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Beamex Oy Ab has grown year by year. Number of company’s suppliers, sub-
contractors, products, employees and organization has grown. It was time to 
make a current state analysis of product change management process and 
practices. 
 
The aim of this thesis was to walk through and document current change man-
agement process and practices, study information systems involved and used in 
the change management process, how information of ongoing product change 
processes are shared and managed. Based on this analysis, new change man-
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was to create one example workflow using Microsoft Office SharePoint Server 
and Designer to control and manage workflow and tasks of product change pro-
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Keywords: change management, workflow, quality feedback 



 

5 

 

 

 

 
”Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen” 

– Herakleitos –   



 

6 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO 10 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tausta 10 

1.2 Beamex Oy Ab lyhyesti 11 

2 TUOTTEEN MUUTOSHALLINTAPROSESSI 12 

3 MUUTOSHALLINTAAN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT 17 

3.1 Quality Feedback Database 17 

3.1.1 QFB toimenpiteet 18 

3.1.2 QFB tilannetiedot, virheiden vakavuus ja prioriteetti 20 

3.1.2.1 Status eli tilannetieto 20 

3.1.2.2 Virheiden vakavuus ja prioriteetti 21 

3.2 iScala 22 

3.3 PTS 24 

3.4 TargetProcess 24 

3.5 Microsoft Office SharePoint 25 

4 BEAMEXIN NYKYINEN MUUTOSHALLINTAPROSESSI 28 

4.1 Suunnittelumuutoksen käynnistäminen 29 

4.2 Suunnittelumuutoksen toteutus 31 

4.3 Tuotantoon siirto 32 

5 ANALYYSI NYKYISESTÄ MUUTOSHALLINNASTA JA 

KEHITYSEHDOTUKSET 34 

5.1 Haastattelutulokset ja tutkimushavainnot 34 

5.2 Analyysi ja kehitysehdotukset 35 

6 UUSI MUUTOSHALLINTAPROSESSI JA VAATIMUSMÄÄRITTELY 

SHAREPOINTIN TYÖNKULKUJEN TOTEUTUKSEEN 38 

7 MUUTOSHALLINTAESIMERKIN SHAREPOINT-TOTEUTUS 45 

7.1 Toteutettavan muutoshallintaesimerkin esittely 45 

7.2 Muutoslomakkeen ja muutoshallinnan työkalun kenttien suunnittelu 46 

7.3 Mallityönkulun toteutus 49 

7.4 Työnkulun toteutuksen testaus 54 



 

7 

 

8 YHTEENVETO 62 

 

  



 

8 

 

SANASTO  

Atex Vanhemmalta nimeltään Ex-määräys tarkoittaa räjähdysvaaralli-

sissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja stan-

dardisointia. 

ECO Engineering Change Order eli muutosmääräys, jonka avulla viesti-

tään tuotteeseen tulevista muutoksista. 

ECN Engineering Change Note eli muutostiedote, jonka avulla viestitään 

tuotteeseen tehdyistä muutoksista. 

ECR Engineering Change Request eli muutospyyntö, jonka avulla tuot-

teeseen pyydetään muutosta. 

ERP Enterprise Resource Planning eli toiminnanohjausjärjestelmä on 

yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi 

tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa. 

HW Hardware eli laitteisto. Tällä usein tarkoitetaan tuotteen elektroniik-

kaa, mekaniikkaa tai muuta laitteen fyysistä osaa.   

IECEx Kansainvälinen sertifiointijärjestelmä, joka kattaa räjähdysvaaralli-

siin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden valmistuksen ja niiden kor-

jauksen. 

iScala Epicor Software Finland Oy:n luoma toiminnanohjausjärjestelmä 

(ERP). 

ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmästandardi, joka antaa standardivaatimuk-

sia organisaatiolle asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi 

ja tyytyväisyyden aikaansaamiseksi tuotetarjonnassa. Standardi on 

laadunvarmistusta varten. 
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MES Manufacturing Execution System on tuotannonohjausohjelmisto 

ERP-järjestelmien ja tuotantoautomaation välillä. 

NPI New Product Introduction on uuden tuotteen markkinoille saatta-

misprosessi, joka alkaa tuoteideasta ja päättyy tuotteen saattami-

seen markkinoille.  

PLM Product Life Cycle Management on joukko järjestelmiä ja menetel-

miä, joilla mahdollistetaan tuotteiden kehittäminen, valmistaminen 

ja hallinta tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

PTS Production ToolSet on Beamexillä kehitetty tuotannon ohjaukseen 

liittyvä tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan tilauksen kirjaus, tuo-

tanto, optioiden asennus, versiotiedon kerääminen ja tallennus 

sekä huoltohallinta. 

QFB Quality FeedBack Database on avoimen lähdekoodin Bugzillan 

pohjalle rakennettu web-pohjainen virheiden raportointityökalu.  

RoHS The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electro-

nic Equipment on Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tietty-

jen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 

Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi 

sekä palonsuoja-aineet PBB (polybromattu bifenyylieetteri) ja 

PBDE (polybromattu difenyylieetteri). 

SCO Site Change Order on muutoksen vaihe, jossa suoritetaan varsinai-

sen muutostyön jälkeisiä ja tuotantoon liittyviä tehtäviä. 

Scrum Projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään yleisesti ketterässä oh-

jelmistokehityksessä. Vaikka Scrum on kehitetty erityisesti ohjelmis-

toprojektien hallintaan, sitä voidaan soveltaa myös yleisesti projek-

tinhallinnassa. 

SW Software eli ohjelmisto. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tausta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tietojärjestelmäkehitystyön kautta parantaa Bea-

mex Oy Ab:n tuotannossa olevien tuotteiden muutoshallinnan prosessia, oh-

jausta ja seurantaa. 

Beamexillä oli olemassa vakiintuneet prosessit osana ISO 9001 -pohjaista laa-

tujärjestelmää ja Atex/IECEx-sertifioitua tuotannon laadunvarmistusta, mutta yri-

tyksen henkilöstön ja tuotteiston kasvun sekä organisaatiorakenteiden ja toimit-

tajaverkon muutosten myötä muutoshallintaprosessi vaati uudistusta.  

Tässä työssä selvitettiin ja dokumentoitiin aluksi nykyinen käytäntö ja pohjana 

oleva muutoshallintaprosessi. Työssä tutustuttiin kaikkiin muutoshallinnassa tar-

vittaviin ja käytettyihin tietojärjestelmiin sekä siihen, miten ne linkittyvät toisiinsa. 

Lisäksi selvitettiin, miten tiedonkulku muutoshallinnan tilanteesta kommunikoi-

daan siihen liittyville osa-alueille, organisaatioille, alihankkijoille ja ihmisille. Tie-

toa kerättiin tutkimalla vanhojen ja kesken olevien muutosten toteutuksia ja 

haastattelemalla niissä mukana olleita ja olevia ihmisiä. Sen perusteella tehtiin 

analyysi kehitettävistä asioista.  

Tavoitteena oli analyysin pohjalta toteuttaa parannuksia nykyisiin prosesseihin 

ja uuteen työnkulunohjaukseen Microsoft Office Sharepoint Server -alustalle ra-

kennettavien ns. räätälöitävien, kehittyneiden työnkulkujen (workflow) avulla. 

Koska muutoksia on erilaisia ja suuruusluokaltaan erikokoisia, tulee työnkulun 

ohjauksia olla useampia.  

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin yksi mallityönkulku.Tämä työnkulku ja sen 

ohjaus tuli sulauttaa yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi olemassa olevien tieto-

järjestelmien, toimintokohtaisten käytäntöjen ja laatujärjestelmän ohjeistuksen 

kanssa.  
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1.2 Beamex Oy Ab lyhyesti 

Beamex OY Ab perustettiin Pietarsaareen vuonna 1975. Se on teknologia- ja 

palveluyritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kalibrointilait-

teita, ohjelmistoja, kokonaisjärjestelmiä ja palveluja prosessi-instrumenttien ka-

librointia ja huoltoa varten. Yhtiö on maailman johtava kalibrointityön laatua ja 

tehokkuutta parantavien kalibrointijärjestelmien toimittaja. (1.) 

Beamexillä on kattava tuote- ja palveluvalikoima, joka käsittää kannettavat ka-

libraattorit, työasemat, kalibrointiohjelmistot, kalibrointitarvikkeet sekä toimiala-

kohtaiset ratkaisut ja palvelut. Maailmanlaajuisen asiantuntijakumppanien ver-

koston kautta Beamexin tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 60 maassa. Bea-

mexillä on ISO 9001:2008- ja ISO 17025:2005 -sertifioitu laatujärjestelmä. (1.) 

Lähes neljänkymmenen vuoden kokemus kalibrointilaitteiden ja -järjestelmien 

valmistuksesta ja kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä erittäin vaativien asiakkai-

den kanssa sekä yrityksen omien työntekijöiden tinkimättömät laatuvaatimukset 

ovat osaltaan nostaneet Beamexin alallaan maailman huipulle. Sitä todistaa 

myös se, että yli 10 000 asiakasyritystä maailmanlaajuisesti hyödyntää Bea-

mexin kalibrointiratkaisuja. (1.) 

