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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda revisiohallintaprosessi, joka mahdollis-
taisi muutoksenhallinnan asiakkaan PDM-järjestelmässä (Product Data Management-
järjestelmä.) Tavoitteena oli saada aikaan toimintatapamuutos ja järjestelmäpäivitys. 
Tarkoituksena oli selvittää, miten nykyistä toimintatapaa suunnittelujärjestelmässä 
olisi muutettava, jotta se vastaisi tulevan järjestelmän vaatimuksiin. Taustalla oli asi-
akkaan halu vaihtaa järjestelmää tulevaisuudessa, minkä uuden prosessin mukanaan-
tuoma hallittu muutos tekisi mahdolliseksi. 
 
Teoriaosassa käytiin pääpiirteittäin läpi kaikki keskeiset käsitteet, jotka ovat yhtey-
dessä revisiohallintaan. Näitä ovat revisio, BOM (Bill of Materials; osaluettelo), ni-
miketunnus, PLM (Product Lifecycle Management; tuotteen elinkaaren hallinta), 
PDM (Product Data Management; tuotetietojen hallinta) sekä ERP (Enterprise Re-
source Planning; toiminnanohjausjärjestelmä). 
 
Aluksi tutkittiin, mitkä kaikki toiminnot revisiohallinnan alaisuuteen täytyisi liittää. 
Sen jälkeen määriteltiin revisiohallinnan rajapinta eli pohdittiin mitkä ovat ne oleelli-
set tiedot, joilla revisiohallinnan kokonaisuutta pystyy ohjaamaan kaikissa tilanteissa. 
Seuraavaksi lähdettiin rakentamaan revisiohallintaprosessia kaikkein yksinkertai-
simmalle kokonaisuudelle eli nimiketunnukselle. Tämän jälkeen prosessiin liitettiin 
ensin pysyvät osaluettelot ja kahdessa eri vaiheessa EBOM:t. 
 
Järjestelmämuutoksen toteutustavaksi valittiin liiketoiminnan kannalta riskittömin, 
mutta järjestelmän kannalta haastava ratkaisu. Muutoksenhallinta päätettiin rakentaa 
järjestelmän sisälle niin, että siinä on mukana liiketoiminnan ominaispiirteiden ohja-
us. Tämä juuri tätä toimintaa varten luotu prosessi mahdollisti tietojen eheyden ja esti 
tiedon pirstaloitumisen. Ratkaisu mahdollisti liiketoiminnan kannalta hallituimman 
siirtymisen uuteen järjestelmään. 
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The purpose of this thesis was to create a revision management process, which would 
enable change management in the customer’s PDM-system (Product Data Manage-
ment-system). The aim was to come up with a change of procedure and a system up-
date. In addition this thesis targeted to find out how the current way of working in the 
planning system should be changed in order to correspond to the demands of the fu-
ture PDM-system. The motive behind this thesis was the client’s desire to switch to 
another PDM-system in the future. This would require the implementation of a new 
revision management process that could control change in a secure way. 
 
In the theory part all fundamental concepts linked to revision management were in-
troduced. These included revision, BOM (Bill of Materials), item code, PLM (Prod-
uct Lifecycle Management), PDM (Product Data Management) as well as ERP (En-
terprise Resource Planning). 
 
At first, functions that should be linked to revision management were looked into. 
After that the revision management’s interface was defined, in other words the essen-
tial pieces of information that need to be collected in order to properly manage the 
revision management entity in all circumstances. The next step was to start building 
the revision management process for the smallest unit which is item code. Finally 
Generic GBOMs were attached to the process and thereafter EBOMs in two phases. 
 
The method chosen for the upcoming system change was seen to carry the least risk 
from a business point of view, yet it did present challenges for the system itself. It 
was decided that the change management would be built inside the system so that it 
would include the control of the business’s special features. This process created just 
for this business ensures data security and prevents data fragmentation. From a busi-
ness point of view the selected solution enabled a controlled shift into a new system.
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PDM Tuotetietojen hallintajärjestelmä (Product Data Management) 

PLM Tuotteen elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Management) 

Unisys, BIS Unisys Business Information Server -ohjelmisto (Mapper)  

 



7 
 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Työn tarkoitus ja kulku 

Tämän työn tarkoituksena oli luoda revisiohallintaprosessi, joka mahdollistaisi muu-

toksenhallinnan asiakkaan PDM-järjestelmässä (Product Data Management-

järjestelmä.) Taustalla oli asiakkaan halu vaihtaa järjestelmää tulevaisuudessa, minkä 

uuden prosessin mukanaantuoma hallittu muutos tekisi mahdolliseksi. Vaihtoehtoi-

sista ratkaisuista asiakas valitsi vaiheittaisen siirtymisen uuteen järjestelmään, mikä 

vaatii revisionhallintajärjestelmän olemassaolon nykyiseen PDM:ään. 

 

Työssä kerrotaan, mikä on revisiohallintaprosessin rooli PDM-järjestelmässä, mitä 

tietoja revisiohallintaprosessi hallitsee, ja miten se luo pohjan muille prosesseille. 

Lisäksi tarkastellaan, miten revisiohallintaprosessi ilmenee BIS-järjestelmässä uusina 

ominaisuuksina, miksi revisiohallintaprosessi on tehtävä, ja miten se auttaa hallitse-

maan revisiohallintaprosessin alaisia kokonaisuuksia. 

1.2 Työn rajaus 

Työ keskittyy Rolls-Royce Oy Ab:n Rauman Unisys BIS -järjestelmään luodun revi-

siohallintaprosessin dokumentointiin ja kuvaukseen. Revisiohallintaprosessiin liitty-

vät käsitteet käydään läpi. Prosessit ja siihen liittyvät logiikkakaaviot kuvataan käyt-

täjän näkökulmasta katsottuna. 
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2 YRITYKSEN ESITTELY 

2.1 Rolls-Royce Plc 

Rolls-Royce Plc on pörssiyhtiö, jonka kotipaikka on Lontoossa. Yhtiön perustivat 

vuonna 1906 Charls Rolls ja Henry Royce. Nykyään Rolls-Royce toimii viidellä 

toimialalla: siviili-ilmailussa (Civil aeropace), puolustusteollisuudessa (Defence ae-

rospace), meriteollisuudessa (Marine), energiateollisuudessa (Energy) ja energiajär-

jestelmissä (Power system.) Rolls-Royce−konsernin koko liikevaihto oli vuonna 

2010 11085 miljoonaa puntaa. Yrityksen liikevoitto kyseisenä vuonna puolestaan oli 

1.134 miljoonaa puntaa ja nettotulos 955 miljoonaa puntaa. Henkilökuntaa yrityksel-

lä oli 40000 vuonna 2011. (Rolls-Royce Plc www-sivut.) 

2.2 Rolls-Royce Oy Ab 

Rolls-Royce Oy Ab on osa Rolls-Roycen Marine-toimialaa. Rauman toimipiste on 

perustettu vuonna 1940, jolloin tuolloinen Rauma-Repolan kansikonetehdas valmisti 

ensimmäiset vintturinsa. Toisaalla Hollming-konepaja valmisti ensimmäiset Aqua-

master-potkurinsa vuonna 1965. Rauma-Repola ja Hollming yhdistyivät vuonna 

1988, ja yhtiötä alettiin kutsua nimellä Aquamaster-Rauma Oy. Vickers Plc osti yhti-

ön vuonna 1995, ja Rolls-Royce Plc osti sen edelleen vuonna 1999. Rolls-Royce Oy 

Ab:n Suomen yksikköön liitettiin vuonna 2000 FF-jet Kokkolasta. (Rolls-Royce Oy 

Ab:n Wikipedia-sivut.) 

 

Raumalla on vakituisia työntekijöitä 520 ja Kokkolassa 84. Liikevaihto olivuonna 

2013 579M€. (Rolls-Royce Oy Ab:n Wikipedia-sivut.) 

2.2.1 Azimuth Thrusters – Potkurilaitteet 

Rolls-Royce Oy Ab on maailman johtava 360º kääntyvien potkurilaitteiden valmista-

ja. Potkurilaitteiden valmistus konsernissa on keskitetty Raumalle vuoden 2004 alus-

ta lähtien. Pääasiallisia sovelluskohteita potkurituotteille ovat hinaajat, offshore-
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huoltoalukset ja maantielautat. Laitteiden markkinointi-, myynti-, suunnittelu- ja tuo-

tantotoiminnot sijaitsevat Raumalla. (Rolls-Royce Oy Ab:n PP-esitys suomeksi.) 

2.2.2 Deck Machinery – Vintturijärjestelmät 

Rolls-Royce Oy Ab on myös maailman johtava kiinnitys- ja ankkurointijärjestelmien 

valmistaja. Tuotevalikoimassa ovat sähkö- ja hydrauliikkavoimalla toimivat ankku-

rointi- ja kiinnitysjärjestelmät, hinausjärjestelmät ja offshore-/ ankkurinkäsittelyjär-

jestelmät. Pääasialliset järjestelmien käyttökohteet ovat konttilaivat, tankkerit, mat-

kustajalaivat sekä muut kauppalaivat. Laitteiden markkinointi-, myynti- ja suunnittel-

toiminnot on sijoitettu Raumalle, kun taas kokoonpano tapahtuu Rolls-Roycen teh-

tailla Etelä-Koreassa ja Puolassa. Suomesta ostetaan osa laitekokonaisuudesta ali-

hankintana. (Rolls-Royce Oy Ab:n PP-esitys suomeksi.) 
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3 PDM − TUOTETIETOJEN HALLINTA 

Koko ajan kovenevassa kilpailutilanteessa yritykset on pakotettu muuttumaan niin 

palveluiden kuin tuotteidenkin osalta. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät, ja tuotteisiin 

tulee jatkuvasti enemmän asiakaslähtöistä muutosta. Tämä kehitys vaatii yrityksiltä 

uusiutumiskykyä niin tuotteen valmistuksessa kuin myös tavassa hallita kokonaisuut-

ta. Muutospaineita tuottavia ja tuotetiedon määrää lisääviä tekijöitä ovat muun muas-

sa: 

• kasvava kilpailu, 

• liiketoiminnan kansainvälistyminen, 

• yritysten fuusiot, 

• toimitusaikojen lyhentyminen, 

• uusien tuotteiden kehittämiseen käytettävissä olevan ajan lyheneminen, 

• kiristyvät laatuvaatimukset, 

• viranomais- ja teollisuusstandardien yleistyminen sekä 

• kiristyvä lainsäädäntö. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 97.) 

