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1 Johdanto 

Muutostenhallinta on oleellinen osa ohjelmistotuotannon laadunvarmistusta. 
Siksi sitä varten on hyvä olla vakiintuneet menettelytavat ja käytännöt. 
Muutostenhallinnan tavoitteena on varmistaa, että muutosprosessi pysyy 
hallinnassa ja validoituna myös prosessiin tehtyjen mahdollisten muutosten 
jälkeen. (Sipilä & Kortesoja 2001) 

Muutostenhallinta on siis prosessi, jonka avulla ohjataan ja kontrolloidaan 
järjestelmään haluttujen muutosten käsittelyä sekä hyväksyttyjen muutosten 
toteutusta käytännössä. Muutostenhallintaan liittyy lisäksi läheisesti 
konfiguraationhallinta, jonka avulla kontrolloidaan käyttäjälle jaeltavia 
versioita ja tuotteita. 

Toimin Mylab Oy:ssä ohjelmistosuunnittelijana ja kehitän enimmäkseen 
Multilab–ohjelmistoa, joka on yrityksen perustuote. Yrityksen 
ohjelmistotuotteiden muutostenhallinnasta olen siis saanut varsin kattavan 
kuvan ja sen pohjalta tutkin yrityksen muutostenhallintaa ja sitä mitä 
kehitettävää yrityksen ohjelmistoille laaditusta muutostenhallintaprosessista 
löytyy.  

Mylab Oy:ssä on olemassa laatukäsikirja, jossa kuvataan muutosten-
hallinnan eri vaiheiden toteutustapoja eli ainakin teoriassa yrityksen 
muutostenhallinnan tulisi tälläkin hetkellä toimia tiettyjen ohjeistusten 
mukaisesti. 

Opinnäytetyössäni tarkastelen erityisesti Multilab–ohjelmiston 
muutostenhallintaa. Muutostenhallinnan tärkeys ja vaativuus korostuvat 
vielä entisestään Multilabin kohdalla, sillä Multilab on ns. 
perinnejärjestelmä (legacy system).  

Perinnejärjestelmä on tietokoneohjelmisto tai -sovellus, joka on ollut 
käytössä pitkään. Tämänkaltaisista järjestelmistä käytetään toisinaan myös 
termiä vanha järjestelmä (antiquated system). Perinnejärjestelmä koostuu 
ohjelmista, joita useat henkilöt ovat työstäneet ja jo mahdollisesti poistuneet 
yrityksen palveluksesta. Ohjelmat ovat olleet käytössä pidempään kuin alun 
perin ennakoitiinkaan. Pitkä käyttöikä kuitenkin osoittaa sen, että ohjelma 
on tärkeä ja arvokas. (Harsu 2003:65)  

Opinnäytetyössäni paneudun muutostenhallinnan eri osa-alueisiin ja pyrin 
tuomaan esille asioita, joissa Mylab Oy:ssä on vielä parannettavaa. 
Mahdollisten muutostenhallinnassa havaittujen puutteiden avulla on 
mahdollista tehostaa ja kehittää muutostenhallintaa entisestään, joka 
puolestaan tuo mahdollisuuksia parantaa työn tuottavuutta, töiden 
priorisointia sekä resurssien määrittelyä. 
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Opinnäytetyössäni selvitän ensin tutkintotyöni taustatilanteen. Tämän 
jälkeen käyn läpi muutostenhallinnan osa-alueita vaiheittain teoriaa ja 
Mylab Oy:n käytäntöjä rinnakkain käsitellen. Muutostenhallinnan vaiheiden 
läpikäynnin jälkeen pohdin, mitä parannettavaa Multilab-ohjelmiston 
muutostenhallinnasta löytyy. Nämä havainnot esittelen yhteenvedossa, jossa 
esitän suositukset Mylab Oy:n muutostenhallinnan tehostamiseksi. 
Tavoitteena työtä laatiessa on lisäksi ollut se, että työ voi toimia myös 
johdatuksena Multilab-ohjelmiston muutostenhallinnan menettelytapoihin 
uusille työntekijöille.  
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2 Opinnäytetyön taustaa 

2.1 Mylab Oy 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja Mylab Oy on vuonna 1987 perustettu 
kliinisten laboratorioiden tietotekniikkaan erikoistunut yhtiö. Mylab Oy on 
alan johtava yritys Suomessa ja ainoa, joka keskittyy yksinomaan kliinisten 
laboratorioiden tietotekniikkaan. Yritys on yksityinen ja suurelta osin 
henkilökunnan omistama. 

Yritys perustettiin, kun yrityksessä edelleen töissä olevat Ilmo Tuohi ja 
Tapani Heiniö päättivät jättää VTT:n ja perustaa kliinisten laboratorioiden 
tietotekniikkaan erikoistuvan yhtiön.  

Yrityksen perustamiseen oli mm. seuraavia syitä: 

• Suomessa oli 1970- ja 1980-luvulla tehty lukuisia selvityksiä 
terveydenhuollon toimintojen tehostamisesta, joissa todettiin 
tietotekniikka tärkeäksi välineeksi terveydenhuollon kustannusten 
hallintaan ja toimintojen tehostamiseen.  

• Kliinisten laboratorioiden tietojenkäsittelyn määrämuotoinen 
prosessi sopi erityisen hyvin automatisoitavaksi. 

• Suomessa oli satoja kliinisiä laboratorioita ja ainoastaan muutamassa 
niistä oli käytössä automaattista tietojenkäsittelyä. 
Markkinapotentiaalia oli siis runsaasti.  

• Kliinisten laboratorioiden tietotekniikan soveltaminen vaati korkeaa 
asiantuntemusta, josta oli kova pula kaikkialla. 

• VTT:n sairaalatekniikan laboratorio oli periaatteessa tutkimuslaitos 
eikä sen tehtäviin kuulunut siellä kehitettyjen tietojärjestelmien 
kaupallinen hyödyntäminen. 

 
Mylab Oy:n nykyisiä asiakkaita ovat neljä yliopistosairaalaa, kuusi 
keskussairaalaa ja kaksi muuta suursairaalaa, kuusitoista aluesairaalaa, moni 
opiskelijoille tarkoitettu terveydenhuoltoyksikkö sekä useat yliopistolliset 
tutkimuslaboratoriot. Lisäksi Jyväskylän, Kotkan, Kuopion, Loimaan, 
Mikkelin, Turun, Vantaan ja osittain Helsingin kaupunkien 
terveysvirastojen laboratoriotutkimukset käsitellään yrityksen tuottamilla 
tietojärjestelmillä. (Mylab Oy, 2006) 

Mylab Oy:n perusjärjestelmät ovat kliinisen kemian ja hematologian 
laboratorioiden tietojärjestelmä Multilab ja kliinisen mikrobiologian 
tietojärjestelmä Samba. Tarkempi kuvaus Multilab-ohjelmistosta ja sen 
toiminnasta on luvussa 2.2. 
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Samba on suunniteltu mikrobiologisten laboratorioiden sisäiseen käyttöön, 
ja sellaisenaan itsenäisesti sitä käytetään yliopistojen mikrobiologian 
laboratorioissa. Kun Sambaa käytetään mikrobiologian laboratorion 
järjestelmänä ja samalla osana sairaalan kokonaistietojärjestelmää, niin 
silloin tutkimuspyynnöt ja Sambasta lähetetyt vastaukset välitetään tilaajalle 
Multilab:n avulla. 

Analysaattoriliitäntöjen avulla laboratoriotulokset välitetään suoraan 
analysaattoreilta tietojärjestelmään. Mylab on toteuttanut liitäntäohjelmat 
180 erilaiselle analysaattorille. Laiteliitäntään voi liittyä myös Multilab AV-
ohjelmisto, joka tarkastaa ja tallettaa tulokset automaattisesti. 

Laadunvalvontaohjelmisto Multilab QC on Multilab:iin kiinteästi liittyvä 
ohjelmisto. Sen avulla seurataan reaaliaikaisesti potilasnäytteiden joukossa 
olevien kontrollinäytteiden antamia tuloksia. Ohjelmisto hälyttää, jos 
kontrollinäytteet poikkeavat määritetystä tavoitetasosta. 
Laadunvalvontaohjelmistolla voidaan tulostaa kattavia raportteja.  

Weblab on tuoteperhe, jonka ohjelmistot toimivat web-selaintekniikalla. 
Ohjelmistot toimivat Multilab:n yhteydessä. Weblab Clinical-ohjelmisto 
sisältää Multilab:n hoitoyksiköiden käyttämät toiminnot. Weblab QC on 
graafinen raportointiohjelmisto laadunvalvontaan. (Mylab Oy 2006) 

2.2 Multilab 

Multilab on kotimainen kliinisen laboratorion kokonaistietojärjestelmä, joka 
palvelee laboratoriota sekä sen asiakkaita. Järjestelmästä on yhteydet 
potilashallinnon järjestelmiin sekä ulkoisiin järjestelmiin 

Multilab on merkkipohjainen järjestelmä ( Kuva 1), jota käytetään pääte-
emulaattorien avulla. Järjestelmän ensimmäinen versio otettiin käyttöön jo 
vuonna 1992 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Ohjelmiston 
kehittämiseen osallistuivat HYKS (Helsingin yliopistollinen 
keskussairaala), KYS (Kuopion yliopistollinen sairaala) ja TYKS (Turun 
yliopistollinen keskussairaala). 
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Kuva 1: Multilab II Laboratoriojärjestelmän alkuvalikko 

Ohjelmistoa on kehitetty siitä saakka uusien tarpeiden mukaan Mylab 
Oy:ssä. Tarpeisiin vaikuttavat käyttäjien lisäksi myös mm. lainsäädäntö. 
Mylab Oy hoitaa Multilab-ohjelmiston kehityksen lisäksi myös sen 
myynnin, toimituksen, tuen sekä ylläpidon. 

Muutoksia Multilab-ohjelmistoon tehdään keskimäärin 150 per vuosi. 
Muutokset koostuvat pääosin uusien ominaisuuksien lisäämisestä, vanhan 
toiminnallisuuden päivittämisestä ja virheiden korjauksista. 

2.2.1 Toiminnallisuus 

Multilab on ohjelmistotuote, josta on yksi yhtenäinen versio käytössä 
kaikilla asiakkailla. Laboratoriokohtaisesti käyttäjien tarpeet on ratkaistu 
parametroinnilla. Järjestelmässä on siis lukuisia sen toimintaa ohjaavia 
parametrejä, joilla järjestelmän toimintaa voidaan säätää kunkin asiakkaan 
omien tarpeiden mukaisiksi 

Tietosuoja ja käyttäjän oikeudet perustuvat henkilökohtaiseen käyttäjä-
tunnistukseen. Käyttäjäkohtaiset valikot määrittelevät toiminnot, joihin 
käyttäjällä on oikeus. Toimintoihin liittyviä tietosuojaluokkia on kolme. 

