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Organisaation kyky hallita käytössään olevia tuotteita ja järjestelmiä läpi koko niiden elin-

kaaren on toiminnan kannalta eräs sen ydinkyvykkyyksistä. Konfiguraationhallinta on arvoa 

lisäävää toimintaa ja se on keskeinen tekijä tuotteen elinkaareen liittyville muille proses-

seille. Järjestelmät ovat nykyisin monimutkaisia ja niiden elinkaarenaikainen muutostenhal-

linta vaatii täsmällisesti määritellyn toimintatavan jolla varmistetaan että tuotteen tiedot ja 

sen fyysiset komponentit sekä ominaisuudet ovat keskenään yhtäpitäviä. Tutkimuksen ta-

voitteena oli kehittää kohdeorganisaation konfiguraationhallintaan liittyviä prosesseja ja 

luoda käytännöntoimijoille ohjeistus, jolla konfiguraationhallinnan parissa työskentelevä 

pääsee paremmin prosessin sisälle.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa konfiguraationhallinnan nykytila kohdeorganisaa-

tiossa ja löytää sieltä hyviä käytäntöjä joita voisi levittää laajemmin käyttöön ja kehittää 

edelleen. Organisaation konfiguraationhallintaan liittyvää tietoa kerättiin useammalle eri 

menetelmällä aineistotriangulaatioon perustuen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena 

jonka teoreettisina viitekehyksinä toimivat tuotteen elinkaaren ja konfiguraationhallinnan lä-

hestymistavat. 

 

Konfiguraationhallinnan merkitys korostuu aloilla, joissa tuotteiden elinkaari on pitkä, tuot-

teet ovat monimutkaisia ja niiden toiminta voi aiheuttaa turvallisuuteen liittyviä riskejä. Te-

hokkaalla konfiguraationhallinnalla voidaan vähentää tuotteen välittömiä ja välillisiä elinkaa-

rikustannuksia, mutta ilman systemaattista panostusta toiminnan kehittämiseen ja resur-

sointiin tavoiteltuun tilaan on vaikea päästä. Konfiguraationhallinta on kiinteä osa projektin- 

ja laadunhallintaa ja sillä luodaan puitteet tuotteen kokonaisvaltaiselle elinkaarenhallinnalle. 
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Organization’s ability to control products and systems which they use through those life 

cycles is one of the organization’s core competences. Configuration management (CM) is 

value adding action and it is central factor to other processes which are related to product’s 

life cycle. The products are nowadays complex and changes to those during the life cycle 

need exactly defined procedures, which ensure that product information and it’s physical 

components as well as characteristics are together consistent. 

 

The aim of the study was to chart state of case organization’s configuration management 

and find best practices which could be spread wider in use and develop further. The infor-

mation of organization’s CM was collected in several ways based on material triangulation. 

The study was carried out as a case study, where theoretical approach was product life 

cycle management and configuration aspects. 

 

The importance of CM is emphasized in sectors where the life cycle of product is long, 

products are complicated and the use of those can cause safety risks. Efficient CM can 

reduce direct and indirect life cycle costs, bur without systematic investments to improve 

procedures and resources it is hard to reach desired state of CM. Configuration manage-

ment is integral part of project and quality management and it creates framework to prod-

uct’s comprehensive life cycle management. 
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1 JOHDANTO 

 

Tuotteen tai järjestelmän konfiguraationhallinta (Configuration management, CM) on nous-

sut yhä tärkeämmäksi osaksi elinkaaren aikaista toimintaa. Järjestelmät ovat nykyisin mo-

nimutkaisia sisältäen ohjelmistoja, elektroniikkaa, mekaniikkaa, niihin liittyviä dokumentteja 

sekä usein myös palveluita. Lisäksi järjestelmien elinkaari voi olla hyvin pitkä ja konfiguraa-

tio yleensä muuttuu sen aikana. Konfiguraationhallinnan tehtävänä on todentaa ja ylläpitää 

kaikki tuotteen tunnistetut ominaisuudet ja varmistaa niiden saatavuus tuotteen parissa toi-

miville osapuolille kaikissa elinkaaren vaiheissa. 

 

Tuotteen elinkaarenaikainen muutosten- ja konfiguraationhallinta on vaativa tehtävä, sillä 

nykyaikainen toimintaympäristö luo monia haasteita kokonaisuuden hallintaan. Verkostoi-

tunut, nopeasti muuttuva ja usein globaali toimintakenttä johtaa uusiin vaatimuksiin yrityk-

sen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden tekemiselle. Onnistuminen edellyttää selkeitä tavoit-

teita ja yhteistä näkemystä siitä miten tavoitteisiin päästään. 

 

Organisaation kyky hallita käytössään olevia tuotteita ja järjestelmiä on sen toiminnan ydin-

osaamisalueita. Konfiguraationhallinnalla tuotteiden ja järjestelmien kehitys, ajassa muut-

tuminen voidaan tehdä hallitusti ja tarkoituksen mukaisesti. Sen kautta organisaatio voi vai-

kuttaa oman toimintansa laatuun monilla tavoin. Konfiguraationhallinta on arvoa lisäävää 

toimintaa, mutta se on lähes poikkeuksetta arvostukseltaan vähäisempää kuin esimerkiksi 

laadun- tai projektin hallinta. Käytännössä kuitenkin kumpaakaan näistä toimista ei ole mah-

dollista tehdä ilman konfiguraationhallintaa. (Kidd & Burgess 2004, 498.)  

 

Tehokkaalla konfiguraation hallinnalla kyetään vähentämään välittömiä ja välillisiä elinjak-

sokustannuksia (Kosola 2007, 201). Huolellisesti toteutetulla konfiguraationhallinnalla yritys 

voi saada perustellut syyt muutosten tekoon ja arvioida niiden vaikutukset ennen kuin pää-

töstä muutoksista tehdään. Tehokas konfiguraationhallinta on olennainen osa järjestelmän 

tai tuotteen kehitysprojektin-, jatkokehityksen- sekä elinkaarenhallintaa. 

 

Tänä päivänä kehittyneet tekniset tuotteet sisältävät useissa tapauksissa ohjelmistoja, jotka 

käytännössä määrittelevät tuotteen toiminnallisuuden. Ohjelmistot ovat yhä laajempia ko-

konaisuuksia jotka muodostuvat eri komponenteista, sekä niiden välisistä rajapinnoista ja 

vaativat määritetyllä tavalla toimiakseen täsmälleen oikean konfiguraation. Ohjelmistojen 

osalta konfiguraation oikeellisuutta ei voi visuaalisesti havaita, ja tästä johtuen väärä konfi-

guraatio voi levitä laajalle ennen sen havaitsemista. Zellerin mukaan konfiguraationhallinta 
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(Configuration management, CM) on oppi kehittyvien järjestelmien organisoinnista ja hal-

linnasta. Konfiguraationhallinta pyrkii määräämään menettelytavat komponenttien ja niiden 

yhdistelmien tunnistamiseksi, julkistusten ja muutosten hallitsemiseksi, tuotteen tilan kirjaa-

miseksi, sekä tuotteen täydellisyyden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi. Tässä komponen-

teilla tarkoitetaan ohjelmistoalkioita, joita ovat muun muassa ohjelmatiedostot ja dokumen-

tit. (Ohjelmistojen versionhallinta, 2014.) 

 

1.1 Tausta 

 

Muutokset ovat alasta riippumatta tämän päivän tuotteille ja järjestelmille enemmin sääntö 

kuin poikkeus. Organisaatioille on tullut yhä enenevissä määrin tärkeäksi hallita muutoksia 

sekä ymmärtää muutosten vaikutus, niiden kustannukset ja riskit ennen kuin päätös muu-

toksesta tehdään. Konfiguraationhallinta on keskeisessä roolissa järjestelmän ja tuotteen 

elinkaaren eri vaiheissa tarjoten näkyvyyttä ja hallittavuutta toimintaan. Tehtyjen muutosten 

ja jopa yksittäisten osatuotteiden historiatietojen jäljitettävyys on joillain aloilla vaatimus, 

jonka toteutuksen varmistamiseksi on oltava tarkoin määritellyt menetelmät sekä tarvittavat 

resurssit ja työkalut.  

 

Konfiguraationhallintaa on tehty vuosikymmeniä, joskaan ei aina saman nimen alla. Termi 

konfiguraationhallinta ja sen prosessi on alun perin otettu käyttöön 1950 luvulla USA:n puo-

lustusministeriössä (Ali 2013, 252). Konfiguraationhallinta on prosessi jolla organisaatiot 

tukevat tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja käytönaikaisten tukitoimien johtamista. ISO 

10007  Quality management systems—Guidelines for configuration management (ISO, 

2003) määrittelee konfiguraationhallinnan seuraavasti: 

Konfiguraationhallinta on johtamistoiminto joka käsittää teknisen ja hallinnollisen ohjauksen 

tuotteen elinkaaren ajan, sen konfiguraatioyksiköt ja tuotteeseen liittyvät konfiguraatiotie-

dot. Konfiguraationhallinta dokumentoi tuotteen konfiguraation. Se tarjoaa menetelmät tun-

nistamiseen ja jäljitettävyyteen, tilatietojen saatavuuteen tuotteen fyysisistä ja toiminnalli-

sista ominaisuuksista ja pääsyn täsmälliseen ja oikeaan tuotetietoon kaikissa elinkaaren 

vaiheissa.  

 

Konfiguraationhallinta ei ole radikaali innovaatio joka mullistaa tavan kehittää ja ylläpitää 

järjestelmiä. Se on enemminkin sarja hyviä työskentelykäytäntöjä, joka auttaa hallitsemaan 

epävarmuutta ja muutosta, sekä lisää projektiin osallistuvien sitoutumista. (Ali & Kidd 2014, 

508.) Konfiguraationhallinnalla käsitellään tuotetietoa, joka on kehittynyt tuotteen elinkaaren 

aikana. Tämä tuotetieto pitää olla ajantasaisena ja oikeana eri toimijoiden käytettävissä 
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koko tuotteen tai järjestelmän elinkaaren ajan, jotta siitä saadaan lisäarvoa toiminnalle. Kon-

figuraationhallinta on tuotteen tai järjestelmän jakamista hallinnollisiin osiin, konfiguraatio-

yksiköihin, ja näiden osien hallintaa järjestelmän elinkaaren aikana (Kosola 2007, 403). 

Konkreettisesti ajatellen konfiguraationhallinta on sitä, että tuotteen dokumentit ja kom-

ponentit ovat yhdenpitäviä. Eli prosessin mukaan hyväksytyistä dokumentista selviää täs-

mälleen se mitä tuotteessa on fyysisinä ja toiminnallisina ominaisuuksina. 

 

Suunnittelun johtamisen kannalta konfiguraationhallinta on prosessi joka varmistaa että 

tuotteen konfiguraatiot ja projektin dokumentaatio ovat läpinäkyviä ja jäljitettävissä milloin 

vain monimutkaisen järjestelmän suunnittelu prosessin aikana. Tässä tapauksessa konfi-

guraationhallinnan tärkein vaatimus on hallita kehityksen aikaisen tuotemuutosten ja niiden 

suunnittelutiedon (suunnitelmat, projekti dokumentit) oikeellisuus projektin ajan. Teknisen 

suunnitteluprosessin kannalta konfiguraationhallinta käsittelee suunnittelun muuttujia (teho, 

paino, materiaali), tietoja joiden perusteella toteutetaan valmiin tuotteen ominaisuudet ja 

ulkomuoto. (Müller 2013, 189.)  

 

Konfiguraationhallinnan merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Globalisaatio, kiihtyvät 

innovaatiojaksot, poikkitieteellinen suunnittelu ja muuttuneet liiketoimintamallit vaikuttavat 

tuotteiden suunnitteluun. Nämä vaikuttavat myös konfiguraationhallintaan ja on useita syitä 

jotka johtavat tarpeeseen koko elinkaarenaikaiselle konfiguraationhallinnalle. Tärkeimpiä 

syitä on lisääntynyt järjestelmien monimutkaisuus, järjestelmäsuunnittelu, tuote-palvelu jär-

jestelmien (Product-Service Systems, PSS) liiketoiminta ja lakien tai viranomaisten mää-

räämät velvoitteet. (Müller 2013, 188.) Monimutkaiset järjestelmät ja liiketoimintamalli jossa 

yhdistyvät tuote ja palvelu vaativat toimiakseen kattavan konfiguraationhallinnan.  

 

Konfiguraationhallinta on integraalinen osa projektinhallintaa tuotteen kehitysvaiheessa (Ali 

& Kidd 2014, 509). Tuotteen kehityksen aikana muutokset ovat jatkuvia ja suunnitelmat 

muuttuvat mahdollisesti samanaikaisesti verkottuneessa ympäristössä. Lisäksi tuote tai jär-

jestelmä voi olla elinkaaren alkuvaiheessa pitkäänkin digitaalisessa muodossa dokument-

teina jolloin konfiguraation hallinta projektin aikana on olennaisen tärkeää. Ali & Kidd:n mu-

kaan projektien tehokas hallinta vaatii konfiguraationhallintaan johdonmukaisen ja toistetta-

van prosessin ja menetelmät projektien onnistumisen takaamiseksi. Konfiguraationhallinta-

prosessin, menettelytapojen ja toimijoiden tavoite on pitää kehityksen aikainen tietomassa 

eheänä hallitsemalla muutoksia tietojen hallintajärjestelmässä (Lindqvist ym. 2013, 174). 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeorganisaation konfiguraationhallintaan liittyvää 

prosessia ja luoda käytännöntoimijoille ohjeistus, jolla konfiguraatiohallinnan parissa työs-

kentelevä pääsee prosessiin paremmin sisälle. Työssä konfiguraationhallintaa tarkastellaan 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lähtökohdista, joten lähestymistapa on hankkivan ja 

ylläpitävän organisaation näkökannasta lähtevä, ei niinkään toimittajan tai valmistavan or-

ganisaation, joilla voi olla monelta osin erilainen tarve hallita konfiguraatioita. Saavutettuja 

tuloksia on tarkoitus käyttää uuden organisaation tuoteprojektien alkuvaiheissa konfiguraa-

tionhallinnan prosessien ohjaamiseen. Toisaalta tuloksia käytetään konfiguraationhallinnan 

toimintamallin yhtenäistämiseen käytännön tasolla uuden organisaation eri toimijoille.  

 

Tutkimus pyrki täydentämään nykyistä konfiguraationhallinnan ohjeistusta tarkastelemalla 

tutkittavan organisaation konfiguraationhallinnan nykytilaa. Tämän lisäksi tavoitteena oli 

laatia kysymyslista (tarkistuslista) konfiguraationhallintaa toteuttaville, joka tukee konfigu-

raationhallinnan prosessin suorittamista ja toimii sen kehittämisen työvälineenä. Tuloksia 

voidaan hyödyntää organisaation konfiguraationhallinnan prosessin koulutuksessa ja si-

säänajossa uudessa organisaatiossa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

Millaisella toimintatapamallilla konfiguraatiota voidaan hallita? 

