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1 JOHDANTO 

Dokumenttienhallinta on tärkeä osa yrityksen toiminnallisuutta. Perinteisesti dokumentteja 

on arkistoitu paperisina, mutta nykyään arkistointia voidaan toteuttaa sähköisellä doku-

menttienhallintajärjestelmällä. Dokumentteja syntyy yrityksissä suuria määriä päivittäin, 

mikä edellyttää selkeää dokumenttienhallintaa tiedon löytymiseksi. Dokumenttien hakuun 

ja ajantasaisen tiedon löytymiseen käytetään päivittäin paljon aikaa.  

Dokumenttienhallintaan on tarjolla useita teknologiaratkaisuja, joita kutsutaan dokumentti-

hallintajärjestelmiksi. Dokumenttihallintajärjestelmät on tehty helpottamaan tiedon tallenta-

mista ja hakemista varten. Hyvin hallinnoitu ja konfiguroitu dokumenttienhallintajärjes-

telmä edistää yrityksen tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. 

Työn tarkoituksena oli tehostaa yrityksen dokumenttien hakua ja löytää ajantasaista tie-

toa. Dokumenttienhallinnan parantaminen helpottaisi uusien työntekijöiden perehdyttä-

mistä työtehtäväänsä, kun kaikki dokumentit on helposti löydettävissä määritetystä sijain-

nista. Tarkoituksena on rakentaa dokumenttienhallintajärjestelmä, joka helpottaa doku-

menttien löytämistä ja palvelee uusia tallennettuja dokumentteja tulevaisuudessa. 

Tässä työssä perehdytään M-Filesin käyttöönottoon ja konfigurointiin Kera Group Oy:ssä. 

Projekti on aloitettu syksyllä 2018 ja jatkuu keväälle 2019. 
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2 DOKUMENTTIENHALLINNAN TILANTEEN KARTOITUS 

Kera Group Oy on 1971 vuonna perustettu rakennusalan yritys, jonka asiantuntemus kes-

kittyy valoa läpäiseviin rakenteisiin ja paloturvallisuutta edistäviin savunpoistojärjestelmiin. 

Yrityksen päätuotteita ovat savunpoistoluukut (kuvio 1), kattovalokuvut, valokatteet, teras-

sit ja terassilasit. Kera Group Oy jakaantuu kahteen liiketoimintaan keskittyvään yksikköön 

Keravent ja Keraplast, joita kutsutaan liiketoimintayksiköiksi. Yrityksen liikevaihto on 24,8 

milj. euroa, ja se työllistää Orimattilan 10 500 m:n tuotantotiloissa yli 100 työntekijää. Kera 

Group Oy:llä on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. (Ke-

raGroup 2018a; KeraGroup 2018b; KeraGroup 2018c) 

 

 

KUVIO 1. Kuvakaappaus Kera Group Oy:n tuote savunpoistoluukku Orivent 51-m (RT-

kortti 2018.) 
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2.1 Lähtötilanne 

Kera Group Oy:ssä ja sen liiketoimintayksiköissä tulostetaan paljon dokumentteja ja tal-

lennetaan tiedostoja yrityksen omille palvelimille. Omille palvelimille on määritetty verkko-

levyasemia eri tarkoituksia ja käyttöperiaatteita varten. Dokumentteja arkistoidaan, niin 

paperisina, kuin sähköisinä dokumentteina. Yrityksessä käytetään Powered ERP-toimin-

nanohjausjärjestelmää, josta löytyy yrityksen tilauksiin ja tarjouksiin liittyvää tietoa. Verk-

kolevyt varmuuskopioidaan yrityksen palvelimille kerran viikossa. Useimmat työntekijät tal-

lentavat työskentelyynsä liittyviä dokumenttejaan työasemansa kiintolevyille, joita ei var-

muuskopioida. 

Yrityksessä ollaan ottamassa käyttöön M-Files-dokumenttienhallintajärjestelmää, joka toi-

misi yrityksen ensisijaisena tallennuspaikkana sähköisille dokumenteille. 

2.2 Tavoite 

Yrityksen johtoryhmä määritteli päätavoitteet M-Files-dokumenttihallintajärjestelmän doku-

menttihallinnalle: 

• dokumentin nopea ja helppo löytyminen 

• dokumentin helppo ja yksiselitteinen tallentaminen 

• dokumentin tiedon ajantasaisuuden varmistaminen 

• dokumentin suojausasetukset 

• dokumenttienhallinnan turvaaminen organisaation sijaisuus- ja muutostilanteissa. 

Dokumenttien nopea ja helppo löytyminen on riippuvainen loppukäyttäjien dokumenttien 

tallentamisesta dokumenttivarastoon. Tämä edellyttää henkilöstön kouluttamista ja ohjeis-

tamista dokumenttien tallennukselle. Loppukäyttäjän oikein tallennetuilla dokumenteilla 

saavutetaan dokumenttien nopea ja helppo löytyminen dokumenttienhallintajärjestel-

mästä. 

Rajatuilla metatiedoilla ja metatietojen näkyvyydellä helpotetaan dokumenttien tallenta-

mista dokumenttienhallintajärjestelmään. Yrityksen työntekijöillä on eri tehtäviä ja proses-

seja, jotka tulee huomioida heille näkyvässä metatietorakenteessa tallentamisen helpotta-

miseksi. Yksiselitteisen tallennustavan tulee palvella mahdollisimman hyvin kaikkia loppu-

käyttäjiä, mikä koulutetaan työntekijöille. 