Lääkärin potilaasta määräämä tutkimus tilataan Multilab:ssa joko potilas- tai 
osastokohtaisen tutkimusten tilaustoiminnon kautta (Kuva 2). Tutkimus 
tunnistetaan kuntaliiton numerolla, lyhenteellä, nimellä tai synonyymillä, ja 
tutkimusten valintaa voidaan helpottaa pyyntöpakettien avulla.  
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Kuva 2: Potilaskohtainen tutkimusten tilaus Multilab:issa 

Järjestelmässä on ohjekirja, jossa on tutkimuksen näytteenottoon ja tuloksen 
tulkintaan liittyvää tietoa. Tutkimuksiin liittyy myös potilasohjeita, joiden 
mukaan potilas valmistautuu näytteenottoon. Ohje voidaan tulostaa 
potilaalle mukaan annettavaksi tutkimuksen tilauksen yhteydessä 

Pyyntöjen perusteella tuotetaan näytteenottoa tukevat dokumentit, 
esimerkiksi tarrat (Kuva 3) tai työkortit. Tarroille tai työkorteille voidaan 
näytenumero tulostaa myös viivakoodina.  

 
Kuva 3: Esimerkki tarroista: Potilastarra, ohjetarra, tutkimuskohtainen 
huomautustarra, näytetarra ja lisätietotarra 

Laboratorion sisäiset toiminnot kattavat kaiken tarpeellisen analyysien 
tekemiseksi. Näytteet viedään työjonoihin tai suoraan analysaattoreille ja 
tulokset syntyvät työjonoihin. Määrityksen tekijä tarkistaa tulokset ja arvioi, 
ovatko ne luotettavia ja onko tulostaso oikea.  

Analysaattoriliitäntöjen avulla analyysin tulokset välitetään analysaattoreilta 
Multilab -tietojärjestelmään numeerisessa muodossa. Laiteliitäntöjä on 
Mylabissa valmiina 180 erilaiselle analysaattorille. Laiteliitäntään voi liittyä 
Multilab AV-ohjelmisto, joka tarkastaa ja tallettaa tulokset automaattisesti. 

Laboratoriotulosten välitykseen hoitoyksiköille on tarjolla useampia tapoja: 
• pikatulostus: valmiit tulokset tulostuvat hoitoyksikön kirjoittimesta 

sitä mukaa kuin ne valmistuvat  
• tuloskysely: näyttää tuloksia potilaan tai hoitoyksikön ja 

näytteenottopäivien mukaan  
• päiväkertymä: osastoittain potilaan tulokset ja pyynnöt ryhmiteltyinä 

uusiin ja jo tulostettuihin tekopäivän mukaan  
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• tuloskertymä: potilasasiapapereihin arkistoitava tuloste, jossa 
tutkimukset on ryhmitelty käyttötarkoituksensa tai luonteensa 
mukaisiin tulostusryhmiin 

 
Multilab kykenee kommunikoimaan muiden järjestelmien kanssa OVT- tai 
HL7-liitännän avulla. OVT (organisaatioiden välinen tiedonsiirto) on tapa, 
jolla sähköisesti siirretään tietoja järjestelmästä toiseen. HL7 (Health Level 
Seven) itse asiassa kattaa useita standardeja, mutta tässä yhteydessä myös 
sillä tarkoitetaan sähköistä tiedonsiirtotapaa järjestelmien välillä. HL7:n 
standardit pyrkivät määrittelemään lähinnä vain tietosisällön tai viestit ja 
sanomat, joita terveydenhuollon järjestelmät toisilleen voivat standardien 
mukaisesti lähettää. Lisätietoja HL7:stä löytyy HL7 Finland ry:n kotisivuilta 
osoitteesta http://www.hl7.fi. 

OVT-sanomaliikenne hoitaa tietoliikenteen organisaation ulkopuolisiin 
järjestelmiin. HL7-sanomaliikennettä käytetään sekä organisaation sisäisiin 
että ulkopuolisiin yhteyksiin; HL7:ää käytetään monipuolisten integraatio-
ohjelmistojen avulla, ja se on nopeampi ja monipuolisempi tiedonsiirtotapa 
kuin OVT. 

Multilab kerää laskutustiedot, ja ne voidaan siirtää ulkoiseen 
laskutusjärjestelmään. Lisäksi Multilab tukee myös laboratorion 
toimintatilastointia: se kerää tietoja ja tuottaa nk. viralliset tilastot. 
Monipuolisempi tilastointi saadaan kätevästi käyttämällä kaupallisia tilasto-
ohjelmia, sillä Multilab sisältää peräkkäistiedostopohjaisen liitännän 
ulkopuolisiin tilastojärjestelmiin. (Mylab Oy 2006) 

2.2.2 Tekniikka 

Multilab on toteutettu pääosin terveydenhuollon tietojenkäsittelytarpeisiin 
suunnitellulla M-ohjelmointijärjestelmällä (nykyisin Caché). Järjestelmä on 
standardoitu ja avoin toimintaympäristö, joka sisältää erittäin tehokkaan 
tietokantajärjestelmän. Järjestelmä on myös hyvin skaalautuva ja 
laiteriippumaton. Tämä tekee Multilab:sta lähes kokonaan laitteistoista ja 
käyttöjärjestelmistä riippumattoman. (Mylab Oy 2006) 

Ohjelmointikielenä M on tulkattava, tyypitön ja proseduraalinen. Sen 
vahvuuksia ovat mm. tiivis syntaksi, hyvät merkkijonojen 
käsittelyominaisuudet ja vahvasti integroitu tietokanta. M-järjestelmän 
puutteita puolestaan ovat heikohko tuki graafisille käyttöliittymille, sekä 
ohjelmakirjastojen niukkuus. (Virtanen 2003:15-16) 
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3 Muutostenhallinta perinnejärjestelmässä 

3.1 Muutostenhallinta ohjelmistotuotannossa yleisesti 

Muutostenhallinta on laadunvarmistuksellisen näkökulman lisäksi myös 
yksi ohjelmistotuotannon projektinhallinnan osa-alue. Kun 
muutostenhallintaa ei huomioida jo projektisuunnitelmasta alkaen, aiheuttaa 
se mahdollisesti aikataulujen venymistä projektin aikaisten muutostoiveiden 
muodossa. Tästä puolestaan voi aiheutua asiakkaan ja toimittajan välillä 
riitoja. 

Laadunvarmistuksen kannalta muutostenhallinnan tarkoituksena on 
varmistaa, että käytetään vakioituja menettelyjä muutosten tehokkaaseen ja 
täsmälliseen käsittelyyn. Tällä pyritään minimoimaan muutoksesta 
aiheutuvien ongelmien määrää ja vaikuttavuutta. 

Muutettaessa ohjelmiston rakennetta on aina olemassa riski, että siitä 
aiheutuu ongelmia jatkossa. Muutostenhallinnan tehtävänä on taata 
vakioidut menetelmät ja käytännöt, joita käytetään kaikissa muutoksissa. 
Lisäksi se auttaa muutosten tehokkaassa ja täsmällisessä käsittelyssä ja 
ylläpitää oikeanlaista tasapainoa muutostarpeiden ja muutosten 
haittavaikutusten välillä. 

ITIL määrittelee muutostenhallinnan seuraavasti:  
Muutostenhallinnan tavoitteena on taata, että vakioituja menetelmiä ja 
käytäntöjä käytetään kaikkien muutosten tehokkaaseen ja täsmälliseen 
käsittelyyn. Tämän tavoitteena on minimoida muutoksista aiheutuvien 
ongelmien määrää ja vaikutusta sekä jatkuvasti kehittää päivittäistä 
toimintaa. (Wikipedia 2006). 

3.2 Perinnejärjestelmät ja niiden vaikutukset 
muutostenhallintaan 

Perinnejärjestelmät tuovat oman erityisen haasteen muutostenhallinnalle 
usein monistakin eri syistä. Järjestelmiä on usein hankalaa ylläpitää, kehittää 
ja laajentaa, koska järjestelmän yleinen ymmärrys ei ole parhaalla 
mahdollisella tasolla.  

Järjestelmän ymmärryksen puute johtuu usein siitä, että useimmiten 
perinnejärjestelmien alkuperäiset kehittäjät ovat jo jättäneet yrityksen. Näin 
ollen järjestelmän alkuperäisestä toiminnasta ei yrityksessä ole todellista 
osaamista. Oman lisänsä tähän kaikkeen tuovat vielä vuosien saatossa 
kadonneet dokumentit ja käyttöoppaat.  
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Perinnejärjestelmien kehitykseen liittyvistä haasteita huolimatta yrityksillä 
on useita syitä, joiden vuoksi näistä järjestelmistä ei haluta luopua. Näitä 
syitä ovat: 

• Kokonaisen järjestelmän uudelleensuunnittelu ja -rakentaminen on 
kallista 

• Järjestelmä on oltava saatavilla lähes kaiken aikaa, ei voida ajaa alas 
• Järjestelmän toiminnan ymmärrys ei ole täydellistä 
• Järjestelmä toimii hyvin, näin ollen uudemman järjestelmän hankinta 

ei ole tarpeen. 
• Uuden järjestelmän käyttäjien kouluttamiseen menee paljon aikaa ja 

rahaa 
• Käyttöä puoltaa myös se, että järjestelmät ovat yksinkertaisesti 

asennettuja ja toimivaksi todettuja 
  
Yllä esitettyjen seikkojen perusteella voitaneenkin todeta, että 
perinnejärjestelmä -käsitettä ei tule pitää mitenkään vähättelevänä, 
pikemminkin päinvastoin. 

Järjestelmien nykyaikaistamiseksi olemassa olevan business-logiikan 
ympärille onkin ryhdytty kehittämään uutta käyttöliittymäkerrosta (usein 
web-pohjainen). Uusi käyttöliittymäkerros käyttää järjestelmän toiminnossa 
jo olemassa olevaa business-logiikkaa ja uutta parhaassa tapauksessa on 
ainoastaan käyttöliittymän osuus. 

Tämänkaltainen perinnejärjestelmän uudistaminen mahdollistaa sen, että 
vanha, olemassa oleva koodi ei tarvitse paljonkaan muokkausta ja 
järjestelmän laatu pysyy samalla korkealla tasolla, mihin asiakas on 
tottunut: 

• Lähes 100 % toimintavarmuus, eli järjestelmä pysyy pystyssä ja 
käynnissä kaiken aikaa vuoden ympäri ilman yllättäviä katkoksia 

• Järjestelmän tietoturva on korkealla tasolla 
• Järjestelmän skaalautuvuus on korkealla tasolla, eli järjestelmä 

toimii erilaisilla laitealustoilla ja suurillakin käyttäjämäärillä 
 
(Wikipedia 2006) 

 

Multilab – perinnejärjestelmä 
Yllä mainittujen seikkojen perusteella Multilab on varsin helppo todeta 
perinnejärjestelmäksi (pitkä käyttöikä, useita kehittäjiä, vaaditaan lähes 
100 % -toimintavarmuutta, tietoturvalla suuri rooli, olemassa olevan 
business-logiikan päälle kehitetty web-pohjainen käyttöliittymä). 