Beamexin kalibrointilaboratorio on FINAS:n (Suomen kansallinen akkreditoin-

tielin) akkreditoima ja tunnustama laboratorio. FINAS on mukana kaikissa Eu-

roopan ja kansainvälisten järjestöjen monenkeskisissä tunnustamissopimuk-

sissa (MLA/MRA), kuten European Co-operation for Accreditation (EA), Interna-

tional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ja International Accreditation 

Forum Inc. (IAF). (1.) 
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2  TUOTTEEN MUUTOSHALLINTAPROSESSI 

Tuotteiden elinkaaren hallinnassa (PLM = Product Lifestyle Management) tarvi-

taan selkeät toimintamallit ja prosessit.  Muutoshallintaprosessi on yksi tärkeä 

osa sitä. Beamexin tuotteiden pitkän elinkaaren aikana muutoksia joudutaan te-

kemään aina ja joissain tapauksissa useampiakin. Erillisen muutoshallintapro-

sessin tarve ja tarkoitus syntyy muutostarpeiden suuresta määrästä. Kuvassa 1 

esitetään, miten muutoshallintaprosessi sijoittuu tuotteen elinkaaren hallintaan.  

 

KUVA 1. Tuote- sekä tilaus- ja toimitusprosessi (mukailtu 2, s. 4) 

Elinkaariajattelu koostuu yhdestä tai useammasta yrityksen tietojärjestelmästä, 

jossa tiedon jakaminen ja yhdistäminen ovat olennaisessa roolissa. Muutoshal-

lintatyökalun täytyy pystyä integroitumaan olemassa oleviin tietojärjestelmiin. 

(3.)  
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Lisäksi ISO 9001 vaatii muodollisia menettelyitä muutosten hallintaan. Tämä 

tarkoittaa sitä,  että on 

 tiedettävä jokaisen komponentin nykyinen versio ja sen tila 

 tiedettävä jokaisen tuotejulkaisun komponenttien versiot 

 estettävä version samanaikainen päivittäminen 

 tunnettava tuotteen versiovaatimukset muiden tuotteiden suhteen 

 kirjattava jokainen muutos ehdotuksesta tuotteeseen tehtävään muu-

tokseen asti. (26, s. 18.) 

Kuvassa 2 on esitetty kohteita, joihin muutoshallinnalla voidaan vaikuttaa. Muu-

toshallintatyökalulla saadaan viimeisin tieto tuotteisiin ja sen osiin (esim. doku-

mentteihin ja nimikkeisiin) tehdyistä muutoksista perille oikeaan aikaan ja oike-

aan paikkaan. (2, s. 15) 

 

KUVA 2. Muutoshallinnan kohteet (2, s. 15) 

Muutoshallintatyökalulla pystytään vastaamaan myös tuoteprosessin jäljitettä-

vyydelle asetettaviin vaatimuksiin. Kaikki tehdyt muutokset, muutosten syyt ja 
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taustalla olleet tekijät voidaan palauttaa koko tuotteen elinkaaren ajalta. (4, s. 

117.) 

Erilaisia muutoshallinnan prosessimalleja on kuvattu useissa eri lähteissä. Kai-

kissa näissä muutoshallinnan perusvaiheet ovat samantyyppisiä. Kuvassa 3 on 

useampaa lähdettä (2; 4; 6; 7; 26; 27; 28) mukaillen esitetty muutoshallinta- pro-

sessin perusvaiheet.  

 

 

KUVA 3. Muutoshallintaprosessi 
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Engineering Change Request (ECR) eli muutospyyntö 

Muutoshallintaprosessi käynnistyy tehtäessä muutospyyntö eli ECR (Enginee-

ring Change Request). Muutoksen tarpeen lähtökohtina voivat olla esimerkiksi 

suunnitelmissa tai suunnittelussa havaittu virhe, komponenttien saatavuuden tai 

spesifikaatioiden muutokset, idea paremmin toimivasta ratkaisusta, tuotannosta 

tullut idea tuotannollisuuden parantamisesta tai asiakkaan vaatimus. Muutos-

pyynnössä kerrotaan tarkasti muutoksen kohde tai kohteet sekä perustelut 

muutostarpeelle. (4, s. 39.) 

Muutospyyntö lähetetään prosessissa sovitulle henkilölle tai henkilöille. Asian-

osaisten kesken neuvotellaan muutospyynnön yksityiskohdista ja sovitaan tar-

vittavat toimenpiteet muutoksen toteuttamiseksi. Tässä vaiheessa selvitetään 

myös kustannusvaikutukset muutokselle ja sovitaan, mitä tehdään materiaa-

leille, jotka ovat muutoksen alla. Lopuksi muutoksista vastaavat henkilöt hyväk-

syvät muutospyynnön. Muutospyynnöstä ja sen hyväksynnästä tiedotetaan 

kaikkia osapuolia, joita muutos koskee. (4, s. 39; 5, s. 2–3; 6; 7, s. 75.)  

Engineering Change Order (ECO) eli muutosmääräys 

Muutospyynnön jälkeen siirrytään muutosmääräys- eli ECO (Engineering 

Change Order) -vaiheeseen.  Muutosmääräykseen voidaan kerätä tai niputtaa 

myös useampia muutospyyntöjä. Joissain tapauksissa on edullisempaa ja no-

peampaa, kun useampi muutos tehdään samalla muutoskierroksella. (4, s. 40; 

6; 8.) 

Muutosmääräys on prosessi, jossa muutos määritellään, suunnitellaan, toteute-

taan ja testataan. Työnkulku ja muutosten tekeminen etenee sovitun prosessin 

mukaan. Työvaiheiden määrä riippuu muutoksen luonteesta ja kohteesta. Muu-

tostyökalusta selviävät muutoksen alle joutuvat tuotteet ja niihin liittyvät nimik-

keet tai dokumentit. Henkilöt, jotka yrittävät saada järjestelmästä päivityksen 

alla olevia dokumentteja, saavat tiedon, että niitä ollaan muuttamassa parhail-

laan. Kun kaikki muutosmääräyksen tehtävät on tehty ja testattu, voidaan muu-
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tos julkaista ja muutetun tuotteen valmistus voidaan aloittaa sovittuna ajankoh-

tana. Lopuksi tiedotetaan kaikkia osapuolia tehdyistä toimenpiteistä muutostie-

dotteen (ECN eli Engineering Change Note) välityksellä. (4, s. 40; 5, s. 4; 6.) 
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3 MUUTOSHALLINTAAN LIITTYVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT 

Seuraavissa luvuissa esitellään lyhyesti tärkeimmät muutoshallinnassa Beami-

xilla tarvittavat työkalut ja tietojärjestelmät. Tuotteen rakennetta muutettaessa ja 

muutoksia tuotteisiin tehtäessä tarvitaan useita erilaisia tietojärjestelmiä.  

3.1 Quality Feedback Database 

Quality Feedback Database eli QFB perustuu avoimen lähdekoodin Bugzilla -

nimiseen ohjelmistoon, joka on virheiden (”bugien”) raportointityökalu. Bugzillaa 

kehittää Mozilla Foundation (9). Se on brändätty Beamexin väreillä ja nimeämis-

käytännöillä.  

Kuvassa 4 on esitetty QFB:n käyttöliittymän etusivu. QFB on palautejärjestelmä, 

jonka tarkoituksena on edesauttaa jatkuvaa tuotteiden kehittämistä ohjaamalla 

parannusehdotukset organisaation tietoisuuteen ja toimintaan. Sen avulla kerä-

tään palaute yrityksen eri toiminnoista sekä asiakkailta, edustajilta ja yhteistyö-

kumppaneilta. Palaute voi kohdistua tuotteisiin, palveluihin, yrityskuvaan ja yri-

tyksen toimintaan. Palautteen vastaanottaneen henkilön velvollisuus on kirjata 

saatu palaute järjestelmään. (10.) 

 

KUVA 4. QFB:n käyttöliittymän etusivu 
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QFB toimii kirjatun palautteen reaaliaikaisena seuranta- ja hallintajärjestelmänä 

sekä vastuunjako- ja tehtävälistana, josta voidaan seurata kirjatun palautteen 

aiheuttamien toimenpiteiden etenemistä ja jonne dokumentoituvat tehdyt korjaa-

vat sekä ehkäisevät toimenpiteet. Kuvassa 5 on kuvattu palautteiden ja virhei-

den käsittelyä QFB:n avulla Beamex OY Ab:lla. (10.) 

 

KUVA 5. QFB:n käytön kuvaus Beamex Oy Ab:lla (10) 

3.1.1 QFB toimenpiteet 

Toimenpiteet QFB:ssä voivat edetä useaa eri reittiä riippuen muutostapauksen 

luonteesta ja koosta. Kuvassa 6 on esitetty mahdollisia reittejä tapauksen ete-

nemisestä palautejärjestelmässä. Reittejä on mahdollista myös räätälöidä tar-

peen mukaan.  
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KUVA 6. QFB:n toimenpiteiden kulku (15) 

Ennen palautteen kirjaamista on valittava minkä tyyppinen palaute on kyseessä. 

Kuvassa 7 on esitetty Beamexilla olevat vaihtoehdot. 
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KUVA 7. QFB -tyypit Beamex Oy Ab:lla (10) 

3.1.2 QFB tilannetiedot, virheiden vakavuus ja prioriteetti 

Jokaiselle tapaukselle määritellään työkalussa tilannetieto eli status sekä luokit-

telu virheen vakavuudesta ja prioriteetista. Kun QFB:ssä tapauksien määrä kas-

vaa, on tärkeää että jokaiselle on huolellisesti määritelty oma status ja luokittelu. 

Niiden avulla tapaukset on helpompi löytää ja priorisoida sekä nähdä muutok-

sen sen hetkinen tilanne. Seuraavissa kappaleissa kuvataan lyhyesti mahdolli-

set statukset ja luokittelut. 