 

Muutospaineet kohdistuvat yrityksessä jokaiseen prosessiin ja toimintoon. Viime 

vuosikymmeninä yritykset ovat joutuneet tehostamaan toimintojaan tai kasvattamaan 

niitä seuraavilla osa-alueilla: 

• valmistusautomaatio, 

• tuotevalikoima, 

• asiakkaan toiveidenmukainen räätälöinti, 

• alihankinta ja 

• organisaation rakenne. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 97.) 

 

Muutokset ovat aiheuttaneet tuotteeseen liitetyn tiedon määrän kasvamisen räjäh-

dysmäisesti. Yhtenä haasteena on tiedon löytäminen, eheänä pitäminen ja säilyttämi-

nen. Nykyaikaisessa hajautetuissa ja laajoissa organisaatioissa alkuperäiselle tiedon 

lähteelle on vaikea löytää. Erittäin vaikeaksi tämä muodostuu silloin, jos käytettävis-

sä ei ole oikeanlaisia työkaluja. Tietomassan kanssa on helppo ajautua noidankehään, 

jossa suuret nimikemassat aiheuttavat lukuisia työläitä ylläpitotehtäviä, ja nämä on-

gelmat ruokkivat toisiaan. Oikean tiedon löytäminen on hankalaa ja hidasta, koska 

tieto on hajallaan eri järjestelmissä tai jopa käyttäjien omilla tietokoneilla. Tiedon 
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oikeellisuus on myös kyseenalaista, ja sen ylläpitäminen ei ole säännöllistä. (Sääks-

vuori & Immonen, 2002, 97-98.) 

 

Ajan mittaan ajaudutaan tilanteeseen jossa suunnittelija, tuotteen valmistaja tai vaik-

kapa huoltomies ei voi enää luottaa tuotetietoon, jonka järjestelmä näyttää. Tällöin 

yksittäiset henkilöt saattavat perustaa omia arkistojaan tai luoda uusia tapoja hallita 

ongelmaa varmistaakseen oikean tiedon saamisen. Tällaiset henkilökohtaiset ”tieto-

pankit” vaikeuttavat kaikkien muiden samassa yrityksessä toimivien työntekijöiden 

työskentelyä ja ohjaavat toimintaa väärään suuntaan. Vähitellen päädytään tuotetie-

donhallinnan noidankehään (kuvio 1), jossa yrityksen järjestelmä rapautuu. (Sääks-

vuori & Immonen, 2002, 98.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1 Rapistuvan tuotetiedon noidankehä. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 
98) 
 

Noidankehä on katkaistavissa, jos keskitytään oikeisiin asioihin eli toimintatapojen 

parantamiseen ja yhdenmukaistamiseen, sekä standardointiin ja niin sanotun yleisen 

Tapahtumia pal-

jon johtuen suu-

resta nimike-

määrästä 

Suunnittelijat etsivät 

oikoteitä: 

*ohjeita ei noudateta 

*kehitetään omia arkis-

toja ja järjestelmiä 

Tiedon haku ja päi-

vittäminen hidasta ja 

epätarkkaa 

Tuotetiedon 

laatu rapistuu 
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sähläämisen vähentämiseen. Tässä kohtaa PDM-järjestelmä tarjoaa loistavat työkalut 

tiedon hallintaan. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 98.) 

3.1 PDM-järjestelmäarkkitehtuuri 

PDM-järjestelmä on rakennettu usein relaatiokannan päälle. Asiakas−palvelin-

rakenne on hyvin yleinen ratkaisu järjestelmärakenteeksi (kuvio 2.) Kyseinen raken-

ne on käyttäjän näkökulmasta katsottuna graafinen käyttöliittymä, johon on integroi-

tu käyttäjän tarvitsemat prosessit. Käyttöliittymä lähettää prosessikyselyt PDM-

palvelimelle, joka tulkitsee prosessipyynnöt ja käsittelee ne. (Peltonen, Martio & Su-

lonen, 2002, 105.) 

 

 

KUVIO 2  Tyypillinen PDM-järjestelmän rakenne (Peltonen, Martio & Sulonen, 
2002, 105) 
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3.1.1 PDM-järjestelmän integrointi 

Yrityksissä on usein käytössä monia erilaisia tietojärjestelmiä, jotka palvelevat eri 

käyttötarkoituksia. Esimerkiksi suunnittelussa saattaa olla käytössä useampiakin pii-

rustusjärjestelmiä, tuotanto sen sijaan tarvitsee jonkinlaisen tuotannon- tai toimin-

nanohjausjärjestelmän (ERP), ja ostolla sekä myynnillä saattaa lisäksi olla käytös-

sään omia järjestelmiään, jotka palvelevat heidän tarpeitaan. Jos yrityksellä on käy-

tössään PDM-järjestelmä, niin se integroidaan usein keskustelemaan muiden järjes-

telmien kanssa. Integrointi mahdollistaa sen, että tieto syötetään vain kertaalleen, jol-

loin vältetään tarpeetonta päällekkäisyyttä. PDM-järjestelmän myötä myös tiedon-

siirto eri järjestemien välillä automatisoituu. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 

106-107.) 

 

Monia tuotteisiin liittyviä tietoja tarvitaan yleensä sekä PDM-, ERP- että CAD-

järjestelmissä. On hyvin olennaista määrittää kunkin tiedon osalta, missä järjestel-

mässä tietoa voi muuttaa ja miten tieto siirretän muihin järjestelmiin. Tällaista järjes-

telmää, jossa tietoa voidaan muuttaa, kutsutaan pääjärjestelmäksi eli masteriksi. Tä-

mä roolitus eri järjestelmille takaa sen, että tietoa päivitetään aina yhdestä paikkasta 

ja samalla tavalla. Kun järjestelmät on integroitu yhteen, ei myöskään synny ristirii-

taista tietoa eri järjestelmien välillä. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 107.) 

 

Kun eri järjestelmät on liitetty yhteen ja kokonaisuus on pidettävä hallinnassa, on 

tärkeää tehdä muutoksenhallinasta kontrolloitu prosessi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että jotta tietoihin tehtäviä muutoksia pystyttäisiin hallitsemaan, niin on luotava 

järjestelmä, jossa määritellään milloin muutoksia saa tehdä ja milloin ei. Usein tämä 

tarkoittaa sitä, että muutettava tieto lukitaan päivittämien ajaksi, jolloin kaksi käyttä-

jää ei pääse samanaikaisesti muuttamaan tietoa. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 

107.) 

3.2 CAD-integrointi 

Integrointi CAD- ja PDM-järjestelmien välillä voi olla yksi- tai kaksisuuntaista. Yh-

densuuntainen integrointi tarkoittaa sitä, että tieto liikkuu vain järjestelmästä toiseen. 
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Esimerkiksi CAD-järjestelmä voi siirtää tietoa PDM-järjestelmään. Siirrettävää tietoa 

voivat olla piirustustiedoston lisäksi attribuuttitiedot, jotka kertovat esimerkiksi kuka 

piirustuksen teki ja milloin. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 108-109.) 

 

Molempiin suuntiin tapahtuvaa integrointia kutsutaan kaksisuuntaiseksi integroinnik-

si. Tällöin mahdollisesti myös PDM:ssä päivitetty tuotetieto siirtyisi CAD-

järjestelmään rakenteisiin. Kaksisuuntainen integrointi on työlästä luoda. On oleellis-

ta määrittää, mitä tietoattribuutteja CAD hallitsee, ja mitä puolestaa PDM, jotta tieto 

pysyisi eheänä. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 109.) 

3.3 Toiminnanohjausjärjestelmien integrointi 

ERP- ja PDM-järjestelmien integroinnissa tulee määrittää attribuuttitasolla, kumpi 

järjestelmä on minkäkin tiedon master. Saattaa olla tietoja, joita voi päivittää kum-

massakin järjestelmässä, mutta hallinnan kannalta on oleellista, että tiedolle on mää-

ritelty pääjärjestelmä, jossa tietoa pääasiassa muutetaan. Esimerkiksi hintoja ja kus-

tannuksia hallitaan usein toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP.) Jos molemmissa jär-

jestelmissä voidaan päivittää samoja tietoja, on luotava päivitysrutiini, joka muuttaa 

tiedot toiseenkin järjestelmään. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 109-110.) 

 

PDM-järjestelmä tukee muutoksen hallintaa usein paremmin kuin ERP-järjestelmä. 

Tällöin olisi suositeltavaa tehdä muutokset PDM-järjestelmässä ja siirtää muutettu 

tieto ERP-järjestelmään. Ongelmaksi muodostuvat ne ERP-järjestelmän attribuutit, 

joita PDM-järjestelmä ei osaa käsitellä. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 110.) 