Dokumenttienhallintajärjestelmässä tulisi löytyä vain ajantasainen tieto. Vanhentunut tieto 

löytyisi aina dokumentin historiasta versiohallinnasta, mikäli vanhentunutta tietoa on 
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tarvetta päästä tutkimaan. Loppukäyttäjiä koulutetaan tallentamaan aina vanhan tiedoston 

päälle, mikäli vanhempi vastaavanlainen tiedosto löytyy dokumenttivarastosta. 

Dokumenteille tulisi määrittää suojausasetukset palvelemaan loppukäyttäjien työnkuvaa. 

Loppukäyttäjien hakutulokset pitäisi rajata siten, että hakutuloksissa tulisi vain dokumentit, 

joita hän työssään tarvitsee, minkä myötä oikean dokumentin löytyminen helpottuu. Suo-

jausasetuksien nimetyillä käyttöoikeusluetteloilla helpotetaan loppukäyttäjän dokumentin 

tallentamista, jolloin dokumentin näkyvyys ja muokattavuus on osoitettu tietylle käyttäjä-

ryhmälle tai käyttäjille. 

Dokumenttienhallintajärjestelmään konfiguroidaan käyttäjäryhmät ja suojausasetukset, 

jotka turvaavat yrityksen organisaation dokumenttienhallinnan sijaisuus- ja muutostilan-

teissa. M-Filesin loppukäyttäjät määritellään käyttäjäryhmiin ja käyttäjäryhmiä varten mää-

ritellään omat suojausasetukset, jotka mahdollistavat näkyvyyden tietyille dokumenteille. 



5 

 

3 DOKUMENTTIHALLINTAJÄRJESTELMÄ JA OMINAISUUDET 

3.1 M-Files 

M-Files Oy (kuvio 2) on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisun do-

kumenttienhallintaan yrityksille ja organisaatioille. Dokumenttihallintajärjestelmän tiedosto-

jen haku perustuu metatietoihin ja suojausasetuksiin. Ohjelmisto näkyy resurssienhallin-

nassa verkkolevyasemana, mutta poiketen tavallisesta verkkolevyasemasta, ohjelmis-

tossa ei ole perinteistä Windows-kansiorakennetta, vaan oma käyttöliittymä tiedostojen 

hallintaa varten. (Wikipedia 2018.) 

 

 

KUVIO 2. M-Files (M-Files kuva 2018.) 

 

Käyttöönotossa valitaan M-Files-palvelimen asennustapa ja luodaan dokumenttivarasto, 

joka konfiguroidaan M-Files Admin-hallintatyökalulla yrityksen dokumenttienhallinnan ra-

kenteen mukaiseksi. M-Filesiin määritetään käyttäjät ja lisenssityypit, minkä jälkeen käyt-

täjät pystytään lisäämään luoduille dokumenttivarastoille, joilla on oma käyttäjähallinta. 

(M-Files Admin 2018.) 

Dokumenttivaraston konfigurointi perustuu enimmäkseen metatietorakenteiden määritte-

lyyn. Dokumenttivaraston metatietorakenteen määrittelyyn kuuluvat kohdetyypit, 
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luokkaryhmät, luokat, ominaisuudet ja suojausasetukset. Metatietorakenteella määritel-

lään dokumentin löytyminen ja näkyvyys dokumenttivarastossa. 

3.2 Dokumenttivarasto 

Dokumenttivarasto on dokumenttien ja muiden tiedostojen keskitetty säilytys- ja tallennus-

paikka, jota hallitaan M-Files Admin-työkalulla (kuvio 3) järjestelmävalvojan toimesta. M-

Files-palvelimeen voidaan lisätä useita dokumenttivarastoja eri käyttötarkoituksia varten. 

Jokaiselle dokumenttivarastolle määritetään oma metatietorakenne ja varaston käyttäjät, 

mikäli dokumenttivarasto on määritelty vain tietyille dokumenteille ja käyttäjille, ja se halu-

taan erottaa muusta dokumenttienhallinnasta. (M-Files Admin-työkalu 2018.) 

 

 

KUVIO 3. Kuvakaappaus M-Files Admin käyttöliittymästä 

 

Dokumenttivarastot lisätään käyttäjälle näkyväksi M-Files Desktop-asetuksista (kuvio 4). 

Dokumenttivarastoyhteyttä määrittäessä syötetään dokumenttivaraston nimi ja M-Files-

palvelimen tiedot (kuvio 5). Tunnistustiedoissa on oletuksena tämänhetkinen Windows-

käyttäjä, mikä antaa käyttöoikeuden dokumenttivarastoon vain työasemalla kirjautuneelle 

käyttäjälle ja dokumenttivarastoon kirjautuminen tapahtuu automaattisesti Windowsin 

käynnistyessä. (M-Files Desktop 2018.) 
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KUVIO 4. Kuvakaappaus M-Files Desktop-hallintaohjelmasta 

 

 

KUVIO 5. Kuvakaappaus dokumenttivarastoyhteyden määrityksestä 
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3.2.1 Metatiedot 

Metatiedoilla kuvataan dokumentin sisältöä ja sen ominaisuuksia, joiden avulla dokument-

teja voidaan hakea ja organisoida dokumenttivarastossa. Jokaiselle dokumenttivarastoon 

lisätylle dokumentille määritetään ominaisuudet ja suojausasetukset, jolloin dokumentti or-

ganisoituu M-Filesin dokumenttivarastoon ja oikean tiedon tai dokumentin löytäminen on 

helpompaa. (M-Files terminologia 2018.) 