Alatutkimuskysymykset: 

Millaisia konfiguraatiota organisaation toimintaan liittyy? 

Miten konfiguraatiota voidaan hallita? 

Miten konfiguraationhallinta vaikuttaa tuotteen elinjakson eri osien toimintaan? 

 

Tutkimuskysymyksen avulla selvitetään nykyinen konfiguraationhallinnan toimintatapa ja 

sen variaatiot eri tuotteiden tai järjestelmien osalta. Ensimmäisellä alatutkimuskysymyksellä 

määritellään erilaisten konfiguraatioiden muodot ja niiden erityisvaatimukset hallinnan 

osalta. Toisen alakysymyksen avulla selvitetään menetelmät ja työkalut joita konfiguraati-

onhallinnassa käytetään. Kolmas alakysymys keskittyy elinkaaren eri vaiheiden aiheutta-

miin vaikutuksiin konfiguraationhallintaan. Yhdessä tutkimus- ja alatutkimuskysymykset 

vastauksineen muodostavat tietomassan jolla tutkimusongelma ratkaistaan. 
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Tutkimus rajattiin kohdeorganisaation toteutuneen konfiguraationhallinnan ja tavoitetilan 

välisen eron selvittämiseen nykykäytäntöjen ja ohjeistuksen osalta. Aiheen laajuuden ja or-

ganisaation vastuulla olevien eri tuotteiden suuren määrä takia tutkimus rajattiin laajempien 

järjestelmäkokonaisuuksien tasalla jotta aineisto ei olisi liian pienipiirteistä, yksityiskohtaista 

ja kirjavaa. Tutkimuksella pyrittiin täydentämään kohdeorganisaation konfiguraationhallin-

taan liittyvää ohjeistusta niin että konfiguraationhallinnan prosessimalli saadaan laajemmin 

käyttöön. Saatuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää konfiguraationhallinnan koulutuksissa ja 

mahdollistaa sitä kautta organisaation oppiminen ja toiminnan kehittäminen. 

 

1.3 Työn rakenne ja toteutus 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Empiirinen tutkimusaineisto 

kerättiin yhden case organisaation sisältä rajatulta asiantuntijaryhmältä. Laadullisen eli kva-

litatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään tut-

kimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa on pyr-

kimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita, ei niinkään todentaa jo olemassa olevia väittämiä. 

(Hirsjärvi ym. 2008, 157.) Tässä tapauksessa tutkimuksella haettiin kuvaa kohde organi-

saation konfiguraationhallinnan nykyisistä käytännöistä, joita voi vertailla ohjeistettuun ta-

voitetilaan ja käyttää tuloksia avuksi organisaation toiminnan kehittämisessä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät ole välttämättä jä-

sennettävissä selkeisiin vaiheisiin, vaan esimerkiksi tutkimustehtävää ja aineistonkeruuta 

koskevat ratkaisut voivat muotoutua vähitellen tutkimuksen edetessä. Lähelle tutkittavaa 

kohdetta vievien aineistonkeruumenetelmien avulla tutkittava ilmiö avautuu vähitellen ja sa-

malla tutkimusmenetelmälliset ratkaisut täsmentyvät. (Kiviniemi 2015, 74.) 

 

Tutkimuksessa aineiston keräämisessä käytettiin triangulaatioon perustuvaa strategiaa. Tri-

angulaatio tarkoittaa sitä että samaa tutkimuskohdetta lähestytään eri menetelmin, jotka 

täydentävät toisiaan (Hirsjärvi & Hurme 2000, 39). Aineistotriangulaatiossa tutkimuksessa 

yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään (Eskola & Suoranta 2003, 69). Tutkitta-

vaa materiaalia kerättiin case organisaatiosta lähtökohtaisesti kyselyllä ja sitä täydennettiin 

haastatteluilla sekä dokumenttikatsauksin. 

 

Kuvassa 1 esitetyn tutkimusprosessin mukaisesti työn lähtökohtana oli tutkimusongelma, 

josta, laadittiin tutkimuskysymys ja sen alakysymykset. Tutkimus rajattiin kohdeorganisaa-

tion kanssa yhteistyössä sen kannalta eniten mielenkiintoa herättäviin selvitettäviin asioihin. 
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Teoreettinen viitekehys toimi perustana empiirisen aineiston keräämisessä käytetyn kyse-

lyn laadinnassa. Teoreettinen ja empiirinen osuus tukivat toisiaan tutkimuksen aikana täy-

dentäen kokonaiskuvaa tutkittavasta aiheesta. Teoreettista aineistoa ja empirian tietoja so-

veltaen saatiin lopputuotoksena tutkimuksen tulokset. 

 

 

 

Kuva 1 Tutkimusprosessi 

 

Teoriaosassa kuvataan tutkittavaan aiheeseen liittyviä käsitteitä kolmessa eri osassa. En-

simmäisessä osassa käsitellään konfiguraationhallinnan standardeihin ja ohjeisiin perustu-
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via käsitteitä ja esitellään konfiguraationhallinnassa käytetty prosessi. Toisessa osassa kä-

sitellään tuotteen elinkaaren malli, siihen liittyvät toimijat sekä elinkaarenhallintaan liittyviä 

käsitteitä. Viimeisessä teoriakappaleessa esitellään tuotteen elinkaaren- ja konfiguraation-

hallinnan keskinäinen suhde, elinkaarenaikainen konfiguraationhallinnan malli. 

 

Empiirisessä osassa kuvataan tutkittava organisaatio ja siinä lähiaikoina tapahtuneet or-

ganisatoriset muutokset, jotka vaikuttavat tutkittavaan aiheeseen. Samoin tässä osassa esi-

tetään kohdeorganisaation ohjeistuksen mukainen konfiguraationhallintamalli. Lisäksi ku-

vattaan tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja kerätty aineisto sekä arvioidaan sen luotet-

tavuutta. Tutkimuksen perusteella tehdyt havainnot esitellään tuloksissa. 

 

Johtopäätöksissä arvioidaan tehtyä tutkimusta, kerrotaan saavutetuista tuloksista ja teh-

dään niihin perustuen johtopäätökset. Lisäksi esitetään teorian ja empiirisen aineiston yh-

distelmänä saadut vastaukset esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tässä osassa esitetään 

myös ehdotuksia kohdeorganisaation toiminnan kehittämiseksi. 
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2 KONFIGURAATIONHALLINTA 

 

Tässä osassa tarkastellaan miten standardeissa ja kirjallisuudessa konfiguraationhallinta 

on määritelty. Lisäksi tarkastellaan prosessia jolla konfiguraatiota hallitaan. Konfiguraation-

hallinta voidaan nähdä kokoelmana työkaluja, tekniikoita ja kokemusperäisiä käytänteitä, 

joita voidaan käyttää vähentämään tuotteen elinkaaren aikaisia kustannuksia ja kehittä-

mään toiminnan laatua. Konfiguraationhallinta on johtamisen työkalu jonka avulla määritel-

lään tuote ja hallitaan tuotteessa elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia. AS9001C stan-

dardin mukaan konfiguraationhallinta on osa laadunhallintaa ja sen tavoite on vahvistaa 

asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa että asiakasvaatimukset saavutetaan (AS 9100C 2009, 

5). 

 

Konfiguraationhallinta on otettu alun perin käyttöön 1950 -luvulla USA:n puolustusministe-

riön toimesta ohjusjärjestelmän tietojenhallintaan. Tarve konfiguraationhallintaan oli tällöin 

tutkimuksissa havaitut puutteet tiedon täsmällisyydessä ja muutosten hallintaan liittyvissä 

asioissa (Kidd & Burgess 2004, 499). Samankaltaista lähestymistapaa kehitettiin 1980 – 

luvulla ohjelmistojen kehityksen työkaluksi (Lindquist ym. 2013, 174). Enemmin kaupallisille 

toimialoille konfiguraationhallinta laajentui 1990 – luvulla, jolloin pyrittiin konfiguraationhal-

linnan avulla johtaa tuotteen elinkaaren aikaista tietoa ja järjestelmän tilaa. Näihin aikoihin 

julkaistiin ensimmäinen ohjeistus standardin muodossa konfiguraationhallinnasta (ISO-

10007,1997). Tämä perustui pitkälti ilmailualan vaatimuksiin ja standardeihin. (Ali & Kidd 

2014, 509.) Konfiguraationhallinta on otettu käyttöön ensimmäiseksi aloilla joissa turvalli-

suus ja määräyksiin tai lakiin perustuva valvonta ovat olleet tärkeässä asemassa, kuten 

ilmailu- ja ydinvoimateollisuus sekä puolustusvoimat. 

 

Konfiguraationhallintaan liittyviä käsitteitä on kuvattu useissa eri standardeissa ja vaatimus-

dokumenteissa. Konfiguraationhallinta on erityisen korostetussa roolissa ilmailuteollisuu-

dessa ja puolustusvoimissa, joiden toimesta on laadittu paljon ohjeistusta aiheeseen. Stan-

dardi ISO-10007 määrittelee konfiguraationhallinnan käsittävän tekniset ja organisaation 

toimet konfiguraation tunnistamiseksi, ohjaamiseksi, valvomiseksi ja auditoimiseksi. Stan-

dardi AS9100 on tarkoitettu organisaatioille, jotka suunnittelevat, kehittävät ja/tai tuottavat 

ilmailun, avaruusteknologian tai puolustusteollisuuden tuotteita (AS 9100C 2009, 7). 

NATO:lla on oma AQAP – laadunvalvontajärjestelmä, joka edellyttää konfiguraationhallin-

taan liittyvien toimintojen suunnittelua ja toteutusta. NATO standardi STANAG 4159 ohjeis-

taa materiaalin konfiguraationhallintaa monikansallisissa yhteistyöprojekteissa. Lisäksi 

NATO:lla on edellä mainitusta standardista johdetut konfiguraationhallinnan vaatimukset 
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(ACMP 1-7, Allied Configuration Management Publications) toimintajärjestelmille sekä han-

kinnoissa noudatettaville menettelyille.  Eri toimialojen ja standardien käyttämät käsitteet ja 

nimitykset poikkeavat joiltain osin toisistaan, mutta tavoitteet konfiguraationhallinnalle ja 

sen perusolemus on saman kaltainen toimialasta riippumatta. (Kosola 2007, 197.)  

 

2.1 Konfiguraationhallinnan tavoite 

 

Konfiguraatio voidaan kuvata olevan tuotteen vaatimusten mukaiset toiminnalliset ja fyysi-

set ominaisuudet, siten kun ne on määritelty (as-designed) teknisissä dokumenteissa ja 

myöhemmin valmiissa tuotteessa toteutettu (as-built) (PVLOGL 2015). Konfiguraationhal-

linnan tavoite on saada aikaan muodollinen ja toistettava menettely tuotteen teknisille omi-

naisuuksille. Tavoitteeseen pyritään määrittelemällä tuotteen perustasot sekä hallinnollisilla 

menettelyillä kuten muutosten hallinta- ja dokumenttien ylläpitoprosessilla. Konfiguraation-

hallinta käsittää toiminnalliset sekä fyysiset määrittelyt. Sen avulla tunnistetaan muutosten 

mahdolliset vaikutukset toiminnallisiin ominaisuuksiin (toistettava suorituskyky, luotetta-

vuus, laatu) ja fyysisiin ominaisuuksiin (vaihtokelpoisuus, yhteensopivuus). Konfiguraation-

hallinnalla pyritään teknisten ja organisatoristen toimintojen hallintaan sekä tuotteen että 

konfiguraatiotietojen osalta koko elinkaaren ajan. 

 

2.2 Konfiguraationhallinnan vaiheistus 

 

Tässä kappaleessa kuvataan konfiguraationhallintaan liittyvät toimenpiteet. Standardin 

AS9100C:n mukaan organisaation pitää luoda, toteuttaa ja ylläpitää konfiguraationhallinta-

prosessi, joka pitää sisällään konfiguraationhallinnan suunnittelun, konfiguraation tunnista-

misen, muutosten hallinnan, konfiguraation tilakirjanpidon ja konfiguraation auditoinnin ky-

seiselle tuotteelle soveltuvin osin (AS 9100 2009, 16). 

 

Konfiguraationhallinta prosessin pitää keskittyä asiakkaan tuotteelle asettamiin vaatimuk-

siin ja sen pitää ottaa huomioon asiayhteys missä sitä käytetään. Konfiguraationhallintapro-

sessi pitää olla seikkaperäisesti esitetty konfiguraatiohallintasuunnitelmassa. Siinä pitää 

olla kuvattuna kaikki projektille tunnusomaiset toimintatavat tai niiden sovellukset tuotteen 

elinkaaren ajan. (ISO 10007:2003, 3.) 

 

Kuvassa 2 on esitetty MIL-HBK-61B:n mukainen konfiguraationhallinnan toimintamalli, joka 

muodostaa yleisnäkymän koko konfiguraationhallinta prosessiin ja kuvaa eri toimintojen 
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suhteita prosessin sisällä. Toimintokaavio on IDEF0 (Icam DEFinition for Function Mode-

ling) mallin mukainen, ja sillä kuvataan konfiguraatiohallinta prosessia ja tiedon (data) kul-

kua prosessissa. IDEF0 malli perustuu yksinkertaiseen muotosääntöön, jossa jokainen toi-

minto kuvataan suorakaiteen sisään kirjoitetulla nimellä. Toimintoon liittyvät syötteet (input) 

kuvataan vasemmalle sivulle tulevilla nuolilla, ja toiminnon ulostulot (output) esitetään läh-

tevinä nuolina suorakaiteesta oikealle. Toimintoa ohjaavat tekijät kuvataan nuolina suora-

kaiteen yläpuolelta ja mekanismi jolla toiminta toteutetaan alapuolelta. (IDEF0, Wikipedia, 

2014.)  

 

 

Kuva 2. Ylätason konfiguraationhallinnan toimintamalli (MIL-HBK-61B) 

 

Kuvassa 2 vasemmalla ylimpänä oleva konfiguraationhallinnan johtaminen ja suunnittelu 

on koko toiminnan ydin. Tämä toiminto saa alkusyötteen siinä vaiheessa kun tuotteen ke-

hitys päätetään aloittaa. Muita syötteitä saadaan tuotteen elinkaaren aikana jos tuotteen 

kokoonpanoa muutetaan ja konfiguraatioon tulee lisää toiminnollisuuksia tai fyysisiä osia. 