Verrattuna useimpiin muihin perinnejärjestelmiin, Multilabin 
ohjelmistokehityksessä vahvuutena on se, että ohjelman alkuperäiset 
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kehittäjät ovat edelleen Mylab Oy:n palveluksessa ja useilla muillakin 
työntekijöillä on vuosien kokemus Multilabin kehitystyöstä. Tästä johtuen 
olisikin mahdolliset puuttuvat tai puutteelliset dokumentit saatettava 
nopeasti ajan tasalle, kun järjestelmän alkuperäisten tekijöiden tieto on 
yrityksen käytössä. 

Myös käyttäjänäkökulma on hyvin edustettuna Multilabin kehityksessä. 
Yrityksen sovellusasiantuntijoista useat ovat olleet aiemmin laboratoriossa 
töissä ja käyttäneet järjestelmää vuosien ajan päivittäin. 

Vastatakseen nykypäivän tarpeisiin paremmin Multilabin käyttöliittymää on 
päivitetty perinnejärjestelmille tuttuun tapaan. Multilabin yhteyteen on 
saatavilla olemassa olevaa business-logiikka hyödyntävä, web-
käyttöliittymällä varustettu laajennus, Weblab (Kuva 4). Weblab Clinical 
sisältää Multilab:n hoitoyksiköiden käyttämät toiminnot. Web-pohjaisena on 
lisäksi saatavilla graafinen raportointijärjestelmä laadunvalvontaan. 

 
Kuva 4: Weblab -ohjelmisto 
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3.3 Muutostenhallinta ja sen osa-alueet 

Ohjelmiston käytön aikana ilmenee ohjelmistolle useimmiten 
muutostarpeita. Muutostarpeet ovat kuitenkin täysin luonnollinen osa 
tuotteen elinkaarta. Kuva 5 esittää Haikalan ja Märijärven näkemyksen siitä 
minkälaisia eri osa-alueita ohjelmiston eliniän aikana käydään läpi. Yleensä 
jokaiselle tuotteelle jossain vaiheessa sen elinkaarta ilmenee uusia tai 
muuttuneita vaatimuksia ja rajoituksia. Käytännössähän ohjelmien ylläpito 
on muutosten tekemistä järjestelmään. 

 
Kuva 5: Ohjelmistotuotannon osa-alueet (Haikala & Märijärvi 2004) 

Muutoksen luonteesta riippuu muutostenhallintamenetelmien laajuus. 
Vähäiset ja pienet muutokset, kuten yhden rivin virhekorjaukset tai 
oletusarvon muuttamiset, eivät välttämättä tarvitse lainkaan erityistä 
muutostenhallintamenettelyä. On kuitenkin tärkeää, että myös tämän 
kaltaiset muutokset dokumentoidaan huolellisesti, jotta jatkossa saadaan 
selville miksi tämänkaltainen muutos onkaan tehty. Lisäksi tilastointia 
varten on hyvä kirjata myös pienemmät muutokset ylös. 

Suurempien muutosten yhteydessä puolestaan tulee käydä kaikki 
muutostenhallinnan vaiheet läpi. Tällä pyritään varmistumaan siitä, että 
muutoksen jälkeenkin tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia. 
Muutostenhallinnassa tulee lisäksi selvittää, kenellä on oikeudet hyväksyä 
tarvittavat muutokset sekä menetelmät, joilla muutosprosessi toteutetaan. 
(HYTT Laatukäsikirja 2006) & (Harsu 2003:82-83) 
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Muutostenhallinta prosessina on jaoteltavissa useampaan pienempään osaan. 
Muutostenhallinnasta omiksi osasikseen eroteltavia osia ovat ainakin 
muutostoiveet ja niiden käsittely (esitutkimus), määrittelyvaihe, 
suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, testausvaihe sekä asennus ja 
käyttöönottovaihe (Kuva 6).  

 
Kuva 6: Kehitysprosessi (Haikala & Märijärvi 2004) 

Asennus- ja käyttöönottovaiheeseen liittyy läheisesti myös tiedottaminen. 
On tärkeää, että myös asiakas on tietoinen, milloin uutta ohjelmaversiota 
ollaan viemässä koulutusympäristöön, milloin se otetaan tuotantokäyttöön, 
ja ennen kaikkea, milloin uuden version käyttäjäkoulutukset järjestetään.  

Yllä listattujen vaiheiden lisäksi muutostenhallintaan läheisesti liittyvät 
myös versionhallinta sekä muutosten dokumentointi. 

3.3.1 Muutostoiveet ja niiden käsittely (esitutkimus) 

Muutostoiveita voi tulla montaa reittiä ja monelta eri henkilöltä. Mahdollisia 
syitä muutostoiveille on myös useita. Pääpiirteittäin muutostoiveet voidaan 
jakaa kahteen eri ryhmään: korjausten tekeminen ja ominaisuuksien 
lisääminen.  

Kolmantena ryhmänä voidaan lisätä vielä toiminnallisuuden 
väärinymmärtäminen, mutta nämä ongelmat eivät välttämättä vaadi 
muutosta ohjelmistoon, vaan koulutuksen avulla voidaan saada käyttäjä 
ymmärtämään ohjelman oikea toiminta. 

Korjaavia muutostoiveita tulee silloin, kun järjestelmä toimii virheellisesti 
tai siinä on havaittu virhe, joka pitää korjata. Sekä korjaavia muutostoiveita, 
että ominaisuuksien lisäämistä vaativia muutostoiveita voi tulla asiakkaalta 
tai järjestelmää kehittävän organisaation sisältä.  
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Asiakkaalta tulevat muutostoiveet liittyvät useimmiten siihen, kun 
havaitaan, että nykyinen järjestelmä ei kaikelta osin vastaa tämänhetkistä 
tarvetta tai aiemmin tehdyt määrittelyt eivät enää vastaakaan vaatimuksia.  

Järjestelmän sisältä tulevat muutostarpeet voivat liittyä uuden 
toiminnallisuuden lisäämisen ohella myös järjestelmän sisäisiin rakenteisiin 
tai uuden aliohjelman lisäämiseen. Tämänkaltaiset muutokset voivat olla 
esimerkiksi ohjelmakoodin optimointia, uusien alifunktioiden luomista tai 
yleistä teknisen laadun parantamista. Nämä muutokset eivät välttämättä 
aiheuta ulospäin näkyvään toimintaan minkäänlaista muutosta. 

Muutostarpeita järjestelmään saattavat aiheuttaa myös järjestelmän 
sovellusalueen lainsäädännön muuttuminen, standardien muutokset tai 
kumppanijärjestelmään tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat myös oman 
järjestelmän toimintaan. Tarve muutoksiin saattaa johtua myös kilpailijasta. 
Kilpailijan tuotteeseen on kehitetty jotain toiminnallisuutta,joka tulisi saada 
myös omaan tuotteeseen, jotta järjestelmä pysyy kilpailukykyisenä. 

Kun muutostoive on vastaanotettu, tekee vastaanottaja siitä 
muutospyyntödokumentin (Kuva 7). Dokumentin tulee selkeästi määritellä 
toivotun muutoksen luonne ja vakavuus, mitä puutteita tai vikoja muutos 
tulee korjaamaan, mahdolliset muutoksen aiheuttamat ongelmat sekä 
lopputilanne, joka täyttää muutostoiveen mukaiset tarpeet. (University of 
Florida 2006). 

 
Kuva 7: Esimerkki yksinkertaistetusta muutospyyntödokumentista 
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Muutostoiveen vastaanottamisen ja muutospyyntödokumentin luomisen 
yhteydessä tulee tehdä muutostoiveelle myös esitutkimus. Esitutkimuksen 
tehtävänä on asettaa muutokselle yleiset järjestelmätason vaatimukset, 
esimerkiksi ”Näytteen kuittaustoimintoa virtaviivaistettava, turhat 
rivinvaihdot pois”. Tällaisia vaatimuksia kutsutaan usein myös 
asiakasvaatimuksiksi, koska ne määrittelevät asiakkaan tarpeet, mutta eivät 
ota kantaa toteutustapaan. Nämä vaatimukset sitten kirjataan 
muutospyyntödokumentille. Esitutkimus on tehtävä aina ennen kuin 
muutostyö voidaan varsinaisesti aloittaa. 

Esitutkimuksen vastatessa kysymykseen, miksi muutos ylipäätään tehdään 
ja mitä sillä halutaan saavuttaa, voidaan sitä pitää onnistuneen muutoksen 
kannalta yhtenä tärkeimmistä vaiheista. Asiakasvaatimusten virheellinen 
kirjaus tai ymmärtäminen usein nimittäin aiheuttaa sen, että muutoksesta ei 
saada kaikkia osapuolia miellyttävää.  

Mikäli asiakkaan vaatimukset muuttuvat esitutkimuksen hyväksymisen 
jälkeen, on asiakkaan vastuulla saattaa muutokset ohjausryhmän, joka on 
käynyt läpi muutosta ja on hyväksynyt sen, sekä maksavan tahon tietoon. 
Vaatimusten muutos saattaa aiheuttaa sen, että muutoksen hinta muuttuu. 
Tämä voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa sen, että asiakas ei enää 
haluakaan muutosta. 

Muutospyyntödokumentin tulisi Harsun mukaan (2003:83-84) sisältää 
ainakin seuraavat tiedot: tunnistusnumero, muutoksen pyytäjä, 
havaintopäivämäärä, tavoitepäivämäärä, muutoksen tyyppi, vakavuus, 
järjestelmä, ohjelma, muutoksen kuvaus, muutoksen hyödyt, ongelman 
alkuperä, ratkaisu, vaikutukset, vaihe, vaiheen aloituspäivämäärä, 
hyväksyntä, henkilöt, arvioidut resurssit sekä todelliset resurssit. 

Muutospyyntödokumentin pohjalta määritellään, miten kiireellinen muutos 
on ja mikä on sen prioriteetti. Tuleeko muutos toteuttaa välittömästi vai 
onko muutos luonteeltaan sellainen, että se voi odottaa kunnes 
kiireellisemmät muutokset on saatu toteutettua järjestelmään. 

Ylläkuvatun kaltainen muutospyyntödokumentti alkaa olla jo varsin kattava 
ja voidaankin harkita onko noin monikohtaista dokumenttia tarpeen tehdä 
kaikista muutoksista, vai riittäisikö pienempiin muutospyyntöihin 
supistetumpi versio muutospyyntödokumentista. Mikäli 
muutospyyntödokumentista otetaan käyttöön supistettu versio, tulee sillekin 
määritellä pakolliset kentät. Lisäksi pitää määritellä milloin käytetään 
mitäkin lomaketta. 