Dokumentin ominaisuudet ja suojausasetukset määritetään täyttämällä metatietokortti (ku-

vio 6), kun se tallennetaan dokumenttivarastoon. Dokumentin tallentuminen dokumenttiva-

rastoon edellyttää pakollisten ominaisuuksien täyttämistä. Pakolliset täytettävät ominai-

suudet on merkitty *-merkinnällä. Metatietokortille voidaan määrittää tai lisätä ominaisuuk-

sia kuvaamaan dokumenttia tarkemmin, mikäli pakolliset ominaisuudet eivät kuvaa doku-

menttia riittävästi. (M-Files kohteen metatiedot 2018.) 

 

 

KUVIO 6. Kuvakaappaus metatietokortista 
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3.2.2 Luokat ja luokkaryhmät 

Luokat on suunniteltu nopeuttamaan kohteen metatietojen täyttämistä, mikä helpottaa 

kohteiden luokittelua ja parantaa yhdenmukaisuutta. Dokumentin metatietoihin tallennettu 

luokka helpottaa tiedon hakemista dokumenttivarastosta. Jokaisella luokalla on omat omi-

naisuudet, jotka määritellään M-Files Admin-työkalulla järjestelmävalvojan toimesta (kuvio 

7). Luokkaryhmiä käytetään luokkien ryhmittelyyn. Luokkaryhmään kuuluvat luokat tarken-

tavat ja helpottavat dokumentin luokittelua. (M-Files luokat 2018.) 

 

 

KUVIO 7. Kuvakaappaus luokan määrittämisestä 

 

3.2.3 Käyttäjätilit ja käyttäjäryhmät 

M-Files-palvelimelle määritetään käyttäjätilit ja lisenssit, minkä jälkeen luodut käyttäjätilit 

lisätään uusina käyttäjinä dokumenttivarastoille. Käyttäjätilejä määrittäessä on valittavissa 
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kaksi tunnistustapaa, joista toinen on Windows-tunnistus. Se tarkoittaa Microsoft Active 

Directory -palvelun hyödyntämistä, jolloin käyttäjätiedot päivitetään toimialueelta. Seuraa-

vassa kuviossa (kuvio 8) on valittu Windows-tunnistus. Toinen tunnistustapa on M-Files-

tunnistus, jolloin käyttäjän tiedot luodaan M-Files-palvelimelle. (M-Files käyttäjätilin omi-

naisuudet 2018.) 

 

 

KUVIO 8. Kuvakaappaus käyttäjätilin määrityksestä 

 

Käyttäjätilejä luotaessa määritetään käyttäjälle lisenssityyppi vaihtoehdoista (M-Files li-

senssit 2018.): 

• Ei lisenssiä 

• Nimetyn käyttäjän lisenssi 

• Yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi 

• Vain luku -lisenssi. 

M-Files-palvelimelle voidaan luoda käyttäjätilejä ilman lisenssiä. Organisaatiossa voidaan 

luoda uudelle työntekijälle käyttäjätili M-Filesiin ja määrittää lisenssintyyppi myöhemmin. 
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Käyttäjätilit sijaisuuksia varten kannattaa säilyttää. Käyttäjätilille määritetty lisenssi vapau-

tetaan ja käyttäjätili säilytetään M-Files-palvelimella seuraavaa sijaisuutta varten. 

Nimetyn käyttäjän lisenssit ovat käyttäjäkohtaisia lisenssejä. Jos käyttäjätilille on määri-

tetty nimetyn käyttäjän lisenssi, niin M-Filesia voidaan käyttää riippumatta muista käyttä-

jistä. Uloskirjautumista ei ole käyttäjätililtä vaadittu ja M-Filesia voidaan käyttää samanai-

kaisesti useammalla laitteella tai koneella. (M-Files lisenssit 2018.) 

Käyttäjätilille määritetty yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi perustuu lisenssin varaamiseen M-

Files-palvelimelta. Yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi varataan, kun käyttäjätili kirjautuu M-Fi-

lesiin. Lisenssin vapautus edellyttää käyttäjätilin kirjautumista ulos dokumenttihallintajär-

jestelmästä, jolloin lisenssi on muiden käyttäjätilien käytössä. (M-Files lisenssit 2018.) 

Vain luku -lisenssillä käyttäjätilillä on M-Files-palvelimella vain lukuoikeus dokumenttiva-

raston dokumentteihin. Lisenssityypillä rajoitetaan M-Filesin toimintoja, joka käytännössä 

estää dokumenttien tallennuksen ja muokkaamisen. (M-Files lisenssit 2018.) 

Käyttäjäryhmien luominen helpottaa dokumenttivaraston käyttäjähallintaa ja suojaus-

asetusten määrittämistä dokumenteille (kuvio 9). Yksittäisiä käyttäjiä voidaan yksilöidä tai 

yhdistää käyttäjäryhmiksi yhteisellä ominaisuudella ja käyttäjäryhmien avulla voidaan hal-

lita organisaatiossa tapahtuvia henkilöstö muutoksia. Käyttäjäryhmien näkyvyyttä voidaan 

hallita suojausasetuksilla, että keille loppukäyttäjille luotu käyttäjäryhmä on näkyvissä ja 

käytettävissä M-Files Desktopissa. Loppukäyttäjät voivat hyödyntää luotuja käyttäjäryhmiä 

suojausasetuksien mukautetussa määrittelyssä. (M-Files käyttäjäryhmät 2018.) 