Toisaalta konfiguraation tilakirjapidon kautta voidaan saada perusteita muuttaa suunnitel-

maa. Ulostulona johtamisen ja suunnittelun lohkosta saadaan dokumentoitu konfiguraati-

onhallinta prosessi ja konfiguraationhallintasuunnitelma. (MIL-HBK-61B 2002, 4-3.) 
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Konfiguraationhallintasuunnitelma (Configuration Management Plan) on suunnitelma, jolla 

ohjataan konfiguraationhallintaa. Se pitää laatia hyvissä ajoin tuotteen tai järjestelmän 

suunnitteluvaiheessa, ja se on osa tuotteen elinkaarenhallintaa (Product Lifecycle Manage-

ment, PLM). Konfiguraationhallintasuunnitelman pitää olla yhdenmukainen tuotteen vaati-

musten kanssa. Suunnitelma kuvaa organisaation ja menettelytavat joita käytetään tuotteen 

tai järjestelmän toiminnallisten tai laitteiston ominaisuuksien konfiguraationhallintaan 

(ACMP-1 2007, 1).  Suunnitelma tulee kattaa koko tuotteen elinkaaren ajan määrittelystä ja 

suunnittelusta aina hylkäykseen tai käytöstä poistoon asti. Konfiguraationhallinnan toteut-

tamiseksi tehtävät, suunnitelman mukaiset, standardeissa määritellyt toiminnot on esitelty 

seuraavassa kappaleessa. 

 

2.3 Konfiguraationhallinnan toiminnot 

 

Konfiguraationhallinta on toiminnallisten ja fyysisten ominaisuuksien ja niiden muutosten 

vakioitua hallintamenettelyä. ISO 10007:2003 standardi antaa ohjeita konfiguraationhallin-

nan läpivientiin organisaatiossa koko tuotteen elinkaaren ajan. Se kuvaa konfiguraationhal-

linnan vastuut ja vastuulliset, prosessin ja suunnittelun, kuin myös siihen liittyvät toiminnot. 

Hallintamenettely on jaettu neljään eri toimintoon jotka on kuvattu taulukossa 1 (Stark 2015, 

136). 

 

Taulukko 1. Konfiguraationhallinnan toiminnot 

Nimi Toiminto 

Konfiguraation tunnistami-

nen (Configuration Identifi-

cation) 

tuoterakenteen määrittäminen, konfiguraatioyksiköiden 

valitseminen, niiden dokumentointi, rajapintojen ja muu-

tosten hallinta sekä tunnistenumeroiden tai – merkkien 

luominen 

Konfiguraation ohjaus (Con-

figuration Control) 

hallitaan konfiguraatio yksikön muutoksia sen jälkeen kun 

konfiguraatiodokumentit ovat muodollisesti hyväksytty ja 

otettu käyttöön 

Konfiguraation tilakirjanpito 

(Configuration Status Ac-

counting) 

on muodollinen tallennus- ja raportointimenettely vahvis-

tetun dokumentaation ylläpitoon, muutosehdotusten tila 

ja hyväksyttyjen muutosten toteutuksen tila 

Konfiguraation auditointi 

(Configuration Audits)  

tapahtuma jolla todennetaan että konfiguraatioyksikkö 

vastaa sen konfiguraatiosta olevaa dokumentaatiota 
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2.3.1 Konfiguraation tunnistaminen 

Konfiguraation tunnistaminen on konfiguraationhallinnan ensimmäinen vaihe, jolloin määri-

tellään hallinnan tasot. Konfiguraation tunnistaminen määrittelee toiminnalliset ja fyysiset 

ominaisuudet konfiguraatioyksikölle riittävällä tarkkuudella, niin että se voidaan valita ja 

kohdistaa siihen tehtävät toimet kuten kehittäminen, testaus tai hyväksyntä (ACMP-2, 1). 

Tunnistetietoina konfiguraatioyksikölle voi olla esimerkiksi tuotteen nimike, osakokonaisuu-

den nimi tai erillinen merkintä. Tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden takaamiseksi organi-

saation on yksilöitävä tuotokset sopivin keinoin, siten kun se on tarpeellista tuotteiden ja 

palvelujen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi (SFS-EN ISO 9001:2015, 25). 

 

On olennaisen tärkeää että konfiguraationhallinnan tasot ovat yhdenmukaisia vaatimusten-

hallinnan kanssa. Näin saadaan kehitysvaiheen vaatimukset liitettyä lopullisen toiminteisiin 

ja fyysisiin ominaisuuksiin eli hallittavaan konfiguraatioon. Kehitysvaiheen vaatimusten seu-

ranta muuttuu konfiguraationhallinnaksi. Konfiguraationhallinta luo tuotteesta tai järjestel-

mästä selkeän rakenteen johon vaatimukset liitetään. Tätä kautta saadaan päättäjille tietoa 

siitä mihin kaikkeen eri vaatimusten muuttaminen vaikuttaa ja miten järjestelmän suoritus-

kykyä voidaan jatkossa ylläpitää ja kehittää. (Kosola 2007, 200.) 

 

2.3.2 Konfiguraation ohjaus 

Konfiguraation ohjauksella hallitaan ja ohjataan tuotteen tai järjestelmän muutosten suun-

nittelua, toteutusta ja käyttöönottoa järjestelmän elinjakson aikana. Konfiguraation ohjaus 

on systemaattista muutostarpeiden tunnistamista, muutosten hyväksymistä tai hylkäämistä, 

muutosten toteuttamista konfiguraatioyksiköihin ja niiden dokumentteihin sekä muutosten 

toteuttamisen ja käyttöönoton todentamista (ACMP-6, 3). Muutosten hallinta vaatii doku-

mentoidun prosessin, jonka kautta kaikki muutokset etenevät ja tästä johtuen se on konfi-

guraationhallinnan yleisimmin tunnistettu osio (Kidd & Burgess 2004, 502). 

 

Sen jälkeen kun tuotteen konfiguraatiolla on hyväksytty perustaso kaikki muutokset pitää 

tehdä kontrolloidusti. Muutosten hallintaprosessin pitää huomioida muutoksen vaikutus 

tuotteeseen, asiakasvaatimuksiin ja konfiguraation perustasoon (ISO 2003, 4). ISO 

10007:2003 standardin mukaan muutosten hallinta sisältää seuraavat toimet 1) muutoksen 

kuvaus, hyväksyntä ja rekisteröinti (tallennus), 2) muutoksen kategoria monimutkaisuuden, 

resurssien ja aikataulutuksen suhteen, 3) muutoksen vaikutukset sekä 4) kuvaus siitä 

kuinka muutos toteutetaan ja testataan. Kaikki muutokset pitää esitellä muutos ehdotuk-

sena (Engineering Change Proposal, ECP) ja hyväksyä konfiguraationhallintaa ohjaavassa 
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päättävässä elimessä (ACMP-3, 2).  Muutoksen hallintaa voidaan keventää luokittelemalla 

muutokset eri kategorioihin, joilla on oma hyväksyntämenettely sen mukaan miten suuresta 

muutoksesta on kysymys (Kidd & Burgess 2004, 502). 

 

2.3.3 Konfiguraation tilakirjanpito 

Konfiguraation tilakirjanpito on muodollinen menettely jolla ylläpidetään tietoa konfiguraa-

tion vahvistetun perustason ja siihen kohdistuvien muutosten tilasta (PVLOGL 2015 ). Kon-

figuraation tilakirjanpito mahdollistaa organisaation tarkastella tuotteen konfiguraatiota 

missä vaiheessa elinkaarta hyvänsä. Se on keino jolla yritys varmistaa että sen tuotetieto 

ja dokumentaatio ovat yhdenmukaiset. (Kidd & Burgess 2004, 502.) ISO 10007:2003 täh-

dentää että konfiguraation tilikirjanpidon tuloksena syntyy rekisteri tuotetiedoista, tuotteen 

konfiguraatiosta ja sen muutoksista. Lisäksi tilakirjanpidon avulla saadaan raportteja jotka 

sisältävät tuotteen konfiguraation tiedot, listan konfiguraatioyksiköistä, nykyisen revision ti-

lan ja muutoshistorian. Organisaation on tunnistettava tuotostensa tila seurantavaatimusten 

suhteen kaikissa tuotteen tuottamisvaiheissa (SFS-EN ISO 9001:2015, 25). 

 

2.3.4 Konfiguraation auditointi 

Ennen kuin konfiguraatio hyväksytään, se tulee auditoida. Konfiguraation auditointi tarkoit-

taa ennen uuden konfiguraation vahvistamista pidettävää katselmusta. Katselmuksessa 

varmistetaan että auditoitava konfiguraatio on asetettujen vaatimusten mukainen ja että 

konfiguraatio on asianmukaisesti testattu ja dokumentoitu. (Kosola 2007, 206.) ISO 

10007:2003:n mukaan on kahden tyyppisiä konfiguraation auditointeja; toiminnallisia ja fyy-

sisiä. Toiminnallisissa auditoineissa tarkastetaan että konfiguraatio on toiminnallisuuden ja 

suoritusarvojen osalta tuotteen määrittelyn mukainen. Fyysisissä auditoinnissa tarkaste-

taan että konfiguraatio yksikkö on fyysisiltä ominaisuuksiltaan tuotetiedoissa määritellyn 

mukainen. 

 

2.3.5 Ohjelmistojen ja järjestelmien konfiguraationhallinta toiminnot 

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi ohjelmistojen ja järjestelmien konfiguraationhallintaan 

on määritelty standardissa IEEE Std 828–2012 muutamia toimintoja vastaamaan niiden eri-

tyispiirteisiin. Konfiguraationhallintaprosessi muodostuu tässä tapauksessa seitsemästä ali-

prosessista ja kahdesta niitä täydentävästä erityistapauksesta. Konfiguraationhallinnan ali-

prosesseihin on lisätty järjestelmä tai ohjelmisto julkaisujen konfiguraationhallinta (Configu-

ration Release Management) sekä erityistapaukset liityntärajapintojen hallinta (Interface 
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Control) ja toimittajien konfiguraatioyksiköiden hallinta (Supplier Configuration Item Cont-

rol).  

 

Julkaisun konfiguraationhallinnan tarkoitus on varmistaa että oikea ohjelmistokokoonpano, 

mukaan lukien dokumentaatio ja täydentävä materiaali, toimitetaan nimetylle vastaanotta-

jalle sovitussa muodossa ja sovittuun paikkaan. Liityntärajapintojen hallinta hoitaa projekti-

tuotteeseen vaikuttavat rajapintoihin liittyvät asiat. Tuotteeseen vaikuttavia rajapintoja voi 

olla laitteistoon, järjestelmäohjelmistoon ja apuohjelmiin liittyviä. Toimittajien konfiguraatio-

yksköiden hallinta aliprosessin tehtävä on hallita osatuotteita jotka ovat kehitetty projektiym-

päristön ulkopuolella eli niin sanotun kolmannen osapuolen tuotteita. Konfiguraationhallin-

nan piiriin kuuluu tässä tapauksessa organisaation vastuiden hoito ostetun osatuotteen 

osalta, esimerkiksi hankinta, vastaanotto, testaus ennen konfiguraationhallinnan piiriin ot-

tamista ja sen jälkeen toimittajalta tulevien muutosten hallinta. (IEEE Std 828 2012, 20–22.) 

 

2.4 Konfiguraatioyksikkö  

 

Konfiguraatioyksiköt ovat järjestelmästä määriteltyjä laitteisto- tai ohjelmistokokonaisuuksia 

tai niiden yhdistelmiä, joita konfiguraationhallinnan toiminta koskee. Konfiguraatioyksiköt 

ovat konfiguraationhallinnan perusosia ja ne vaihtelevat suuresti kohteesta riippuen moni-

mutkaisuuden, koon ja tyypin osalta. Konfiguraatioyksiköiden valinta erottelee järjestelmän 

osat tunnistettaviksi kokonaisuuksiksi joita voidaan hallita jatkokehitystä tehtäessä. (MIL-

HDBK-61A 2002, 5-6.)  

 

Konfiguraatioyksiköitä on monimutkaisissa järjestelmissä paljon, mutta kaikkia järjestelmän 

rakenneosia ei kannata erillisinä yksiköinä valita konfiguraationhallinnan piiriin. Konfiguraa-

tioyksiköiden sopiva määrä riippuu kulloinkin tarkasteltavasta järjestelmästä. Liian pieniin 

kokonaisuuksiin menevä konfiguraatioyksiköiden valinta johtaa suunnitteluresurssien tehot-

tomaan käyttöön, heikentää järjestelmäkokonaisuuksien hahmottamista sekä asettaa tar-

peettomia rajoituksia järjestelmän jatkokehitykselle ja toteutukselle. Toisaalta taas liian kar-

kea konfiguraatioyksikköjako voi johtaa yhteensopivuusongelmiin logistiikka- ja huoltojär-

jestelmissä sekä vaikeuttaa elinjakson aikaista järjestelmän päivittämistä. (Kosola 2007, 

201.) Molemmissa tapauksissa väärä konfiguraatioyksikön valinta voi johtaa tarpeettomaan 

elinjaksokustannusten kasvuun. 

MIL-HDBK-61A:han on listattu syitä valita erillisiä konfiguraatioyksiköitä: 

 kriittinen, uusi tai modifioitu komponentti 

 riippumaton loppukäyttäjän toiminto 
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 alirakenne tekijät, kuten tarve erilliselle konfiguraationhallinnalle 

 komponentti on yhteinen usealle järjestelmälle 

 rajapinta toisiin järjestelmiin, laitteisiin tai ohjelmistoihin 

 komponentin vaihtokelpoisuuden vaatimus 

 erilliset toimitus- tai asennusvaatimukset 

 erilliset määrittelyt suorituskyvyn tai testivaatimusten osalta 

 korkean riskin ja kriittiset komponentit 

 
2.5 Konfiguraationhallinta yrityksessä 

 

Organisaatiot ovat järjestelmien tuottajia ja kuluttajia, sekä ne käyvät kauppaa tuotteilla ja 

palveluilla. Konfiguraationhallinnan prosesseja sovelletaan kaikilla järjestelmärakenteen ta-

soilla, kaikissa elinkaaren vaiheissa ja kaikilla organisaation vastuutahoilla. (BSI/ISO 2003, 

42.) Toimiva konfiguraationhallinta vaatii sitä toteuttavaan organisaatioon ennalta määritel-

lyt konfiguraationhallintaprosessin omistajat. ISO10007:2003 mukaan organisaation pitää 

tunnistaa ja kuvata vastuut ja vastuulliset toimijat, jotka liittyvät konfiguraatiohallintaproses-

sin toteutukseen ja vahvistamiseen. Organisoitumisessa pitää ottaa seuraavat asiat huomi-

oon: 

 tuotteen monimutkaisuus ja luonne 

 tuotteen eri elinkaaren vaiheiden tarpeet 

 konfiguraationhallintaprosessissa mukana olevien toimintojen rajapinnat 

 muut asiaan liittyvät osalliset tahot, organisaation sisällä ja sen ulkopuolella 

 vastuullisten tunnistaminen (määrittäminen) toteutuksen valvontaan 

 päätöksentekijöiden tai päättävien elimien määrittäminen 

Organisaatioiden erilaisuudesta johtuen konfiguraationhallinnan omistajuus vaihtelee eri 

yrityksissä. Joissakin tapauksissa konfiguraationhallinnan katsotaan kuuluvan järjestel-

mästä vastaavien teknisten henkilöiden kuten järjestelmäinsinöörien vastuulle. Toisaalta 

taas projektipäälliköt, laatupäälliköt, suunnittelua johtavat ja logistiikkapäälliköt osallistuvat 

omalla panoksellaan organisaation konfiguraationhallintaprosessiin, joten vastuullisia voi 

olla useita. (Kidd & Burgess 2004, 508.) Organisaation resurssit ovat sen toiminnan voima-

vara ja lähtökohta, joten tärkeintä on luoda kokonaisuus joka sopii yrityksen toimintamalliin. 