Yksinkertaiseltakin vaikuttava muutos voi kuitenkin ulottua hyvin laajalle 
järjestelmään. Jotta muutosten vaikutukset saataisiin selville koko 
järjestelmässä ja vaaditun työmäärän arviointi on edes hieman 
realistisemmalla pohjalla, jos jo ennen muutoksen toteutusta, 
muutospyyntödokumentin pohjalta, tehdään muutosvaikutusten analysointi.  
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Harsu (2003:85) määrittelee muutosvaikutusten analysoinnin seuraavasti: 
”Varsinainen muutosvaikutusten analysointi tarkoittaa niiden vaikutusten 
arviointia, joita muutoksella voi olla muihin järjestelmiin, dokumentteihin, 
tietokantoihin tai käyttöliittymiin.” 

Muutosvaikutusten analysoinnin selvittämiseksi tarkastelun tulee siis olla 
riittävän laaja, jotta kaikki mahdolliset vaikutukset huomataan. Tarkastelu 
kannattaa aloittaa muutospyyntödokumentista ja sen pohjalta tulee arvioida 
voiko muutoksella olla vaikutuksia dokumentteihin, käyttöliittymiin tai 
järjestelmän muihin osiin. Esimerkkinä muihin osiin vaikuttamisesta voisi 
olla esimerkiksi ohjelmamuutos, jonka johdosta joudutaan muokkaamaan 
myös tietokantarakennetta jollakin tapaa. 

Muutosvaikutusten analysoinnissa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavia 
kohtia (Harsu 2003:83-85): 

• Mitä pitää muuttaa? 
• Miksi muutos tehdään? 
• Miten muutos toteutetaan? 
• Milloin muutos toteutetaan? 
• Miten muutos sopii budjettiin? 
• Mihin koodikohtaan muutos tehdään? 
• Kuka muutoksen tekee? 
• Onko kuvaus selvä ja yksiselitteinen? Onko kuvauksessa tarpeeksi 

tietoja, jotta muutosten vaikutusten analysointi voidaan aloittaa? 
• Onko muutoksen pyytäjä käytettävissä? 
• Mitä lisätietoja tarvitaan? 

 
Muutosvaikutusten analysoinnin jälkeen päätetään, mitä muutokselle 
tehdään. Vaihtoehtoja muutoksen jatkokäsittelylle on käytännössä neljä: 

• Muutos hyväksytään. Muutostoive etenee määrittelyyn ja 
toteutukseen. 

• Muutos hylätään. Muutostoivetta ei toteuteta 
• Muutos jää odottamaan. Muutostoive ei ole niin kiireellinen, että se 

kaipaisi akuutin ratkaisun.  Mahdollisesti kuitenkin toteutetaan 
jossain vaiheessa kun kiireellisemmät työt on saatu alta pois. 

• Muutos kaipaa lisätietoja. Muutostoiveen jatkotoimia ei näillä 
lähtötiedoilla pystytä päättämään. Kysytään muutoksen pyytäjältä 
lisätietoja. 
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Multilabin muutostoiveiden käsittely 
Multilabin muutostoiveista osa tulee asiakkailta ja ne koskevat jonkin 
ominaisuuden kehittämistä tai havaitun virheen korjaamista. Osa 
muutoksista tulee yrityksen sisältä, kun järjestelmässä havaitaan virheitä tai 
siihen kehitetään uusia piirteitä. Lisäksi muutostarpeita voi syntyä, kun 
esimerkiksi lainsäädäntö muuttuu. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä 
säädellään melko tarkasti myös laissa. 

Muutostoiveet kirjataan Lotus Notesilla sijaitsevaan Multilab-kehitystoiveet 
– kantaan (Kuva 8). Kannasta voidaan tehdä hakuja useilla eri 
hakukriteereillä. Uuden kehitystoiveen kirjaamisessa ei ole käytössä mitään 
vakiomuotoista lomaketta, jossa olisi määritelty omat kohtansa muutoksen 
eri tiedoille, vaan kehitystoive-kannan dokumentit ovat käytännössä täysin 
tyhjiä lomakkeita, johon kirjataan vapaamuotoisesti, mistä kehitystoiveessa 
on kyse. 

Tässä olisikin mahdollinen kehittämisen paikka Multilabin muutostoiveiden 
käsittelyssä. Vakiomuotoinen lomake saattaisi tuoda selvyyttä 
muutostoiveiden kirjaamiseen ja helpottaa myös niiden käsittelyä jatkossa. 

 
Kuva 8: Multilab-kehitystoiveet kanta Lotus Notesilla 

Kertyneitä Multilab-kehitystoiveita käydään läpi Multilab-muutostoiveiden 
käsittely- ja priorisointipalavereissa tarpeen vaatiessa, yleensä noin kolmen 
viikon välein. Paikalle palaveriin kutsutaan Multilab-ohjelmiston 
tuotepäällikkö, ohjelmistosuunnittelijoita sekä sovellusasiantuntijoita. 
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Palaverissa käydään läpi avoinna olevat muutostoiveet 
kiireellisyysjärjestyksessä ja päätetään siirretäänkö muutostoive eteenpäin 
määrittelyyn ja toteutukseen, kaivataanko muutostoiveeseen vielä lisää 
selvitystä ennen kuin se voidaan siirtää eteenpäin, jätetäänkö muutostoive 
odottamaan toimenpiteitä seuraavaan palaveriin vai hylätäänkö muutostoive. 

Yleensä tässä vaiheessa myös päätetään kuka muutoksen varsinaisesti 
määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa. Testaaja päätetään useimmiten vasta 
silloin, kun muutoksen toteutus on jo loppusuoralla. 

3.3.2 Määrittely 

Määrittelyvaiheesta osa on kuvattu jo edellisessä kappaleessa, sillä 
muutospyynnön analysointi voidaan laskea kuuluvaksi myös 
määrittelyvaiheeseen. Muita määrittelyvaiheen tehtäviä ovat tavoitteiden ja 
vaatimusten asettaminen sekä ratkaisumallin laatiminen (toiminnallinen 
määrittely) (Kuva 9). 

 
Kuva 9: Määrittelyprosessi (Haikala & Märijärvi 2004) 

Muutostoiveissa tavoitteet ovat usein esitutkimukselle luonteenomaisesti 
yleisessä muodossa olevia tavoitteita, jotka eivät ole kovin spesifisiä: 
esimerkiksi ”Näytteen kuittaustoimintoa virtaviivaistettava, turhat 
rivinvaihdot pois”. Varsinaisessa määrittelyssä nämä asiakasvaatimukset 
muutetaan ohjelmistovaatimuksiksi. 
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Ohjelmistovaatimuksien avulla määritellään toteuttava ohjelma tarkasti. 
Termin ohjelmistovaatimukset lisäksi käytetään myös termejä 
järjestelmävaatimukset, toiminnalliset vaatimukset ja ominaisuudet. 
Määrittelyn tuloksena syntyy toiminnallinen määrittely. 

Määrittelyvaiheen tärkein tuotos onkin juuri toiminnallinen määrittely, 
johon dokumentoidaan sekä vaatimukset että vaatimukset täyttävän 
järjestelmän osan kuvaus. Muita mahdollisia tuotoksia määrittelyvaiheessa 
ovat alustava käyttöohje, toteutussuunnitelma ja testaussuunnitelma. 

Toiminnallisen määrittelyn tehtävänä on toimia määriteltävänä olevan 
muutoksen kuvauksena sisältäen sekä käyttäjän että suunnittelijan 
näkemykset. Toiminnallinen määrittely tulee aina tehdä ennen varsinaisen 
toteutuksen alkua ja tarvittaessa toteutuksen edetessä 
määrittelydokumentteja tulee päivittää, jos määrittelyjä on toteutusvaiheessa 
muutettu. 

Toiminnallisen määrittelyn vaatimuksia ovat mm.: 

• määrittelyn pitää huomioida kaikki käyttäjän ohjelmalle asettamat 
vaatimukset ja rajoitukset 

• käytettyjen toimintojen nimien on oltava yksikäsitteisiä 
• toiminto on voitava jäljittää nimen tai muun tunnuksen perusteella  
• kaikki projektiin liittyvät dokumentit ja muut viitteet on kerrottava 

määrittelydokumentissa 
• ohjelman toiminta on kuvattava mahdollisimman tarkasti ja selkeästi 

puuttumatta toteutusnäkökohtiin  
 
Toiminnallisen määrittelyn sisältörunko on myös standardisoitu. 
Standardissa IEEE 830 kuvataan minkälainen toiminnallisen määrittelyn 
sisältörungon tulisi olla. Haikala ja Märijärvi esittävät kirjassaan (2004:80) 
standardista vapaasti mukaillun sisältörungon, jonka pääotsikkoina ovat 
johdanto, yleiskuvaus, tiedot ja tietokanta, toiminnot, ulkoiset liittymät, 
muut ominaisuudet sekä suunnittelurajoitteet. (HYTT Laatukäsikirja 2006) 
& (Haikala & Märijärvi 2004:78-81) 

 

Multilabin muutosten määrittely 
Multilabissa pienempien muutosten määrittely tehdään joko Multilab-
kehitystoiveet -kannassa olevaan kehitystoivedokumenttiin tai 
vaihtoehtoisesti luodaan Lotus Notesilla olevaan Ohjelmistomuutokset – 
kantaan uusi ohjelmistomuutosdokumentti ja tehdään muutoksen määrittely 
suoraan siihen.  

Pienemmissä muutoksissa määrittelyn tekee yleensä muutoksen toteuttaja. 
Suurempiin muutoksiin määrittelyn hyväksyy erikseen tuotepäällikkö, tai 
vaihtoehtoisesti tuotepäällikkö itse tekee määrittelyn. 
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Useimpien muutosten ollessa melko pieniä ei erillistä toiminnallinen 
määrittely – dokumenttia laadita suurimpaan osaan muutoksia, sillä se olisi 
muutoksen aiheuttamaan työhön nähden turhan raskas dokumentti. Näillä 
muutoksilla ei määrittelydokumentista ole mitään varsinaista pohjaa, vaan 
ohjelmistomuutosdokumentissa on oma kohtansa määrittelylle. Tähän sitten 
vapaamuotoisesti kirjataan muutoksen määrittely. 

Suuremmissa muutoksissa toiminnallinen määrittely tehdään erikseen ja 
lisätään liitetiedostona kehitystoive- tai muutosdokumenttiin. 
Toiminnallisesta määrittelystä on Mylab Oy:ssä olemassa valmis 
dokumenttipohja sisällysluetteloineen, johon toiminnallinen määrittely on 
helpohko laatia vakiomuotoisena. 

3.3.3 Suunnittelu 

Suunnitteluvaiheessa aletaan suunnitella niitä teknisiä keinoja, jolla 
toiminnallisen määrittelyn mukaiset vaatimukset saadaan toteutettua 
järjestelmään (Kuva 10). Käytännössä mitään muutoksia ei kuitenkaan 
suunnitteluvaiheessa vielä järjestelmään varsinaisesti toteuteta.  