 

 

KUVIO 9. Kuvakaappaus käyttäjäryhmän määrittelystä 
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Jos olemassa olevaan käyttäjäryhmään lisätään uusi käyttäjätili, niin lisätty käyttäjätili saa 

käyttäjäryhmälle määritetyt dokumentit näkyviin ja käyttöönsä, riippuen siitä miten tämä on 

määritelty suojausasetuksissa käyttäjäryhmän kohdalta ja millaisin oikeuksin. Vastaavasti 

jos käyttäjätili poistetaan käyttäjäryhmästä, niin käyttäjäryhmän dokumentit katoavat pois-

tetun käyttäjätilin käytöstä. 

3.2.4 Suojausasetukset 

M-Filesin suojausasetuksia voidaan määrittää monella tapaa, mikä vaikuttaa dokument-

tien näkyvyyteen, dokumentin metatietojen täyttämiseen tai käyttäjien/käyttäjäryhmien nä-

kyvyyteen. Suojausasetuksien määrittäminen tehdään M-Files Admin-työkalulla järjestel-

mävalvojan toimesta. Oletuksena kaikki dokumentit tulevat kaikille käyttäjille katseltavaksi 

ja muokattavaksi, ja dokumentin lisääjällä on täydet oikeudet dokumenttiinsa. Käyttäjiltä 

ja/tai käyttäjäryhmiltä voidaan myös rajata tietyn luokan tai ominaisuuden käyttöä. Meta-

tietokorttia täyttäessä loppukäyttäjä voi valita nimetyn käyttöoikeusluettelon tai räätälöidä 

suojausasetuksen. (M-Files kohteen suojausasetukset 2018.) 

Järjestelmänvalvoja voi luoda dokumenttivarastoon nimettyjä käyttöoikeusluetteloita (ku-

vio 10), jotka sisältävät tiettyjä käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä, ja millaiset käyttöoikeudet heillä 

on dokumenttiin. Luodut nimetyt käyttöoikeusluettelot voidaan rajata näkyväksi ja käytettä-

väksi tiettyjen käyttäjien ja/tai käyttäjäryhmien käyttöön. (M-Files käyttöoikeusluettelo 

2018.) 
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KUVIO 10. Kuvakaappaus nimetyn käyttöoikeusluettelon luomisesta 

 

Nimetty käyttöoikeusluetteloon määritetään suojausasetukset lisätyille käyttäjille ja käyttä-

järyhmille. Käyttäjäryhmälle valitut suojausasetukset koskevat kaikkia käyttäjiä, jotka on 

käyttäjäryhmään määritelty. Suojausasetuksien salliminen tietyillä valinnoilla sallii myös 

muitakin oikeuksia, esimerkiksi valinta ”Muokkaus” sallii myös ”Luku” oikeuden. Suojaus-

asetuksen sallittuja valintoja voidaan estää valitsemalla estä sarakkeesta halutut valinnat.  

Suojausasetuksissa valinta ”Kaikki” tarkoittaa, että käyttäjällä on täydet oikeudet doku-

menttiin. Valinta valitsee automaattisesti suojausasetuksista kaikki valinnat sallittaviksi. 

Valinta ”Muuta suojausasetuksia” tarkoittaa, että käyttäjä voi muokata dokumentin suo-

jausasetuksia. Valinta ”Poista” tarkoittaa dokumentin poistamista dokumenttivarastosta. 

Valinta ”Muokkaus” tarkoittaa dokumentin sisällön muokkaamista. Valinta ”Luku” tarkoittaa 

dokumentin lukuoikeutta, jolloin käyttäjä pääsee vain tarkastelemaan M-Filesiin lisättyä 

dokumenttia. 

Loppukäyttäjä voi muuttaa suojausasetuksia metatietokortin täyttämisen yhteydessä. Suo-

jausasetuksen räätälöinnissä loppukäyttäjät valitsevat käyttäjät ja/tai käyttäjäryhmät, ja 

määrittelevät millaiset oikeudet hän antaa dokumenttiinsa. Suojausasetusten räätälöintiä 

käytetään yleensä silloin, kun sopivaa nimettyä käyttöoikeusluetteloa ei löydy dokumen-

tille (kuvio 11). 
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KUVIO 11. Kuvakaappaus suojausasetuksien räätälöinnistä 

 

Järjestelmänvalvoja voi rajata luokkaryhmien, luokkien tai ominaisuuksien käyttöä käyttä-

jiltä ja käyttäjäryhmiltä (kuvio 12). Luokkaryhmien ja luokkien rajaaminen on tarpeellista, 

jos organisaatiossa on paljon erilaisia toimenkuvaan perustuvia loppukäyttäjiä, koska osa 

luokista saattaa olla loppukäyttäjälle tarpeettomia. Tällä tavoin helpotetaan loppukäyttäjän 

metatietokortin täyttämistä, kun häneltä löytyy vain tarpeelliset luokat ja ominaisuudet. 
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KUVIO 12. Kuvakaappaus luokan näkyvyyden ja käytettävyyden rajaamisesta 

 

3.2.5 Versiohallinta 

M-Files tallentaa jokaisen dokumenttiin ja metatietokorttiin tehdyn muutoksen, mikäli do-

kumentin tai metatietokortin muutokset tallennetaan muokkauksen jälkeen. Jokaisesta do-

kumenttiin liittyvästä tallennuksesta syntyy uusi versio. Dokumentin versiot käyttävät juok-

sevaa numerointia, joista dokumentin ensimmäinen versio on numero 1. Jokaiselle doku-

mentille syntyy tallennuksien myötä muutoshistoriaa, joita loppukäyttäjä pääsee tarkaste-

lemaan M-Filesissa, jos hänellä on oikeudet dokumenttiin. (M-Files versiohallinta 2018.) 