Järjestelmästä vastaavan organisaation tulisi määritellä prosessit ja vastuut siten että kon-

figuraatioyksiköistä vastaa aina yksi nimetty taho, yksikön tyypin mukaan jaettuna esimer-

kiksi teknisistä tai teknologisista lähtökohdista (Kosola 2007, 201). 
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Päätöksen teon kannalta konfiguraationhallintaa tekevään organisaation osaan pitää saada 

riittävästi päätösvaltaa, jotta prosessi voi toimia tehokkaasti. Standardi ISO1007:2003: mu-

kaan ennen muutoksen hyväksymistä päätöksentekijöiden pitää tarkistaa että: 

 ehdotettu muutos on tarpeellinen ja sen seuraukset ovat hyväksyttäviä 

 muutos on asianmukaisesti dokumentoitu ja luokiteltu 

 suunnitellut toiminnat muutoksen toteutuksessa dokumenttien, laitteiston ja/tai oh-

jelmistojen osalta ovat tyydyttäviä (hyväksyttäviä) 

Konfiguraationhallintaprosessin avainkyvykkyyksiä on Ali:n (2013) mukaan toimeenpano 

käytäntöjen lisäksi sen johtaminen, prosessin toteuttajat sekä riittävät henkilö- ja rahalliset 

resurssit.  

Standardien soveltaminen 

Organisaatiot voivat käyttää kansainvälisiä standardeja apuna konfiguraationhallinnan to-

teutuksessa. Kuvassa 3 on esitetty kolme tärkeintä tapaa käyttää kansainvälisiä standar-

deja soveltaessaan ohjeistusta omaan käyttöönsä (BS/ISO 2003, 43). Tavasta riippuen 

yhteistyö ja toiminta projektissa useiden eri organisaatioiden välillä voidaan määritellä 

standardeihin perustuvaksi, jolloin mahdollisilta väärinymmärryksiltä ja eturistiriidoilta voi-

daan välttyä. 

 

 
 
Kuva 3. Kansainvälisten standardien kolme käyttötapaa (BSI/ISO 2003, 43) 
 
Käyttötapa yksi on suora kansainvälisen standardin soveltaminen organisaatio elinkaaren 

aikaiseen konfiguraationhallintaan. Standardi kuvaa tuotteen elinkaaren prosessit mitä tu-

lee prosessinimiin, tarkoitukseen, lopputulokseen ja toimintoihin. Toinen käyttötapa on 

luoda organisaatiolle tai toimialalle käyttötarkoitukseen soveltuvia omia standardeja, jotka 
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on johdettu kansainvälisestä standardista. Tässä soveltamistavassa luodut standardit pi-

tää olla keskittyneitä enemmin kyseisen organisaation liiketoimintaan ja ottaa sen erityis-

piirteitä huomioon. Kolmas käyttötapa on kirjoittaa edellä mainittuihin standardeihin perus-

tuvia, soveltuvia dokumentteja, joilla kuvataan organisaation tai toimialan metodeita ja me-

nettelytapoja. Kaikissa tapauksissa käytetyn tavan koulutus tuotteen elinkaaren aikaiseen 

toimintaan, ennen projektin alkua on olennaisen tärkeää, jotta kaikki tietävät miten projek-

tissa toimitaan. (BSI/ISO 2003 43.) 

 

2.6 Ulkoistus ja konfiguraationhallinta 

 

Yhteistyöprojekteissa tehtävät tuotteet ovat nykyaikaisen tuotekehityksen perusta. Tuottei-

den monimutkaisuus on lisääntynyt ja kaikkea ei kannata tai ei voi isokaan yritys tehdä itse 

(Ali & Kidd 2013, 250; Trott 2011). Monimutkaiset projektit sisältävät korkeatasoista tekniik-

kaa, vaativat suuria investointeja, ovat pitkäkestoisia ja vaativat useiden yritysten työsken-

telyä yhdessä yli yritysrajojen (Whyte ym. 2015, 1). Yhteistyö tällaisissa projekteissa perus-

tuu erilaisiin alihankintaketjuihin ja ulkoistukseen. 

 

Konfiguraationhallinnan kannalta ulkoistetussa tuotteen suunnittelussa eri vaiheiden vas-

tuut pitää olla selkeät. Organisaation on varmistuttava, että ulkoistetut prosessit ja ulkoisesti 

tuotetut tuotteet täyttävät vaatimukset (SFS-EN ISO 9001:2015, 23). Ulkoistettujen proses-

sien tai ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palvelujen ohjaus ja siinä käytetyt hallintakeinot 

on määriteltävä ISO 9001:2015 standardin mukaan jos a) ulkopuolisen toimittajan tuotteet 

yhdistetään organisaation omiin tuotteisiin, b) tuotteita toimitetaan suoraan asiakkaalle or-

ganisaation puolesta tai c) organisaatio on päättänyt teettää jonkin prosessi tai sen osan 

ulkopuolisella toimittajalla.  

 

Konfiguraationhallinnan osalta tuotteen elinkaaren aikaisia tärkeitä tarkastuspisteitä vas-

tuuorganisaation kannalta ovat kehitysvaiheen konfiguraation valmistuminen (as-enginee-

red), asiakkaalle toimitetun tuotteen konfiguraation oikeellisuus (as-built) sekä ylläpitovai-

heen konfiguraatio (as-maintained) jos myös ylläpito on ulkoistettu (Müller 2013, 191). Jos 

tuote rakentuu monen toimijan yhteistyönä, jollakin yhteisesti sovitulla toimijalla pitää olla 

vastuu kokonaisuuden konfiguraationhallinnasta. Kehitysvaiheen konfiguraatio pitää olla 

hallitusti eri yhteistyötahojen käytössä, jotta tuotteen rinnakkainen suunnittelu / toteutus / 

testaus on mahdollista. Asiakkaalle toimitetun tuotteen konfiguraatio pitää vastata tuotetta 

ja joissain tapauksissa tuotteen konfiguraationhallintaan tarvittava tuotetieto tulee olla siir-

rettävissä asiakkaan järjestelmään jatkokäyttöä varten. 
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Ylläpitovaiheen konfiguraationhallinta perustuu tuotteen aikaisempien elinkaarenvaiheiden 

konfiguraatioihin sekä mahdollisesti elinkaaren aikana tehtyihin hyväksyttyihin muutoksiin 

ja päivityksiin. Ulkoistetun ylläpidon myötä konfiguraationhallinta käytännön toimintana voi 

siirtyä organisaation ulkopuolelle, mutta kokonaisvastuu ja tietoisuus konfiguraatiosta pitäisi 

säilyä kyseisellä organisaatiolla itsellään. Organisaation on siis varmistettava että ulkoiste-

tut prosessit (esimerkiksi konfiguraationhallinta) pysyvät sen hallinnassa sekä määriteltävä 

hallintakeinot, joita sovelletaan ulkoisiin toimijoihin. (SFS ISO 9001:2015, 24.) 
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3 TUOTTEEN TAI JÄRJESTELMÄN ELINKAARI 

 

Tässä luvussa käsitellään tuotteen tai järjestelmän elinkaarta ja sitä miten elinkaaren eri 

vaiheet käsitetään eri käyttäjäryhmissä.  Tuotteen elinkaaren pituus vaihtelee suuresti riip-

puen tuotteesta ja teollisuudenalasta. Nykyisin useiden tuotteiden elinkaaret ovat lyhenty-

neet aikaisemmista vastaavan tuotteen elinkaarista. Esimerkkisi matkapuhelinten elinkaari 

on nykyisin paljon lyhempi kuin kymmenen vuotta sitten. Kuitenkin joidenkin tuotteiden ku-

ten voimalaitosten tai lentokoneiden elinkaari on hyvin pitkä jopa kymmeniä vuosia. Elin-

kaariajattelu tällaisissa tapauksissa on lisännyt yritysten mielenkiintoa tarjota asiakkaille eri-

laisia lisäarvopalveluja laajemmalla rintamalla kuin aikaisemmin (Sääksvuori & Immonen 

2002, 115). 

 

3.1 Tuotteet ovat erilaisia 

 

Erilaisia tuotteita on valtava määrä. Toiset tuotteet ovat konkreettisia ja kouriintuntuvia ku-

ten auto tai tietokone. Toisaalta tuote voi olla aineeton kuten tietokoneohjelmat tai palvelut. 

(Stark 2015, 5.) Kosolan mukaan tuote voi olla laite, ohjelma, materiaali tai palvelu tai jokin 

niiden osa tai yhdistelmä, jota käsitellään yhtenä kokonaisuutena (Kosola 2007, 403). Tänä 

päivänä tekninen tuote sisältää usein fyysisen laitteiston (hardware), ladattavan ohjelmiston 

(software) joka tarjoaa erilaisia toiminteita ja laiteohjelmiston (firmware), joka toimii ladatta-

van ohjelmiston alustana. Tuotteet voivat olla kooltaan ja olemukseltaan hyvin erilaisia. Jos 

tuotteella on liityntärajapintoja muihin tuotteisiin, puhutaan usein järjestelmistä, jotka voivat 

olla monimutkaisia ja laajoja kokonaisuuksia. Useisiin tuotteisiin liittyy myös dokumentaa-

tiota kuten käyttöohjeita, tuoteselosteita ja muita käyttäjädokumentteja. Konfiguraationhal-

linnalla varmistetaan että kokonaisuus, tuote on määrittelyn mukainen koko sen elinkaaren 

ajan. 

 

3.2 Tuotteen elinkaaren vaiheet 

 

Tuotteen elinkaaressa on tyypillisesti viisi vaihetta (kuva 4); konsepti, määrittely, tuotanto, 

käyttö ja ylläpito sekä hylkääminen tai poisto (Stark 2015, 6). Elinkaaren vaiheiden nimet 

vaihtelevat joiltakin osin lähteestä tai katsantokannasta riippuen. Valmistajalla ja käyttäjällä 

voi esimerkiksi olla erilainen näkemys elinkaaresta. Kun tuote on valmistajan kannalta jo 

poistettu tuotannosta tai tuotevalikoimasta se voi edelleen olla käyttäjän kannalta käyttö- ja 
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ylläpitovaiheen alkutaipalella. Yhtä kaikki, eroja on lähestymistavasta riippuen, mutta tuot-

teen elinkaaren perusajatus on samanlainen. Jokaisessa vaiheessa tuote on toiminnalli-

sesti eri tilassa ja siihen kohdistuu erilaisia toimintoja.  

 

Kuva 4. Tuotteen elinkaaren vaiheet (Stark 2015, 6). 

 

Konseptivaiheessa tuote on ajatusasteella tai alustavina kuvauksina paperilla. Määrittely-

vaiheessa tuoteideat muunnetaan yksityiskohtaisiksi kuvauksiksi ja tuote prototyypeiksi. 

Tuotantovaiheessa tuote saa lopullisen muodon, jota asiakkaat voivat käyttää. Käytön ai-

kana tuotteen käyttöä tuetaan erilaisin toimin kuten asiakaspalvelu, huolto ja jatkokehitys. 

Elinkaaren lopussa tuote tulee vaiheeseen jolloin se ei ole enää käyttökelpoinen ja se hylä-

tään tai poistetaan käytöstä. Toimet, joita tuotteen elinkaaren aikana tehdään, vaihtelevat 

teollisuudenalasta ja tuotteesta riippuen. (Stark 2015, 6.)  

 

Eri elinkaaren osissa voi olla eri toimijoita, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn alaan. Konsepti 

ja määrittely vaiheessa yritykset jotka ovat asiantuntijoita tuotekehityksen ja suunnittelun 

alalla ovat toiminnan keskiössä. Esimerkkinä eri alojen suunnittelutoimistot tai kotimainen 

elektroniikkateollisuus, joka keskittyy lähinnä suunnitteluun ja kehitykseen ja on ulkoistanut 

valmistuksen yrityksille, jotka vastaavat tuotannosta. Käyttövaiheessa käyttäjä vastaa ope-

roinnista esimerkiksi kuljetusalalla ja ylläpito voi olla yrityksen ulkopuolelta hankittavaa pal-

velua. Samoin tuotteen hylkäämisen yhteydessä siihen erikoistuneet yritykset vastaavat 

esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromun tai metallien jälkikäsittelystä. Tuotteen siirtyessä 

elinkaaren aikana vaiheesta ja toimijalta toiselle on erityisen tärkeää, että siihen liittyvä 

tuote- ja konfiguraatiotieto on käytettävissä kaikilla toimijoilla.  

 

3.3 Tuotteen elinkaarenhallinta 

 

Tuotteen elinkaaren pituus vaihtelee tuotteesta riippuen hyvin paljon ja sitä kautta myös 

elinkaarenhallinnan tärkeys vaihtelee eri teollisuuden aloilla. Tuotteen elinkaarenhallinta 

(Product Lifecycle Management, PLM) käsittää kaikkea sitä tiedon hallintaa joka liittyy val-
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mistetun tuotteen suunnitteluun, tuotantoon, käyttöön ja lopulliseen poistoon tai hylkäämi-

seen (PLM, 2015). Tuotteen elinkaarenhallinta on käyttäjän (asiakkaan) kannalta erityisen 

tärkeää aloilla joilla tuotteiden elinkaari on pitkä ja tuotteet tai järjestelmät ovat investoin-

teina kalliita.  

 

PLM konsepti otettiin käyttöön ensimmäiseksi aloilla joilla turvallisuus ja valvonta ovat olleet 

erityisen tärkeässä asemassa kuten ilmailu-, lääke-, puolustus- ja ydinvoimateollisuus. 