 

Kuva 10: Suunnitteluvaiheen kulku (HYTT Laatukäsikirja) 

Suunnitteluvaiheessa siis päätetään mahdollisimman pitkälle ohjelman 
rakenne, toiminnat ja tekniset yksityiskohdat. Suunnittelun tuloksena 
saadaan tekninen määrittely ohjelmiston toteutukselle. Tämä ei välttämättä 
tarkoita, että toteutus ja suunnittelu olisi tehtävä toisistaan riippumatta, 
mutta toteutuksen aloittaminen ennen kunnon suunnitelmia ei tule 
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kysymykseen. Useimmiten suunnittelun tuloksena odotetaan selvyyttä 
kysymykseen: Miten ohjelma tulee tehdä? (Koikkalainen 2000) 

Yleisiä suunnitteluun liittyviä tavoitteita Haikalan ja Märijärven mukaan 
(2004:82) ovat ”selkeys ja ymmärrettävyys, tehokkuus, luotettavuus, 
ylläpidettävyys ja siirrettävyys”. 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluvat ohjelman arkkitehtuurin sekä moduulien 
suunnittelu. Näistä johdetaan tekninen määrittely ja mahdollisesti myös 
testauksen määrittely ja suunnittelu. Lisäksi moduulien 
määrittelydokumentit ja tarkennukset toiminnalliseen määrittelyyn tehdään 
suunnitteluvaiheessa. Teknisen määrittelyn sisällysrunko on standardisoitu 
samaan tapaan kuin toiminnallisen määrittelyn sisältörunko. Standardissa 
IEEE 1016 kuvataan ohjeellinen sisältö tekniselle määrittelylle. 

Arkkitehtisuunnittelussa tavoitteena on jakaa toiminnallisen määrittelyn 
vaatimukset moduuleihin ja ohjelmiin sekä määritellä niiden väliset 
yhteydet. Näiden kuvaus tehdään usein vuokaavioiden piirto-ohjelmalla tai 
jollain muulla grafiikkaohjelmalla. Syntyvä dokumentti liitetään tekniseen 
määrittelyyn. Dokumentissa näkyvät moduulit ja niiden nimet, liittymät 
nuolella kuvattuna sekä välitettävät parametrit. Kuvauksen kuitenkin tulee 
olla mahdollisimman yksinkertainen.  

Lisäksi arkkitehtuurisuunnittelussa käydään läpi olemassa olevat moduulit 
ja tarkastetaan niiden hyödyntämismahdollisuudet, suunnitellaan tietokanta-
arkkitehtuuri, käyttöliittymä ja sen ohjelmointisäännöt sekä alustava 
integrointitestaussuunnitelma.  

Moduulisuunnittelun ensisijaisena tavoitteena on tehdä suunnitelmista niin 
tarkkoja, että muutoksen toteuttaja pystyy suoraan suunnitelman pohjalta 
toteuttamaan muutoksen.  

Moduulisuunnitteluvaiheessa tehdään päätös olemassa olevien moduulien 
hyödyntämisestä, sekä siitä onko nyt tehtävät moduulit tarkoitus tehdä 
uudelleen käytettäviksi vai ”kertakäyttöisiksi”. Uudet ohjelmamoduulit on 
hyvä kuvata esim. pseudokoodina ja laatia säännöt muuttujien käytöstä 
kyseisen muutoksen yhteydessä, jos tarvetta erityisille säännöille ilmenee. 
Pseudokoodi on hyvä myös katselmoida.  

Lisäksi moduulisuunnittelussa tulee ottaa huomioon muutoksen vaatimat 
tietokantamäärittelyt (sisältö, kentät, osoittimet, hakuavaimet) sekä 
hahmotella tarkemmin käyttöliittymää. Käyttöliittymästä suunnitellaan jako 
eri näyttöihin ja niiden hierarkia, sisältö, kenttien järjestys ja kenttien 
tarkistussäännöt. Tämä suunnitelma liitetään tekniseen määrittelyyn. Lisäksi 
voidaan mm. piirtää karkea malli näytöistä, päättää ulkoasun yhtenäinen 
linja ja pikavalintanäppäimet. (Mylab Oy, Laatukäsikirja 2006) 
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Multilabin muutosten suunnittelu 
Vastaavasti kuin määrittelyvaiheessa, riippuu suunnittelun laajuus hyvin 
pitkälti muutoksen laajuudesta. Pienempien muutosten suunnittelu tehdään 
suoraan Lotus Notesilla Ohjelmistomuutokset – kannassa jo olemassa 
olevaan ohjelmistomuutosdokumenttiin tai luodaan viimeistään tässä 
vaiheessa muutokselle uusi ohjelmistomuutosdokumentti ja tehdään 
muutoksen suunnittelu siihen.  

Pienempiin muutoksiin laaditaan varsin harvoin erillistä tekninen määrittely 
– dokumenttia, sillä se olisi muutoksen aiheuttamaan työhön nähden turhan 
raskas dokumentti. Näillä muutoksilla ei määrittelydokumentista ole mitään 
varsinaista pohjaa, vaan ohjelmistomuutosdokumentissa on oma kohtansa 
määrittelylle. Tähän sitten vapaamuotoisesti kirjataan muutoksen määrittely. 

Suuremmissa muutoksissa myös tekninen määrittely tehdään erikseen ja 
lisätään liitetiedostona muutosdokumenttiin. Myös suunnitteluvaiheen 
dokumenteista on Mylab Oy:ssä olemassa valmiit dokumenttipohjat 
sisällysluetteloineen, johon suunnittelu ja määrittelyt ovat helpohko laatia 
vakiomuotoisena. 

3.3.4 Toteutus 

Toteutusvaiheessa muutos varsinaisesti toteutetaan järjestelmään ja siitä 
osasta vastaa ohjelmoija. Ohjelmoijan vastuulla on lisäksi moduulitestaus ja 
se, että kaikki testauksen aikana havaitut virheet korjataan ja 
dokumentoidaan.  

Muutos toteutetaan suunnittelu- ja määrittelyvaiheissa syntyneiden 
dokumenttien perusteella. Tärkein yksittäinen dokumentti muutoksen 
toteuttajalle on tekninen määrittely, jossa kuvataan tarkasti miten mikäkin 
osakokonaisuus tulee toteuttaa. Kuvaus toteutusvaiheen pääpiirteittäisestä 
kulusta (Kuva 11) on peräisin HYTT Laatukäsikirjasta. 
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Kuva 11: Kuvaus toteutusvaiheesta (HYTT Laatukäsikirja) 

Teknisen määrittelyn lisäksi avaintekijöitä hyvin onnistuneeseen 
toteutukseen ovat toiminnallinen määrittely, tuotantoprosessin 
projektisuunnitelma sekä yksityiskohtainen toteutusvaiheen 
projektisuunnitelma. 

Ennen kuin toteutus aloitetaan tulee myös varmistua, että kaikki vaadittavat 
resurssit (laitteistot, ohjelmat ja muut välineet) ovat käytettävissä, sillä 
ohjelmointia ei ole kovinkaan järkevä aloittaa, elleivät kaikki toteutuksessa 
vaadittavat resurssit ole käytettävissä. (HYTT Laatukäsikirja 2006) 

Toteutusvaiheessa on hyvä edetä moduuli kerrallaan siten, että moduulin 
valmistuttua tekijä testaa sen toimivuuden ennen siirtymistä seuraavan 
moduulin toteutukseen.  

Ohjelmoinnin edistyessä koodia tulee tarkastella säännöllisesti, jotta 
mahdolliset virheet havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä 
varten on hyvä järjestää koodikatselmointeja, joihin osallistuu toteuttajan 
lisäksi muita ohjelmoijia käymään lävitse tehtyä koodia.  

Moduulien toteutuksen jälkeen integroidaan tehdyt/muokatut moduulit 
toisiinsa ja muutosten tekijä suorittaa oman integraatiotestauksensa. 
Testauksista on kerrottu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Toteutusvaiheessa päivitetään aiemmin luotuja dokumentteja tarpeen 
vaatiessa. Esimerkiksi jos tekniseen määrittelyyn tulee joitain muutoksia 
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vielä toteutusvaiheessa, on ne päivitettävä Tekninen määrittely -
dokumenttiin. 

Käytännössä toteutusvaiheeseen kuuluu ohjelmien valmistus siihen 
vaiheeseen asti, että ohjelmisto on valmis testattavaksi ja sen jälkeen 
luovutettavaksi asiakkaalle. Projektin toteuttajan tasolla toteutus liittyy 
yksittäisten työosuuksien toimitukseen ja niiden sisällön saattamista 
toteutetuksi.  

 

Multilabin muutosten toteutus 
Multilabin toteutusympäristönä on siis M-ohjelmointikieli, joka on 
pääasiassa terveydenhuollon tietojenkäsittelytarpeita varten suunniteltu ja 
Intersystemsin Caché Studio-sovelluskehitin (Kuva 12). Tarkemmin 
Multilabin teknistä toteutusympäristöä on kuvattu luvussa 2.2.2. 

Lisätietoa M-ohjelmointikielestä ja Cachéstä löytyy osoitteista 
http://en.wikipedia.org/wiki/MUMPS sekä http://www.intersystems.com. 

 
Kuva 12: Intersystems Caché Studio-sovelluskehitin 

Mylab Oy:ssä noudatetaan toteutusvaiheessa monikohtaista 
ohjelmointiohjetta, jossa määritellään varsin monia toteutukseen liittyviä 
tapoja ja käytäntöjä. Noudattamalla ohjelmointiohjeen määrittelemiä 
sääntöjä tulee toteutuksesta helpommin ymmärrettävä myös muille kuin 
muutoksen tekijälle. 
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Ennen kuin muutosta aletaan varsinaisesti toteuttaa tulee se moduuli, johon 
muutos kohdistuu, lukita tekijälle versionhallinnan avulla, ja näin ollen 
varmistua siitä, ettei kukaan muu editoi moduulia samanaikaisesti. 
Tarkemmin versionhallintaa käsitellään luvussa 3.4. 

Koodikatselmointeja järjestetään työn alla olevista muutoksista tarpeen 
mukaan ja niihin osallistuu yleensä tuotepäällikön lisäksi muutamia muita 
Multilab-tiimin jäseniä, jotka toteuttavat ohjelmamuutoksia. 

Muutoksen toteuttaja laatii alustavat käyttöohjeet ja muun dokumentaation, 
jota sovellusasiantuntijat täydentävät omilla näkemyksillään. 
Sovellusasiantuntijat tuntevat myös laboratorioalan termistöä toteuttajia 
paremmin ja näin ollen heidän lisäyksensä tekevät ohjeistuksesta ohjelman 
käyttäjiä paremmin palvelevia. 

3.3.5 Testaus 

Muutostenhallinnan yhteydessä on muutoksen suuruudesta riippuen hyvä 
käyttää ainakin kahta eri testausmenetelmää, yksikkötestausta ja 
integraatiotestausta. 