Versiohallinnalla päästään tarkastelemaan dokumentin muutoshistoriaa (kuvio 13). Muu-

toshistoriasta nähdään mitä muutoksia dokumentille on tehty ja vanhojen versioiden tar-

kastelu visuaalisesti on myös mahdollista. Jokaisesta uudesta versiosta tallentuu muutos-

historiaan metatietokortin ominaisuudet ja dokumentin sisältö. Versiohallinnassa pysty-

tään kommentoimaan dokumenttiin tehtyjä muutoksia tarkennukseksi. Dokumentin edelli-

nen versio pystytään palauttamaan versiohallinnan kautta takaisin, jos viimeisimpään 
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versioon on tallentunut väärää tietoa. Versiohallinnan kautta palautettu versio luo doku-

mentille uuden version. 

 

 

KUVIO 13. Kuvakaappaus versiohallinnan muutoshistoriasta 

 

Kuviossa 13 versiotapahtumia voidaan kommentoida klikkaamalla puhekuplaa muistutta-

vaa kuvaketta. Jokainen tallennettu kommentti luo dokumentista uuden version. Kaikki 

loppukäyttäjät, joilla on oikeudet dokumenttiin, voivat lisätä kommentteja. Kuvion 13 esi-

merkissä ei ole kommentteja. 

3.2.6 Haku 

Dokumenttien hakemisen suodatus perustuu dokumenttien sisältöön ja metatietoihin. Jo-

kaisen haun pääsee määrittelemään, että haetaanko haettava sana dokumentin sisäl-

löstä, metatiedoista vai dokumentin sisällöstä ja metatiedoista. M-Filesissa dokumenttien 

hakua voidaan tehdä pikahaulla, laajennetulla haulla tai hakemalla näkymien sisältä. (M-

Files suodatin 2018.) 

Pikahaku (kuvio 14) hakee dokumenttivarastosta kaikki dokumentit, joissa on maininta ha-

ettavasta sanasta. Pikahaku on helpoin ja yleisin tapa hakea tietoa dokumenttivarastosta, 

mutta haettavalla sanalla suodattuva dokumenttimäärä voi laajentua satoihin dokumenttei-

hin, jolloin oikean dokumentin löytyminen voi olla vaikeaa. 
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KUVIO 14. Kuvakaappaus pikahausta 

 

Laajennetulla haulla (kuvio 15) pystytään rajaamaan haettavaa asiaa dokumenttivaraston 

ominaisuuksilla. Laajennetussa haussa pääsee valitsemaan kaksi dokumenttivaraston 

ominaisuutta, joille määritellään hakuehto ja arvo. Tällä tavoin saadaan suodatettua 

hausta ylimääräiset dokumentit, jotka eivät vastaa laajennetun haun ominaisuuksia ja ha-

kuehtoja. 

 

 

KUVIO 15. Kuvakaappaus laajennetusta hausta 

 

Näkymien sisällä hakeminen asettaa dokumentin haulle valmiita hakuehtoja. Sitä voi pitää 

lisäominaisuutena hakuehdoille, koska haettavan asian voi tehdä näkymän sisällä pika-

haulla tai laajennetulla haulla. Jotta hakeminen tapahtuu näkymän sisällä olevista doku-

menteista, niin tulee valita haussa vaihtoehto ”Etsi tästä näkymästä” (kuvio 16). 

 

 

KUVIO 16. Kuvakaappaus dokumenttien hausta näkymän sisällä 
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3.2.7 Näkymät 

Näkymiä luomalla kohteita voidaan luokitella eri näkymiin niiden sisältämien metatietojen 

avulla. Näkymien luonti perustuu metatietojen määrittelyyn, jonka avulla tietyt dokumentit 

haetaan ja luokitellaan näkymään. Näkymien määrittelyllä säästetään aikaa päivittäisten 

yleisten dokumenttien haussa. Kaikki uudet dokumenttivarastoon lisätyt dokumentit tule-

vat näkymiin näkyväksi, mikäli se täyttää näkymälle määritetyt metatiedot. (M-Files näky-

män luonti 2018.) 

Näkymien visuaalinen puoli (kuvio 17) muistuttaa Windowsin resurssienhallinnan näköistä 

kansiorakennetta, mikäli näkymän kansiorakenteeseen liittyy useita ominaisuustasoja. 

Luodun näkymän rakenteeseen voidaan luoda myös uusia näkymiä, joille määritetään 

omat ominaisuudet (kuvio 18). Näkymät helpottavat myös dokumenttien tallennusta, mi-

käli dokumentin tallentaa M-Filesiin raahaamalla näkymän sisällä olevaan rakenteeseen, 

niin metatietokortin tiedot täyttyvät automaattisesti. 