Näiltä teollisuudenaloilta on myös peräisin kurinalaisen konfiguraationhallinnan toiminta-

malli, joka kehittyi elektronisiksi tiedonhallinta järjestelmiksi ja siitä edelleen tuotetiedon hal-

linnaksi. (PLM 2015.) Myöhemmin elinkaarenhallinnan hyödyt on havaittu muillakin teolli-

suuden aloilla ja se on levinnyt laajalti esimerkiksi rakennusteollisuuteen. PLM lähestymis-

tapa vaatii että liiketoimintaan osallistuvien välillä prosessit kulkevat yli organisaatiorajojen, 

jotta saavutetaan riittävä integraation taso tehokkaalle elinkaaren mittaiselle tuotehallinalle 

(Hadaya & Marchildon 2012, 561). 

 

Perinteiset valmistusyritykset ovat hakeneet viime aikoina uusia liiketoimintamahdollisuuk-

sia valmistamaansa tuotteeseen liittyvistä palveluista kuten huoltotoiminnasta (Sääksvuori 

& Immonen 2002, 115). Tavoitteena on kattaa palveluilla koko tuotteen elinkaari, ja joissain 

tapauksissa tuotteen myyntihinnan katteesta voidaan tinkiä, jos tiedossa on kaupan jälki-

markkinoinnissa pitkäaikainen palvelusopimus. 

 

Tuotteen elinkaarenhallinnasta on tullut erittäin tärkeä osa yrityksen kestävää kilpailuetua. 

Merkittävin syy tähän on se että tuotteita kehitetään nopeammalla tahdilla kuin koskaan. 

Lisäksi tuotteet ovat yhä monimutkaisempia ja niiden pitää olla sovellettavissa tai muunnel-

tavissa asiakkaan tarpeisiin. Näistä syistä johtuen yritysten pitää menestyäkseen hajauttaa 

toimintoja ja tehdä yhteistyötä useiden eri alojen erikoisosaajien kanssa. Hyvin organisoitu 

ja tehokas tuotteen elinkaarenhallinta edesauttaa yritystä kehittämään tuotteita ja tekemään 

yhteistyötä muiden yritysten kanssa. (Sääksvuori & Immonen 2008, 1-11.) Tuotteen elin-

kaarenhallinta yhdistää ihmiset, työkalut, menetelmät, teknologian ja tiedon yhteen. 

 

3.4 Tuotteen elinkaarenhallinnan teoria (PLM) 

 

Tuotteen elinkaarenhallinta voidaan määritellä liiketoimintamalliksi joka on tuotekeskeinen, 

koko elinkaareen suuntautunut ja tietotekniikan järjestelmien tukema. Tietojärjestelmän 

avulla tuotetieto voidaan jakaa toimijoiden, prosessien ja organisaatioiden kesken tuotteen 

elinkaaren eri vaiheissa. (Sääksvuori & Immonen 2005, 1.) 
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3.4.1 Tuotteen elinkaarenhallinta (PLM) – mitä se on? 

 

PLM kattaa nimikkeet, dokumentit, osaluettelot, testimäärittelyt, komponenttien ympäris-

töön liittyvät tiedot, laatustandardit, suunnitteluvaatimukset, muutospyynnöt, valmistusme-

netelmät, tuotteen ominaisuus tiedot, komponenttien toimittajat ja niin edelleen (Sääksvuori 

& Immonen 2005, 2). Tavoite on saavuttaa haluttu toiminnollisuus ja sen jatkuvuus tuot-

teelle ja siihen liittyville palveluille. 

 

Suurin hyöty on luoda, säilyttää ja tallentaa tiedot jotka liittyvät yrityksen tuotteisiin ja toi-

mintoihin, varmistaen samalla nopea, helppo ja ongelmaton tapa löytää, kehittää, jaella ja 

uudelleen käyttää tietoa. PLM yhdistää ihmiset, tiedon, prosessit ja liiketoiminnan järjestel-

mät ja sitä kautta mahdollistaa laajan yhteistyön ja tehokkaan toiminnan yli yritysrajojen 

kuten kuvassa 5 voidaan nähdä. Näin kaikki arvoketjun jäsenet voivat työskennellä tavoi-

tellen parempia tuloksia. (Sääksvuori & Immonen 2005, 1-4.) 

 

 

 

Kuva 5. PLM voidaan nähdä työkalujen, prosessien, menetelmien, tiedon ja ihmisten yhdis-

telmänä (http://en.wikipedia.org/wiki/Product_lifecycle_management.). 
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3.4.2 Tuotteen elinkaarenhallinnan tietovirrat  

 

Selvää on, ettei ole mahdollista saavuttaa PLM mallin hyötyjä ilman tietoteknisten järjestel-

mien käyttöä. Informaatiojärjestelmät tai tässä tapauksessa PLM -järjestelmät mahdollista-

vat saumattoman tiedonkulun sekä organisaation sisällä että sen rajojen ulkopuolelle. (Ha-

daya & Marchildon 2012, 562.) PLM järjestelmä on ideaalisimmillaan tiedon prosessointiin 

toteutettu järjestelmä, joka tarjoaa tarvittavan ympäristön liittää erilliset tietojärjestelmät, 

prosessit ja automaatio järjestelmät yhteen. Kuva 6 esittää kuinka PLM – järjestelmä on 

yhteinen ja keskeinen tietovarasto kaikille tuotteen parissa työskenteleville osapuolille.  

 

 

Kuva 6. PLM järjestelmä luo suuren joukon toiminteita ja ominaisuuksia tukemaan erilaisia 

prosesseja jotka liittyvät tiedon luontiin, tallentamiseen, päivittämiseen, jakeluun, käyttöön 

ja kehittämiseen. (Sääksvuori & Immonen 2005, 15). 

 

PLM – järjestelmä tarjoaa linkin tiedon ja ihmisten välille jotka toteuttavat PLM prosessia. 

Järjestelmä voi olla yksi tietoa käsittelevä järjestelmä tai useita yhteen liitettyjä järjestelmiä, 

jotka toimivat suunnittelu työkaluina (esimerkiksi CAD), tuotetiedon hallintajärjestelminä 

sekä työkaluina simulointiin ja prototyyppien tuotantoon. (Hadaya & Marchildon 2012, 563.) 

 

Valtava määrä elinkaaritietoa syntyy tuotteen koko elinkaaren aikana ja useita tietovirtoja 

muodostuu elinkaaren eri vaiheissa. Tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa syntyy tuotteen 
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määrittelytieto, joka määrittelee sen fyysiset ja toiminnalliset ominaisuudet, kertoo teknisiä 

yksityiskohtaisia faktoja sekä abstrakteja ja käsitteellisiä tietoja tuotteen luonteesta. Tuot-

teen elinkaaritiedot liittyvät tuotteen tuote- tai asiakasprosessin vaiheisiin eli tuotesuunnit-

teluun ja tuotteen valmistamiseen, käyttöön, huoltoon ja hävittämiseen. (Sääksvuori & Im-

monen 2005, 17.) PLM:n ydinajatus on tunnistaa olemassa oleva tieto elinkaaren toisessa 

vaiheessa ja se kuinka tietoa voidaan käyttää hyväksi prosessien virtaviivaistamiseksi.  

 

Tuotteen elinkaaren aikainen tieto pitää olla saatavilla kaiken aikaa ja siellä missä sitä tar-

vitaan sopivassa muodossa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Takaisinkytketyn PLM:n kon-

septi (Closed-loop PLM) on kehitetty elinkaaren tiedon seurantaan ja hyväksikäyttöön tuot-

teen koko elinkaaren aikana. Takaisinkytketyn PLM konseptin tavoite on saada tietoa tuot-

teen elinkaaren keski- ja loppuvaiheista eli käyttö- ja ylläpito sekä hylkäysvaiheista (Hadaya 

& Marchildon 2012, 563). Tietovirta katkeaa yleensä siinä vaiheessa kun tuote toimitetaan 

asiakkaalle. Takaisinkytketyssä järjestelmässä tieto virtaa koko elinkaaren ajan ja tietovirta 

on horisontaalisesta ja vertikaalisesti suljettu eri toimijoiden kesken.  (Hong-Bae & Kiritsis 

2012, 14–16.) Takaisinkytketty PLM voidaan toteuttaa tuotteeseen upotetun laitteen avulla 

joka sisältää tuotteen tietoja ja josta tieto on saatavilla milloin tahansa tuotteen elinkaaren 

aikana (Hadaya & Marchildon 2012, 564). 

 

3.4.3 Tuoterakenne  

 

Tuoterakenne muodostaa PLM järjestelmän perustan. Varsinainen tuoterakenne muodos-

tuu keskenään sidoksissa olevista tuotteen tietoelementeistä. Nimikkeet kuten osat, kom-

ponentit ja kokoonpanot sekä niihin liittyvät dokumentit muodostavat ja kuvaavat tuotteen 

tuoterakenteen muodossa. Tuotteet voivat vaihdella monimutkaisista modulaarisista tuot-

teista kuten laivat, yksinkertaisempiin kuten matkapuhelimet, joita voidaan muunnella asi-

akkaan tarpeen mukaan. (Sääksvuori-Immonen 2002, 50–56.) PLM:a käytetään myös tuot-

teiden varianttien ja useiden eri mallien hallintaan. 

 

Oleellinen osa PLM:a on tuotetiedonhallinta (Product Data Management, PDM). Tuotetie-

donhallinta on kokonaisuus jolla pyritään hallitsemaan tuotteen elinkaaren aikaista tietoa; 

määrittelytietoja, elinkaaritietietoja ja metatietoa. Se pitää sisällään tuotetiedon luomista, 

käsittelyä, jakelua ja tallentamista. (Sääksvuori & Immonen 2002, 23.) Tuotetiedon hallinta 

on kokonaisuus joka pitää sisällään dokumenttien-, rakenteen-, nimikkeistön- ja konfiguraa-

tion hallinnan sekä niihin liittyvän työnkulun.  
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Tuotetiedonhallinta toteutetaan nykypäivänä erilaisten tietojärjestelmien avulla. Tuotetiedon 

hallintaa voidaan toteuttaa joko erillisellä tietojärjestelmällä tai yrityksen toiminnanohjaus-

järjestelmällä eli ERP – järjestelmällä (Enterprise Recource Planning, ERP). Tuotetieto syn-

tyy suunnitteluvaiheessa ja siitä muodostuu toimitettavan tuotteen sähköiset tuoterakenteet 

tai osaluettelot (Bill of Material, BOM), joita seurataan täsmällisellä konfiguraationhallinta-

menettelyllä. Tuotteeseen liittyviä eri rakenteita, kuten nimikerakenne ja laiterakenne, käy-

tetään tuotteiden ja tuotekokonaisuuksien konfiguraation ja varustelutilanteen seurantaan 

ja ohjaamiseen (Kosola 2007, 269). 
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4 ELINKAAREN AIKAISEN KONFIGURAATIONHALLINNAN MALLI 

 

Tässä kappaleessa kuvataan edellisten kappaleiden esittämän teorian ja käsitteiden yhdis-

tetty teoreettinen viitekehys. Tuotteiden ja järjestelmien elinkaaren pituudet vaihtelevat ta-

pauskohtaisesti ja aloittain hyvin paljon. Yksinkertaiset tuotteet tai niin sanotut kulutushyö-

dykkeet, joiden tuotantokustannukset ja hankintahinta ovat pienet, eivät ole elinkaareltaan 

pitkiä, vaan voidaan puhua joissain tapauksissa jopa kertakäyttötuotteista. Näiden tuottei-

den osalta elinkaaren aikaisella konfiguraationhallinnalla on vähäinen merkitys. Konfiguraa-

tionhallinta keskittyy näiden tuotteiden osalta sen kehityksen ja valmistuksen aikaiseen kon-

figuraationhallintaan. Monimutkaisten järjestelmien tai järjestelmäkokonaisuuksien tapauk-

sissa suunnittelu-, tuotanto- ja hankintakustannukset ovat sen sijaan korkeita ja ne ovat 

pitkäikäisiä, jolloin konfiguraationhallinta on välttämätöntä läpi koko elinkaaren.  

 

Konfiguraationhallinta on keskeinen tekijä tuotteen elinkaareen liittyville muille prosesseille. 

Se tarjoaa kuvan 7 mukaan palveluita kaikille pääprosesseille järjestelmä- ja ohjelmisto-

suunnittelussa. Konfiguraationhallinta on keskeisessä roolissa koko tuotteen elinkaaren 

ajan aivan alusta, tuotteen tarpeen havaitsemisesta, alkaen aina hylkäykseen asti. (IEEE 

Std 828 2012, 6.)  

 

 

Kuva 7. Tuotteen elinkaaren aikaisia prosesseja joita konfiguraationhallinta tukee (IEEE Std 

828 2012)  
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Pitkäikäisten järjestelmien läpi elinkaaren kestävä suunnittelu ja palvelut riippuvat mahdol-

lisuudesta seurata ja jäljittää sen komponentteja koko elinkaaren ajan. Järjestelmien konfi-

guraatiot pitää olla tiedossa jotta suunnittelu/uudelleen suunnittelu, rakentaminen, operointi 

(käyttö), ylläpito ja hylkääminen ovat mahdollisia hallitulla tavalla. (Müller 2013, 187).   

 

4.1 Tuotteen tiedon elinkaari 

 

Monet yritykset panostavat nykyään paljon tuotteen elinkaaren hallintaan. Kidd & Burgess:n 

mukaan tuotteeseen liittyvän tiedon tai konfiguraation elinkaari on kuitenkin paljon pidempi 

kuin itse valmiin tuotteen elinkaari. Monilla valmistava teollisuuden aloilla, kuten lentokone-

, laivanvarustamo- tai autoteollisuus, tuote on huomattavan ajan puhtaasti digitaalisessa 

muodossa konsepteina, määrittelyinä ja suunnitteludokumentteina. Vastaavasti tuotteen 

elinkaaren loppupäässä toimittajan ja asiakkaan näkökannat elinkaaren päättymisestä voi-

vat erota merkittävästi. Milloin valmistaja voi lopettaa tuotetietojen ja konfiguraation hallin-

nan? Esimerkiksi rakennusteollisuudessa valmistajan projekti päätetään kun rakennus on 

valmis ja luovutetaan asiakkaalle käyttöön. Rakennuksen, siis tässä tapauksessa tuotteen, 

käyttö ja se ylläpito on nyt tullut asiakkaan kannalta elinkaarensa alkuvaiheille ja sen konfi-

guraatiota pitäisi hallita vielä vuosikymmeniä. Ilmailualalla käytössä olevien lentokoneiden 

ylläpito on erityisen tärkeää ja perustuu tarkkaan tietoon siitä mikä on koneen sen hetkinen 

konfiguraatio ja että osia huolletaan määritellyllä syklillä ajallaan. Konsepti tiedon elinkaa-

resta ja sen hallinnasta on erityisen tärkeää. Joissakin tapauksissa jopa tuotteen hylkäämi-

sen jälkeen siihen liittyvällä tiedolla on vielä merkitystä esimerkiksi hävitettävän materiaalin 

käsittelyyn liittyen erilaisten lakien vaatimusten mukaan. (Kidd & Burgess 2004, 507–508.) 