3.1.2.1 Status eli tilannetieto  

Mahdolliset ja yleisimmät statukset on esitetty kuvassa 6. Statuksilla voi olla 

seuraavanlaisia tiloja.  

Avoimet tilat (open statuses):  

 New: Virhetilanne, joka on toistettavissa ja jolle tarvitaan korjaus. New -

tila tulee automaattisesti, kun virhetilanne syötetään tietokantaan. 

 Assigned: Virhetilanne on tällöin osoitettu jollekin, jonka odotetaan teke-

vän sille jotain tai ratkaisevan ongelman 

 Investigated: Virhetilannetta on tutkittu ja ehkä alustava ratkaisuvaihto-

ehto tai korjaava toimenpidesuunnitelma tehty 
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 Postponed: Tapausta on tutkittu, mutta päätetty että korjaus tai tutkimus 

siirretään myöhempään ajankohtaan tai versioon. Tässä tapauksessa 

vaaditaan hyvät perustelut tai selittävä analyysi tilanteesta. (11.) 

Suljetut tilat (closed statuses): 

RESOLVED tai TERMINATED, joilla voi olla erilaisia alitiloja. 

 Resolved – Pending: Virhetilanteelle on löydetty ja toteutettu ratkaisu, 

mutta sitä ei ole vielä testattu tai laatuosasto / kollega varmistanut 

 Terminated – Pending: Virhetilanteelle on annettu alustava ehdotus py-

säyttää tutkimukset ilman sen korjausta 

 Resolved – Verified: Virhetilanteen korjaavat toimenpiteet on kunnolla 

testattu. Testauksen on tehnyt joku muu kuin korjauksen tehnyt 

 Terminated – Verified: Päätös pysäyttää tutkimukset on myös toisella 

taholla hyväksytty. Hyväksyjä on joku muu kuin sitä ehdottanut 

 Resolved – Failed: Virhetilanne täytyy ottaa uudelleen tutkittavaksi tai 

sille on tehtävä uusi korjaus ja testattava uudelleen 

 Terminated – Failed: Päätös, että tutkimuksia ei lopetetakaan 

 Resolved – Closed: Laatupäällikkö sulkee tapauksen lopullisesti todet-

tuaan, että se on korjattu ja testattu huolellisesti ja ongelma on saatu rat-

kaistua 

 Terminated – Closed: Tapaus, jota ei päätetty toteuttaa, suljetaan lopul-

lisesti (11.) 

 Resolved / Terminated – Dublicate: Tapauksille löytyy toinenkin vas-

taavanlainen virheilmoitus. Uudempi merkataan kopioksi/ kaksoiskappa-

leeksi, ellei se sisällä enemmän tietoa tapauksesta. Kopiotapaukseen 

merkitään vastaavan toisen tapauksen numero. (12.) 

3.1.2.2 Virheiden vakavuus ja prioriteetti 

Jokaiselle tapaukselle on valittava vakavuusaste. Vakavuusasteita on seuraa-

vanlaisia.  
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 Test Request: Havaittua virhetilannetta pyritään toistamaan tai tutki-

maan lisää testaamalla asiaa tarkemmin. 

 Enhancement: Voi olla parannusehdotus prosesseihin, työkaluihin, ole-

massa oleviin tuotteisiin jne. 

 Minor & Average: Näihin luokitellaan tapaukset, jotka eivät estä tuotteen 

käyttöä ja eivät vaikuta tuotteen brandiin. Tuotetta voi käyttää. Yleisin 

luokka. 

 Critical & Critical Complaint: Näihin luokitellaan tapaukset, joissa esim. 

tuote toimii virheellisesti tai tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Täl-

löin saatetaan pysäyttää tuotanto siksi aikaa kunnes asia on selvitetty. 

Asiakkaalle voidaan lähettää tiedote ongelmasta tai jopa tiedonanto tuot-

teen takaisinkutsusta. 

Asiakkaan huomatessa tuotteessa virheen tai sen, että tuote ei täytä sille 

luvattuja ominaisuuksia tilanne merkitään QFB:hen aina Critical Comp-

laint -tyyppiseksi ja prioriteetiksi merkitään Resolve Immediately, jolloin 

asiaa selvitetään kiireellisesti. (11.) 

Virheiden prioriteettitasoista luettelo alla. 

 Low priority:  Ei kiireellinen. 

 Normal Queue: Yleisin taso, jossa tapaus selvitetään heti kun se on 

mahdollista. 

 Give High Attention: Tärkeä tapaus, jolle suunnitellaan toimenpiteet 

heti. 

 Resolve Immediately: Erittäin tärkeä tapaus, jonka selvitykset menevät 

muiden tehtävien edelle. Resurssit ja toimenpiteet selvitetään heti.  

(11.) 

3.2 iScala 

iScala on liiketoimintaratkaisu, joka on suunniteltu monikansallisten yhtiöiden 

maailmanlaajuisille osastoille ja tytäryhtiöille sekä suurille paikallisille tai alueelli-

sille yhtiöille, jotka käyvät ulkomaankauppaa. Ohjelmisto sisältää integroidun 
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toiminnanohjausjärjestelmän (ERP), toimitusketjun, valmistuksen ohjausjärjes-

telmän (MES), kenttäpalvelut, projektihallinnan, palkkajärjestelmät sekä muita 

ominaisuuksia. (13.) 

Muutoshallinnassa iScalan ominaisuuksista käytetään lähinnä valmistuksen oh-

jausjärjestelmää. Muutosten yhteydessä tulee tarve tehdä tuoterakenteen muu-

toksia ja päivityksiä. Niihin tuotteen rakenteen kohtiin, joita ollaan muuttamassa, 

suunnittelijan täytyy laittaa kysymysmerkki (?) . Tällöin osto-osasto tietää, että 

ko. osaan on tulossa muutoksia ja että heidän on selvitettävä millainen muutos 

on tulossa ja mitä tehdään varastossa oleville vanhoille versioille. Kun muutettu 

tuote on tilattu alihankkijalta, osto-osasto korvaa kysymysmerkin (?) huutomer-

killä (!).  Kuvassa 8 on esitetty tuotekehityksen käyttäjäprofiilin iScala-valikko. 

 

KUVA 8. Tuotekehityksen käyttäjäprofiilin iScala-valikko  
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3.3 PTS 

PTS eli Production Toolset koostuu Visual Studio .Net -alustalle tehdyistä ohjel-

mista, joiden avulla hallitaan tarvittaessa myös muutosprosessissa olevan tuot-

teen tilauksen kirjaus, tuotanto, optioiden asennus, versiotiedon kerääminen ja 

tallennus (14).  

3.4 TargetProcess 

Kun tuotepäällikkö varaa sopivan resurssin tai suunnittelijan tekemään peruste-

lut ja selvityksen suunnittelumuutoksesta, sen laajuudesta ja vaikutuksista, hän 

käyttää siinä apunaan TargetProcess-työkalua, jolla tuotekehitys hallinnoi kaik-

kia tehtävälistoja, testitapauksia, testisuunnitelmia ja niihin tarvittavia resurs-

seja. TargetProcess on projektinhallintatyökalu, joka on erikoistunut Scrum- ja 

Kanban-ohjelmistonkehitysmenetelmiin (16). Kuvassa 9 on esitetty Scrum-pro-

sessi. 

 

KUVA 9. Scrum-prosessi (17) 

Muutoshallinnan kautta tulevat tehtävät menevät Scrumissa ensin tuotteen kehi-

tysjonoon (Product Backlog). Kehitysjonossa olevia tehtäviä valitaan sprintin 

suunnittelupalaverissa seuraavaan sprinttiin.  Jos muutos on kiireellinen se hoi-

detaan välittömästi Kanban-prosessin kautta. 
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Tuotekehitys käyttää ns. ketteriä menetelmiä eli tekee töitä Scrum-tyyppisesti. 

Scrumissa työskennellään kehitysjaksoissa, joita kutsutaan sprinteiksi. Sprintin 

pituus on yleensä neljä viikkoa. Jokaisen sprintin sisältö (Sprint Backlog) sovi-

taan sprintin suunnittelupalaverissa ennen sprintin aloitusta.  (17; 18.)  

Kuvassa 10 on esitetty esimerkki TargetProcess-työkalun Sprint plan -näky-

mästä, jossa näkyy työlistat ja tehtävät, jotka on valittu toteutettavaksi kysei-

sessä sprintissä.  

 

KUVA 10. TargetProcessin Sprint plan -näkymä (19) 

3.5 Microsoft Office SharePoint 

Microsoft Office SharePoint on maailman johtava alusta viestintä-, yhteistyö- ja 

tuottavuusratkaisujen toteuttamiseen. Sillä toteutettuja intranet-, extranet- ja jul-

kisen verkon palveluita käyttää yli 100 miljoonaa käyttäjää. (20.) 

Microsoft Office SharePointia voi käyttää turvallisena tietojen tallennus-, järjes-

tely- ja jakamispaikkana. SharePoint-käsitteellä voidaan viitata useaan Share-

Point-tuotteeseen tai -tekniikkaan, joista seuraavaksi hiukan kuvausta (21; 22.) 
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 SharePoint Online on pilvipohjainen versio, jos ei haluta asentaa ohjel-

mistoa paikallisesti. 

 SharePoint Foundation tarjoaa tekniikan, johon kaikki SharePoint-si-

vustot perustuvat. Se on paikallisissa käyttöönottoratkaisuissa maksuton. 