3.4 Elinkaariajattelu ja lisäarvopalvelut 

Viime aikoina yritykset ovat alkaneet etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia siir-

tymällä pelkästä valmistustoiminnasta tarjoamaan myös valmistamaansa tuotetta 

ympäröiviä palveluita, erityisesti jälkimarkkinointipalveluita. Tämän toiminnan ta-

voitteena on kattaa palveluilla tuotteen koko elinkaari. Kokonaisuutta kutsutaankin 

usein Life Time Serviceksi tai tuotteen elinkaaren hallinnaksi. Puhutaan myös 

PLM:stä (Product Life Cycle Management.) (Sääksvuori & Immonen, 2002, 115.). 
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Elinkaariajattelusta on tietyillä teollisuudenaloilla tullut johtava trendi.  Lisäpalvelui-

den myyminen on keskeisessä roolissa pitkäaikaisen asiakkuuden luomisessa. Pitkä 

asiakkuus mahdollistaa entistä paremman, asiakasspesifimmän palvelun. Yritysten 

perimmäisenä tarkoituksena on luoda uusilla palveluilla lisää liiketoimintaa ja kas-

vattaa myyntiä. Käytännössä pyritään myymään entistä parempia ja pidemmälle tuot-

teistettuja palveluja, jotka asiakkaat kokevat itselleen räätälöidyiksi. Kokonaisvaltai-

sella asiakkuuden hoidolla yrityksen ja asiakkaan välinen suhde muodostuu tiiviiksi 

ja asiakaskohtainen palvelu sitouttaa asiakkaan hankkimaan lopulta kaikki oheispal-

velunsa tuotteen tai palvelun valmistajalta. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 115-116.) 

 

Yksi merkittävimmistä lisäarvopalveluista on ennakoiva kunnossapito ja etädiagnos-

tiikka. Vanhasta ajattelutavasta ”korjataan kun hajoaa” on siirrytty ennakoivan huol-

lon toimintatapaan. Tuotteisiin on liitetty diagnostiikka ja viestintärajapinta, jolla lä-

hetetään joko käyttäjälle tai suoraan tuotteen tekijälle tietoja laitteen tilasta. Etädiag-

nostiikka ja reaaliaikainen kommunikointi mahdollistavat tuotteen huollon ajoittami-

sen ajankohtaan ennen kun tuote hajoaa. Reaaliaikaisella kommunikoinnilla pysty-

tään reagoimaan ongelmatilanteisiin nopeasti ja estämään mahdollinen laitteen vioit-

tuminen tai rikkoontuminen. Palvelun tuottaja pystyy myös ennakoimaan tarvittavia 

palveluita paremmin ja aikatauluttamaan tarvittavat palvelut asiakkaan kanssa kus-

tannustehokkaammin. Tuotteen hajoaminen on aina kaikkein suurin kustannus asiak-

kaalle, ja tämä aiheuttaa usein myös pienen kolhun tuotteen valmistajan imagoon. 

Etädiagnostiikkaa sisältävät tuotteet luovat hyvän pohjan huoltopalveluille, mistä se-

kä asiakas että palvelun tuottaja hyötyvät. Tuotteen valmistaja saa tietoa tuotteen 

toimivuudesta, käyttötavoista ja toiminnan luotettavuudesta. Asiakas puolestaan saa 

ennakoitua palvelua, mikä estää toimintakatkokset. Hyvin toimiva etädiagnostiikka 

on merkittävä kilpailuetu ja yksi palvelumuoto. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 115-

116.) 
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3.5 Tuoteprosessin jäljitettävyys 

PDM-järjestelmän tarjoamat perustoiminnot nimikkeiden-, rakenteiden- ja doku-

menttienhallinta sekä näihin yhdistetty muutoshallinta pystyvät vastaamaan lähes 

täydellisesti tuoteprosessin jäljitettävyydelle asetettaviin vaatimuksiin. Näitä PDM-

järjestelmän perustoimintoja hyödyntämällä pystytään jälkikäteen selvittämään kaik-

ki suunnitelmiin, tuotedokumentaatioon, nimikkeisiin ja tuoterakenteisiin tehdyt 

muutokset, muutosten syyt ja taustalla olleet tekijät sekä ihmiset eri tuotantovaiheis-

sa. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 117.) 

3.6 Asiakasprosessin jäljitettävyys  

Asiakasprosessiin liittyvä tuoteyksilökohtainen jäljitettävyys on merkittävästi hanka-

lampaa, sillä vain hyvin harvoissa yrityksissä on panostettu riittävästi tällä alueella 

tuotanto- ja toimitusprosessien jäljitettävyyteen sekä tätä tukeviin tietojärjestelmiin. 

Haasteita lisää myös se, että tilaus-toimitusketjussa on useita kohtia, joissa tiedon 

yhdistely kunkin komponentin ja osakokoonpanon toimittajalta loppuasiakkaalle 

saakka on vaikeaa. Toimiviakin ratkaisuja kuitenkin löytyy, ja niille on kysyntää joh-

tuen lisääntyneestä tuotevastuusta, halusta tuntea toimitetut tuotteet paremmin lisäar-

vopalveluiden tuottamiseksi sekä tavoitellusta laadun ja riskien kokonaisvaltaisem-

masta hallinnasta. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 117-118.) 

3.7 Jäljitettävyys ja järjestelmät  

Eniten jäljitettävyyden kannalta merkittävää tietoa syntyy osto-, valmistus-, kuljetus-, 

jakelu- ja jälkimarkkinaprosessin aikana. Tietoturva on helpoimmin hallittavissa tuo-

teprosessissa, koska siinä tapahtuva tiedon kerääminen tapahtuu yrityksen omassa 

ympäristössä. Asiakasprosessissa kerättävä tieto täytyy välittää asiakkaalta palvelun 

tuottajalle. Kommunikointitavasta riippuen on olemassa erinäköisiä tietoturvariskejä, 

ja kerättävä tieto on usein luottamuksellista tai arkaluontoista (Sääksvuori & Immo-

nen, 2002, 116, 118.) 
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4 ERP – SUUNNITTELUSTA TUOTTEEKSI 

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) on tuotannonohjausjärjestelmä, jon-

ka prosessit tähtäävät siihen, että tuotteen toimitusprosessi saadaan valmiiksi ja tuote 

toimitetaan halutulla tavalla. ERP tukeutuu PDM:ssä oleviin kokonaisuuksiin ja yri-

tyksen prosesseihin (kuvio 3.) PDM-järjestelmä on nimikkeiden ja rakenteiden hal-

lintapaikka, jota ERP-järjestelmä käyttää hyväkseen niiltä osin kuin mitä toimitus-

prosessi vaatii. PDM-järjestelmä sisältää tuoteprosessit ja ERP sen sijaan toimitus-

prosessit. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 66.) 

 

 

KUVIO 3 PDM:n ja ERP:n tuki liiketoimintaprosesseille (Sääksvuori & Immo-
nen, 2002, 66) 
 

Nykyaikaiset ERP:t ovat kehittyneet pitkälti laskemaan materiaalin- ja ajoituksen 

tarvetta toimitusprosessin mukaisesti (Sääksvuori & Immonen, 2002, 66). 

 

ERP-järjestelmät ovat nykyään monesti moduulipohjaisia, ja jokaiselle moduulille on 

omat käyttäjäryhmänsä. Nämä moduulit vastaavat erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuk-

siin, joita käyttäjillä on toimitusprosessin aikana. Käyttäjillä voi olla käytössään esi-

merkiksi seuraavanlaisia moduuleita: 

• valmistuksen moduuli 

• oston moduuli 

• logistiikan moduuli 

• taloushallinnon moduuli 

• huollon moduuli 

• varastomyynnin moduuli. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 66.) 



18 
 

 

Toimitusprosessin eri vaiheissa ilmenevät tarpeet hoidetaan omissa moduuleissaan. 

Päivittäisessä toiminnanohjauksessa tarvittavia operatiivisia asioita ovat esimerkiksi 

asiakastiedot, tilaukset, tilauskanta, nimikesaldot, valmistettavat rakenteet, toimitetut 

tuotteet, laskutus, oston ohjaustiedot, alihankinnan ohjaustiedot ja niin edelleen. Mo-

net mainituista tiedoista, ja niiden ylläpito, saattavat löytyä PDM-järjestelmän tieto-

kannoista. Jotta ERP-järjestelmän toiminnallisuudet voisivat toimia oikein, on ERP:n 

ja PDM:n välinen rajapinta oltava käytössä. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 66-67.) 
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5 CAD 

Tuotantoautomaation kehitys yhdessä numeerisen ohjauksen kehityksen kanssa loi 

1950-luvulla lähtökohdat tiedon esittämiselle tietokoneen ymmärtämässä muodossa.  

Aluksi se oli vain geometrian hallintaa, mutta jo 1960-luvun alussa kehittyivät yk-

sinkertaisen tietokoneavusteisen piirtämisen, kuten viivamallien, parametripintojen ja 

– käyrien menetelmät. Tämän jälkeen ja etenkin 1990-luvulla tietokoneavusteisen 

suunnittelun, eli CAD:n (Computer Aided Design.) järjestelmien kehitys on edennyt 

kiihtyvää vauhtia, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia tuotteen CAD-

suunnittelulle. (Laakko ym., 1998, 7.) 

 

CAD on ollut monen kaupallisen PDM-järjestelmän perusta ja lähtöpiste. Nykyään 

CAD-ohjelmat voivat olla joko 2D- tai enimmäkseen 3D-suunnitteluohjelmia. Jotkut 

CAD-ohjelmistot ovat erikoistuneet sähkö-, mekaniikka-, elektroniikka-, hydrauliik-

ka- ja putkisto-suunnitteluun sekä laivanrakennukseen ja niin edelleen. Työnjako 

CAD:n ja PDM:n välillä on kuitenkin selkeä. CAD:llä tuotettu tieto on yksi osa, jota 

PDM-järjestelmä hallitsee. PDM-järjestelmässä ei ole erillisiä kuvien ja mallien 

luomiseen tarkoitettuja työkaluja. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 67.) 