 

4.2 Konfiguraation näkökanta 

 

Organisaatioissa joissa tuotteilla tai järjestelmillä on pitkä elinkaari, kuten lentokoneet tai 

voimalaitokset, konfiguraationhallinnan fokus on tuotetiedon hyödynnettävyydessä tulevai-

suudessa. Nämä järjestelmät ovat usein hyvin monimutkaisia sisältäen elektroniikkaa, oh-

jelmistoja ja elektromekaanisia komponentteja. Kyseisillä aloilla on olemassa sääntöjä ja 

määräyksiä jotka velvoittavat tiedon tallentamiseen ja auditointiin. Esimerkiksi ilmailualan 

yrityksissä konfiguraationhallinta on tärkeässä roolissa. Vaatimusten yhteensopivuus eri 

kansainvälisten toimijoiden välillä kuten European Aviation Safety Agency (EASA) ja Fede-

ral Aviation Administration (FAA) on perustavaa laatua oleva vaatimus. Tuotteiden kehitys 

tehdään yhteistyönä tällä teollisuuden alalla ja kehitystyö on jaettu useiden yritysten välillä 

eri maissa. (Stark 2015, 304.) 
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Kuva 8. Elinkaaren vaiheet ja konfiguraationhallinta (Kidd & Burgess 2004, 505). 

 

Kun tuote tai järjestelmä kehittyy ja kypsyys lisääntyy elinkaaren aikana, sen konfiguraati-

oon liittyvä tiedon määrä tulee suuremmaksi ja suuremmaksi joka elinkaaren vaiheessa ku-

ten kuvassa 8 on esitetty. Joillakin teollisuuden aloilla, kuten ilmailuteollisuus, tuotteen elin-

kaari voi olla jopa 50 vuotta ja tällainen pitkäikäisyys aiheuttaa haasteita konfiguraationhal-

linnalle. Lisäksi useat viranomaiset, kuten ilmailuviranomaiset tai atomienergia organisaa-

tiot vaativat konfiguraationhallinnan luotettavaa toimintaa kyseisillä aloilla. Konfiguraation-

hallinta on yhä yleisemmin hyväksytty merkittäväksi vaatimukseksi tuotteen suunnittelussa, 

kehityksessä ja valmistuksessa. Lisäksi se on tulossa merkittäväksi vaatimukseksi myös 

käytön aikaisessa toiminnassa tuotteissa ja järjestelmissä jotka toiminnallaan voivat aiheut-

taa turvallisuuteen liittyviä riskejä. (Kidd & Burgess 2004, 506.)   

 

4.3 Tuotteen elinkaaren näkökanta 

 

Kuvassa 9 on esitetty organisaation näkökannalta tuotteen tai järjestelmän elinkaaren eri 

toiminnat ja niihin liittyvät päätöksiä vaativat kohdat. Päätöksentekoa vaativissa kohdissa 

organisaation on arvioitava, onko tuotteen tai järjestelmä taloudellisesti ja teknisesti kan-

nattava päästää seuraavaan vaiheeseen elinkaarellaan. Konseptivaiheen alussa esitutki-

muksilla tutkitaan tuotteen tekninen soveltuvuus kyseiseen tarkoitukseen, ja sen jälkeen 

organisaation on päätettävä jatketaanko toimintaa seuraavaan vaiheeseen. Jos kehitystä 

jatketaan, tehdään tuotteelle seuraavaksi kannattavuustarkastelu ja arvioidaan sen kaupal-

lista kyvykkyyttä, jonka jälkeen on taas tarkastelupiste jatkon suhteen. Toteutusvaihe pitää 

organisaation kannalta sisällään suunnittelutoimia sekä valmistuksen, käyttöönoton ja käy-

tön. Tässä vaiheessa on päätöksentekoa vaativat pisteet ovat ennen varsinaisen tuotannon 

aloittamista ja hylkäystä. (BSI ISO 2003, 35.) 
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Kuva 9. Organisaation ja suunnittelun näkökohdat ja niiden liityntä järjestelmän elinkaari-

malliin (BSI ISO 2003,34). 

  

Suunnittelun näkökohdan eri vaiheiden toiminnat on kuvattu seuraavassa. Konseptivai-

heessa suunnitellaan ensin prototyyppejä kyseisen teknologiaan pohjautuen. Näiden jäl-

keen voidaan tehdä simulaatioita tai virtuaalisia prototyyppejä syntyvästä tuotteesta, ja to-

dennetaan näin konseptitason ratkaisun toimivuus. Kehitysvaiheessa suunnitellaan aluksi 

järjestelmätason prototyyppi ja luodaan järjestelmän toiminnallinen perustaso (Functional 

Baseline, FBL).  Tämän jälkeen kehitetään esituotantoon prototyyppi, josta syntyy tuoteke-

hityksen perustaso (Allocated Baseline, ABL). Ennen tuotantovaiheeseen siirtymistä mää-

ritellään tuotteen perustason (Product Baseline, PBL), joka vastaa tuotettavaa järjestelmää. 

(BSI ISO 2003, 41.) 

 

Edellä mainitut perustasot ovat tuotteen tai järjestelmän suunnittelun jäädytyspisteitä, jotka 

tarjoavat eri osa-alueiden jatkosuunnittelulle hallitun viitekehyksen (Kosola 2007, 351). Pe-

rustasot pitää olla katselmoituja ja hyväksyttyjä konfiguraatioita, joiden tiedot ovat talletettu 

projektissa käytettyyn tietojärjestelmään. Perustaso toimii jatkokehityksen alustana ja muu-

tetaan vain hallitun muutosmenettely proseduurin mukaan. Tekniset katselmoinnit ovat ta-

pahtumia, joissa varmistetaan että halutut ominaisuudet on vaatimusten mukaisena perus-

tason jäädytetyssä toteumassa. Tekniset katselmoinnit pitää toteuttaa aina siirryttäessä 

suunnittelussa tasolta toiselle (vaatimusmäärittely, järjestelmätason määrittely, alustava 
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suunnittelu, yksityiskohtainen suunnittelu, testaus, julkaisu), jolloin varmistetaan että asiak-

kaan vaatimukset toteutuvat valmistuvassa tuotteessa (BSI ISO 2003, 41). Kun kokonai-

suutta katselmoidaan järjestelmälähtöisesti pitää varmistaa, että ylätason vaatimukset siir-

tyvät ominaisuuksina alemman tason dokumentteihin (MIL-HDBK-61A 2002, 5-25). Toisin 

sanoen perustasot ovat kumulatiivisia ja ylemmän perustason ominaisuudet ja toiminteet 

sisältyvät alemman perustason sisältöön. 

 

Toiminnallinen perustaso (FBL) määrittelee järjestelmän toiminnan vaatimukset ennen var-

sinaisen suunnittelun aloittamista. Toiminnallinen perustaso pitää sisällään kaikki tuotteen 

halutut ominaisuudet, liityntärajapintojen kuvaukset, testivaatimukset ja tärkeimmät alem-

man tason konfiguraatioyksiköt. (ACMP-2 2002, 4.) Se katselmoidaan ja vahvistetaan vaa-

timuskatselmuksessa (Requirement Review, RR). Tuotekehityksen perustaso (ABL) pitää 

sisällään kaikki toiminnallisista vaatimuksista johdetut tuotevaatimukset, rajapinnat toimin-

tojen välillä, testit joita toimintojen todentaminen vaatii sekä suunnittelun rajoitukset (ACMP-

2 2002, 4). Se määrittelee tekniselle ratkaisulle asetetut vaatimukset ennen varsinaisen, 

yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista (PVLOGL 2015). Tuotekehityksen perustaso kat-

selmoidaan ja hyväksytään joko alustavassa suunnittelukatselmoinnissa (Preliminary De-

sign Review, PDR) tai järjestelmäsuunnittelukatselmoinnissa (System Design Review, 

SDR) (Kosola 2007, 352). Tuotteen perustaso (PBL) muodostuu tuote-, materiaali- ja pro-

sessimäärittelyistä, suunnittelu- ja muista teknisistä dokumenteista kuvaten tuotteen, joka 

on edellisten perustasojen vaatimusten mukainen (ACMP-2 2002, 5). Tuotteen perustaso 

katselmoidaan ja hyväksytään suunnittelun hyväksyntäkatselmuksessa (Critical Design Re-

view, CDR), joka voidaan tehdä erikseen jokaiselle osajärjestelmälle tai koko järjestelmälle 

yhdellä kertaa (Kosola 2007, 352). 

 

Edellä kuvatut tuotteen perustasot ja niiden konfiguraatiot ovat elinkaaren aikaisen konfigu-

raationhallinnan kannalta perusta josta ponnistaa. Toimittajan kannalta tuote on tässä vai-

heessa saanut muodon ja se siirtyy asiakkaalle, joka käyttää sitä tuotteesta tai järjestel-

mästä riippuen vuosia jopa vuosikymmeniä. Tässä vaiheessa myös konfiguraation hallin-

taan tarvittava tuotetieto pitäisi olla siirrettävissä asiakkaalle muodossa jota asiakas voi jat-

kossa hyödyntää. 
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4.4 Elinkaari ja konfiguraatio 

 

Kaikissa elinkaaren vaiheissa konfiguraationhallinta on oleellisena osana kokonaisuuden 

hallintaa, ja edellä mainitut perustasot, toiminnallinen-, tuotekehityksen- ja tuotteen perus-

taso, toimivat konfiguraation perustasoina. Konfiguraation perustasot ovat sovittuja kuvauk-

sia tuotteen ominaisuuksista tietyllä ajan hetkellä, jotka tarjoavat perustan muutosten mää-

rittelylle. Perustasot muodostuvat hyväksytyistä ja julkaistuista dokumenteista, ohjelmisto-

versioista ja niihin liittyvistä konfiguraatiodokumenteista. Näihin dokumentteihin perustuu 

tuotteen muutosten hallinta. (MIL-HDBK-61A 2002, 3-5.) Konfiguraationhallinnassa käytetyt 

perustasot saavat tarvittavan tuotetiedon tuotteen elinkaaren alkuvaiheissa ja suunnittelu-

vaiheessa laaditun konfiguraatiohallintasuunnitelman mukaisesti toteutetaan tuotteen tai 

järjestelmän elinkaaren aikainen konfiguraationhallinta. 

 

Taulukko 2. Konfiguraationhallinnan ja elinkaaren kytkentä (mukaillen, Müller 2013) 

Konfiguraation julkaisu Elinkaaren vaihe ja tuotetiedon sisältö 

Konsepti (as planned) Tuotteen määrittelyvaihe; siten kun järjes-

telmä tarjotaan tarjouspyyntövaiheessa 

asiakkaalle 

Kehitys (as engineered) Suunnitteluvaihe; siten kuin järjestelmä on 

suunnittelun aikaisissa dokumenteissa  

Tuotanto (as built)  Tuotantovaihe, toteutunut konfiguraatio, si-

ten kuin se on asennettu 

Käyttö (as approved) Käyttövaihe, järjestelmän operatiivinen 

konfiguraatio 

Tukitoiminta (as maintained) Ylläpitovaihe, operatiivisessa käytössä 

oleva ylläpidon piirissä oleva tekninen jär-

jestelmä konfiguraatio 

Käytöstä poisto (as retaired) Hylkäysvaihe; konfiguraation hylättävät 

osat ja sen mahdolliset rajoitteet 

 

Monimutkaisten järjestelmien osalta tuotteet eivät ole sellaisenaan saatavissa, vaan niiden 

elinkaareen liittyy räätälöintiä tai asiakaskohtaista muuntelua tuotevarianttien puitteissa. 

Tällöin elinkaaren- ja konfiguraationhallinnan prosessissa on useita merkittäviä julkaisupis-

teitä jotka pitää hallita. Taulukossa 2 on esitetty järjestelmän elinkaaren vaiheita, joista toi-

seen siirryttäessä konfiguraatio pitää tarkistaa ja hyväksyä toiminnan hallinnan takaa-

miseksi. 
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Kuvassa 10 on esitetty elinkaaren aikaisen konfiguraationmallin perusperiaate. Konfiguraa-

tiohallinnan perusta on konfiguraationhallintasuunnitelma, joka laaditaan tuotteen tai järjes-

telmän konsepti- tai suunnitteluvaiheessa. Suunnitelma kattaa koko tuotteen elinkaaren ja 

sitä päivitetään tarvittaessa konfiguraation tunnistamisen ja tilakirjanpidon syötteiden mu-

kaan. Prosessin keskiössä on konfiguraationhallinnan toiminnot; konfiguraation tunnistami-

nen, - ohjaus, - tilakirjanpito ja – auditointi. Tuotteen tai järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa 

tuotteen sisältö muuttuu kehitysasteelta toiselle siirryttäessä ja konfiguraationhallinnan toi-

min ylläpidetään dokumentoitua ja hyväksyttyä tuotetietoa ajan tasalla. Konfiguraationhal-

linta systemaattisena menetelmänä on osa laajempaa tuotteen elinkaaren hallintaa.  

 

Kuva 10. Elinkaaren aikaisen konfiguraationhallinnan malli 

 

Tuotteen tai järjestelmän elinikäinen suunnittelu, kehitys ja ylläpito riippuu kyvystä seurata 

ja jäljittää pitkäikäisiä järjestelmiä ja niiden osia läpi koko elinkaaren (Müller 2013, 187). 

Muutosten jäljitettävyys pitää sisällään ehdotetut, hyväksytyt ja toteutetut muutokset konfi-

guraatioyksiköittäin. Tuotekohtaisen jäljitettävyyden perustana on ajantasainen tuotetieto ja 

sen hallintaan vaaditaan jonkinlainen tietojen hallintajärjestelmä. Konfiguraationhallinta on 

olennainen osa koko tuotteen tai järjestelmän elinkaaren aikaista toimintaa. Tätä toimintaa 

tuetaan automatisoidulla tietoteknisillä konfiguraation- ja tuotetiedon hallintajärjestelmällä. 
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Konfiguraationhallinnan avulla suojataan suunnittelun aikana tapahtuvissa muutoksissa 

tuotteen eheyttä, muodostetaan toteuma suunnitellulle asiakastarpeille ja määritellyn tuot-

teen vaatimuksille kehitys-, testaus- ja toimitusprosessien välityksellä. Samoin asennuksen, 

käytön ja ylläpidon sekä viimein hylkäyksen yhteydessä konfiguraationhallinta pitää koko-

naisuuden hallittuna. Näin ollen konfiguraationhallintaprosessilla on rajapinta kaikkiin mui-

hin tuotteen elinkaarenaikaisiin prosesseihin. (IEEE Std 828 2012.) 
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5 MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkittava organisaatio, tutkimuksen vaiheet, kyselyllä kerätyt ai-

neistot ja menetelmät, joita tutkimuksessa käytettiin. Tutkimus on toteutettu laadullisena 

tapaustutkimuksena. Tapaustutkimuksella pyritään saamaan yksityiskohtaista, intensiivistä 

tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia 

(Hirsjärvi ym. 2008, 130). Tutkimuksen kohteena on vastikään uusittu organisaatio, joka 

Puolustusvoimauudistuksen myötä muodostui aikaisemman organisaation eri osista. Uu-

den organisaation toimintaa on ohjeistettu ja kehitetään jatkuvasti, mutta vanhan perinne-

organisaation toimintatavat ovat edelleen monelta osin vallitsevana käytäntönä.  