Sen avulla voi luoda useita erilaisia sivustoja, joissa verkkosivuja, tiedos-

toja, luetteloita, kalentereita ja tietoja voidaan käsitellä yhdessä muiden 

kanssa.  

 SharePoint Server on tarkoitettu organisaatiolle, jotka haluavat paikalli-

sen käyttöönoton ja hallinnan. Se sisältää kaikki SharePoint Foundatio-

nin ominaisuudet. Lisäksi siinä on paranneltuja sosiaalisia ominaisuuk-

sia, kuten tunnisteet ja uutissyötteet, joilla organisaation käyttäjät löytävät 

tietoja, sekä järjestävät ja jakavat tietoja entistä tehokkaammin. Share-

Point Serverin hakutekniikka on myös hieman parempi kuin SharePoint 

Foundationin, sillä SharePoint Server sisältää toimintoja, jotka ovat erityi-

sen hyödyllisiä suurten organisaatioiden käyttäjille. Lisäksi siinä on muita 

ominaisuuksia ja toimintoja, kuten yrityksen sisällönhallinta, liiketoiminta-

tiedot, yrityshakutoiminto ja henkilökohtaiset sivustot.  

 SharePoint Designer 2013 on ohjelma SharePoint-sivustojen suunnitte-

luun, luontiin ja mukauttamiseen. SharePoint Designerin avulla voidaan 

luoda sivustoja ja muokata niiden ulkoasua. Lisäksi sillä voidaan kehittää 

tehokkaita työnkulkusovelluksia. Työnkuluilla käyttäjät voivat käsitellä tie-

dostoja yhteistyössä sekä hallita projektitehtäviä. Työnkulut toteuttavat 

prosesseja, joiden mukaisesti sivuston tiedostoja ja kohteita käsitellään. 

Näin organisaatiot pystyvät noudattamaan yhdenmukaisia liiketoiminta-

prosesseja ja parantamaan organisaation toiminnan tehokkuutta ja tuot-

tavuutta. Tällöin tehtävistä vastaavien henkilöiden ei tarvitse huolehtia 

työnkulun hallinnasta, vaan he voivat keskittyä nimenomaan tehtäviensä 

suorittamiseen.  

 OneDrive for Businessin kansioiden synkronointi on työpöytäoh-

jelma, jolla voi synkronoida työryhmäsivuston tai OneDrive for Business -

kirjaston omassa tietokoneessa olevaan kansioon.  
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Beamexilla on käytössä Microsoft Office Sharepoint server (MOSS). Se on net-

tiselainpohjainen käyttöliittymä (intranet), jota käytetään mm. sisäisen dokumen-

toinnin (mkl. tytäryhtiöt) ja informaation jakeluun (23). Lisäksi käytössä on Sha-

rePoint Designer, jolla on sovittu tehtäväksi opinnäytetyössäni uuden muutos-

hallintaprosessin mukaiset työnkulut. 
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4 BEAMEXIN NYKYINEN MUUTOSHALLINTAPROSESSI 

Beamexin muutoshallintaprosessin aloittaa tarve tehdä muutos tuotteen elektro-

niikkaan, mekaniikkaan tai ohjelmistoon. Muutostarpeen perusteena voivat olla 

myyntiorganisaation välittämät asiakaspalautteet, helpdesk organisaation ha-

vaitsemat ongelmat tuotteissa, tuotannon parannusehdotukset tai omissa tuote-

kehityksen testeissä ja huollossa tehdyt havainnot. Muutos voi liittyä tuotannolli-

suuden parantamiseen, havaitun ongelman tai vian korjaamiseen tai laitteiden 

ominaisuuksien parantamiseen. Muutostarpeen voi aiheuttaa myös mm. raaka-

aineen tai komponenttien saatavuuden tai spesifikaatioiden muutokset, valmis-

tusprosessin muutos, tuotteiden ympäristö ym. direktiivien (esim. RoHS) vaati-

musten muutokset tai joskus jopa toinen tuote tai toisen tuotteen suunnittelu-

muutos (yhteensopivuus). 

Kuvassa 11 on esitetty Beamexin nykyinen muutoshallintaprosessi vuokaavio-

muodossa.  
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KUVA 11. Laatimani kaavio Beamexin nykyisestä muutoshallintaprosessista 

Kaaviossa esitetään miten suunnittelumuutos käynnistetään, toteutetaan ja siir-

retään tuotantoon. Katkoviivalla olevan osuuden dokumentoinnin tarve määräy-

tyy muutoksen suuruuden ja vaikutuksen mukaan. 

4.1 Suunnittelumuutoksen käynnistäminen 

Tuotannossa olevien tuotteiden suunnittelumuutos alkaa siitä, kun tarve kirja-

taan QFB-palautekantaan ja osoitetaan tuotepäällikölle tai tuoteomistajalle. Jos 

päätetään, että muutosta ei tehdä, QFB laitetaan tilaan Terminated-Pending. 

Laatupäällikkö tekee lopullisen päätöksen ja kirjaa QFB:ssä sen lopulliseen ti-

laan Terminated-Closed. Muutos voidaan ohjata myös QFB:ssä Postponed-ti-

laan, jolloin esitetään muutos tehtäväksi joskus myöhemmin esim. seuraavan 

HW- tai SW-versiomuutoksen yhteydessä. Jos suunnittelumuutos päätetään to-
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teuttaa varataan tuotekehityspäälliköltä sopiva resurssi tai suunnittelija teke-

mään perustelut ja selvitys suunnittelumuutoksesta, sen laajuudesta ja vaiku-

tuksista. Tuotekehityspäällikkö päättää, tarvitaanko muutoshallintaa. Suoravii-

vaisen ja helpon muutostarpeen ollessa kyseessä muutos voidaan hoitaa ilman 

suunnittelukokouksia pelkästään QFB-kirjauksilla. (24.)  

Jos  muutos päätetään hoitaa muutoshallinnan kautta, kokonaisuuden hahmot-

tamiseksi suunnittelija hankkii tarvittavia esitietoja (esim. tuotannolta, ostolta, 

huollolta sekä muilta suunnittelijoilta ja tuotepäälliköltä) ja kokoaa selvitystyön 

päätteeksi hankkimansa tiedon muistilistana toimivaan suunnittelumuutoksen 

aloituskokouksen pöytäkirjaan (24.) 

Pöytäkirja tallennetaan Beamexin intranettiin sovittuun paikkaan. Pöytäkirjaan 

merkitään kyseisen QFB:n numero ja QFB:stä laitetaan linkki tähän pöytäkir-

jaan. Hyvin pienien muutosten yhteydessä riittää, että tarvittavat tiedot kirjataan 

ainoastaan QFB:n Comment-kenttään. 

Tuoteomistaja kutsuu koolle aloituskokouksen, johon kutsutaan mukaan osallis-

tujat kulloisenkin tarpeen mukaan. Jos kyseessä on työmäärältään ja vaikutuk-

siltaan pieni muutos (esim. alle viikon työ eikä muutokseen liity merkittäviä laa-

dullisia riskejä), niin osallistujina voivat olla esimerkiksi koollekutsuja ja suunnit-

telija. Merkittävämmissä muutoksissa osallistujajoukko on laajempi, esim. oston 

edustaja(t), tuotteen tekijä(t), tuotteen huoltaja, muita suunnittelijoita ja/tai laa-

dun edustajat. (24.) 

Suunnittelumuutoksen aloituskokouksesta informoidaan aina myös tuotekehi-

tyspäällikköä, tuotepäällikköä ja tuotantopäällikköä, jotka tapauskohtaisesti 

päättävät osallistumisestaan kokoukseen. Aloituskokouksessa on tarkoitus 

• Selvittää, keitä suunnittelumuutoksen toimeenpaneminen kos-

kee 

• tehdä alustava arvio työmäärästä 

• hahmottaa suunnittelumuutoksen vaikutus ja liitynnät muihin 

olemassa oleviin tuotteisiin 



 

31 

 

• selvittää, mitä vaikutuksia muutoksella on jatkossa huoltoon tu-

leville nykyisen suunnittelun mukaisille laitteille 

• selvittää suunnittelumuutoksesta aiheutuvat kustannukset ja ar-

vioida suunnittelumuutoksen kannattavuus 

• suunnitella, mitä tehdään varastossa mahdollisesti oleville van-

hentuville materiaaleille 

• määrittää suunnittelulle ja sen tuotantoon siirrolle tavoiteaika-

taulu 

• päättää (päätösvalta tuoteomistajalla ja tuotantopäälliköllä) 

käynnistetäänkö muutoksen suunnittelu 

• dokumentoida tehdyt päätökset ja selvitykset suunnittelumuu-

tospöytäkirjaan. (24; 25.) 

Mikäli suunnitteilla oleva muutos on työmäärältään tai vaikutuksiltaan suuri, 

(esim. yli viikon työ tai sisältää merkittäviä laadullisia riskejä) tuotekehityspääl-

likkö saattaa asian tiedoksi tuoteomistajille ja laadun edustajille (mikäli eivät ole 

mukana aloituskokouksessa) sekä järjestää tarvittaessa palaverin, jossa ote-

taan kantaa muutoksen toteuttamisesta. (24.) 

Aiemmin laadittua suunnittelumuutospöytäkirjaa täydennetään ja tallennetaan 

kokouspöytäkirjana Beamexin intranettiin sovittuun paikkaan. Mikäli muutos 

päätetään toteuttaa, osoitetaan QFB-kirjaus suunnittelumuutoksesta vastaavalle 

suunnittelijalle. (24.) 