 

Piirustusten lisäksi integraatiossa voi olla mukana muutakin CAD-järjestelmällä syn-

tyvää aineistoa. Aineisto voi olla esimerkiksi yksittäisiä malleja, niiden rakenteita 

kokoonpanoineen, nimikkeistöjä ja nimikkeiden rakenteita sekä piirustuksia työ-, 

kokoonpano-, ja räjäytyskuvineen. Jos PDM-järjestelmä on laajasti integroitu CAD:n 

kanssa, niin PDM hallitsee kaikkea sitä tuotetietoa, mitä CAD-ohjelma käyttää. Täl-

löin PDM-järjestelmä on usein suoraan integroitu CAD-ohjelman käyttöliittymään, ja 

suunnittelija ei tarvitse erikseen avata PDM-järjestelmän käyttöliittymää katsoakseen 

tarvitsemiaan tietoja. Piirustuksen otsikkotaulukon soluihin voidaan lukea kaikki 

oleellinen tieto suoraan PDM:n rajapintojen läpi. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 

67.) 

 

Yrityksessä saattaa olla käytössä useampikin CAD-järjestelmä eri tarkoituksia var-

ten, mutta nämä voivat olla integroituina samaan PDM-järjestelmään. Tämä integ-

rointi mahdollistaa aidon rinnakkaissuunnittelun, jossa useat henkilöt tai organisaati-
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ot voivat työskennellä saman kokonaisuuden parissa ja katsella toistensa suunnittelu-

tietoja. (Sääksvuori & Immonen, 2002,68.) 
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6 SUUNNITTELUN KOMPONENTIT 

6.1 Nimiketunnus 

Tuotetiedonhallintajärjestelmien käyttö perustuu pitkälti toimivan nimikkeistön va-

raan. Nimiketunnus on systemaattinen ja standardi tapa identifioida, koodata ja nime-

tä fyysinen tuote, tuotteen osa tai komponentti, materiaali tai palvelu. Nimiketunnus 

on yksi ERP:n peruskomponenteista. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 19.) Käytän-

nössä nimiketunnus on numero, kirjaimia tai niiden yhdistelmä. 

6.2 BOM 

Osaluettelo eli BOM (Bill of materials) on nimetty kokonaisuus, johon on liitetty yk-

si tai useampi nimike rakenteeksi. BOM:n lista voisi sisältää muiden BOM:ien tun-

nuksia, mutta tietokantarelaatiota ei ole rakennettu näiden välille. BOM:n sisältämät 

kokonaisuudet on listattu yksitasoiseksi listaksi. BOM:n sisältämät nimiketunnukset 

ovat osakokonaisuus laitteesta tai sen osasta. (Sääksvuori & Immonen, 2002, 17; 

BOM-määritelmä. Wikipedia verkkosivut.) 

6.3 EBOM 

Suunnittelun osaluettelo eli EBOM (Engineering Bill of Materials) on valittu koko-

naisuus tuoteperheen BOM:sta. Usean EBOM:n yhteenkoottu kokonaisuus esittää 

valmista tuotetta. EBOM-kokonaisuuteen on liitetty useampi BOM ja niiden välillä 

on erilaisia relaatioita. (EBOM määritelmä. Wikipedia verkkosivut.) 

6.4 MBOM  

Modulaarinen osaluettelo eli MBOM (Modular BOM) on yksi iso kokonaisuus, jossa 

on monta osakokonaisuutta yhden kokonaisuuden sisällä. Tarpeesta riippuen otetaan 

MBOM:sta oikea osakokonaisuus EBOM:ksi. MBOM:ksi koottua kokonaisuutta on 

helpompi ylläpitää kuin vastaavaa kokonaisuutta BOM:na. MBOM:ssa on tietty ra-
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kenne ja suurin osa osakokonaisuuksista pysyy samana. (MBOM-määritelmä. Wiki-

pedia verkkosivut.) 

6.5 CBOM 

Konfiguroitava osaluettelo eli CBOM (Configurable Bill of Materials) on otos 

BOM:sta tai osaotos MBOM:sta, johon liitetään projektin vaatimusten mukaan tar-

peellinen lisäys. Lopputulos tulee osaksi projektia, ja se tallennetaan projektin 

EBOM:ksi. (CBOM-määritelmä. Wikipedia verkkosivut.) 

6.6 BIS-suunnittelujärjestelmän erityispiirteitä 

BIS-suunnittelujärjestelmässä on yhdistetty vakiokäsitteitä erilaisiksi kokonaisuuk-

siksi. BIS-suunnittelujärjestelmä sisältää kaikki kappaleessa 6.5 mainitut erityispiir-

teet muutamana isona kokonaisuutena. 

6.6.1 Static GBOM 

Static GBOM on BOM, jolla on yhdestä moneen nimiketunnusta BOM-rivinä. Ko-

konaisuus on suunniteltu niin, että se ei muutu, kun se viedään projektille EBOM:ksi. 

Static GBOM on aina samanlainen, ja se on helposti hallittava kokonaisuus. Se on 

halvempi ostaa, valmistaa ja se ei muutu millään tavalla, kun se tallennetaan 

EBOM:ksi. GBOM:lle rakennetaan sen tarvitsemat rakennerelaatiot. Se esittää yhtä 

osaa kokonaisuudessa, joka on aina samanlainen. 

6.6.2 Dynamic GBOM 

Dynaaminen GBOM eli Dynamic GBOM on kokonaisuus, jossa on paikkavaraus 

tiedolle, joka täytetään projektikohtaisesti. Dynaamisen GBOM:n erityispiirre on jo-

ku erityinen tietorivi, kuten säätöarvo, varioituva osa tai kokonaisuus, joka muotou-

tuu asiakastarpeen mukaan. 
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6.6.2.1 EBOM ja projektikohtaiset rivit 

EBOM:lle on sovittu sääntö, jolla täytetään projektikohtaisen rivin paikka. Projekti-

kohtaisen rivin täyttää järjestelmä tai käyttäjä. Täytettävä projektikohtainen tieto 

EBOM:iin on suuresti varioituva tai monessa paikkassa oleva samanlainen nimike-

tunnus tai rakenteellinen EBOM. 

6.6.2.2 Luokitus 

Asiakas viittaa standardiin, jota kutsutaan luokituslaitokseksi. Luokituslaitos asettaa 

tietyt vaatimukset tietyille nimikkeille. Nämä nimikkeet täytyy korvamerkitä, ja niitä 

on pystyttävä seuraamaan koko valmistusprosessin ajan. (MBOM määritelmä. Wiki-

pedia verkkosivut.) 

6.6.3 Static EBOM 

Static EBOM on täydellinen kopio static GBOM:sta eli siihen on helppo kohdistaa 

ERP:n erilaiset tarpeet. 

6.6.4 Dynamic EBOM 

Dynaaminen EBOM on räätälöity asiakastarpeen mukaan. Dynaamisuus tulee luoki-

tuksesta, projektikohtaisesti täytetystä rivistä tai siitä, jos Static EBOM:a on muutettu 

projektilla. 
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7 REVISIO 

7.1 Revision määritelmä  

Revisio on tila, joka kertoo montako kertaa jotakin asiaa tai kokonaisuutta on käsitel-

ty. Ensimmäinen revisio muodostuu, kun nimike tai kokonaisuus luodaan. Seuraavat 

revisiot ovat päivityksiä kyseiseen nimikkeeseen tai kokonaisuuteen. Kun nimikettä 

tai kokonaisuutta päivitetään, niin päivityksen tulee noudattaa ns. fff-periaateta 

(form, fit and function)”. Fff-periaateen takana on ajatus, jonka mukaan vain yksi 

nimike tai kokonaisuus päivitetään uuteen revisioon isommassa kokonaisuudessa si-

ten, että kyseinen kokonaisuus toimii edelleen samalla tavalla kuin miten edellinen 

revisio toimi. Päivityksen tulee olla suunniteltu vähintäänkin samoilla vaatimus-

tasoilla ja laatutoleransseilla, kuin alkuperäinenkin kokonaisuus. Jos fff-periaate ei 

täyty muutoksessa, niin kyseessä ei ole uusi revisio vaan kokonaan uusi nimike tai 

kokonaisuus. (Peltonen, Martio & Sulonen, 2002, 33-34.) 

7.2 Muutoksen hallinta 

Revisiota käytetään nimikkeen tai kokonaisuuden muutoksen hallintaan. Muutoksella 

on eri tilat: kesken, valmis, tarkastettu ja hyväksytty (kuvio 4.) Uusi tai vanha revisio 

nimikkeestä tai kokonaisuudesta otetaan työskentelytilaan eli sen tilaksi tulee ”kes-

ken”. Sen jälkeen tehdään tarpeelliset muutokset, jotka senhetkinen uudistus tai päi-

vitys vaatii. Kun päivitystyö on tehty, niin päivitys on ”valmis”. Valmis päivitys tar-

kastetaan ja hyväksytään. Hyväksymisprosessi julkaisee uuden revision ja korvaa 

edellisen revision. Tähän päättyy edellisen revision elinkaari ja uuden revision elin-

kaari puolestaan alkaa. (Peltonen, ym., 2002, 71-72.) 

 

 

KUVIO 4 Esimerkki dokumenttiversion tilakaaviosta. (Peltonen, ym., 2002, 72) 
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8 BIS-TUOTEHALLINTA JA REVISIOHALLINTAPROSESSI 

BIS-suunnittelujärjestelmän peruskomponentit ovat nimiketunnus, GBOM ja EBOM. 