 

5.1 Kohdeorganisaatio 

 

Case organisaatio, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, on puolustusvoimien materiaalihan-

kinnasta, ylläpidosta ja varastoinnista vastaava Pääesikunnan alainen laitos. Puolustusvoi-

mien logistiikkalaitos muodostettiin vuoden 2015 alussa maavoimien, merivoimien ja ilma-

voimien materiaalilaitoksista, Sotilaslääketieteen keskuksesta sekä Hämeen rykmentin 

huoltokoulusta ja Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen osista. Lisäksi puolus-

tushaaraesikuntien huollon tehtäviä siirrettiin Logistiikkalaitokseen. Laitoksella on pysyviä 

toimipisteitä 42:n eri kunnan alueella eripuolilla Suomea. (Puolustusvoimat, 2015.) 

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (PVLOGL) toteuttaa logistiikan järjestelyt ja tuottaa logis-

tiikan palvelut valtakunnallisesti puolustushaarojen tarpeisiin. Laitos vastaa puolustusvoi-

mien materiaalihankinnoista ja materiaalisen suorituskyvyn ylläpidosta sekä elinjaksohallin-

nasta. Logistiikkalaitoksen tavoitteena on parantaa puolustusvoimien logistiikan kustannus-

tehokkuutta, poistaa päällekkäisiä toimintoja, yhtenäistää logistiikan toimintamalleja ja var-

mistaa poikkeusolojen toimintavalmius (Puolustusvoimat, 2015). Logistiikkalaitoksen asiak-

kaita ovat siis eri puolustushaarojen joukot, jotka saavat laitokselta tukeutumissuhteiden 

mukaisesti logistiikka palvelut kuten materiaalin, logistiset järjestelyt ja muut logistiset tuki-

palvelut toimintansa mahdollistamiseksi. Puolustushaarat osallistuvat kuitenkin edelleen 

aktiivisesti tarvitsemansa materiaalin kehittämiseen ja sen käyttöperusteiden määrittämi-

seen. Näin ollen tuotteen konfiguraationhallinta on oleellinen osa myös asiakkaan toimintaa 

vaikka vastuu elinkaaren aikaisesta tuotteen hallinnasta on logistiikkalaitoksella. 
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Tutkimus kohdistui tarkemmin ottaen tuotteiden ja järjestelmien elinkaarivastuulliseen orga-

nisaation osaan järjestelmäkeskukseen, joka toimii neljällä paikkakunnalla pääpaikkanaan 

Tampere. Järjestelmäkeskus vastaa teknisten järjestelmien ja materiaalin teknisen elinjak-

son hallinnasta, ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä hankintatoiminnan teknisestä valmis-

telusta. Järjestelmäkeskus ylläpitää järjestelmävastuullisena myös järjestelmien tilanneku-

vaa ja vastaa poikkeusolojen toimintavalmiudesta. (Puolustusvoimat, 2015.) 

 

Tutkimus oli organisaatiolle ajankohtainen koska vuoden 2015 alusta toiminut uusi organi-

saatio oli julkaissut konfiguraationhallinnasta uuden ohjeen, jota ollaan ajamassa koko or-

ganisaatiolle käyttöön. Aikaisemmat toimintamallit konfiguraationhallissa ovat eronneet toi-

mialoittain eri syistä johtuen. Perinneorganisaatioiden kulttuurien erot vaikuttavat edelleen 

toimintaan siinä määrin, että ohjeen käytäntöön saattaminen vaatii koulutusta ja jatkuvaa 

kehitystä. Tutkimuksella pyritään selvittämään tällä hetkellä toteutuneen ja tavoitemaailman 

erot ja kehittämään ohjeistusta, sekä sitä tukevaa koulutusmateriaalia, niin että päästään 

lähemmäs tavoitetta. 

 

5.2 Tutkimus aineisto 

 

Tutkimuksessa aineiston keruun perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja 

dokumenttien käyttö (Hirsjärvi ym. 2008, 187). Tässä tutkimuksessa pääaineisto kerättiin 

kyselylomakkeella, jota täydennettiin kirjallisista dokumenteista ja haastatteluilla saaduilla 

tiedoilla. Tutkimusstrategia, jossa laajempi aineisto kerätään esimerkiksi kyselylomakkeella 

ja sitä tarkennetaan ja syvennetään pienempään aineistoon kohdistuvalla laadullisilla ana-

lyyseillä, kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaation käyttöä perustellaan sillä, että yksittäi-

sellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta (Eskola & 

Suoranta 2003, 68).  

 

Aineiston keräämistavasta sovittiin kohdeorganisaation laatupäällikön kanssa ja kyselytut-

kimus tehtiin yhteistyössä hänen kanssaan. Kyselylomakkeella kerättyä tietoa konfiguraati-

onhallinnan nykyisestä toimintatapamallista käytettiin hyväksi etsittäessä ohjeistuksen ke-

hittämiskohteita sekä vertailukohtana eri toimialojen konfiguraationhallinnan eroja analysoi-

taessa. Taustatietoa konfiguraationhallinnan perusteista ja tavoitteista saatiin Puolustusvoi-

mien logistiikkalaitoksen omista ohjeista ja asiakirjoista. Kirjallisia dokumentteja käytettiin 

myös kyselyn valmistelevana aineistona. Haastatteluilla laajennettiin aineistoa tarkentavilla 

kysymyksillä muutaman yksittäisen tuoteprojektin osalta käytännön toimintatavoista.  
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Kyselyn etuna on tehokkuus ja se säästää aikaa ja vaivaa sekä tutkimukseen vastaavilta 

että tutkijalta. Kyselyllä tutkimukseen voidaan saada paljon osallistujia ja samalla kertaa 

voidaan kysyä monia asioita. Aineisto saadaan nopeasti tallennettuun muotoon ja sen ana-

lysointi on tietokoneen avulla helppoa. Haittapuolina kyselyissä on saadun aineiston laa-

tuun liittyvä epävarmuus. Kyselyyn vastaajien suhtautuminen kysymyksiin ja vastausten 

huolellisuus tai rehellisyys jää varmistumatta. Toisaalta ei ole tiedossa miten selvillä vas-

taajat ovat aiheesta tai ovatko he perehtyneet aiheeseen. Lisäksi kyselyissä, joissa anne-

taan vaihtoehtoisia vastauksia valittavaksi, ei ole etukäteen tiedossa miten onnistuneita an-

netut vastausvaihtoehdot ovat vastaajien näkökulmasta. Suurimpana ongelmana kyse-

lyissä on kuitenkin kato (vastaamattomuus) joka vaihtelee kohderyhmästä ja aihepiiristä 

riippuen. (Hirsjärvi ym. 2008, 190.) 

 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa aihepiiri oli rajattu konfiguraationhallin-

taan. Teemahaastatteluissa haastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty, mutta menetel-

mästä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja järjestys (Eskola & Suoranta 2003, 86). Teema-

haastattelu on eräänlainen keskustelu, jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan sel-

ville haastateltavilta asiat, jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin (Eskola & Vastamäki 2015, 

27). Haastatteluissa käsiteltiin haastattelukohtaisesti yksittäisiä projekteja sekä organisaa-

tion konfiguraationhallintaa prosessina. 

 

Sähköinen kysely  

Tutkimusta suunniteltaessa päädyttiin sähköiseen kyselyyn koska se oletettiin olevan ajan-

käytöllisesti vastaajille sopivin ja tehokkain tapa osallistua tutkimukseen. Kyselyssä kohde-

henkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta jolta kerätään tietoa tut-

kittavasta aiheesta (Hirsjärvi ym. 2008, 188). Kohderyhmäksi valittiin organisaation sisältä 

postitusryhmä, joka sisälsi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksen tek-

nisiä asiantuntijoita, projektipäälliköt, sektoripäälliköt sekä toimialapäälliköt. Valinnan pe-

rusteena oli olettamus siitä että projekti- tai linjaesimiehet tuntevat konfiguraationhallinta 

prosessin, sen parissa työskentelevän henkilöstönsä ja sen miten he konfiguraationhallin-

nan kokevat. Postitusryhmän koko oli noin 50 henkilöä, mutta kaikki heistä ei työskentele 

aktiivisesti konfiguraationhallinnan parissa eikä heiltä voinut odottaa vastausta kyselyyn. 

Kysely lähetettiin 19.10.2015 ja vastaukset odotettiin saatavaksi kahden viikon sisällä loka-

kuun loppuun mennessä. Vastausaikana lähetettiin yksi muistutusviesti kyselystä. Vastauk-

sia saatiin määräaikaan mennessä 10 kappaletta ja vastausprosentti oli näin ollen 20%.  
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Kyselyn kysymykset voidaan muotoilla monella tavalla, ja tässä tutkimuksessa käytettiin 

useita kysymysmuotoja; monivalintakysymyksiä, asteikkoihin perustuvia kysymyksiä ja 

avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksissä tutkija on valinnut valmiit vastausvaihtoeh-

dot joista vastaaja valitsee yhden tai useampia vaihtoehtoja annetun ohjeen mukaan. As-

teikkoihin perustuvassa kysymystyypissä esitetään väittämiä ja vastaaja valitsee niistä sen 

miten voimakkaasti hän on samaa mieltä kuin esitetty väittämä. Asteikot ovat tavallisemmin 

esimerkiksi 5- tai 7-portaisia Likertin asteikoita, joilla väittämän vastaavuutta arvioidaan. 

Kolmantena muotona ovat avoimet kysymykset joissa esitetään kysymys ja jätetään tila 

vastausta varten. (Hirsjärvi ym. 2008, 193–195.)  

 

Kysely toteutettiin Webropol – ohjelmistolla laaditulla kyselylomakkeella. Kohderyhmä sai 

linkin kyselyyn sähköpostilla ja palauttivat sen sähköisesti vastattuaan. Kysely laadittiin 

Webropol – ohjelmistolla siten, että väärinvastaamisen mahdollisuus minimoituu. Eli kun 

pyydettiin valitsemaan yksi tärkein vaihtoehto, estettiin useamman vaihtoehdon valintamah-

dollisuus. Webropol lomakkeella kysymykset ovat avoimella lomakkeella, jolloin vastaaja 

voi vertailla omia vastauksiaan ja toinen kysymys voi vaikuttaa seuraavaan vastaukseen. 

Tämä parantaa annettujen vastausten johdonmukaisuutta aihepiirin ympärillä ja auttaa vas-

taajaa hahmottamaan kokonaisuutta. (Valli & Aaltola 2015, 115.) 

 

Kyselyn alussa kysyttiin perustietoja kysymyksillä, joita käytettiin eräänlaisina sisäänajoky-

symyksinä. Monivalintakysymyksillä kysyttiin toiminnan tosiasiallisia menettelytapoja, kuten 

esimerkiksi konfiguraationhallinnan tiedonkulun kanavat, tai kun vastaus vaihtoehtoja voi 

olla useita. Asteikkoon perustuvaa kysymystä käytettiin kun kysyttiin mielipiteistä tai käyt-

täytymisestä konfiguraationhallintaprosessiin liittyen. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin täyden-

tämään monivalintakysymysten vastauksia sekä saamaan tietoa vastaajan omaan viiteke-

hykseen liittyen. Kysely oli pyritty jaksottamaan ja keventämään eri kysymystyypeillä niin, 

että siitä ei tulisi vastaajalle työlään tuntuista vastata. 

 

5.3 Analyysi  

 

Analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja sillä pyritään tiivistämään aineistoa ka-

dottamatta silti sen sisältämää informaatiota (Eskola & Suoranta 2003, 137). Tutkimus to-

teutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jolloin aineiston analyysi voidaan tehdä ymmär-

tämiseen pyrkivällä lähestymistavalla. Laadullisen aineiston tavallisimmat analyysitavat 

ovat teemoittelu, tyypittely ja sisällön erittely. (Hirsjärvi ym. 2008, 219.) Tutkimuksessa ke-

rättiin aineistoa usealla eri menetelmällä tietoja täydentäen ja sitä kautta pyrittiin saamaan 
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mahdollisimman kattava kuva tutkittavasta aiheesta. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan 

yleensä tekstimuodossa olevaa aineistoa, jota ei voida muuntaa numeromuotoon (Rantala 

2015, 109). Kerätty aineisto on pääosin tekstimuotoista ja sitä analysoitiin teemoittain. Nu-

meraalisina arvoina on esitetty Webropol kyselyn monivalintakysymysten vastausten pro-

sentuaaliset jakaumat, sekä joissain tapauksissa vastausten laskennallinen keskiarvo. 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin kohdeorganisaation ohjeistukseen ja 

normistoon, jota konfiguraationhallinnasta oli julkaistu. Tähän aineistoon perustuen laadit-

tiin kysely, joka ryhmiteltiin aihepiireittäin tukemaan tutkimuskysymystä ja alikysymyksiä. 

Kyselyllä saatu aineisto jaoteltiin teemoittain mikä tuki aineiston käsittelyä jatkossa. Ranta-

lan (2015) mukaan analysointi vaatii monimuotoisen aineiston luokittelua, vertailua ja tul-

kintaa, jotka voidaan pelkistää koodaamiseksi ja memojen kirjoittamiseksi. Koodaus on laa-

dullisen aineiston systemaattista järjestämistä, jolloin aineisto ryhmitellään luokkiin yhteisiin 

piirteisiin perustuen (Rantala 2015, 112). Monivalintakysymysten vastaukset saatiin val-

miina kaavioina vastausten prosentuaalisen jakauman mukaan. Niitä tukevien avoimien ky-

symysten vastaukset luokiteltiin samankaltaisuuksien ja yhteisten piirteiden mukaan yhteen 

omiksi kokonaisuuksiksi. 