Tämän jälkeen QFB-statusta päivitetään aloituspalaverissa sovittujen töiden 

etenemisen suhteen, jolloin QFB toimii tiedonjakajana muille tämän muutoshal-

linnan osapuolille. Muutoksen eteneminen voidaan kirjata myös pelkästään aloi-

tuspöytäkirjaan.  

4.2 Suunnittelumuutoksen toteutus 

Heti kun suunnittelumuutoksesta on päätetty, huolehtii muutoksen suunnitte-

lusta vastaava henkilö, että iScala-tietojärjestelmään merkitään ”Nimike”-kent-
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tään piirustusnumeron perään kysymysmerkki (?). Merkinnästä osto-osasto tie-

tää, että tuotekehitys on parhaillaan tekemässä suunnittelumuutosta (piirustuk-

sen, kytkentäkaavion tms. suhteen) ja heiltä voidaan tarkistaa tilanne ennen uu-

den tuotantoerän ostotilauksen tekemistä. Osto-osasto varmistaa prototilauk-

sessa tarvittavien materiaalien ja puolivalmisteiden saannin. (24.) 

Kun osto-osasto tilaa iScalassa kysymysmerkillä (?) olevan prototilauksen tai 

tuotekehityksen tarkistusta ja hyväksyntää vaativan ensimmäisen tuotantoerän, 

merkitsee se iScalan tuotannonohjaustietojärjestelmään ”Nimike”-kenttään pii-

rustusnumeron perään uuden piirustuksen mukaisen versiokirjaimen ja huuto-

merkin (!). Huutomerkki kertoo varastonhallinnalle, että kyseessä on proto, joka 

täytyy tarkastuttaa suunnittelijalla. (24.) 

Kun toimittajille (alihankkijoille) on toimitettu muutetut piirustukset/spesifikaatiot 

ja ostotilaus on tehty, merkitsee osto-osasto QFB-statukseksi ”Verified”, kirjaa 

kommenttikenttään tarpeelliset lisätiedot (esim. tilatun tuotantoerän arvioitu saa-

pumisaika) ja osoittaa sen muutoksen suunnittelusta vastaavalle. (24.) 

Kun tilattu muuttuneiden spesifikaatioiden mukainen tuote saapuu toimittajalta 

Beamexin varastoon, varaston hallinnasta vastaava tarkastaa tuote-erän tai mi-

käli iScalassa on huutomerkki (!) lähettää mallikappaleen tuote-erästä suunnit-

telijalle tarkastettavaksi. (24.) 

Kun suunnittelija(t) on tarkastanut tuotteen ja sille on tehty kaikki sovitut testit 

muutoksen onnistumisen varmistamiseksi, merkitsee suunnittelija QFB-sta-

tukseksi ”Resolved”. (24.) 

4.3 Tuotantoon siirto 

Kun suunnittelumuutos on valmis ja sille on tehty asianmukaiset testit sekä päi-

vitetty olemassa oleva tuotedokumentaatio, järjestää suunnittelija suunnittelu-

muutoksen loppukatselmoinnin, jossa päätetään muutoksen siirtämisestä tuo-

tantoon. Tuotantoon siirron hyväksynnän jälkeen siitä ilmoitetaan ostolle ja va-

rastonhallinnalle, jotka poistavat huutomerkin tietojärjestelmästä. (24.) 
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Loppukatselmointi kutsutaan koolle kuten aloituskokouskin. Katselmointia var-

ten tehdään esityslista ja pöytäkirja käyttäen apuna aiemmin laadittua suunnitte-

lumuutospöytäkirjaa tai laajempien muutosten yhteydessä tuotantoonsiirtopöy-

täkirjaa. Loppukatselmoinnin jälkeen linkki pöytäkirjaan tallennetaan QFB:hen ja 

suunnittelumuutos siirretään tuotantoon. (24.) 

Loppukatselmoinnin jälkeen osto-osasto varmistaa, että iScalassa on päivitetyt 

piirustukset/spesifikaatiot ja että uusien tuotantoerien tilaukset tehdään muutet-

tujen suunnitteluspesifikaatioiden mukaisesti. Osto-osasto huolehtii myös, että 

muutoshallinnan merkinnät ( ? tai ! ) poistetaan iScalasta. Tämän jälkeen QFB- 

kirjaus osoitetaan vielä laadunvarmistuspäällikölle, joka katselmoi ja sulkee ta-

pauksen.  (24.) 
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5 ANALYYSI NYKYISESTÄ MUUTOSHALLINNASTA JA KEHI-

TYSEHDOTUKSET 

Analyysi on tehty vanhoja muutoshallintatapauksia tutkimalla ja haastattele-

malla niissä olleita ihmisiä eri organisaatioista. Näin saatiin kattavasti komment-

teja eri näkökulmista.  

5.1 Haastattelutulokset ja tutkimushavainnot 

Alla on haastateltujen kommentteja ja omia huomioitani ongelmiksi havaituista 

asioista muutoshallintatapauksissa. 

 Muutokseen liittyvää tietoa on kahdessa eri paikassa: QFB:ssä ja muu-

toshallintadokumentissa. Muutoksen kokonaistilanteen hahmottamiseksi 

on tarkistettava tieto molemmista. 

 Kaikki muutoshallintaan liittyvä tieto ei ole kulkenut QFB:n tai muutoshal-

lintadokumentin kautta, vaan tapauksia on käsitelty myös sähköpostien 

välityksellä. Tämän johdosta kaikki muutokseen liittyvät henkilöt eivät ole 

täysin tietoisia missä muutoksen suhteen ollaan menossa eikä tarvittava 

tieto muutostilanteesta ole ollut kaikkien saatavilla. 

 Muutoksen tilanne on toisinaan ollut epäselvä. Muutos on saattanut olla 

samassa QFB statuksessa useita kuukausia ja kirjauksista ei käy ilmi 

mikä siihen on ollut syynä. 

 Osa tehdyistä toimenpiteistä on jäänyt kirjaamatta QFB:hen. 

 ?- tai !-merkkiä muutoksen tilasta ei ole muistettu aina laittaa iScalaan ja 

joskus se unohtuu sinne. 

 Kun tuotekehitys on laittanut kysymysmerkin iScalaan jonkin nimikkeen 

kohdalle, osto-osasto ei välttämättä tiedä, keneen ottaa yhteyttä selvit-

tääkseen muutoksen luonteen tai sen, mitä nykyiselle versiolle tulee 

tehdä. 
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 Koska myytävien tuotteiden ja artikkeleiden määrä on vuosien mittaan 

kasvanut, QFB:ssä on nykyään paljon tapauksia. Muutokseen liittyvän 

QFB:n hakeminen on toisinaan työlästä. 

 Tuotannossa on vakiintunut tapa ja työkalu, jolla muutoshallinnassa ole-

via tapauksia seurataan (! ja ?- merkit) iScalassa. Tuotekehityksessä 

näin ei ole – miten seurataan? 

 Ongelmaa ei ole aina riittävän tarkasti kuvattu. 

 Joskus on ollut epäselvää, milloin tehty muutos voidaan sulkea 

QFB:ssä. Ei ole sovittu riittävän tarkasti kriteerejä, joilla muutos voidaan 

hyväksyä tehdyksi ja joiden jälkeen se voidaan sulkea. 

 Virheen havaitsija voi olla kokematon QFB:n käyttäjä. Tämä nostaa kyn-

nystä kirjata ja kirjaaminen voi myös sen vuoksi olla puutteellista. 

 QFB:n cc-kenttään ei aina osata tai muisteta lisätä henkilöitä, joiden on 

hyvä tietää ko. muutokseen liittyvät tiedot. Näin ”tiedoksi saattaminen” 

jää puutteelliseksi. 

 Kaikkia muutokseen liittyviä asioita tai tehtäviä ei ole kirjattu tai sovittu 

muutoshallintapalaverissa. 

 Alihankkijoiden tiedottaminen muutoksesta ei ole aina ollut riittävän hy-

vää. 

 QFB:stä tai muutoshallintadokumentista on puuttunut joskus keskinäiset 

linkit toisiinsa, jolloin asioita ei ole huomattu yhdistää toisiinsa. 

 Muutoksen aikataulu ei ole aina ollut selvä tai sitä ei ole suunniteltu kun-

nolla.  

 Nykyinenkin prosessi voisi olla toimiva, jos sitä toteutettaisiin oikein. 

5.2 Analyysi ja kehitysehdotukset 

Haastattelutuloksiin ja omiin havaintoihini liittyvän analyysin perusteella voidaan 

muutoshallintaprosessiin osoittaa seuraavia kehityskohteita. Mielestäni suurim-

mat puutteet prosessissa liittyvät muutoshallinnan tilanteen ymmärtämiseen ja 

tiedon jakamiseen. Aina ei ole QFB:hen kirjattu muutoksen eteneminen tavoitta-
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nut kaikkia asianosaisia tai niitä henkilöitä, jotka ovat muutoshallinnassa mu-

kana. Aina ei ole ollut edes käsitystä siitä keitä muutos koskee. Myös QFB:n ja 

iScalan käyttö harvakseltaan aiheuttaa haasteita.   

Uudeksi muutoshallinnan työkaluksi on valittu Microsoft Office SharePoint-oh-

jelma, jonka avulla osa prosessin vaiheista tullaan ohjaamaan työnkulkuina 

alusta loppuun. Työnkulkujen avulla pystytään korjaamaan lähes kaikkia analyy-

sissä havaittuja puutteita. Alla on kehitysehdotuksina listattu asioita, jotka olisi 

hyvä huomioida uusia muutoshallinnan työnkulkuja suunniteltaessa.  