 

 

KUVIO 17. Kuvakaappaus aloitusnäkymän näkymistä 
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KUVIO 18. Kuvakaappaus näkymän rakenteesta 

 

Järjestelmänvalvojat ja loppukäyttäjät voivat luoda näkymiä (kuvio 19) M-Filesiin. Järjes-

telmänvalvojan luomat näkymät voidaan tuoda kaikille loppukäyttäjille näkyviin tai rajata 

näkyvyys tietyille loppukäyttäjille suojausasetuksien määrityksellä. Loppukäyttäjän luomat 

näkymät näkyvät vain loppukäyttäjälle itselleen. 

 

 

KUVIO 19. Kuvakaappaus näkymän määrittelystä 
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3.3 Asennusvaihtoehdot 

M-Files Desktopin, M-Files Webin ja M-Files Mobilen käyttö on riippumaton siitä, minkä 

palvelimen asennusvaihtoehdon yritys on valinnut. M-Files tarjoaa kolme eri asennusvaih-

toehtoa palvelimen asennukselle: 

• konesalipalvelin 

• pilvipalvelin 

• hybridipalvelin. 

Konesalipalvelin sopii yrityksille, jotka ovat investoineet omiin palvelimiin ja järjestelmiin, 

joita käytetään oman palomuurin takana vaatimusten täyttämiseksi. Konesalipalvelinta 

voidaan käyttää turvallisesti myös yrityksen verkon ulkopuolelta VPN-yhteydellä tai käyttä-

mällä esijaettua avainta. (M-Files asennus 2018.) 

Pilvipalvelin M-Files Cloud Vault tarjoaa tiedonhallinnan ilman merkittävää pääomainves-

tointia ja resurssien lisäämistä. Pilvipalvelin toimii Windows Azure -alustalla tehostetulla 

kahdennuksella ja kolmannen osapuolen varmuuskopioinnilla. Yrityksen dokumentteja 

käytetään etänä ja palvelua hallitaan verkossa M-Filesin Cloud Vault Subscription Mana-

gement Portal ohjelmiston avulla järjestelmävalvojan toimesta. (M-Files asennus 2018.) 

Hybridipalvelin hyödyntää yrityksen palvelimia ja järjestelmiä, joka toimii myös yleisessä ja 

yksityisessä pilvessä tarpeiden mukaan. M-Filesin Cloud Vault voidaan integroida yrityk-

sen konesalijärjestelmiin ja konesalisovelluksena toimiva M-Files integroidaan yrityksen 

pilvipohjaisiin yrityssovelluksiin. (M-Files asennus 2018.) 

3.4 Integrointi 

M-Files integroituu useiden yleisten liiketoimintasovellusten kanssa. Integroinnit eri sovel-

luksiin on tehty dokumentin tallennuksen helpottamiseksi ja käyttömukavuuden vuoksi. 

Esimerkiksi Office 365 ohjelmistossa M-Filesin integrointi näkyy omana tallennuspainik-

keena (kuvio 20), jolloin dokumentti pystytään tallentamaan suoraan M-Filesiin. Käyttä-

mällä M-Filesin omaa tallennuspainiketta Wordissa, niin tallennusvaiheessa ruudulle il-

mestyy dokumentin metatietokortti täyttämistä varten. (M-Files Office integraatio 2018.) 
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KUVIO 20. Kuvakaappaus Office 365 Wordista 

 

M-Files integroituu Windows-käyttöliittymään, mikä mahdollistaa dokumentin tai tiedoston 

tallentamisen, ottamatta kantaa tiedoston formaattiin. Jokainen dokumentti voidaan tallen-

taa M-Filesiin klikkaamalla tiedostoa hiiren toisella näppäimellä ja valitsemalla ”Lisää M-

Filesiin…” (kuvio 21). Valikosta avautuu dokumenttivarastot, joihin loppukäyttäjällä on oi-

keudet tallentaa. 

 

 

KUVIO 21. Kuvakaappaus tiedoston lisäämisestä M-Filesiin 
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4 DOKUMENTTIHALLINTAJÄRJESTELMÄN KONFIGUROINTI 

4.1 Organisaatiorakenne 

Kera Group Oy:n organisaatio jakautuu kahteen liiketoimintayksikköön: Keravent ja Ke-

raplast. Liiketoimintayksiköt Keravent ja Keraplast jakautuvat useisiin osastoihin, jotka 

keskittyvät tiettyihin yrityksen tuotteisiin. Taloushallinnon palvelut, IT-tuki, sihteerit ja palk-

katoimihenkilöt kuuluvat yrityksen Kera Group Oy:n yleiseen toimintaan.  

Keravent-liiketoimintayksikkö keskittyy savunhallintaan ja jakautuu kahteen osastoon, sa-

vunpoistoluukut ja automaatiotekniikka. Keraplast-liiketoimintayksikkö keskittyy valoa lä-

päiseviin rakennustuotteisiin ja jakautuu neljään eri osastoon, kattovalokuvut, maata-

lousikkunat, muoviosien alihankinta ja terassituotteet. 

Jokaisella liiketoimintayksiköllä ja niiden osastoilla on omat työntekijät ja tehtävänsä orga-

nisaatiossa. Tehtäväalueisiin kuuluvat tuotanto, esimiehet, myyjät, suunnittelu, toimihenki-

löt, johtoryhmät ja johto. 