BIS-suunnittelun peruskomponentteihin kohdistuu muutospyyntöjä kahdesta eri läh-

teestä eli käyttäjiltä ja dokumenttijärjestelmän muutoksista. Käyttäjä tekee muutoksia 

ja tämän muutoksen hallintaa revisiohallintaprosessilla (kuvio 5.) CAD-

järjestelmässä tapahtuva muutos näkyy revisiohallintaprosessissa sen oman rajapin-

nan välityksellä. 

 

 

KUVIO 5 Syöttävät rajapinnat ja niiden kohteet 

8.1 Nimiketunnuksen ja GBOM:n revisiohallintaprosessi 

BIS:ssä revisiohallintaprosessi sisältää Cancel-, In work- ja Released-vaiheet (kuvio 

6.) Cancel on käytöstä poistunut revisio tai aktiivikäytöstä poistunut nimike tai ko-

konaisuus. In work -tila on päivitystila, jolloin senhetkistä päivitystä tehdään nimik-

keeseen tai kokonaisuuteen. Kun kaikki muutokset on tehty nimikkeeseen tai raken-

teeseen ja muutos on tarkastettu, niin ajetaan release-prosessi. Release-prosessi aset-

taa edellisen hyväksytyn revision cancel-tilaan ja aktivoi uuden revision käyttöön ja 

released-tilaan. 
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KUVIO 6 Nimikkeen ja GBOM:n tilakaavio 
 

Jos nimikkeen tai GBOM:n uuden revision muutos on osoittautunut jostain syystä 

tarpeettomaksi, niin voidaan aina palata alkuperäiseen viimeiseen hyväksyttyyn revi-

sioon (”Undo revision”). Muutoksen peruttaminen poistaa uuden revision muutokset. 

8.2 Revisiohallintaprossin toiminta projektissa 

Projektin osaluettelot (EBOM) sisältävät halutunlaisen kokonaisuuden nimikkeitä ja 

kokonaisuuksia (GBOM.) Projekti koostuu useasta erilaisesta kokonaisuudesta, jotka 

muuttuvat muutoshallinnan kautta (kuvio 7.) Muutoksen tekee aina käyttäjä, jotta se 

on halutunlainen. Projekti koostuu nimikkeistä, Static EBOM:sta ja Dynamic 

EBOM:sta. 

 

KUVIO 7 EBOM tilakaavio 
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8.3 Nimiketunnus projektissa 

Nimike esiintyy aina nimikkeen viimeisimmillä tiedoilla, kun projekti on projektin 

kehitysvaiheessa. Nimike on pienin komponentti rakenteessa, mihin voidaan kohdis-

taa kokonaisuuden vaatimia tarpeita. 

8.4 Static EBOM 

Static EBOM on täysin samanlainen kokonaisuus kuin Static GBOM. Kokonaisuus 

on valmiiksi suunniteltu sopimaan sen sijaintiin rakenteessa niin, että sitä ei tarvitse 

muuttaa tai siihen ei liity muita projektin erityispiirteitä ja vaatimuksia. 

8.5 Dynaaminen EBOM 

Dynaaminen EBOM sisältää projektin erityispiirteitä ja vaatimuksia. Dynaaminen 

EBOM voi olla kopio Static EBOM:sta, johon on tehty projektin vaatimia muutoksia. 

Dynaaminen EBOM on oma esiintymänsä ja uniikki esiintymä PDM- ja ERP-

järjestelmissä.  
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9 BIS JA TULEVAISUUS 

9.1 Tulevaisuuden PDM 

Tulevaisuudessa Siemensin tuoteperhe tulee kattamaan suurimman osan PDM:stä. 

Tätä tulevaisuutta kohti mentäessä on olemassa muutama varteenotettava vaihtoehto. 

Tarkoituksena on korvata BIS ja ottaa BIS:stä kaikki oleellinen tieto tulevaisuuden 

pohjaksi.  

9.2 PDM:n ja ERP:n eriytys ja päivitys 

BIS-järjestelmässä on PDM:n ja ERP:n osat. PDM:nä ja ERP:nä tulee ei ohjelmistot. 

Mahdollisia päivitystapoja on tiedossa kolme: tiedon siirtäminen manuaalisesti jär-

jestelmästä toiseen, tiedon siirtäminen vaiheittain tai kaiken tiedon siirtäminen ker-

ralla. Jokaisessa lähestymistavassa on omat hyvät puolet, mutta liiketoiminnan kan-

nalta myös mahdollisesti liian suuria riskejä. 

9.2.1 Manuaalinen päivittäminen 

Yksi vaihtoehto on syöttää kaikki tuotetieto manuaalisesti uuteen järjestelmään. Päi-

vitystapahtuma on hallittavissa, mutta virheiden määrä voi olla liian suuri. Virheen 

todennäköisyys on liiketoiminnan kannalta niin suuri, että tätä vaihtoehtoa ei saada 

kustannustehokkaaksi järjestelmän päivitystavaksi. 

9.2.2 Kertapäivitys 

IT-teknisesti on helpoin tapa ottaa kaikki tieto ulos BIS:stä ja ladata se uuteen tule-

vaisuuden järjestelmään. Tämä tapa poissulkee järjestelmien välisiä ristiriitoja ja on 

IT-näkökulmasta katsoen vähiten aikavievä. Nopein tapa päivittää uusi PDM tuotan-

nolliseen käyttöön ja poistaa käytöstä vanha tuotetietojen hallintajärjestelmä on päi-

vittää kaikki kerralla. Tämänkaltaisen päivityksen suurin riski liittyy siihen, kattaako 

uusi käyttöönotettu järjestelmä vanhan järjestelmän toiminnallisuudet kaikilta osin. 
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Jos päivitys tehdään kertarysäyksellä, niin vanhaan järjestelmään ei ole paluuta hel-

posti ja kustannustehokkaasti. Toisaalta, jos järjestelmä ei katakaan kaikkia osia, niin 

puutteet saattavat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. 

9.2.3 Vaiheittainen päivitys 

Vaiheittainen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että päätetään yksi ajanhetki, jolloin kaik-

kea uutta projektidataa aletaan ladata vanhasta uuteen järjestelmään. Ajanhetkeä 

edeltävät projektihännät hoidetaan vanhalla järjestelmällä loppuun asti. Tuotannolli-

sesta näkökulmasta tämä vaihtoehto on riskittömin, mutta tässä vaihtoehdossa täytyy 

rakentaa järjestelmien välisiä prosesseja ja liitoksia. 

9.2.4 Vaiheittainen- vai kertapäivitys 

Kumpi tahansa esitetyistä vaihtoehdoista voi johtaa onnistuneeseen lopputulokseen. 

Kaikki riippuu siitä, miten tulevaisuuden prosessit nähdään omassa toiminnassa ja 

mikä on tuntuma niihin. Toisin sanoen koetaanko riski liian suureksi yritykselle vai 

onko se hallittavissa. Mitä suurempia yrityksen tietojärjestelmien tietovirtojen vo-

lyymit ovat, sitä kalliimmaksi tulisivat kustannukset riskin toteutuessa. 

 

Rolls-Royce Oy Ab valitsi toteutustavaksi vaihtoehdon, joka sisälsi alhaisemman 

riskin. Vaiheittanen käyttöönotto antaa mahdollisuuden joustaa aikataulullisesti uu-

den järjestelmän käyttöönotossa, mikäli järjestelmien välisessä rajapinnassa havai-

taan päivitettävää. 
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10   REVISIOHALLINTAPROSESSIN TOTEUTUS 

10.1 BIS-tietokantamallin päivittäminen 

Tulevaisuuden järjestelmä on relaatiomalliseen tietokantaan pohjautuva tietojärjes-

telmä. BIS-järjestelmässä tiedot tallennetaan raporttipohjaiseen tietokantaan. Tämä 

ero asettaa vanhalle järjestelmälle vaatimuksen siitä, että muutokset BIS-järjestelmän 

PDM:ssä on hallittava relaatiotietokantamallin mukaan. Oli kyseessä sitten muutos 

nimikkeessä tai kokonaisuudessa, niin sen on oltava hallittu, ja järjestelmien on 

kommunikoitava toistensa kanssa sovitulla tavalla. 

10.2 Tilanne ennen revisiohallintajärjestelmän luomista 

Vanha BIS-järjestelmän tietokanta on raporttipohjainen. Nimikerekisterissä nimike 

voi olla muotoa A, pysyvässä osaluettelossa muotoa B ja projekteissa muotoa C. Tie-

toa ja sen sisältöä ei ole synkronoitu tai yhdenmukaistettu eli kaikki muutokset eivät 

välttämättä noudata fff-sääntöä, koska järjestelmä ei pakota siihen. Käyttäjä hallitsee 

muutosta ja käyttäjän vastuulla on käyttää uusimpia nimikkeitä tai kokonaisuuksia. 

Tämä tapa on hyvin joustava ja nopea muutoksissa, mutta riskialtis, jos käyttäjä ei 

hallitsee muutosta. Työn osaluetteloiden ei ole pakko olla yhtä suurta rakennetta, 

vaan ne voivat olla sovussa sekaisin niin, että vasta tehtaan lattialle koottuna ne 

muodostavat täydellisen kokonaisuuden. 