 Kaikille muutosvaihtoehdoille laaditaan asianmukaiset jakelulistat henki-

löistä, joille muutoksista informoidaan ja joita asia koskee. Työnkulkujen 

avulla ohjataan tiedottaminen muutoksesta ko. ryhmille koko muutoshal-

lintaprosessin ajan. 

 Työnkulkujen avulla varmistetaan, että kaikki tehtävät tulevat tehtyä. 

Työnkulku ei etene ennen kuin kaikki tehtävät kussakin vaiheessa on 

tehty. 

 Muutoksen testaaminen suunnitellaan etukäteen. Testillä varmistetaan, 

että muutos toimii kuten on suunniteltu. 

 SharePoint-koulutusta järjestetään niin, että kaikki asianosaiset saavat 

tarvittavan osaamisen muutoshallinnan näkökulmasta. 

 Varmistetaan kouluttamalla asianosaisten yhteinen ymmärrys uuden 

muutoshallintaprosessin termeistä.  

 Suunnitellaan työnkulkuja erilaisille muutosvaihtoehdoille. 

 Muutostapauksille perustetaan muutoshallinnan management-ryhmä 

(CCB eli Change Control Board), joka katselmoi muutoksen statuksen ja 

päättää muutoksen etenemisestä tietyissä prosessivaiheissa. 

 Tavoitteena on myös ettei tarvitsisi kirjata mitään tietoja kahteen eri paik-

kaan. Lisäksi olisi hyvä olla paikka, josta näkisi hyvin muutoshallinnan 

kokonaistilanteen. 
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 Työnkulkujen avulla tekijät ohjataan/muistutetaan kirjaamaan ja teke-

mään tarvittavat merkinnät QFB:hen. Tällöin kaikki muutokseen liittyvä 

tieto löytyy sieltä. 

 Statistiikkaa varten työnkulkujen avulla voidaan kerätä tietoa esim. muu-

tosprosessin kestosta eri tilanteissa. 
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6 UUSI MUUTOSHALLINTAPROSESSI JA VAATIMUSMÄÄRIT-

TELY SHAREPOINTIN TYÖNKULKUJEN TOTEUTUKSEEN 

Tässä opinnäytetyössä laadittiin Beamexille uusi räätälöity muutoshallintapro-

sessi. Se toimii vaatimusmäärittelynä Microsoft Office SharePoint-alustalle to-

teutettaville työnkuluille, jotka rakennetaan käyttäen Microsoft SharePoint De-

signeria. Työnkuluilla pyritään ohjaamaan muutosten toteutusta ja siten korjaa-

maan nykyisen prosessin ongelmia. Tällöin tehtävistä vastaavien henkilöiden ei 

tarvitse huolehtia työnkulun hallinnasta, vaan he voivat keskittyä tehtäviensä 

suorittamiseen. Uudessa prosessissa pyritään ottamaan huomioon olemassa 

olevat tietojärjestelmät, yrityksen muut prosessit, hyväksi havaitut toimintatavat, 

analyysi entisestä prosessista ja yrityksen olemassa olevat tuotteet ja niiden ra-

kenteet. Prosessissa kuvataan tavoitetila, johon pyritään.  

Prosessi ja SharePoint-alustalle tehtävät työnkulut ja niiden ohjaus tulisi sulaut-

taa yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi alla lueteltujen sekä muiden olemassa 

olevien tietojärjestelmien, toimintokohtaisten käytäntöjen ja laatujärjestelmän 

ohjeistuksen kanssa.  

 Tuotannossa olevan tuotteen elektroniikan ja mekaniikan suunnittelu-

muutosten hallinta 

 Osto-osasto 

 Tuotteiden kehitysprosessi 

 Varastonhallinta, vastaanottotarkistukset  

 QFB, Quality Feedback Database (tuotteisiin ja toimintaan liittyen paran-

nuskohteiden ohjaus) 

 iScala (ERP) 

 Alihankkijat 

 PTS, Beamex Production Toolset (tuotannon MES järjestelmä) 

 TargetProcess (tuotekehityksen työjonon ja projektien ohjaus) 

 Markkinointi- ja myyntiosasto 
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Kuvassa 12 on esitetty ehdotus Beamexin uudeksi muutoshallintaprosessiksi. 

 

KUVA 12. Kaavio Beamexin uudesta muutoshallintaprosessista 
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Prosessi on pääosin samanlainen kuin aikaisempi. Uudessa prosessimallissa 

SharePointin työnkulut ohjaavat tehtävien kulkua toteutusvaiheessa. Muutoshal-

linnan työkalusta voidaan nähdä, missä kohtaa muutos on menossa. Työkaluun 

voidaan haluttaessa laittaa linkit kaikkiin oleellisiin muutokseen liittyviin doku-

mentteihin ja järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi QFB, TargetProcess ja muutos-

hallinnan dokumentit (ECR ja ECN). Tavoitteena on, että työnkuluilla ohjataan 

kaikki kirjaukset edelleen QFB:n puolelle.  

Muutoshallintaprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: Muutospyyntö 

ECR, Muutosmääräys ECO, Tuotantoon siirto SCO ja Muutostiedote ECN. Seu-

raavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin näissä vaiheissa tehtävät toimenpi-

teet. 

ECR vaihe 

Muutoshallintaprosessi alkaa QFB-kirjauksella. Aloituspalaveri toimii muutos-

pyynnön hyväksyntä- ja ECO-vaiheen suunnittelupalaverina. Entisen aloitus-

pöytäkirjan nimi muuttuu ECR approval ja ECO planning dokumentiksi (muutos-

pöytäkirja). Dokumentissa on tarkistuslista toimenpiteistä, jotka on aina käsitel-

tävä palaverissa. Kuvassa 13 on esitetty asiat, joita käsitellään palaverissa ja 

jotka kirjataan dokumenttiin. 
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KUVA 13. ECR aloituspalaverin tarkistuslista 

Muutospöytäkirja tallennetaan sovittuun paikkaan ja muutoshallinnan työkaluun. 

Myös QFB:hen laitetaan linkki muutospöytäkirjaan. Muutoshallinnan työkaluun 

lisätään sovitut tehtävät työnkulkuja varten ja sovitut linkit muutoshallintaan liit-

tyviin dokumentteihin. Lopuksi sovitaan vielä kriteerit, joilla muutos voidaan kat-

soa hyväksytysti tehdyksi, hyväksytään muutospyyntö ja siirrytään ECO-vaihee-

seen.  

ECO-vaihe 

ECO-vaihe käynnistyy, kun ECR-vaihe on työkalussa kuitattu hyväksytyksi. Tä-

män jälkeen käynnistyy SharePointin työnkulku, jonka ohjaamana lähetetään 

sähköpostilla sovitut tehtävät tiedoksi oikeille henkilöille ja oikeassa järjestyk-

sessä. Kun ensimmäinen tehtävä on kuitattu tehdyksi, työnkulku lähettää auto-

maattisesti seuraavana työlistalla olevalle tiedon hänelle osoitetusta tehtävästä. 

Muutoshallinnan työkalussa Sharepointissa on kenttä, jonne päivittyy jatkuvasti 

tieto siitä, missä vaiheessa ollaan muutoshallinnassa menossa. Kentässä on 

myös tieto siitä, mikä on viimeisin suoritettu tehtävä ja mikä on seuraava teh-

tävä työnkulussa. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi SharePoint history-listaa. 
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Sinne voidaan työnkulkujen avulla lisätä tarkemmat tiedot päivistä ja kellon-

ajoista, milloin tehtävät on kuitattu tehdyksi ja milloin ne on lähetetty sähköpos-

tiin. 

Ylläpidon manager laittaa muutoshallinnan työkaluun Target Process id nume-

ron siinä vaiheessa, kun toteutukselle ja tehtäville on sovittu sprint, jossa toteu-

tus tehdään. Kaikille tehtäville vaaditaan työkalussa/työnkuluissa kuittaus tehtä-

vän valmistuttua, jotta päästää eteenpäin prosessissa ja työnkulussa. Kun 

kaikki tehtävät on tehty ja testattu ECO-vaiheen suunnitelman mukaan, tuote-

omistaja kutsuu koolle hyväksyntäpalaverin/ tuotantoonsiirtopalaverin.  

Palaverissa käydään läpi, että kaikki ECO-suunnitteluvaiheessa sovitut tehtävät 

on tehty ja kattavasti testattu. Palaverissa annetaan hyväksyntä tehdyille muu-

toksille ja lupa siirtää ne tuotantoon. Jos ECO-vaiheessa on sovittu toteutetta-

vaksi vain muutokseen liittyvät tehtävät tai jos katselmoinnissa huomataan asi-

oita, jotka on vielä tehtävä ennen kuin muutos voidaan viedä tuotantoon, anne-

taan hyväksyntä vain ECO-vaiheelle. Siinä tapauksessa siirrytään vielä SCO-

vaiheeseen. Ennen kuin siirrytään SCO-vaiheeseen, sovitaan vielä varsinaisen 

muutostyön jälkeisistä tehtävistä ja vastuuhenkilöistä. Hyväksynnän jälkeen 

työnkulku ohjaa vielä SCO-vaiheen tehtävät loppuun.Tehtävät ja vastuuhenkilöt 

lisätään muutoshallintalomakkeelle. Työnkulku huolehtii tehtävien lähettämi-

sestä määritellyille henkilöille. 