Yksikkötestauksen kohteena on jokin yksittäinen käännösyksikkö, funktio 
tai moduuli. Yksikkötestauksen lähtökohtana on, että ohjelmointityö on 
saatu tehdyksi. Näin ollen yksikkötestauksen suorittajalla tulee olla 
saatavilla määrittelydokumentti, suunnitteludokumentit, käyttöohjeet ja 
ohjelmat myös lausekielisenä. 

Yksikkötestaus on luonteeltaan lasilaatikkotestausta, eli testaajalla on 
moduulien rakenteesta yksityiskohtainen tuntemus. Näin ollen 
yksikkötestauksen suorittaakin usein muutoksen ohjelmoinut henkilö. 
Testaussuunnitelma ja testitapaukset voivat kuitenkin olla jonkun muun 
henkilön laatimia. Lasilaatikkotestauksen tavoitteena on testata ainakin 
100 % lausekattavuus. Tämä ei kuitenkaan monimutkaisimmissa funktioissa 
ole välttämättä mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. 

Integrointitestauksen alkaessa yksikkötestauksen tulee olla lähtökohtaisesti 
päättynyt, sillä jos kesken integrointitestauksen yksikkötestauksessa löytyy 
virhe, joka pitää korjata, pitää integrointitestauskin aloittaa ainakin osin 
alusta. 

Integrointitestauksen kohteena on eri moduulien ja ohjelmiston osien 
välisen vuorovaikutuksen, yhteistoiminnan, yhteyksien eli rajapintojen ja 
muodostuvan kokonaisuuden arviointia. Korkean tason integraatiotestaus on 
jo hyvin lähellä järjestelmätestausta. Muutostenhallinnan yhteydessä ei ole 
tarpeen testata kuin ainoastaan muuttunutta osaa järjestelmästä, joten 
varsinaisesta järjestelmätestauksesta ei voitane puhua vaikka kyseessä 
olisikin korkean tason integraatiotestaus. Järjestelmätestauksessa sen sijaan 
testauksen kohteena on koko järjestelmä. 
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Integraatiotestaukseen on olemassa useita mahdollisia menetelmiä, joita 
ovat mm. big-bang-testaus, inkrementti-testaus top/down sekä inkrementti-
testaus bottom/up. Integraatiotestauksen laajuus vaihtelee testattavan 
kohteen mukaan. Testattavana voi olla yksittäinen ohjelma, joka koostuu 
useista moduuleista tai alijärjestelmä, joka koostuu useista ohjelmista tai 
kokonainen järjestelmä, joka koostuu useista alijärjestelmistä (Kuva 13). 
Muutostenhallinnan yhteydessä useimmin testattavana on ohjelma ja siihen 
liittyvät moduulit. 

 
Kuva 13: Integraatiotestauksn osana voi olla ohjelma, osajärjestelmä tai 
järjestelmä (Rajamäki 2004) 

Testausten dokumentointi on usein ongelmallista, mutta testaajien ja 
kehittäjien välisen kommunikaation kannalta se on välttämätöntä. Alla 
olevassa kuvassa Rajamäki esittää testausdokumentin malliksi 
yksinkertaista taulukkoa, johon kirjataan virheen id, kohde, syöte, odotettu 
tulos sekä havaittu tulos (Kuva 14). (Tevanlinna 2004) & (Rajamäki 2004) 

 
Kuva 14: Esimerkki testauksessa havaittujen virheiden kirjaamisesta 
(Rajamäki 2004) 
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Multilabin muutosten testaus 
Multilabin muutosten osalta muutoksen testauksen suorittaa aluksi 
muutoksen toteuttaja yksikkötestauksena. Yksikkötestauksen jälkeen 
prosessipalaverissa todetaan muutos valmiiksi integraatiotestaukseen, jos 
muutos on sen luonteinen, että integraatiotestausta tarvitaan. Kaikissa 
muutoksissa integraatiotestausta ei ole tarpeen suorittaa, jos yksikkötestaus 
riittää. 

Jos prosessipalaverissa on päädytty siirtämään muutos 
integraatiotestaukseen, määritellään henkilö, joka suorittaa muutokselle 
integraatiotestauksen. Useimmiten integraatiotestaajana on 
sovellusasiantuntija, joka on aiemmin ollut töissä laboratoriossa ja tietää 
näin ollen käyttäjän näkökulman ja vaatimukset sovelluksen käytölle, mutta 
ei välttämättä ole ohjelmointiorientoitunut henkilö. 

Multilabin muutosten yhteydessä integraatiotestauksessa on käytössä big-
bang-testaus. Inkrementti-testauksen käytön Multilabin muutosten osalta 
tekisi ongelmalliseksi se, että Multilab koostuu enimmäkseen vanhasta 
”spagettikoodista” sekä se, että testaajat eivät ole ohjelmointiorientoituneita.  
Big-bang-testauksessa ei koodista välttämättä tarvitsekaan ymmärtää ja sen 
avulla on myös helpompaa testata vanhoja järjestelmiä, jotka eivät koostu 
olioista. Rajamäki (2004) määrittelee big-bang-testauksen idean seuraavasti:  

Big-bang-testauksen idea on, että järjestelmä on koottu yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja sitä ryhdytään testaamaan kokonaisuutena. 
Ongelmana on se, että kahden komponentin välisen yhteyden testaus 
voi päättyä virheeseen, joka ei itse asiassa johdukaan näistä 
kahdesta komponentista, vaan jostakin muusta komponentista, joita 
jompikumpi testattavista komponenteista käyttää. 

Lotus Notesin Ohjelmistomuutokset – kannassa olevassa muutoksen 
ohjelmistomuutosdokumentissa on omana otsikkonaan Testaus, johon 
muutoksen tekijä voi kirjoittaa testaajalle tietoja, esim. mitä tulisi testata. 
Testaaja voi kirjoittaa omia testausmuistiinpanojaan 
ohjelmistomuutosdokumenttiin Testaus– tai Lisätietoja-kappaleen alle. 

Testauksen aikana tehdyt poikkeavat havainnot ja ohjelmavirheet kirjataan 
ohjelmistomuutosdokumenttiin, johon Lotus Notes automaattisesti generoi 
kaksi erillistä taulukkoa (Kuva 15): Tarkastus (komponentit & toteutuksen 
testaus) ja Toiminnallinen testaus. Havainnot kirjataan Tarkastus-
taulukkoon, jos havaitaan vika tai puute komponenttien katselmoinnissa tai 
testauksessa. Toiminnallinen testaus-taulukkoon puolestaan kirjataan 
havainnot, jos havaitaan virhe tai puute toiminnallisessa tarkastuksessa. 
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Kuva 15: Muutoksen tarkastuksessa ja testauksessa havaittujen virheiden 
kirjaus 

3.3.6 Asennus ja käyttöönotto 

Testausvaiheen päättymisen jälkeen asennetaan muutos myös asiakkaalle. 
Asennuksen ja käyttöönoton suunnittelu- ja valmisteluvaiheen 
avaintavoitteet voidaan jakaa neljään osatavoitteeseen (Murch 2002:126): 

• Varmistetaan mahdollisuus siirtymiselle vanhasta järjestelmästä 
uuteen 

• Määritellään perusteet mahdollisille tilapäisille siirtymille 
• Laaditaan suunnitelma kaikista muutosaktiviteeteista 
• Valmistellaan loppukäyttäjät uuden ohjelmiston käyttöönottoon 

 
Huolellisesta testauksesta huolimatta oletettavaa kuitenkin on, että 
ohjelmasta tulee vielä löytymään virheitä. Helposti tässä vaiheessa tuleekin 
mieleen pitäisikö testausta sittenkin vielä jatkaa, jotta vielä löytymättömät 
virheet saataisiin korjattua. Tähän ei ole olemassa yksikäsitteistä ratkaisua. 
Ei varmasti ole hyvä, että täysin keskeneräiseltä vaikuttava ohjelma 
asennetaan asiakkaalle, mutta myöskään se, että virheitä etsitään ohjelmasta 
loputtomiin ei ole järkevää toimintaa.  

Kahden ylläesitetyn ääripään väliltä on vain löydettävä se kultainen keskitie, 
jonka pohjalta päätös ohjelmiston asennuskelpoisuudesta tulee tehdä. 
Tämänkaltainen toiminta puolestaan aiheuttaa sen, että jossakin vaiheessa 
ohjelmasta saattaa vielä löytyä virhe ja se vain pitää hyväksyä. 
Todennäköistä kuitenkin on, että virhe ei ole luonteeltaan kriittinen. 

Varsinaisen käyttöönoton avaintavoitteita ovat uuden tai muokatun 
ohjelmiston järjestelmään aiheuttavien muunnosten suorittaminen sekä 
sellaisen toimintaympäristön luominen, jossa järjestelmä toimii jatkuvasti 
hyvin. (Murch 2002:131) 

 



  32 

 

Asennuksen ja käyttöönoton tukena tulisi olla asennusvaiheen tarkastuslista, 
jossa olisi vaiheittain listattu asioita, joita tulee ottaa huomioon kun 
ohjelmaa ollaan asentamassa asiakkaan ympäristöön. Steve McConnell 
(1998:236-237) on jaotellut asennusvaiheen tarkastuslistan viiteen eri 
osioon, joissa jokaisella osiolla on oma vastuuhenkilö: 

• Suunnittelijan vastuulle kuuluvat versiotietojen päivitys, 
virheenjäljitys- ja testauskoodin poisto sekä ohjelmavirheiden poisto 

• Testaajan vastuulle kuuluvat avoimien virheiden korjausten 
tarkastus, lopullisen kokoonpanon testaus, asennusohjelmien 
laatiminen ja asennuksen poistaminen 

• Julkistusryhmän vastuulle kuuluvat lopullisten tiedostojen 
listauksen jäädyttäminen, tiedostojen muokkauspäivien ja –aikojen 
yhdistäminen, lopullinen asennusmedian valmistelu ja tarkastus, 
virustarkastus, sekä kokoonpanon varmuuskopiointi ja alistaminen 
versionhallintaan 

• Dokumentointiryhmän vastuulla on tarkastaa ohjeistuksen versiot 
• Tuotepäällikön vastuulle, mahdollisesti lakimiehen avittamana, 

kuuluvat tekijänoikeus- ja lisenssiehtojen tarkistus sekä muut 
oikeudelliset asiat 

 
Kun uusi ohjelmisto on asennettu vanhan ohjelmiston päälle, tulee sen 
toimintaa verrata vanhaan järjestelmään sekä seurata ja arvioida uuden 
toimintaa jonkin aikaa, jotta löydettäisiin mahdollisia parannuskohtia. 
Mahdolliset parannuskohteet tulee tämän jälkeen dokumentoida huolellisesti 
ja siirtää havaitun parannuskohteen kriittisyydestä riippuen välittömästi 
toteutettavaksi tai myöhemmissä projekteissa tehtävään jatkokehitykseen. 