 

Edellä kuvatunlainen tietojen vapaa päivitystapa täytyy ottaa hallintaan, jotta BIS-

raporttikantaa voidaan alkaa liittämään rajapinnan kanssa relaatiomalliseen järjestel-

mään. Revisiohallintaprosessin pitää ottaa haltuun BIS-järjestelmässä tuotehallinnan 

kaikki komponentit. Tuoterakenne koostuu nimikkeistä, osaluetteloista ja niihin liite-

tyistä dokumenteista. 
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10.3 BIS-järjestelmän päivittäminen 

Asiakasyrityksen ohjeiden mukaan vanhaa BIS-järjestelmää on muokattava siten, 

että se vastaa käyttöprosessiltaan mahdollisimman pitkälti tulevaisuuden järjestel-

mää. Nykyinen järjestelmä on saatettava tilaan, jossa tarpeellinen projektitieto on 

lähetettävissä tulevaisuuden järjestelmään. Muokkaukset eivät saa aiheuttaa tuotan-

nollisia katkoksia. 

 

Prosessit BIS:n sisällä on saatettava lähestulkoon siihen muotoon kuin ne ovat tule-

vaisuuden järjestelmässä. BIS:stä tullaan lähettämään projektitieto tulevaisuuden jär-

jestelmään, PDM:ään. PDM:stä tieto lähtee automaattisesti MDM-järjestelmän (Mas-

ter Data Management) kautta Baaniin. 

 

BIS:n tulevat prosessimuutokset toimintatapoihin ja ohjelmistoprosesseihin tukeutu-

vat tulevaisuuden järjestelmään. Nykyinen järjestelmä toimii olemassa olevilla oh-

jelmilla, joiden taustalle kytketään tulevaisuuden prosessit. 

 

Revisiohallinnan liittäminen ulkopuolelta BIS-järjestelmään on erittäin hankalaa. 

BIS:n ja ulkopuolisen järjestelmän välisen rajapinnan luominen sekä siihen liitetyn 

kokonaisuuden hallinta ovat haastava tehtävä. 

 

Revisiohallintalogiikan liittäminen BIS-järjestelmän sisälle on kokonaisuuden kan-

nalta riskittömin vaihtoehto. Revisiohallintaprosessi on silloin helpoiten liitettävissä 

BIS:n sisäisiin prosesseihin. 

10.3.1 BIS-käyttäjien prosessimuutokset 

Käyttäjille näkyvät prosessimuutokset ovat nimikkeiden ja GBOM:n prosessimuutos. 

Prosessiin tulee työvaiheiksi ”muokkaa”-, ”hyväksy”- ja ”peruuta”-tilat. Muokkaa-

prosessi luo työtilan, jossa muokataan nimikkeen tai GBOM:n tietoja. Muokkaami-

sen voi peruttaa alkuperäiseen tilaan, jos on tarvetta. Peruuta-prosessi ei ole aktiivi-

nen, jos revisiomuutostarve on tullut autoCAD:stä tai Vertex:stä, tai jos kyseessä on 

ensimmäinen revisio. Hyväksymisprosessi päivittää muokkauksen kohteena olleen 
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nimikkeen tai GBOM:n aktiiviseen käyttöön. Nimike päivitetään kaikkiin 

GBOM:hin missä se esiintyy. Hyväksymisprosessi kysyy muutoksen syyn ja tallettaa 

tietokantaan revisiokirjaimen, tiedon hyväksyjästä, hyväksymisajankohdasta ja revi-

sion tekemisen syystä. EBOM:hin tehtävät muutokset hallitaan vastaavalla revisioin-

tiprosessilla. Projektiin kuuluvien kokonaisuuksien hallinta on samanlaista kuin ni-

mikkeiden ja GBOM:n, mutta prosessien vaiheiden kiinnekohdat ovat erilaiset. Työ 

on alustavasti muokkaa-tilassa, jos kokonaisuus on projektikohtaista, tai siihen on 

liitetty luokitettavia nimikkeitä. Staattiset kokonaisuudet esiintyvät aina samanmuo-

toisina ja ne seuraavat GBOM:n tietoja. Nimikkeet esiintyvät aina nimikkeen viimei-

simmällä revisiolla. Kun projekti lähetetään prosessiin, joka lähettää projektin 

PDM:n, niin koko rakenne lukitaan ja projektin työkohtaiset revisiot hyväksytään. 

Kun projekti on mennyt koko lähetysprosessin läpi, niin se vapautetaan taas käyttäjil-

le muokattavaksi. 

10.4 Tietokannan alkutila 

Mapper eli BIS-raporttikanta oli täynnä erilaisia esiintymiä, jotka esitetään samalla 

nimike- tai GBOM-tunnuksella. Revisionäkökulmasta käytössä oli samaan aikaan 

monta eri revisiota samasta nimiketunnuksesta. Nimiketunnukset ja GBOM:n tiedot 

projektin EBOM:ssa saattoivat olla projektin tarpeiden mukaan risteävät. Käyttäjän 

oli mahdollista täyttää itse suurin osa kentistä. Käyttäjän tekemiin inhimillisiin vir-

heisiin liittyvien riskien esiintyminen oli melko todennäköistä. 

 

Nimikerekisteristä löytyvät nimikkeen perustiedot, joita kuka tahansa käyttäjä, jolla 

on nimikkeen päivitysoikeudet, voi päivittää. Nimikkeen päivittäjän vastuulle jäi 

päivittää kyseisen nimikkeen tiedot GBOM:hin ja EBOM:hin. Mikään prosessi ei 

vaatinut muuttamaan kaikkia esiintymiä uuteen nimikkeen esiintymismuotoon. 

 

GBOM on koottu kokonaisuus nimikkeistä kyseisen GBOM:n luontihetken nimike-

tunnuksilla ja nimityksillä. GBOM:n roolina on toimia pohjana projektille siirrettä-

västä kokonaisuudesta, joka muotoillaan projektin tarpeisiin. Projektilla pystyi muut-

tamaan kaikkia nimikkeen tietoja, joita kullekin projektille tarvittiin. Sama GBOM-
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tunnus esiintyi mahdollisesti monena erilaisena kokonaisuutena aktiivisena ja oli 

käytössä samanaikaisesti. 

10.4.1 Tietokannan päivitysoikeudet 

Nimikkeiden ja GBOM:n päivittämiselle on määritelty päivitysoikeus. Oikeudet oli 

annettu melko laajalle osalle henkilöstöä. Nimikkeen luomisoikeudet oli annettu use-

alle käyttäjälle. Mikään ei estänyt kahta käyttäjää päivittämästä samaa nimikettä tai 

kokonaisuutta samaan aikaan. Valmiin päivityksen hyväksyminen oli käyttäjän vas-

tuulla. 

10.5 Suunnittelun prosessit 

Suunnittelun prosessi on tunnistettavissa kolmesta kohtaa tuotteen elinkaarta. Ensin-

näkin silloin kun tuote kehitetään eli tuotekehitysvaiheessa, toiseksi kun laite luodaan 

asiakastarpeiden perusteella laitteeksi eli projektisuunnitteluvaiheessa, ja kolmannek-

si kun valmista laitetta huolletaan eli huollon suunnitteluvaiheessa. Jokaiseen suun-

nitteluvaiheeseen on sovellettava revisiosäännön fff-perusperiaatetta, koska muutos 

näkyy jokaiselle laitteen vaiheelle samalla tavalla. 

  



34 
 

 

11    BIS-REVISIOHALLINTAPROSESSI 

11.1 Prosessin rajapinnat 

Revisiohallintaprosessin rajapinnan on oltava yksiselitteinen, vaikka sitä kutsutaan 

monesta eri paikasta moninaisin eri tiedoin. Tapa, jolla BIS:n sisäinen revisioproses-

sin rajapinta on luotu, on mahdollisimman yksinkertainen liitettävyyden kannalta. 

Kaikki revisioprosessin käyttötapaukset kulkevat yhden prosessin läpi ja prosessille 

annetaan perustiedot. 

 

Nimikkeen ja GBOM:n käsittelyllä tarkoitetaan tapausta, jossa syötetiedoksi on an-

nettu vain nimikkeen tunnus ja status ja tieto siitä, mitä prosessia ollaan tekemässä. 

Nimikkeellä ja GBOM:lla on vain kolme statustilaa: IN WORK, RELEASE ja 

CANCEL. IN WORK on muokkaustila nimikkeelle ja GBOM:lle. RELEASE on hy-

väksymisprosessin jälkeinen tila nimikkeelle tai GBOM:lle. CANCEL on tila, joka 

kertoo, että tämä revisio on poissa käytöstä. 

 

EBOM:n käsittelyllä tarkoitetaan tapausta, jossa syötetiedoksi on annettu käsiteltä-

vän kokonaisuuden tunnus, projektinumero ja status sekä tieto siitä, mitä prosessia 

ollaan tekemässä. EBOM:lla on vain kaksi tilaa: IN WORK ja RELEASE. EBOM:lla 

on em. tilojen lisäksi EBOM-rivin valmiusasteen statustieto: PURCHASE / 

UNFINISHED / REPRESENTATIVE. Purchase-statuksen omaava rivi on valmis 

osa tai kokonaisuus, joka ostetaan laitteelle. Unfinished-status rivillä kertoo, että ra-

kenteen tai nimikkeen valinta on mahdollisesti oikea, mutta joku asia on vielä var-

mistamatta. Toisin sanoen rivi ei ole vielä ostokelpoinen. Representative-nimike on 

ns. näytekappalerivi, joka kertoo, että siihen kohtaan kuuluu kyseinen nimike tai 

GBOM, mutta sen ostaminen tapahtuu jonkun toisen rakenteen alta. 

11.2 Toteutuksen suunnittelu 

Revisiohallinnan tuoma muutos nimikkeen, GBOM:n ja EBOM:n prosessilogiikkaan 

on suuri. Muutokset on tehtävä BIS-ympäristössä. Vaihtoehtoina oli joko rakentaa 

koko järjestelmä uudelleen tai luoda taustaprosessi, jonka pystyy liittämään nykyi-
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seen järjestelmään joustavasti. Toteutukseen oli varattu kohtalaisen vähän aikaa. To-

teutustavaksi valittiin taustaprosessin luominen, joka toimii nykyisen järjestelmän 

takana, mutta liittää revisioprosessin vaiheet ja hallinnan uuteen BIS-järjestelmään. 