SCO-vaihe 

Jos ECO-hyväksyntä ja tuotantoonsiirtopalaverissa tulee esille asioita, jotka on 

vielä tehtävä ennen tuotantoon siirtoa tai jos on vielä tuotantoon liittyviä asioita, 

joita ei suoritettu ECO-vaiheessa, siirrytään vielä SCO-vaiheeseen. Tässä ta-

pauksessa tuotantoon siirron hyväksyntä voidaan tehdä vasta SCO-vaiheessa 

tehtävien toteutuksien jälkeen. Kuvassa 14 esitetty asioita, joita SCO-vaiheessa 

voisi olla. 
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KUVA 14. SCO-vaiheen tehtäviä 

Jos ECO-vaiheen jälkeen siirrytään SCO-vaiheeseen, työnkulku (workflow) lä-

hettää sovitut tehtävät sähköpostilla tiedoksi oikeille henkilöille ja oikeassa jär-

jestyksessä. Kun ensimmäinen tehtävä on kuitattu tehdyksi, työnkulku lähettää 

automaattisesti seuraavana työlistalla olevalle tiedon hänelle osoitetusta tehtä-

västä. 

Kun SCO-vaiheen tehtävät on suoritettu ja kuitattu muutoshallinnan työkaluun, 

kutsutaan koolle vielä hyväksyntäpalaveri, jonka jälkeen tuotanto voi alkaa 

tehdä uuden suunnittelun mukaisia laitteita. 

Kun ensimmäiset uuden suunnittelun mukaiset laitteet on testattu hyväksytysti 

ja valmiina asiakastoimitukseen, kirjataan QFB:hen sarjanumero, josta eteen-

päin olevat tuotteet ovat uuden suunnittelun mukaisia. 
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ECN 

Tässä vaiheessa voidaan tehdä muutoksen kokoava ECN eli muutostiedote, jo-

hon kootaan lyhyesti ja selventävästi muutostieto jaettavaksi laajemmin kaikille 

asianosaisille. Dokumentista selviää nimikkeet ja tuotteet, jotka ovat muuttu-

neet, miten ne ovat muuttuneet ja mistä alkaen muutos on toteutettuna tuot-

teissa. Muutoshallinnan työkaluun laitetaan linkki tähän dokumenttiin. 

Kun viimeinenkin tehtävä on kuitattu, työnkulku lähettää sähköpostin laatupäälli-

kölle, joka voi sulkea muutoksen QFB:ssä. Kun kaikki muutoshallinnan vaiheet 

on tehty, työnkulku lähettää muutostiedotteen kaikille asianosaisille. 
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7 MUUTOSHALLINTAESIMERKIN SHAREPOINT-TOTEUTUS 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena suunnitella yksi työnkulku malliksi siitä, 

miten muutoshallintaan liittyviä tehtäviä voidaan ohjata työnkuluilla. Työnkulun 

ja siihen liittyvän lomakkeen suunnittelussa käytin Microsoft Officen SharePoint 

Designer 2013- ja InfoPath 2013 -ohjelmia. Toteutusvaiheen olen jakanut nel-

jään eri vaiheeseen: 1) toteutettavan muutoshallintaesimerkin esittely, 2) muu-

toslomakkeen ja muutoshallinnan työkalun kenttien suunnittelu, 3) mallityönku-

lun toteutus ja 4) SharePoint-työnkulun testaus. 

7.1 Toteutettavan muutoshallintaesimerkin esittely  

Kuva 15 esittää muutoshallintaesimerkkiä, jossa on kyse piirilevymuutoksesta, 

joka tarvitaan tuotannollisuuden parantamiseksi. 

 

KUVA 15. Mallityönkulkuun toteutettava muutoshallintaesimerkki 
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7.2 Muutoslomakkeen ja muutoshallinnan työkalun kenttien suunnittelu 

Ennen kuin työnkulkuja voidaan alkaa luoda SharePointiin, täytyy suunnitella lo-

make ja sarakkeet/kentät, joita työnkulku toimiakseen tarvitsee ja joihin työnku-

lun ohjelma voi kirjata tietoa. 

Aluksi suunnittelin Beamexin SharePointin muutoshallinnan työkaluun kehitys-

ehdotusten mukaiset kentät: muutoshallinnan nimi, linkit QFB:hen sekä ECR- ja 

ECN-dokumentteihin, muutoshallinnan tilanne (Change Management status) ja 

hyväksyntöjen tilanne. Kentät lisäsin SharePointin muutoshallinnan työkalun 

List settings -asetuksien kautta kuvissa 16–18 esitetyllä tavalla. 

 

KUVA 16. Muutoshallinnan työkalun asetukset 

 

KUVA 17. Työnkulun asetukset 
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KUVA 18. Kentän asetukset 

Kuvan 16 alareunassa näkyy tässä työssä toteutetut kentät. Seuraavaksi laadin  

lomakkeen, johon syötetään työnkulun tarvitsemat tiedot. Lomakkeen toteutin 

Microsoft Infopath -työkalulla, jonne pääsee klikkaamalla kuvassa 16 näkyvää 

Customize Form -kuvaketta. Kuvassa 19 on esitetty laatimani muutoshallintalo-

make. Lomakkeelle laitoin esitäytetyt tehtävät, joita voidaan tarvittaessa muut-

taa. 
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KUVA 19. Laatimani muutoshallintalomake 
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Kuvassa 20 on esitetty SharePointin muutoshallinnan aloitussivu. Kuvan 19 mu-

kainen uusi muutoshallintalomake aukeaa klikkaamalla kuvassa 20 näkyvää 

new item -painiketta. 

KUVA 20. Näkymä muutoshallinnan aloitussivusta SharePointissa 

7.3 Mallityönkulun toteutus 

Kuvassa 21 on esitetty, mistä SharePoint Designer työnkulun suunnittelu alkaa.  

 

KUVA 21. Työnkulun suunnittelun aloitus SharePointissa 

Työnkulun nimeämisen jälkeen avautui SharePoint Designer -suunnittelutyö-

kalu, josta kuvat 22 ja 23.  

 

KUVA 22. SharePoint Designer työnkulun suunnittelun näkymä tekstipohjaisella 

puolella 



 

50 

 

Suunnittelua voidaan tehdä myös vuokaaviomuodossa graafisella esityspuolella 

(kuva 23), jonne siirrytään Views-näppäimen kautta.  

 

KUVA 23. SharePoint Designer työnkulun suunnittelunäkymä vuokaavio eli 

graafisella suunnittelu puolella  

Kun työnkulku oli valmis, tarkistettu ja julkaistu, se voitiin ottaa käyttöön muutos-

hallinnan työkalussa. Julkaisu tapahtuu klikkaamalla Publish-painiketta  ja vir-

heiden tarkistus klikkaamalla Check for errors -painiketta. Kuvissa 24 ja 25 on 

esitetty työnkulun tekstipohjainen toteutus ja kuvassa 26 vuokaaviopohjainen 

toteutus SharePoint Designerissa. 
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KUVA 24. Tekstipohjainen työnkulun suunnittelun osa 1/2 
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KUVA 25. Tekstipohjaisen työnkulun suunnittelun osa 2/2  
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KUVA 26. Vuokaaviopohjainen työnkulun suunnittelun toteutus 
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7.4 Työnkulun toteutuksen testaus 

Työnkulun testasin kuvassa 15 esitetyn muutoshallintaesimerkin avulla. Kun 

ECR oli hyväksytty ja ECO-vaiheen vastuuhenkilöt ja tehtävät oli päätetty, aloi-

tin muutoshallintalomakkeen täyttämisen. Tässä esimerkissä merkitsin itseni ku-

van 19 mukaiseen lomakkeeseen jokaiseen tehtävään vastuuhenkilöksi. Start 

date -kohtaan tuli muutoslomakkeen luonnin yhteydessä automaattisesti luonti-

päivä. Kun kaikki vastuuhenkilöt oli määritelty lomakkeeseen ja lomake tallen-

nettu (save), työnkulku käynnistyi ja lähetti kuvan 15 esimerkkiprosessin mukai-

sesti kaksi ensimmäistä tehtävää samanaikaisesti minulle sähköpostiin (ku-

vassa 27). 

 

KUVA 27. Työnkulun lähettämät kaksi ensimmäistä tehtävää saapuneet sähkö-

postiini 

Kuvassa 28 on esitetty sähköpostiin saapunut työnkulun lähettämä tehtävä.  

 

KUVA 28. Tehtävä-sähköpostin sisältö 
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Sähköpostissa oli oleelliset tiedot kyseessä olevasta tehtävästä: 

 Due Date eli ajankohta tehtävän viimeiseksi suorituspäiväksi. 

 tehtävän otsikko, jota klikkaamalla avautui SharePointin tehtävä lomake 

(kuva 29), jossa Edit Item painikkeen kautta kirjasin tehtävän suorite-

tuksi (Completed).  

 Description kentässä oli linkki QFB:hen ja ohjeet tehtävän suoritukseen.    

 Related Item eli muutoshallinnan otsikko oli linkki muutoshallintalomak-

keelle. 

 

KUVA 29. SharePointissa näkyvä tehtävä 
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Kun työnkulku oli lähettänyt ensimmäiset tehtävät sähköpostiin, muutoshallinta-

sivulla näkyi sen hetkinen muutoksen tilanne (kuva 30). 

 

KUVA 30. Muutoshallintasivulla näkyvä status, kun työnkulku käynnistetty ja en-

simmäiset tehtävät lähetetty 

Kun ensimmäiset tehtävät oli kirjattu suoritetuksi, esimerkkiprosessin mukaisesti 

työnkulku lähetti kolmannen tehtävän sähköpostiin (kuva 31).  