Ohjelmiston asennuksen jälkeen tulee lisäksi suorittaa hyväksymistestaus. 
Testin tarkoituksena ei ole löytää virheitä ohjelmasta, vaan osoittaa 
asiakkaalle, että ohjelma toimii kuten on tarkoitettukin ja täyttää asiakkaan 
sille asettamat vaatimukset. Normaalisti hyväksymistestauksen suorittaa 
asiakas omissa tiloissaan. 

Onnistuneen asennuksen ja hyväksymistestauksen jälkeen, mikäli myös 
ohjelmistoon liittyvät dokumentit ovat kunnossa, toimitus hyväksytään ja 
siitä tehdään hyväksymispöytäkirja, jonka sekä asiakas että toimittaja 
allekirjoittavat. Hyväksymisen jälkeen yleensä alkaa ohjelman takuuaika ja 
ohjelman käyttö voidaan aloittaa. (HYTT laatukäsikirja) 
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Multilabin muutosten asennus ja käyttöönotto 
Ajankohta, jolloin järjestelmän uusi ominaisuus asennetaan asiakkaalle, 
riippuu paljolti muutoksen luonteesta.  

• Muutos on normaalia tuotekehitystä ja se asennetaan asiakkaille 
seuraavan versiopäivityksen yhteydessä 

• Muutos on kriittinen korjaus ja se asennetaan heti kaikille 
asiakkaille. 

• Muutos on tiettyyn projektiin liittyvä, jolloin se asennetaan 
projektissa mukana oleville asiakkaille. 

 
Muutoksen asennus tehdään ensin asiakkaan koulutusalueelle ja kun se on 
saatu toimintakuntoon, sen jälkeen tehdään asiakkaan kanssa sovittuna 
ajankohtana päivitys tuotantoympäristöön. Käyttöönoton edellytys on, että 
käyttäjille on annettu koulutusta ja heille on toimitettu käyttöohjeet.   

Koulutusaluetta käytetään asiakkaiden koulutuksessa, jolloin on turvallista 
opetella käyttämään järjestelmää, kun käytetään ns. koulutustietokantoja.  
Koulutusaluetta käytetään myös uusien ohjelmamuutosten testauksessa.  

Mylabin laatukäsikirjassa on asennuksen tarkistuslista, jossa kuvataan 
asennuksen kulku asiakkaalle vaiheittain. Asennusvaiheen jälkeen 
asiakkaalla on koulutusalueella toimiva ja kenttätestattu järjestelmä sekä 
tuotantoalueella sama järjestelmäversio. 

Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen tuote on toimitettu asiakkaan 
ympäristöön ja se on testattu asiakkaan ympäristössä ja hyväksytty - 
hyväksymiskoe on suoritettu ja siitä pöytäkirja olemassa. 
Tuotantoympäristö on myös tarkistettu eli parametrit ja apurekisterit ovat 
kunnossa. (Mylab Laatukäsikirja) 

Käytännössä kuitenkin usein hyväksymismenettely tapahtuu sähköpostitse, 
eli asiakas ilmoittaa järjestelmän toimivan sovitulla tavalla.  

3.4 Versionhallinta 

Versionhallinnalla ei muutostenhallinnan yhteydessä välttämättä tarkoiteta 
asiakkaalle julkistettavien versioiden hallintaa, vaan pikemminkin ohjelman 
sisäisten, yksittäisten moduulien eri versioiden hallintaa. Moduuleista 
käytetään versionhallinnan yhteydessä myös nimitystä hallinta-alkio. 

Versionhallinta yleisesti ottaen viittaa versionhallintaohjelmistoon, jonka 
avulla voidaan sähköisessä muodossa olevasta arkistoida useita eri versioita 
ja toisaalta palauttaa aiemmin luotu versio. Yleisimmin versionhallintaa 
käytetään lähdekoodien versionhallintaan, mutta useimmilla 
versionhallintaohjelmistoilla voidaan versioida myös muuta dataa kuten 
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tekstidokumentteja, projektisuunnitelmia, kaavioita ja kuvia. (McConnell 
1998:75) 

Versionhallintaohjelmistolla voidaan myös suorittaa seurantaa siitä, miten 
paljon muutoksia mihinkin eri ohjelmamoduuleihin on tehty ja hyödyntää 
saatuja tietoja esimerkiksi tilastoinnissa. 

Versionhallinnan tarpeet ja käyttötavat vaihtelevat paljon. Joissakin 
organisaatioissa ollaan kiinnostuneita vain viimeisimmästä versiosta. 
Toisissa organisaatioissa taas ollaan kiinnostuneita lähes kaikkien eri 
versioiden tiloista, koska esim. eri asiakkailla saattaa olla eri versioita 
ohjelmistosta. 

Versionhallinnan tärkeimpänä tehtävänä muutostenhallinnan yhteydessä on 
toteutusvaiheessa taata se, että muutoksen tekijällä on stabiili työympäristö. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei tee muutoksen tekijän 
kanssa samanaikaisesti muutoksia samaan moduuliin tai muuta moduulia 
kertomatta ko. muutoksen toteuttajalle siitä. 

Toimivalla versionhallinnalla pyritään estämään myös muita 
ohjelmistokehityksen ongelmia, jotka syntyvät mm. seuraavista syistä: 

• Korjausta ei tehdä kaikkiin eri versioihin 
• Korjaus tehdään, mutta ei dokumentoida 
• Ohjelmaa ei testata kunnolla 
• Ohjelmistokokonaisuus kootaan vääristä tai vanhentuneista 

moduuleista 
• Ei tiedetä mikä versio asiakkaalla on ohjelmasta käytössä 

 
Versionhallintaohjelmiston avulla tulisi myös olla mahdollista tehdä 
järjestelmästä versioita (1.0) ja niistä revisioita (1.1, 1,2). Tarvittaessa tulisi 
vielä olla mahdollista haarauttaa eri variaatioita (1.2.1, 1.2.2) revisioista 
(Kuva 16)  

Yleisimmin versiopuu kuitenkin kasvaa lineaarisesti ja haaroittumista 
tulisikin välttää erityisesti peruskomponenttien osalta. Haaroittuneen 
versiopuun hallinnointi on nimittäin huomattavasti haasteellisempaa. Kun 
ohjelmiston versionhallinta on hyvin hoidettu, voidaan mikä tahansa 
järjestelmän versio koostaa koska tahansa. (Keto 2006) 
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Kuva 16: Esimerkki versiopuusta (Keto 2006) 

 

Multilabin versionhallinta 
Multilabin ohjelmistomoduulien versionhallinta on toteutettu TrackWare-
ohjelmistolla (Kuva 17). TrackWarea käytetään Multilabin tapaan pääte-
emulaattorin kautta. Tällä hetkellä Mylabissa käytössä oleva versio 
sovelluksesta on TrackWare Enterpise Edition v 3.5. 

TrackWare soveltuu Multilabin versionhallintaan sinällään hyvin, koska se 
integroituu suoraan Multilabissa käytettyyn InterSystemsin Studio –
sovelluskehitystyökaluun. TrackWare, samoin kun Multilab, on alun perin 
kehitetty M-ohjelmointikielellä. TrackWaren uusimmat versiot on siirretty 
InterSystemsin Caché-tietokanta- ja ohjelmointiympäristön päälle. 

 
Kuva 17: TrackWare -ohjelmisto 
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Kun Multilabiin halutaan tehdä muutos varataan muutettava rutiini 
TrackWaresta käsittelyyn toiminnolla DevTb–Routines-ResFuncs–
Reserve. Varaamisen yhteydessä kirjataan myös muutos tai syy miksi 
rutiini varataan. Kun rutiini on varattu käyttöön TrackWarella, voidaan sitä 
editoida Studiossa.  

Rutiinin ollessa varattuna on mahdollista, että joku muu kuin rutiinin 
varannut yrittää editoida samaa rutiinia. Tällöin Studiossa ilmoitetaan 
käyttäjälle, että rutiini on jo varattu jollekin toiselle. Vastaavasti, jos joku 
muu yrittää varata samaa rutiinia TrackWaressa ilmoitetaan, että rutiini on 
jo varattu jollekin toiselle 

Kun muutos on saatu valmiiksi, kirjastoidaan se TrackWaren toiminnolla 
DevTb-LibReqs-Request. Kirjastoinnin yhteydessä voidaan muokata 
vielä varatessa annettua varaamissyytä. Kirjastoinnin jälkeen muutos on 
talletettu versionhallintaan ja rutiini on vapaa varattavaksi uudelleen 
editointiin. 

3.5 Dokumentointi 

Muutosprosessin aikana syntyy varsin monia dokumentteja. Laajimmillaan 
ohjelmistoprojektiin liittyviä dokumentteja voi olla kymmeniä. 
Minimidokumentaatioonkin kuuluvat ainakin projektisuunnitelma, 
määrittelydokumentti (toiminnallinen määrittely), suunnitteludokumentti 
(tekninen määrittely) ja mielellään lisäksi ainakin testaussuunnitelma. 
Hyvätasoisessa laatujärjestelmässä dokumentaatio on huomattavasti 
laajempi 

Dokumenttien käyttötarpeet muutoksen toteutuksen aikana ovat ilmeiset, 
mutta myös sen jälkeen dokumenteille saattaa ilmentyä useita eri 
käyttötarpeita. Esimerkiksi järjestelmän jatkokehityksessä on varmasti hyvä 
tutkailla aiemmin vastaavasta aiheesta laadittua dokumentaatiota tai kun 
määrittelyt mahdollisesti muuttuvat on hyvä päivittää olemassa oleva 
dokumentaatio tai käyttää niitä uuden määrittelydokumentaation pohjana. 

Dokumenttien kokonaismäärän ollessa suuri, tulisi niiden hallintaan olla 
jokin järkevä systeemi, jotta ne löytyisivät tarvittaessa helposti ja mieluiten 
samasta paikasta (esimerkiksi ns. ylläpitokansiosta). Anttila kertoo 
kirjassaan (2001:3) dokumenttien hallinnan tai pikemminkin sen 
puuttumisen ongelmista mm. seuraavaa. 

Kasvanut dokumenttien määrä aiheuttaa lukuisia ongelmia niiden 
hallinnalle. Arviot toimistotyöntekijän käyttämästä ajasta 
dokumenttien etsimiseen vaihtelevat 5…50 % välillä 
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Huomattavaa tässä on, että pelkkään dokumenttien etsimiseen kulunut aika 
on valtavan suuri. Tätä aikaa voitaisiin tehokkaalla dokumenttien hallinnalla 
pienentää huomattavasti, josta seuraisi suoraan mahdollisesti merkittäviäkin 
säästöjä.  

Kysymys ei ole pelkästään ajansäästöstä. Dokumentaatio on yritykselle 
tärkeää pääomaa ja jos se on vain ihmisten päissä tai hajanaisesti 
tietokoneen kovalevyllä ei niistä ole paljoakaan yritykselle hyötyä, eikä 
tietoa saada siirrettyä uusille työntekijöille tehokkaasti. Työntekijät myös 
turhautuvat helposti, kun suuri osa työajasta kuluu tiedonhakuun ja 
manuaaliseen dokumenttien etsimiseen. 