11.2.1 Tietokannan suunnittelu 

Tietokantasuunnittelussa on otettava huomioon monta asiaa. Huomioitavia asioita 

ovat aika, jäljitettävyys, toimivuus, toimintanopeus, toimintavarmuus, yhtäaikais- 

käyttö ja muutosmahdollisuus, jos tulee uusia tarpeita. Ajan myötä tietokanta paisuu 

isoksi. Iso tietokanta täytyy hajauttaa raporttikantaisessa järjestelmässä useampaan 

tietokantaraporttiin. Tämä toimenpide edistää tietokannan nopeutta ja käytettävyyttä. 

Usealla raportilla vältetään tilannetta, jossa samaan raporttiin kirjoitetaan samanai-

kaisesti, mikä hidastaisi toisen käyttäjän prosessin läpimenoaikaa. Kyseisessä tilan-

teessa toinen prosessi tekee talletuksensa ensin ja sen jälkeen toinen, eli samanaikais-

ta talletusta ei pääse tapahtumaan samaan raporttiin. 

11.3 Revisiohallintaprosessin rajapinnan suunnittelu 

Revisiohallintarajapinnan läpi tullaan kysymään ”mikä revisio olen” tai muutosta. 

Rajapinnan läpi tiedustellaan nimikkeen, GBOM:n ja EBOM:n kyselyitä. Nimikkeen 

ja GBOM:n kyselyt ovat prosessimielessä samanlaiset, eli niillä on kolme tilaa: val-

mis (Release), kesken (In Work) ja poistettu käytöstä (Cancel). EBOM:lla on kolme 

valmiusastetilaa (PURCHASE / UNFINISHED / REPRESENTATIVE), jotka näky-

vät EBOM-rivillä EBOM:n statuksen mukaan. 

 

Rajapinnan avaintiedot nimikkeelle ja GBOM:lle ovat nimiketunnus ja status. 

EBOM tarvitsee lisäksi projektinumeron ja rakennepaikkatiedon. Paluuarvona anne-

taan revisiokirjain ja status. EBOM:n paluuarvon on oltava valmiusasteen mukaisen 

tilan status. 
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11.4 Revisiohallintalogiikan suunnittelu 

Revisiohallintalogiikan kutsumiselle on olemassa yksi paikka, ja välitettävien muut-

tujien sisältö säätelee, mitä osaa käsitellään. Aluksi tarkastellaan mitä aihekokonai-

suutta ollaan käsittelemässä. Eri kokonaisuusalueet on koottu isoiksi osakokonai-

suuksiksi. Eri kokonaisuudet ovat nimiketunnus, GBOM, EBOM ostettava, EBOM 

kesken ja EBOM näytekappale. Nimikkeelle ja GBOM:lle käsiteltävät kokonaisuudet 

ovat: ”luo uusi”, ”lue käytössä oleva”, ”muuta status muutostilaan”, ”peruta muutos-

tila” ja ”hyväksymisprosessi”. EBOM:lle vastaavat kokonaisuudet ovat ”luo uusi”, 

”lue käytössä oleva” ja ”hyväksymisprosessi”. EBOM:n prosessissa on otettava 

huomioon, että eri valmiusasteilla on erilaiset muutosyhteydet (kuvio 8). 
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KUVIO 8 Karkea revisiohallinnan looginen kuvaus 

 

Kun nimike tai GBOM valmistuu ja sille ajetaan release-prosessi, niin on luotava 

prosessi, joka päivittää muuttuneet tiedot nimikerekisteriin ja GBOM:iin. Tiedonpäi-

vitysprosessi päivittää nimikerekisterin, suunnittelun nimikeryhmät ja GBOM:n tie-

tokannan. 
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11.5 Nimikkeen ja GBOM:n välinen hierarkia 

Osalla GBOM:sta on samanmuotoinen nimike tai varianttisia nimikkeitä, jotka seu-

raavat aina GBOM:n revisiota ja statusta. Eli jos GBOM otetaan päivitystilaan, niin 

siihen liitetyt nimikkeet menevät myös samaan tilaan. 

 

Pienin kokonaisuus on lyhyt, seitsemän (7) merkin mittainen nimiketunnus. Se on 

aina yksitasoinen ja sille ei voi osoittaa rakennetta. Siihen voidaan ainoastaan liittää 

kuva. 

 

Pitkällä nimiketunnuksella tarkoitetaan 7+3 merkin pituista nimiketunnusta. Lopun 

kolme (3) merkkiä ovat tunnus tai varioituvan kokonaisuuden tunnus. ”7+3”-

nimikkeeseen voidaan liittää kuva. 

 

GBOM, jonka tunnus on 7+3 merkkiä ja joka sisältää kolmen (3) merkin loppuosan 

”000”, hallitsee siihen mahdollisesti liitettyä 7+3 samanmuotoista nimiketunnusta. 

 

GBOM, jonka tunnus on 7+3 merkkiä ja joka sisältää kolmen (3) merkin loppuosan 

”XXX”, hallitsee siihen mahdollisesti liitettyjä 7+3 merkin mittaisia nimiketunnuk-

sia, joissa nimiketunnuksen alkuosan on oltava seitsemän (7) merkin mittainen ja 

keskenään samaa muotoa. Kolmen (3) merkin mittainen loppuosa voi olla esimerkik-

si ”ZAS ”tai ”EWA”. Varioituva kolmen merkin osa voi olla mikä tahansa kirjain- ja 

numeroyhdistelmä, mutta se ei saa olla ”000”- ja ”XXX”-loppuinen. 

 

Samaan aikaan ei saa olla luotuna ”000”- ja ”XXX”-loppuosallista GBOM:a. 

 

GBOM, jonka tunnus on 7+3 ja jonka loppuosa on jotain muuta kuin ”000” tai 

”XXX”, hallitsee vain saman loppuosan nimiketunnusta, jos sellainen on luotu. 
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11.6 Nimikkeen revisiohallintaprosessi 

Nimike voi esiintyä joko lyhyessä muodossa (7 numeroa) tai pitkällä numerokoodilla 

(7+3 merkkiä). Nimikkeen revisiohallintaprosessi voidan kohdistaa vain nimikkei-

siin, joita ei hallitse GBOM. 

 

Nimikkeeseen on luotu seuraavat prosessit: luo uusi-, päivitä-, peruuta- ja hyväksy-

prosessi. Jokaisella on oma tehtävänsä nimikkeen elinkaaressa. Luo uusi -prosessilla 

tehdään uusi nimike. Päivitä-prosessilla luodaan uusi revisio ja tehdään kopio päivi-

tyskantaan. Peruuta-prosessi palauttaa päivityksen alla olevan nimikkeen viimeksi 

hyväksyttyyn revisioon. Hyväksy-prosessi päivittää päivityskannassa olleen tiedon 

nimikkeen esiintymiin nimikerekisteriin ja GBOM:hin. 

 

Nimikkeen päivittämiseen on liitetty tasoja, jotka antavat käyttäjälle erilaisia oikeuk-

sia: selaus, päivitys ja valvoja. Kaikki saavat nähdä nimikkeen eli selausoikeus on 

annettu kaikille. Nimikkeen päivitysoikeudet on annettu tietyille vastuuhenkilöille, 

jotka voivat ottaa nimikkeen päivitystilaan päivittääkseen sitä ja ajaakseen sille hy-

väksymisprosessin. Valvojalla on hallinnollinen oikeus päästä päivittämään kaikkia 

nimikkeitä, vaikka ne olisivatkin jonkun toisen henkilön päivityksen alla. 

11.7 GBOM-revisiohallintaprosessi 

GBOM-tunnus on aina pitkää muotoa eli 7+3 merkkiä. GBOM-tunnuksen muoto tu-

keutuu piirustuksen koodiin, eli olemassa olevan piirrustuksen koodille voi tehdä ra-

kenteen BIS-järjestelmään. Jos on ”000”-loppuinen kuva, niin sille voi luoda vain 

”000”-loppuisen GBOM:n, ja muita mahdollisia esiintymiä ei sallita GBOM:n jou-

kossa. Jos loppuosa on esimerkiksi ”ZAS” tai ”EWA”, niin kyseisen loppuosan 

GBOM:t voi luoda. Jos loppu on ”XXX”, niin sille voi luoda ”XXX”-GBOM:n tai 

GBOM:n varianttien mukaan omia GBOM-kokonaisuuksia. Esimerkiksi ”XXX”-

loppuinen kuva, mutta ”001”- ja ”002”-loppuiset GBOM:t. GBOM hallitsee revisiol-

laan myös samaan hierarkiaan kuuluvia nimiketunnuksia. 

 



40 
 

 

GBOM revisiohallintaprosessi on rakennettu monesta osaprosessista, jotka ovat: uu-

si-, päivitä-, peruuta- ja hyväksy-prosessi. Uusi-prosessi ajetaan aina kun tehdään 

jotain uutta. Ensimmäisessä revisiossa, jota ollaan luomassa ei ole mahdollisuutta 

ajaa peruuta-prosessia. Päivitä-prosessi ottaa jo kertaalleen hyväksytyn kokonaisuu-

den pohjaksi päivitykselle ja tekee pohjasta kopion päivityskantaan. Vain päivittäjä 

ja valvojat pääsevät muuttamaan ja päivittämään kyseisen kokonaisuuden kopiota. 

