulevaisuuden auditoinneissa tai onnettomuusti-

lanteissa. (30.) 

Muutoksen loppuunsaattamiseksi prosessin turvallisuustiedot (PSI) päivitettiin ja lopulli-

set versiot toimitettiin käyttäjille. Prosessin toimintaan liittyvät käyttöohjeet päivitettiin, 

muutokseen liittyvät kohteet suljettiin ja muutokseen liittyvät dokumentit laitettiin järjestel-

mään. Dokumentoitu valmis muutos säilytetään EMOC-järjestelmässä vähintään 5 vuo-

den ajan tai kunnes vaara-arvioinnit (PHA) muutettuun prosessiin ovat suoritettuina. (30.) 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä toteutettiin muutosten hallintaprosessi kemianteollisuuden kehityspro-

jektiin Eastmanin Oulun muurahaishappotehtaalla. Tehtävänä oli toimia projektissa pro-

jektipäällikkönä ja muutoksen hallinnan organisoijana, joka hallinnoi muutosta aina sen 

määrittämisestä lopulliseen dokumentointiin asti. Muutosten hallinta otettiin huomioon jo 

projektin aloituskokouksessa, jossa määriteltiin vastuut kaikkiin muutoksessa esiin tullei-

siin kysymyksiin eri henkilöille projektin aikana. Työssä tärkeimpänä työkaluna oli East-

manin EMOC-järjestelmä.  

Työn tekeminen alkoi EMOC-järjestelmään tutustumisella ja projektin alkutietojen kerää-

misellä. Muutosehdotusta varten projektista tarvittiin muutoksen määrittelyyn lähtötietoja, 

joita olivat esisuunnittelutiedot ja muut muutosta tukevat tiedot. Tietoja muutokseen liit-

tyen saatiin eri yhteyshenkilöiltä, suunnittelijoilta ja tuotannon edustajilta. Myös omasta 

prosessin tuntemuksesta oli paljon hyötyä tietojen keräämisessä. Ilman prosessin tunte-

mista muutosehdotusta ei olisi voitu määrittää tarpeeksi tarkasti, jolloin muutosten hallit-

seminen sekä riskien arviointi eri hyväksyjillä ja arvioijilla olisi vaikeutunut. 

Muutosten hallintaa toteutettaessa projektiin tavoitteena oli määrittää muutoksen riskit ja 

riskien poistamistoimenpiteet tai vaihtoehtoiset riskienhallintamenettelyt, jotta projektissa 

päästiin siihen tilanteeseen, että tehtyjen muutoksien jälkeen riskit prosessia käyttöönot-

taessa olivat hyväksyttävällä tasolla. Projektissa prosessiin tuli uutta laitteistoa ja yhteyk-

siä olemassa oleviin prosesseihin, joten muutosten hallintaprosessilla voitiin yksityiskoh-

taisesti hallita tehdyt muutokset ja niiden riskit. 

Olennaisena osana muutosten hallintaprosessia oli dokumentoidut vaarojen ja riskienhal-

lintatoimenpiteet EMOC-järjestelmässä. Järjestelmän avulla oli helppo tarkistaa, mitä teh-

täviä tarvitsee suorittaa ennen rakentamista, käyttöönottoa ja lopullista muutoksen päät-

tämistä, jolloin ne tulivat asianmukaisesti suoritettua ja kuitattua järjestelmään. Tärkeim-

pänä muutoksessa oli ottaa huomioon ennen käyttöönottoa tapahtuvat testaukset, hen-

kilöstön informointi, koulutusmateriaali ja ajantasaiset prosessin turvallisuustiedot henki-

lökunnan käyttöön. Lopullinen muutokseen liittyvä dokumentointi oli helppo suorittaa 

alussa määritettyjen toimintojen mukaan. 
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Opinnäytetyön tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää muutosten hallinnan onnistunutta to-

teutusta projektissa. Projektin toteutuksessa ja prosessin käyttöönotossa riskit hallittiin 

oikeanlaisen muutosten hallinnan avulla. Vaikka kyse oli pienestä projektista ja oma te-

keminen oli suurimmassa roolissa muutosten hallinnan onnistumisessa, koin muutosten 

hallintaprosessin tarpeelliseksi. Projektista saadulla kokemuksella voidaan kehittää muu-

tosten hallinnan käyttöä toimipaikalla ja kouluttaa tulevaisuudessa henkilöstöä sen käyt-

tämisessä. Työssä parannettiin myös PSSR- ja PSI-tarkistuslistojen ohjeistusta, jotta nii-

den tehtävät voidaan myös hallita EMOC-järjestelmän avulla aikaisempien Excel-tiedos-

tojen sijaan. Muutosten hallintaan perehtymistä syvällisemmin ja toimintaohjeistuksen te-

kemistä toimipaikalle voidaan pitää hyvänä lähtökohtana muutosten hallinnan kehittämi-

selle. Mielestäni opinnäytetyön avulla yrityksessä saadaan aiempaa enemmän irti muu-

tosten hallinnasta ja EMOC-järjestelmän käytöltä. 

Ongelma monimutkaisen muutosten hallintaprosessin käytössä on se, että muutoksen 

joutuu usein arvioimaan liian moni henkilö resursseihin nähden. Se johtaa siihen, ettei 

välttämättä tiedetä tai tunneta asiaa tarpeeksi, jotta voidaan arvioida riskejä vaaditulla 

tavalla ja muutosten hallintaprosessi saattaa jumiutua sen vuoksi pitkäksi aikaa. Myös 

väärät vastuuhenkilöt muutosten tehtäville vaikuttavat muutosten hallintaprosessin ete-

nemiseen. Järjestelmässä on toki delegoinnin mahdollisuus, ja sitä kannattaa käyttää, 

mikäli tietää henkilön, joka tuntee asian paremmin. Järjestelmä lähettää sähköpostiin 

muistutuksen, jos joku henkilö lisätään tai vaihdetaan tehtävän vastuuhenkilöksi, joten 

asia ei pitäisi jäädä huomaamatta. 

Muutosten hallintajärjestelmän käyttöä opetellessa ja sen toimintaa paremmin ymmärtä-

mällä voidaan muutosten hallintaan kehittää toimipaikalle aiempaa parempia ratkaisuja. 

Kielimuuria voidaan pitää muutosten hallinnan käyttöä hankaloittavana tekijänä. Siihen 

saadaan parannusta opinnäytetyön ohessa tehdyn toimintaohjeen muodossa, jolloin kyn-

nys madaltuu muutosehdotusten tekemisissä ja muutosten hallintaprosessin ymmärtämi-

sessä. Suosituksena olisi kuitenkin käyttää EMOC-järjestelmää ja hallita muutoksia pie-

ninä muutoksina, jolloin arviointi- ja hyväksymisprosessi ei ole niin raskas. Aina se ei tie-

tenkään ole mahdollista ja tarvitaan laajempaa riskien arviointiprosessia. Projektia toteut-

taessa huomasi, kuinka tärkeää muutosten hallinta on ja miksi sitä kannattaa käyttää. 

Ilman muutosten hallintaa asioita olisi luultavasti jäänyt suorittamatta, jos niitä ei olisi jär-

jestelmään kirjattu. 
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