4.2 Määrittely yleisesti 

Dokumenttivarasto konfiguroidaan työnkuvan perusteella loppukäyttäjälle, jotta käytöstä 

saadaan loppukäyttäjälle mieluisa. Jokaiselle loppukäyttäjälle tulee vain dokumentit, joita 

hän työskentelyssään tarvitsee ja dokumenttien tallentamista helpotetaan konfiguroimalla 

useita nimettyjä käyttöoikeusluetteloita, jolloin työntekijän dokumentit tallentuvat vain tie-

tylle osalle organisaatiota. Metatietokortteihin pakotetaan syöttämään vähintään 2 - 3 omi-

naisuutta ja muutama vaihtoehtoinen lisäominaisuus. Dokumenttien tallennusta helpote-

taan konfiguroimalla riittävästi luokkia ja luokille määritellään tarpeelliset ominaisuudet. 

4.2.1 Käyttäjähallinta 

Yrityksen käyttäjähallinta konfiguroidaan ottaen huomioon loppukäyttäjän työtehtävät. 

Loppukäyttäjät määritellään työtehtävän perustein käyttäjäryhmiin, joissa viitataan osas-

toon ja liiketoimintayksikköön. Dokumenttivarastoon luodaan käyttäjäryhmät organisaa-

tiorakenteen mukaisesti. Käyttäjäryhmien määrittely voidaan nähdä erilaisina tasoina, joita 

voidaan sisällyttää muihin käyttäjäryhmiin. Käyttäjäryhmillä helpotetaan suojausasetusten 

konfigurointia ja dokumenttien tallennusta. 

Kuviossa 22 on hierarkkinen näkymä yrityksen käyttäjäryhmistä ja siitä, kuinka ne vaikut-

tavat toisiinsa. Hierarkian selkeyttämiseksi, kuviossa on esiteltynä Kera Group, 
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liiketoimintayksikkö Keravent ja Osasto 2. Samanlainen käyttäjäryhmä rakenne määritel-

lään myös liiketoimintayksiköstä Keraplast ja siihen kuuluvista osastoista. 

 

 

KUVIO 22. Hierarkkinen näkymä organisaation käyttäjäryhmistä 

 

1. Tasolla tehdyt muutokset vaikuttavat 5. tasoon saakka. 1. Tason käyttäjäryhmiin lisä-

tään työntekijät työnkuvan mukaisesti. Tähän tasoon tehdään organisaation henkilöstö 

muutokset. 1. Tason käyttäjäryhmät lisätään 2. tason käyttäjäryhmiin työnkuvan mukai-

sesti. 3. Tason käyttäjäryhmissä viitataan yrityksen liiketoimintayksikköön ja näihin lisä-

tään 2. tason käyttäjäryhmät osastojen mukaan, kuuluuko se liiketoimintayksikön toimin-

taan. Liiketoimintajohtaja määritellään 1. tason mukaisesti ja lisätään 3. tasolla sisäisesti 
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käyttäjäryhmiin kaikki ja toimihenkilöt. 4. Tason käyttäjäryhmissä on koko organisaatioon 

vaikuttavia työnkuvia, joihin määritellään työntekijät 1. tason mukaisesti. 3. Tason liiketoi-

mintayksikön toimihenkilöt ja tuotanto, lisätään 4. tason vastaaviin toimihenkilöt ja tuotanto 

käyttäjäryhmiin. 5. Taso on organisaation ylin taso, mihin liitetään 4. tason kaikki käyttäjä-

ryhmät. 

4.2.2 Suojausasetukset 

Dokumentin oletus suojausasetukseksi määritellään nimetty käyttöoikeusluettelo ”Vain mi-

nulle”. Suojausasetuksen avulla dokumentin näkyvyys ja muokkaus oikeudet ovat vain do-

kumentin tallentajalla. Tällä tavoin loppukäyttäjä joutuu määrittelemään suojausasetukset 

dokumenttiinsa, jotta se tulee halutuille henkilöille näkyväksi tai muokattavaksi. Nimettyjä 

käyttöoikeusluetteloita konfiguroidessa dokumentin tallentajalla on täydet oikeudet doku-

menttiinsa. Nimetyissä käyttöoikeusluetteloiden nimissä luku tarkoittaa vain lukuoikeutta ja 

muokkaus, että käyttäjillä on dokumentin muokkaus oikeudet. 

 

 

KUVIO 23. Koko organisaatiolla tarkoitetut nimetyt käyttöoikeusluettelot 

 

Kuvion 23 nimetyt käyttöoikeusluettelot tulevat organisaation kaikille käyttäjille käyttöön. 

Suurimmalla osalla loppukäyttäjistä on dokumentteja, joita halutaan vain jakaa johdolle tai 

johtoryhmälle. Koko organisaatiota koskevat käyttöoikeusluettelot luodaan yleistä tiedotta-

mista koko henkilökuntaa varten. 

 



25 

 

 

KUVIO 24. Osasto 2 malli nimetyistä käyttöoikeusluetteloista 

 

Kuvion 24 nimetyt käyttöoikeusluettelot määritellään jokaiselle osastolle. Kaikkia nimettyjä 

käyttöoikeusluetteloita ei määritellä koko osastolle näkyväksi. Esimerkiksi osaston myyjille 

määritellään näkyväksi käyttöoikeusluettelot, joissa viitataan myyjiin, toimihenkilöihin ja 

tuotantoon. 