 

Multilabin dokumentointi 
Kaikista Multilabin muutoksista tulee ohjelmistomuutosdokumentti, johon 
on kirjattu muutoksen määrittely, suunnittelu, dokumentointi ja testaus. 
Muutospyynnöt löytyvät Multilab-kehitystoiveet –kannasta. 

Ohjelmistomuutosdokumenttiin on mahdollista ja oikeastaan suotavaa 
tarvittaessa liittää dokumentointikohtaan erillisiä selventäviä dokumentteja. 
Tällaisia liitettäviä dokumentteja voivat olla esimerkiksi käyttöohje, joka on 
useimmiten rtf-muotoinen tekstidokumentti, ohjelman kulkua kuvaava 
vuokaavio, joka on laadittu esim. Microsoft Visiolla, kuvatiedosto tai pdf-
dokumentti.  

Ohjelmistomuutosdokumentteihin liitettyjä käyttöohjedokumentteja 
hyödynnetään viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan koostaa uuden 
asiakkaalle asennettavan version ohjekirjaa. Usein käyttöohjeet voidaan 
liittää suoraan sellaisenaan käyttöohjeeseen. Asiakkaalle annettavien 
käyttöohjeiden koostamisesta vastaavat Mylabissa sovellusasiantuntijat. 

Suurissa ohjelmistomuutoksissa laaditaan erilliset, tarkat dokumentit 
varsinaisesta muutospyynnöstä, toiminnallisesta määrittelystä, teknisestä 
määrittelystä sekä laaditaan yksityiskohtainen testaussuunnitelma. 

Tekniset dokumentit ja käyttöohjeet talletetaan Lotus Notesilla olevaan 
Dokumenttien valmistus –kantaan (Kuva 18), jossa sijaitsevat myös kaikki 
käyttöohjeet ja muut tarpeelliset oppaat. 
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Kuva 18: Dokumenttien valmistus -kanta 
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4 Yhteenveto 

Muutostenhallinta on sitä perusasiaa, jota missään nimessä ei tule 
laiminlyödä. Sen kannalta oleellista on, että muutostenhallintaprosessi on 
jaoteltu useampaan osa-alueeseen. Yksittäisenä suurena palasena 
muutostenhallintaprosessin hallinta ja määrittely on erittäin hankalaa. 
Pienempiin osiin jaoteltuna muutostenhallinta on huomattavasti helpompaa 

Jokaisella muutoksenhallinnan osa-alueella on oma tärkeä tarkoituksensa 
muutostenhallintaprosessissa ja niiden toimintamallit ja –periaatteet on 
kuvattu luvussa 3. Käytännössä jokaisesta osa-alueesta tulee tulla 
dokumentti, jossa kuvataan vaiheen tuloksia. Esimerkiksi määrittelyvaiheen 
tuloksena syntyy toiminnallinen määrittely. 

Multilab-järjestelmän muutostenhallinta noudattelee pääpiirteissään yleisesti 
hyväksi todettuja käytäntöjä. Vielä menestyksekkäämpää jatkoa ajatellen 
Multilabin muutoksenhallinnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
muutamiin asioihin: 

Dokumentaatioiden ulkoasu 
Nykyisellä tyylillä, kun käytettävät dokumenttipohjat ovat hyvin usein 
tyhjiä ja dokumentointiohjeistusta ei ole kovinkaan tarkasti määritelty, 
dokumenttien ulkoasu on varsin vaihtelevaa riippuen siitä kuka dokumentin 
on laatinut. Tämä hidastaa dokumenttien lukijan toimintaa ja hankaloittaa 
asian ymmärtämistä kuluttaen tehokasta työaikaa turhaan. Tämä asia olisi 
varsin helposti korjattavissa selkeällä dokumentointiohjeella eikä juuri 
hankaloittaisi dokumenttien laatimista. 

Vakioidut dokumenttipohjat 
Etenkin muutospyyntöjen kirjaamista ja niiden käsittelyä helpottaisi 
huomattavasti se, että kaikki kirjaisivat muutospyynnöt samalla tavalla 
Multilab-kehitystoiveet kantaan. 

Muutostoiveiden hallinta 
Koska muutostoiveita tulee monesta eri paikasta ja useille eri henkilöille on 
äärimmäisen tärkeää, että ne kirjataan välittömästi Multilab-kehitystoiveet 
kantaan. Muuten saattaa helposti käydä niin, että muutostoiveet hautautuvat 
muiden töiden alle. 

Muutostoiveiden priorisointi 
Koska muutostoiveita tosiaankin tulee useille eri henkilöille ja useilta eri 
asiakkailta, on muutosten priorisointi todella vaativaa. Helposti 
muutostoiveita käsiteltäessä pidetään itse ilmoitettuja muutoksia tärkeinä ja 
muiden kirjaamia muutoksia vähemmän tärkeinä.  
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Katselmoinnit 
Nykytilanne on se, että katselmointeja järjestetään varsin harvoin. 
Tehokkaammalla eri vaiheiden katselmoinneilla olisi mahdollista karsia 
loppuvaiheessa havaittuja virheitä jo aiemmin, jolloin niiden korjaamiseen 
kuluisi vähemmän aikaa ja rahaa 

Tilastointi 
Nykyisellään ainakaan kovin tarkkaa tilastointia tehdyistä muutoksista ei 
pidetä. Tarkemmalla tilastoinnilla olisi mahdollista paremmin arvioida sitä, 
paljonko vuodessa kuluu työaikaa muutoksiin. Tehokkaiden tilastojen avulla 
olisi vielä mahdollista kohdentaa tarkemminkin työajan käyttö, esimerkiksi 
minkä osa-alueen muutokset työllistävät eniten tai miltä asiakkaalta tulee 
eniten muutospyyntöjä 

 

Loppupohdiskelu 
Tavoitteina työtä tehdessäni oli löytää parannettava Multilab-ohjelmiston 
muutostenhallintamenettelystä sekä opinnäytetyön toimiminen oppaana 
Multilab-ohjelmiston muutostenhallintaan tutustuvalle. Lähdeaineistoa 
työhön löytyi kiitettävästi, joten omasta päästä ei tarvinnut asioita 
pahemmin keksiä 

Mielestäni onnistuin hyvin poimimaan keskeisiä asioita, joissa Multilabin 
muutostenhallintaprosessissa on vielä parannettavaa. Toisaalta taas työstä ei 
tullut erityisen ohjekirjamainen, mutta kyllä työn lukemalla varmasti saa 
hyvän kuvan muutostenhallintaprosessin nykytilasta. 
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Sanasto 

Funktio 
Yleisesti suoritettava toimintoja, joka on ohjelmoitu vain kerran, ja jota 
voidaan kutsua eri puolilta ohjelmaa 

Hematologia 
Hematologia on sisätautien toimialaan kuuluva erikoisala, joka tutkii ja 
hoitaa veritauteja. Hematologian alaan kuuluvia testejä tehdään kliinisissä 
laboratorioissa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. 

ITIL 
Informaation ja teknologian infrastruktuurikirjasto (eng. Information 
Technology Infrastructure Library, eli ITIL) on sarja konsepteja, käytäntöjä 
ja tapoja käytettäväksi informaatioteknologian projekteissa . ITIL ohjaa 
käyttämään vuosien aikana parhaaksi todettuja metodeja käytettäväksi 
organisaatioissa ja lyhyemmissä projekteissa. Käytäntöjä voidaan soveltaa 
IT-alan eri osa-alueilla ympäristön suuruudesta tai tarkoituksesta 
riippumatta. 

Kliininen kemia 
Kliininen kemia on lääketieteen osa-alue, jonka piiriin kuuluu erilaisten 
elimistön nesteiden (esimerkiksi veri, virtsa, selkäydinneste) analysointi 
käyttäen hyödyksi kemiallisia tekniikkoja. 

Laiteriippumaton 
Laiteriippumaton tarkoittaa sitä, että ei olla rajoituttu joihinkin tiettyihin 
laitteisiin vaan yhteensopivuus on taattu lähes kaikkien laitteistojen kanssa. 

Lausekattavuus 
Lausekattavuus = Suoritetut lauseet jaettuna ohjelman sisältämillä lauseilla. 
Lausekattavuus on 100% kun jokainen ohjelman lause suoritetaan vähintään 
kerran 

Proseduraalinen ohjelmointikieli 
Proseduraalinen ohjelmointikieli on kieli, jossa pääidea on käskyjen 
laittaminen peräkkäin. Ohjelmointi proseduraalisella tavalla on tehtävän 
jakamista osatehtäviin, ja näiden jakamista edelleen, kunnes tuloksena on 
niin yksinkertaisia tehtäviä, että ne voidaan suoraan kirjoittaa 
ohjelmariviksi. 
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Pseudokoodi 
Pseudokoodi on tietojenkäsittelytieteessä ohjelmointikielen tapaista koodia, 
jonka tarkoituksena on piilottaa eri ohjelmointikielten väliset syntaksierot ja 
jättää jäljelle vain algoritmin perusrakenne. Tämän etuna on se, että eri 
ohjelmointikielten taitajat pystyvät keskustelemaan keskenään ohjelmistojen 
algoritmeista, vaikka he eivät olisi koskaan tutustuneet toistensa käyttämiin 
ohjelmointikieliin. 

Skaalautuvuus 
Skaalautuvuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä käsitellä huomattavan 
suuriakin käyttäjiä tai järjestelmän valmiutta laajentua 

Spagettikoodi 
Spagettikoodi on usein käytetty termi sellaisesta ohjelmakoodista, jolla on 
monimutkainen ja sekava rakenne. 

Syntaksi 
Syntaksi eli lauseoppi tarkastelee luonnollisen tai formaalin kielen 
aakkoston merkkien yhdistelmiä (sanoja). Tietojenkäsittelytieteessä, etenkin 
ohjelmointikielten alalla syntaksiin kuuluu varattujen sanojen ja lauseiden 
tunnistus. 

Tietojärjestelmä 
Tietojärjestelmä on ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista 
ja ohjelmistoista koostuvaa järjestelmää, jonka tarkoituksena on tietojen 
käsittelyn avulla tehostaa tai helpottaa jotain toimintaa tai tehdä se 
ylipäätään mahdolliseksi. Käsitteenä tietojärjestelmä on siis laajempi ja 
monitahoisempi ilmiö kuin tietokoneohjelma tai ohjelmisto, joiden 
synonyyminä sitä usein käytetään. 

Tulkattava 
Tulkattava ohjelmointikieli tulkataan konekielelle ohjelman suorituksen 
aikana. 

Tyypitön 
Tyypitön ohjelmointikieli tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse huolehtia 
tietotyypeistä, kuten luvuista, merkkijonoista ja listoista, vaan 
komentotulkki huolehtii niistä 
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