Päivittäjä tekee tarpeelliset päivitykset ja ajaa GBOM:n hyväksymisprosessin, kun 

haluttu päivitys on tehty. Päivityksen voi perua, jos muutostarve ei ole tullut 

CAD:stä tai ei ole aikaisempaa hyväksyttyä kokonaisuutta. Hyväksymisprosessi päi-

vittää GBOM-kopion alkuperäisen GBOM:n päälle, ja kaikki nimikkeet, jotka seu-

raavat hierarkiassa kyseistä GBOM:a. 

 

Uusi revisiohallintaprosessi ilmenee käyttäjille, kun he haluavat tehdä muutoksia  

nimikkeisiin ja GBOM:ihin. Näkyviä uusia prosesseja käyttäjälle ovat tilan vaihdot, 

uudet työskentelytilat ja hyväksymisprosessi. Hyväksymisprosessin aikana kysytään 

muutoksen syytä, mikä on osa revisiohallintaprosessia. Hyväksymisprosessi julkaisee 

uuden revision PDM-järjestelmän päivitysprosessin mukaisesti. 

11.8 Kuvan revisioimisen muutosvaikutus 

Jos GBOM:iin tai nimiketunnukseen on liitetty BIS-suunnittelujärjestelmän keinoin 

CAD-kuva ja CAD-kuva päivittyy, niin GBOM ja/tai nimiketunnus menee työsken-

telytilaan muutosprosessin mukaisesti kuvan muuttajan tiedoilla. CAD-kuva täytyy 

hyväksyä ennen kun siihen liitetyt kokonaisuudet voi ajaa hyväksymisprosessin läpi 

ja saada uudistetut asiat käyttöön PDM:ssä. 

11.9 EBOM-revisiohallintaprosessi 

Projektilla on revisiohallinnan kannalta hallittavana nimikkeitä sekä Static ja Dyna-

mic EBOM:ja. EBOM:ssa esiintyvä nimike on kuin normaali nimiketunnus ja nimi-

ketunnus esiintyy aina sen viimeisimmällä revisiolla ja tiedoilla. Static EBOM on 

ilmentymä GBOM:sta, joka on aina samanmuotoinen. Static EBOM:a pystyy muut-

tamaan projektilla, mutta heti kun muutosvaatimus kohdistetaan kyseiseen kokonai-
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suuteen, niin siitä tulee dynaminen kokonaisuus. Eli jos käyttäjä on muuttanut Static 

EBOM:a, niin se saa dynamisen käsittelyn. Dynaaminen käsittely tarkoittaa sitä, että 

kyseinen EBOM on vain tälle projektille omanlaisensa ja omaa juuri tämän projektin 

vaatimia muutoksia. Dynamisuus voi ilmentyä vielä kahdesta eri syystä: EBOM:ssa 

on rivi, joka vaatii seurattavuuden, kuten luokituksen, tai EBOM sisältää konfiguroi-

tavan rivin, joka täytetään projektilaskennan attribuuttien perusteella. Projektin revi-

siohallintaprosessissa on sisällä seuraavat alaprosessit: luo-, poista-, muuta- ja hy-

väksy-prosessi. Luo-prosessi luo uuden esintymän revisiohistoriatietokantaan. Pois-

ta-prosessi ajetaan silloin, kun projektin EBOM poistetaan, ja se poistaa revisiohal-

lintatietokannasta merkinnän siitä, että kyseinen EBOM-revisiohallintarivi olisi ak-

tiivinen ja käytössä. Vanha esiintymä jätetään historiatiedoksi tietokantaan. Muuta-

prosessi muuttaa muutoksen kohteen dynaamiseksi ja merkitsee statukseksi ”kes-

ken”. Muutoksen kohde voi olla jo hyväksytty kokonaisuus, johon kohdistetaan muu-

tos tai Static EBOM –kokonaisuus, johon kohdistetaan muutostarve. Hyväksymis-

prosessi muuttaa hyväksymiskohteen ”kesken”-tilaisten revisioiden statukset ”hy-

väksytty”-tilaan ja jäädyttää senhetkisen revision. Dynaamisen rakenteen revisiot ei-

vät voi palata edelliseen tilaan. 

11.10 Rivin ERP-statuksen vaikutus revisiohallintaan 

Projektilla on hallittavana EBOM:ssa kolmentasoista ERP-tietoa. On kokonaisuuk-

sia, joihin voi kohdistaa ERP:n tarpeita ja ajoituksia, kokonaisuuksia jotka ovat kes-

ken, ja kokonaisuuksia jotka ovat näytillä rakenteessa, mutta ERP:n tarpeet muodos-

tuvat toisesta kohtaa projektin rakennetta. Nämä ERP:tä ohjaavat tilat ovat 

PURCHASE- / UNFINISHED- / REPRESENTATIVE-status (kuvio 9). ERP:n ohja-

ustietojen muuttaminen ei aktivoi revisiohallintaprosessin eri prosesseja. 
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KUVIO 9 EBOM ja valmiusastetilojen tulkinta BIS termein 

 

Jos UNFINISHED- tai REPRESENTATIVE-statuksen omaava rivi on hyväksytyssä 

tilassa (”hyväksy”-prosessi ajettu), eli tieto on jo ainakin kertaalleen lähetetty 

ERP:iin, ja sitä muutetaan, niin se muuttaa myös PURCHASE-statuksen tilan muut-

tuneeksi. EBOM:n rivit, jotka on merkitty UNFINISHED- tai REPRESENTATIVE-

statuksilla ovat aina dynaamisia, vaikka ostettavan ERP-statuksen alainen tieto olisi-

kin Static EBOM (KUVIO 9). 

 

EBOM:lla revisiohallintaprosessin muutosilmoitusprosessi ilmenee heti, kun tehdään 

muutos. Muutos tallennetaan revisiohistoriatietokantaan muutoksen yhteydessä. Kun 

projektikokonaisuus lähetetään rajapintaan, joka välittää BIS-järjestelmästä projekti-

datan tuelvaisuuden PDM:n, muuttuneet revisiot lukitaan. 
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12    JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Revisiohallintaprosessin tehtävä on kirjoittaa muutoshistoriaa siitä, miten tuotteeseen 

liittyvä tieto on muuttunut PDM-järjestelmässä ajan mittaan. Prosessi hallitsee ni-

mikkeiden ja GBOM:ien tilanvaihdot ja päivitykset ja osaa tulkita myös EBOM:ien 

tilat ja niiden vaihtumisen. BIS-revisiohallintaprosessi on PDM-järjestelmän selkä-

ranka, jota ilman tietokannat eivät pysyisi eheinä. 

 

Toteutettu projekti oli järkevin ratkaisu lähestyä järjestelmänvaihtoa hallitusti ja ris-

kit minimoiden. Päivitys pyrittiin luomaan tavalla, joka ei aiheuttaisi notkahduksia 

tuotannossa. Tässä onnistuttiin välttävästi, sillä osa tiedoista ei aluksi välittynyt ta-

voiteltuun määränpäähän, mikä aiheutti ongelmia tuotannossa. Tällä hetkellä tilanne 

on osittain korjaantunut. Järjestelmän liittäminen onnistui kuitenkin yllättävän suju-

vasti, ja suurimmat ongelmat ja yllättävät seikat ovat ilmenneet uudessa ERP-

järjestelmässä ja sen toiminnoissa sekä rajapinnoissa. Aluksi EBOM:n identifiointi 

oli liian tarkalla tasolla, mikä aiheutti tulkintavirheitä osaluettelovaihdoksissa. Rat-

kaisuna ongelmaan EBOM:n identifiointia muutettiin, eikä revisio-ongelmia enää 

aiheutunut. Haasteita aiheutui myös EBOM:n oikean päivämäärän, kellonajan ja re-

visiokirjaimen välittämisestä BIS-järjestelmän prosessille, joka lähetti projektidataa 

PDM:ään. Tämä ongelma ilmenee edelleen toisinaan johtuen mahdollisista vanhojen 

projektien uudelleenlähetyksistä. 

 

Ohjelmoinnin joustavuutta ja kokonaisuuden hallintaa koeteltiin projektin aikana il-

menneellä tarpeella. Alkuperäisen suunnitelman mukaan EBOM:lla oli vain kaksi 

statusta: PURCHACED ja UNFINISHED. Kesken projektin ilmeni tarve 

REPRESENTATIVE-kokonaisuuksille. REPRESENTATIVE−ERP-statuksen omaa-

vat kokonaisuudet oli otettava huomioon revisiohallintalogiikassa. Myös Dynamic 

EBOM:n määritelmää muutettiin kesken projektin. Tämä aiheutti tarpeen koodin uu-

delleentarkastelulle ja muuttamiselle. 

 

PDM-työkalujen taustalle luotu uusi ajattelumalli ja sitä tukeva prosessi ovat osoit-

tautuneet käytännössä toimivaksi kokonaisuudeksi. Relaatiomalli istuu ohjelmallises-

ti raporttikantaan, ja kokonaisuus on hallittavissa. PDM-järjestelmän käyttäjät saivat 

muutokset hallintaan minimaalisella käyttöliittymien muutoksilla. Revisiohallinta-
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prosessi mahdollisti muita prosesseja, jotka tähtäävät haluttuun toimintamallin muu-

tokseen. 

 

Tällä hetkellä asiakasyrityksessä käytetään uutta revisiohallintaprosessia ohjaamassa 

työskentelytapoja. Käyttäjät toimivat tutussa ympäristössä ja tekevät töitä vanhoilla 

työvälineillä, mutta soveltavat uutta toimintamallia. Tulevaisuudessa uusi PDM tulee 

tukeutumaan samankaltaisiin toimintamalleihin, joita työntekijät jo nyt käyttävät. 

Tulevan PDM:n myötä työskentelyväline tulee vaihtumaan, mutta siirtymävaihetta 

helpottanee se, että toimintamalli on jo tuttu. 
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