 

KUVA 31. Työkulun lähettämä kolmas tehtävä saapunut sähköpostiin 
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Myös muutoshallintasivulle päivittyi oikea status (kuva 32).  
 

 

KUVA 32. Muutoshallintasivun näkymä kahden ensimmäisen tehtävän suorituk-

sen jälkeen 

Kun kolmas tehtävä oli tehty ja kirjattu suoritetuksi, muutoshallintasivu päivittyi 

kuvan 33 mukaisesti.  

 

KUVA 33. Muutoshallintasivun näkymä kolmannen tehtävän suorituksen jälkeen 

Työnkulun edettyä tähän vaiheeseen saapui sähköpostiin seuraava työnkulussa 

määritelty tehtävä, tässä esimerkkiprosessissa ”Piirilevyjen tilaus”. Tässä tehtä-

vässä pyydettiin kirjaamaan muutoslomakkeelle myös vahvistettu piirilevyjen 

saapumisajankohta (kuva 34). Seuraava työnkulun ohjaama tehtävä lähti säh-

köpostiin vasta piirilevyjen vahvistettuna saapumisajankohtana.  
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KUVA 34. Muutoshallinta lomakkeen kenttä, johon kirjattiin vahvistettu piirilevy-

jen saapumisajankohta 

Kun piirilevyt oli tilattu, vahvistettu saapumisajankohta lisätty lomakkeelle ja teh-

tävä kirjattu suoritetuksi, päivittyi muutoshallintasivu kuvan 35 mukaiseksi. 

 

KUVA 35. Muutoshallintasivun näkymä piirilevytilauksen jälkeen 

Muutoslomakkeelle kirjatun vahvistetun saapumisajankohdan mukaisesti tuli 

seuraava tehtävä sähköpostiin (kuva 36).  

 

KUVA 36. Työnkulun lähettämä seuraava tehtävä on saapunut sähköpostiin pii-

rilevyjen vahvistettuna saapumisajankohtana 

Kun piirilevyt oli katselmoitu ja tarkastettu myös muutoshallintasivu päivittyi 

(kuva 37). 
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KUVA 37. Muutoshallintasivun näkymä piirilevyjen tarkistuksen jälkeen 

Kun piirilevyjen tarkastustehtävä on tehty ja kirjattu suoritetuksi sähköpostiin tu-

lee seuraava tehtävä (kuva 38). 

 

KUVA 38. Seuraava tehtävä on saapunut sähköpostiin 

Kun tehtävän mukainen palaveri oli varattu ja kirjattu suoritetuksi muutoshallin-

tasivu näytti kuvan 39 mukaiselta. 

 

KUVA 39. Muutoshallintasivun näkymä tehtävän suorituksen jälkeen 

Kun todettiin, että muutos oli suunnitellun mukainen, se voitiin siirtää tuotan-

toon. Muutoslomakkeelle oli kirjattava hyväksyntä kuvan 40 mukaisesti. 
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KUVA 40. ECO-vaiheen hyväksyntä muutoslomakkeella 

Hyväksynnän ja lomakkeen tallennuksen jälkeen työnkulku lähetti seuraavan 

tehtävän sähköpostiin ja päivitti tilanteen muutoshallinnan työkaluun (kuva 41). 

Mikäli hyväksyntää ei tule, työnkulku päättyy ja on aloitettava tarvittaessa uusi 

työnkulku.  

 

KUVA 41. Muutoshallintasivun näkymä hyväksynnän jälkeen 

Kun seuraava prosessin mukainen tehtävä (!-merkin poisto IScalasta) oli tehty 

työnkulku lähetti kaksi viimeistä tehtävää sähköpostiin (kuva 42) ja muutoshal-

lintasivu päivittyi (kuva 43).  

 

KUVA 42. Viimeiset tehtävät sähköpostissa 

 

 

KUVA 43. Muutoshallintasivun näkymä viimeisten sähköpostien lähetysten jäl-

keen 
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Kun ECN oli lähetetty ja tehtävä kirjattu suoritetuksi muutoshallintasivu näytti 

kuvan 44 mukaiselta. 

 

KUVA 44. Näkymä muutoshallintasivulla ECN dokumentin ja tehtävän suorituk-

sen jälkeen 

Kun viimeinenkin tehtävä oli tehty päivittyi muutoshallintasivu kuvan 45 mu-

kaiseksi. 

 

KUVA 45. Muutoshallintasivu viimeisen tehtävän jälkeen 

Koko toteutuksen ajan työnkulku tallensi tietoa myös Workflow history-listalle 

(kuva 46), jonne päästään klikkaamalla kuvassa 44 otsikon 

Layout_change_workflow alla olevaa ECO phase ongoing -linkkiä. 

 

KUVA 46. SharePointin historia-listan näkymä 
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8 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Beamexin muutoshallintaprosessiin määrit-

telemieni kehityskohteiden pohjalta toteuttaa parannuksia nykyiseen prosessiin 

sekä kehittää Microsoft Office Sharepoint Server -alustalle työnkulku malliksi 

siitä, miten muutoshallintaan liittyviä tehtäviä voidaan ohjata työnkuluilla. 

Yhteenvedon esitän yhdistämällä kehitysehdotukset SharePoint-työnkulun to-

teutukseen.  

 Työnkulun ohjaamana lähetetään ECN-dokumentti QFB:n kautta, kaikille 

siellä määritellyille henkilöille. Työnkulkuun on helppo lisätä sähköposti-

tiedote haluttuihin muutoshallintaprosessin vaiheisiin. Muutoshallintalo-

makkeelle on vain lisättävä CC-kenttä, johon lisätään henkilöt, joille tie-

dottaminen muutoksesta halutaan jaettavan. 

 Työnkulun avulla voidaan varmistaa, että kaikki tehtävät tulevat tehtyä. 

Työnkulku ei etene, ennen kuin kaikki tehtävät kussakin vaiheessa on 

tehty.  

 Muutoksen testaaminen sovitaan uuden prosessin mukaisesti aloitusko-

kouksessa ennen muutospyynnön hyväksyntää. Testeillä varmistetaan, 

että muutos toimii kuten on suunniteltu. Suunnitteluvaiheessa työnkul-

kuun voidaan lisätään tehtäviksi tarvittavat testaukset. 

 Työnkulku ohjaa kaikki muutokseen liittyvät toteutustiedot QFB:hen. Täl-

löin kaikki tehdyt toimenpiteet löytyvät keskitetysti yhdestä paikasta. 

 Tässä työssä työnkulku toimi testattaessa onnistuneesti, joten jatkossa 

on mahdollista suunnitella vastaavia työnkulkuja mille tahansa muutos-

hallintaprosessille.  

 Työnkulkujen avulla muutoshallinnan tehtävien suorittajia ohjataan kirjaa-

maan ja tekemään tarvittavat merkinnät QFB:hen. 

 Työnkulussa on muutokseen kulunutta aikaa mittaava laskuri, joka las-

kee ajan työnkulun käynnistymisestä siihen kun QFB suljetaan. Koko-

naisaika näkyy Change management status -kohdassa (kuva 45).   
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Seuraavaksi hieman yleistä pohdintaa tämän opinnäytetyön tekemisestä. Ai-

heen opinnäytetyöhön sain Beamex Oy Ab:lta aloittaessani siellä kesäkuussa 

2015 QA&NPI(Quality Assurance & New Product Introduction) -insinöörinä. 

Aihe toimi erinomaisena perehdytyksenä toimenkuvaani, jossa muutosten hal-

linta on yksi tärkeä osa.  

Opinnäytetyön tekemisessä auttoi kokemukseni Nokia Oyj:ssä, jossa toimin 

elektroniikan tuotteistamisen parissa ja siihen liittyvissä toimenkuvissa n. 20 

vuotta. Haasteena koin mm. työn laajuuden. Ymmärtääkseni tuotteiden muutok-

siin liittyviä yksityiskohtia piti minun perehtyä useisiin Beamexin tuotteisiin, nii-

den valmistusprosesseihin, logistiikkaan, materiaaleihin, muutoshallintaan liitty-

viin tietojärjestelmiin sekä kaikkiin muutoshallintaan liittyviin prosesseihin. Li-

säksi minun oli ymmärrettävä jonkin verran myös elektroniikkaa, ohjelmistoja, 

mekaniikkaa sekä tuotteiden tuotantoautomaatiota ja alihankkijaketjuja.  

Erityisen haastavana koin SharePointin työnkulun toteutuksen, koska en ollut 

aikaisemmin käyttänyt ohjelmaa. Itseopiskelin työnkulun tekemistä internetistä 

löytyvän materiaalin avulla. Tietoa löytyi runsaasti, mutta ei juuri opinnäytetyös-

säni tarvitsemista työnkulun yksityiskohdista. Koska en löytänyt SharePoint De-

signerista hyvää tapaa testata tekemääni työnkulkua, jouduin etenemään osin 

kokeilemalla eri toimintoja. Tilanteissa, joissa työnkulku ei toiminut haluamallani 

tavalla, kesti tovin, ennen kuin kokeilemalla pääsin yksi asia kerrallaan eteen-

päin. Samalla opin laajemminkin SharePointin työnkulun tekemisen ominaispiir-

teistä.  

Kaikista vaikeuksista huolimatta tämän työn tekeminen on ollut erittäin opetta-

vaista ja antaa minulle hyvät valmiudet jatkaa Beamexin muutoshallinnan kehit-

tämistä edelleen. 
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