 

 

KUVIO 25. Liiketoimintayksikön Keravent malli nimetyistä käyttöoikeusluetteloista 

 

Kuvion 25 nimetyt käyttöoikeusluettelot määritellään jokaisen liiketoimintayksikön osasto-

jen toimihenkilöille. Lähtökohtaisesti tuotantohenkilöstölle M-Files on tarkoitettu vain tie-

donhakemiseen, joten heille ei määritellä tallennusoikeutta missään nimetyssä käyttöoi-

keusluettelossa. 

4.2.3 Luokat 

Yrityksen yleisimmät tallennetuista dokumenteista konfiguroidaan luokka rakenne doku-

menttivarastoon (kuvio 26). Henkilöstön kanssa keskustellaan tarpeellisista luokista, joita 

dokumenttivarastoon pitäisi konfiguroida. 
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KUVIO 26. Alustava luokka konfigurointi dokumenttivarastoon 

 

Dokumenttihallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen konfiguroidaan lisää luokkia, joita 

nähdään tarpeellisiksi. Luokkajako tullaan myöhemmin jakamaan luokkaryhmiin tallenta-

misen helpottamiseksi. Luokkia konfiguroidessa määritellään suojausasetuksia siten, että 

mitä luokkia käyttäjäryhmillä on käytettävissä, jotta saadaan tarpeettomat luokat osalta 

käyttäjäryhmiltä pois. 
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4.2.4 Näkymät 

Näkymiä konfiguroidaan organisaation työnkuvien mukaisesti. Esimerkiksi myyjille luo-

daan myyntiä helpottavia näkymiä. Myyjiä varten dokumenttivarastoon konfiguroidaan 

myyntihinnastot, ostohinnastot, tekniset piirustukset, tuotetiedot ja myyntiehdot näkymät. 

Kuviossa 27 on esimerkki näkymästä, jonka yläreunassa nähdään näkymän hakemisto-

polku dokumenttivarastossa. Näkymän hakuehdot on määritelty suodattamaan ainoastaan 

osaston 2 hinnastoja. 

 

 

KUVIO 27. Näkymän suodatus tulos 

 

Näkymiin määritellään asetukset, jotka vastaavat näkymien otsikkoa ja suojausasetuksilla 

rajataan tietyt dokumentit näkymälle. Tällä tavoin saadaan karsittua näkymässä turhat do-

kumentit ja jäljelle jää vain omaa osastoa ja työnkuvaa koskevat dokumentit. 
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5 YHTEENVETO 

Tavoitteena oli konfiguroida dokumenttihallintajärjestelmä yrityksen Kera Group Oy:n do-

kumenttienhallinnan parantamiseksi. Dokumenttihallintajärjestelmänä käytettiin M-Filesia. 

Tavoitteisiin ei vielä olla päästy, koska dokumenttihallintajärjestelmää testataan ja konfigu-

roidaan vielä lisää. Dokumenttihallintajärjestelmä otetaan käyttöön huhtikuussa 2019. 

Työhön syvennyttyä uskon, että tavoitteisiin päästään. M-Files-dokumenttihallintajärjes-

telmä tuo enemmän etuja dokumenttienhallinnalle, kuin perinteisen verkkolevyaseman 

käyttäminen. 

Tällä hetkellä testailen ja konfiguroin uusia ominaisuuksia dokumenttivarastoon. Huoma-

sin dokumenttihallintajärjestelmän konfiguroinnin aikana, että dokumenttien suodatukseen 

ja näkyvyyteen voidaan vaikuttaa monella tapaa. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa 

dokumenttivaraston käyttöä loppukäyttäjille, jotta käyttöönotto onnistuisi helpommin. Hen-

kilöstön kanssa käydään vielä keskustelua, että millaisia toiveita heillä on dokumenttien-

hallinnalle. 

Jotta dokumenttivarasto palvelee yritystä, niin olemassa olevat tarpeelliset dokumentit tu-

lisi tallentaa dokumenttivarastoon. Yrityksen henkilöstö koulutetaan käyttämään M-Filesin-

dokumenttihallintajärjestelmää. Dokumenttien siirto M-Filesiin tapahtuu käyttöönoton jäl-

keen siten, että jos uutta dokumenttia tehdään tai verkkolevyasemalla käsiteltävää doku-

menttia muokataan, se tallennetaan suoraan dokumenttivarastoon. Tällä tavoin karsitaan 

myös turhia dokumentteja, joita ei enää tarvita.  

Dokumenttihallintajärjestelmän käyttöönoton ongelmaksi voi muodostua uusi tallennus-

tapa dokumenteille ja se, kuinka saada kaikki yrityksen henkilöt käyttämään dokumentti-

hallintajärjestelmää. Dokumenttivarastoon tallentaminen vie hieman enemmän aikaa me-

tatietokortin täytön vuoksi. Dokumenttivarastosta hakeminen ja tiedon löytyminen kärsii, 

jos metatietokorttia ei ole täytetty oikein. 

Dokumenttihallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen yrityksen henkilöstölle koulutetaan 

enemmän dokumenttivaraston käyttöä ja parannetaan M-Filesin käyttömukavuutta. Doku-

menttivaraston puutteita tai virheitä korjataan käyttäjäkokemuksien perusteella. 
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