 

Tutkimuksessa analysointiin käytettiin deduktiivista lähestymistä, teoriasta johdettua me-

nettelytapaa (Rantala 2015, 115). Teoreettiset viitekehykset, konfiguraationhallinnan stan-

dardeihin perustuva malli ja elinkaarenhallintaa kuvaava malli, olivat perustana analyysissä. 

Aineiston järjestämisen jälkeen tietoja täydennettiin ja laadittiin puukaavio konfiguraation-

hallinnan ohjeistetusta nykytilasta. Konfiguraationhallinnan ja elinkaarivaiheiden välisen yh-

teyden kuvaus laadittiin luokitellun ja tyypitellyn aineiston perusteella ylätason SIPOC – 

malleina.  

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen arviointi pelkistyy kysymykseen tutkimusprosessin luotettavuudesta (Eskola & 

Suoranta 2003, 210). Tutkimuksen reliaabelius eli toistettavuus ja validius eli pätevyys tulisi 

olla jollakin tavalla arvioitavissa, vaikka ne ovat laadullisessa tapaustutkimuksessa hieman 

vaikeasti tulkittavia ja ovat tästä johtuen saaneet erilaisia tulkintoja (Hirsjärvi ym. 2008, 227). 

Eskola & Suorannan mukaan tutkimusta arvioidaan raportissa esitettyjen kuvausten, väit-

teiden ja selitysten perusteella ja niiden luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta pitää lukijan 

pystyä arvioimaan.  
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Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimusväline ja luotetta-

vuuden kriteeri ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia (Eskola 

& Suoranta 2003, 210). Tutkimukseen valitut laadulliset menetelmät sopivat hyvin tutkimuk-

seen jossa keskityttiin yhden organisaation toimintaa organisaatiomuutoksen jälkeen. Or-

ganisaation toiminnan luonteen huomioon ottaen laajempaa, vertailukelpoista kvantitatii-

vista tietomassaa muista yrityksistä tai organisaatioista ei olisi ollut mahdollista kerätä tut-

kimuksen puitteissa. Organisaation ulkopuolista aineistoa, joka olisi verrattavissa tutkitta-

vaan organisaation, on niukasti saatavilla ja se vaikuttaa osin tulosten yleistettävyyteen. 

 

Aineistotriangulaatiolla, keräämällä tietoa usealla eri menetelmällä tutkittavan organisaation 

toiminnasta, parannettiin tutkimuksen validiutta. Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään 

tutkittavan organisaation konfiguraationhallinnan nykytilannetta. Lomakkeita, selvityspyyn-

töjä ja nykyisin myös sähköisiä kyselyjä tulee suomalaisille niin paljon, ettei ole kovin help-

poa saada ihmisiä suostumaan tutkimushenkilöiksi (Hirsjärvi ym. 2008, 193). Tämä ilmiö on 

ollut havaittavissa myös tutkittavassa organisaatiossa, jossa organisaatiouudistuksen 

myötä on tehty useita kyselyitä eri aiheisiin liittyen. Kyselyssä saatujen vastausten määrä 

ei ollut kovin suuri, mutta sitä täydennettiin haastatteluilla ja dokumenttikatsauksella. Laa-

dullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään tarpeelliseksi arvioitu määrä ja voidaan todeta 

että aineisto kokonaisuudessaan on riittävän kattava tutkimuksen tavoitteiden savutta-

miseksi. 

 

Aineiston laadullisessa arvioinnissa on otettava huomioon kyselytutkimukseen liittyvät riskit 

aineiston pinnallisuuteen liittyen. Sähköisen kyselyn vastaajien suhtautumista kyselyyn ei 

voi tarkistaa eikä ole selvää miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat vastaajien 

näkökulmasta (Hirsjärvi ym. 2008, 190). Aineiston laatua pyrittiin parantamaan tekemällä 

kyselyyn tarkentavia ja täydentäviä avoimia kysymyksiä, sekä keräämällä täydentävää tie-

toa kohdennetuilla haastatteluilla. Toinen aineiston laadulliseen luotettavuuteen liittyvä asia 

on tutkijan tulkintojen oikeellisuus. Tämä ulkoinen validiteetti tarkoittaa tehtyjen tulkintojen 

ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä (Eskola & Suoranta 2003, 213). 

Tutkija työskentelee kohdeorganisaatiossa ja tuntee oman alansa toimintatavat mikä voi 

vaikuttaa aineistosta tehtäviin tulkintoihin. Vaarana on että tutkija tekee omaan kokemuk-

seensa ja oletuksiinsa perustuvia johtopäätöksiä, jotka eivät vastaa tutkimusaineiston sisäl-

töä. Tutkimuksen objektiivisuus pyrittiin varmistamaan tuomalla esille suoria lainauksia 

avointen kysymysten vastauksista.  
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Tutkimuksen tehdyn analyysin arvioitavuus tarkoittaa sitä että lukija pystyy seuraamaan tut-

kijan päättelyä (Eskola & Suoranta 2003, 213). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi-

daan parantaa selostamalla tarkasti kuinka tutkimus toteutettiin (Hirsjärvi ym. 2008, 227). 

Tämän tutkimuksen vaiheet ja toteutuksen menetelmät on pyritty kuvaamaan mahdollisim-

man kattavasti, jotta lukija voi arvioida siltä osin tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 

tulkintasääntöjen sisäistäminen onnistuu siten että lukijalle annetaan tulkinnan lisäksi näh-

täväksi aineistokatkelmia joista tulkinta on tehty (Eskola & Suoranta 2003, 216). Tämän 

tutkimuksen tuloksia esiteltäessä on esitetty myös lainauksia aineistosta, joten analyysin 

toistettavuus on mahdollista. 

 

5.5 Konfiguraatiohallinnan prosessien kuvaus 

 

Konfiguraationhallinnan prosessit ja niihin vaikuttavat ulkoiset tekijät voidaan kuvata yläta-

solla esimerkiksi SIPOC mallinnusta käyttäen. SIPOC lyhenne tulee englannin kielisistä sa-

noista Suppliers (Toimittajat) –Inputs  (Syötteet) –Process (Prosessi) –Outputs (Tuotokset) 

–Customers (Asiakkaat). SIPOC malli on ylätason kuvaus prosessista jolla voidaan tunnis-

taa mahdolliset poikkeamat (erot) toimittajan ja syötteiden sekä tuotoksien ja asiakkaan 

odotusten välillä osoittaen näin prosessin kaipaamat kehityskohteet (AQO, 2015). SIPOC 

mallinnuksen hyötynä on visuaalinen kuvaus prosessista ja sen ulkopuolisista tekijöistä, 

josta mallia käyttäen saadaan yksinkertaistettu kuva. Sitä käytetään tyypillisesti prosessin 

kehitysprojektin määrittelyvaiheessa, koska sen avulla voidaan kuvata prosessin tarkoitus 

ja laajuus (Discover6sigma, 2007). Mallista voidaan määritellä syy seuraus ajattelulle pe-

rusta, jota on mahdollista käyttää prosessin kehittämiseen (AQO, 2015). Mallinnetut pro-

sessit johdettiin tutkimusaineistosta kohdeorganisaation nykyisestä ohjeistuksesta sekä ky-

selyn vastauksista. 

 

SIPOC malli esitetään usein 5 – sarakkeisena taulukkona, josta on esimerkki kuvassa 11 

(Discover6sigma, 2007). Tämän yksinkertaistetun mallin avulla on mahdollista saada kai-

kille prosessiin osallistuville yhteinen käsitys siitä mitä prosessin ulkopuolisia toiminteita ja 

toimijoita liittyy kokonaisuuteen. Toimittajat eli syötteiden lähteet voivat olla organisaation 

sisäisiä toimintoja tai ulkopuolisia asiakkaita joissain tapauksissa jopa sidosryhmiä. Syöt-

teet liittyvät prosessissa tarvittavaan aineeseen, energiaa tai informaatioon, esimerkiksi ma-

teriaalien, resurssien ja vaatimusten muodossa. Prosessilla on määritelty alku ja loppupiste 

ja sen sisältö on määritelty tyypillisesti yksityiskohtaisemmin muualla. Tuotokset voivat olla 

samoin kuin syötteet aineita, energiaa tai informaatiota esimerkiksi tuotteen, palvelun tai 

päätöksen muodossa. Asiakkaat tai tuotosten vastaanottajia ovat organisaation sisäisiä tai 
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ulkopuolisia ja voivat toimia seuraavan prosessin toimittajana eli prosessit ovat ketjuuntu-

neet aliprosesseihin. (SFS ISO 9001:2015, 7.)  

 

 

Kuva 11. SIPOC mallin esitysmuoto 

 

SIPOC malli ei ota kantaa varsinaiseen prosessiin vaan se kuvataan tapauskohtaisesti erik-

seen. 

 

5.6 Konfiguraationhallinta PVLOGL:ssa 

 

Konfiguraationhallinta PVLOGL:ssa on ohjeistettu erillisellä ohjeella, joka pohjautuu eri 

standardeihin (esimerkiksi AQAP2110, ACMP-01, ACMP-02, ACMP-03, ACMP-04, ACMP-

05, ACMP-06 ja ACMP-07). Ohje, PVOHJEK-PVLOGL Puolustusvoimien Logistiikkalaitok-

sen järjestelmävastuulla olevan materiaalin konfiguraationhallinta, on julkaistu keväällä 

2015 pian sen jälkeen kun uusi organisaatio otettiin käyttöön.  

 

PVLOGL:n ohjeistuksen mukaan konfiguraatiosuunnitelma perustuu järjestelmä- ja tuote-

kohtaiseen hallintasuunnitelmaan, jota ylläpidetään koko materiaalin elinjakson ajan. Suun-

nitteluvaiheessa laadittavan karkean esisuunnittelun tekee puolustusvoimat. Kun hank-

keesta on syntynyt kaupallinen sopimus, ja alkaa kehittämis- ja rakentamisvaihe suunnitte-

luvastuu on toimittajalla (AQAP2110 2003, 10).  

 

Kun järjestelmä hyväksytään käyttöön ja siirrytään ylläpitovaiheeseen, suunnitelman ylläpi-

tovastuu on pääsääntöisesti puolustusvoimilla. Joissain tapauksissa se voi olla osittain tai 

kokonaan toimittajan tai yhteistyökumppanin vastuulla. Puolustusvoimien logistiikkalaitok-

sen osalta konfiguraationhallinnan suunnittelusta vastaa materiaaliprojektin projektipääl-

likkö tai hankinnan tekninen asianhoitaja. Valmiin suunnitelman ylläpidosta ja järjestelmän 

elinkaaren aikaisen konfiguraationhallinnan toteutuksen ohjaamisesta vastaa järjestelmä-

vastuullinen. (PVLOGL 2015.) 
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Konfiguraationhallinnan ohjeistuksen mukainen konfiguraationhallintaprosessi on esitetty 

kuvassa 12. Prosessi kuvataan puumaisena rakenteena jossa kukin suorakaiteena kuvattu 

solmu vastaa omaa konfiguraationhallinnallista toimintaa. Solmun alla oleva puun osa on 

kyseiseen kokonaisuuteen liittyviä alitoimintoja tai niitä tukevia mekanismeja. Kaikki toimin-

not muodostavat yhdessä hierarkkisen kokonaisuuden jolla konfiguraationhallinta toteute-

taan. 

  

 

Kuva 12. Konfiguraationhallinta PVLOGL:ssa 

 

Konfiguraationhallinnan jako toimintoihin ja niitä seuraaviin alitoimintoihin perustuu standar-

deissa esitettyihin malleihin. Organisaatiossa oli siis luotu omiin käyttötarkoituksiin sovel-

tuva oma ”standardi” toimintatapa, joka oli johdettu kansainvälisistä standardeista.  
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6 TULOKSET 

 

Luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen tulokset kokonaisuuksina jotka tutkimuskysy-

mykset ovat määrittäneet. Tulokset on ryhmitelty eri kappaleisiin aihekokonaisuuksien mu-

kaan.  

 

Joissakin vastauksissa tulokset on esitetty Likert asteikolta saatuna vastausten keskiar-

vona. Keskiarvot lasketaan siten että ylin vastausvaihtoehto vastaa lukua 1 ja alin lukua 5, 

jolloin saadaan Webropol ohjelmasta laskennallinen keskiarvo kun vastaajien kokonais-

määrä on tiedossa. Esitetyissä tuloksissa on käytetty joitain suoria lainauksia kyselyn vas-

tauksista. Lainaukset on kursivoitu ja erotettu muusta tekstistä lainausmerkeillä. Lainauk-

sissa on käytetty kolmea pistettä (…) esittämään osia, jotka on rajattu pois tutkijan tulkinnan 

perusteella. 

 

Kyselyyn vastanneista 80% oli työskennelleet konfiguraationhallinnan parissa vähintään 8 

vuotta. Vastaajat jakautuivat karkeasti ottaen kolmeen ryhmään 1) projektipäällikköihin, 2) 

hanke- tai järjestelmävastaaviin ja 3) esimiehiin tai muihin linjaorganisaation toimijoihin. Lä-

hes kaikki vastanneet työskentelevät aktiivisesti konfiguraationhallinnan parissa vähintään 

kerran kuussa.  

 

Yli puolet vastaajista käsitteli aihetta tyypillisen hankkeen tai projektin kannalta ja loput yk-

sittäisen tuotteen kannalta. Yksittäisen järjestelmän tai hankkeen kannalta annetut vastauk-

set edustivat laajojen, vuosia kestävien projektien konfiguraationhallintatapaa. Nämä pro-

jektit erosivat hankittavan tuotteen tai järjestelmän osalta suuresti toisistaan, joten kokonai-

suudessaan otosta voidaan pitää kattavana.  

 

6.1 Konfiguraation hallinta  

 

Konfiguraationhallinta käsitteenä oli kyselyyn vastanneille tuttu, mitä ei voida pitää yllätyk-

senä koska kohderyhmä tunsi hyvin asiakokonaisuuden ja vastanneet olivat kokeneita kon-

figuraationhallinnan parissa työskenteleviä henkilöitä. Konfiguraationhallinta terminä selitet-

tiin vastauksissa mm. seuraavasti: 

 ”Tuotteen teknisen rakenteen tunnistamista, dokumentointia ja hyväksymistä sekä 

hallittuja muutoksia koko elinjakson ajan” 

 ”Käsittää ne menettely, joilla tuotteen sekä sen erikseen määriteltyjen osakokonai-

suuksien rakenne ja ominaisuudet tunnistetaan ja hallitaan.” 
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Konfiguraationhallinnan vaatimuksia kysyttäessä vastaajan oli mahdollista valita yksi tai 

useampia vastausvaihtoehtoja. Vaatimukset konfiguraationhallinnalle jakautuivat suhteelli-

sen tasaisesti kaikille annetuille vaihtoehdoille, kuten kuvassa 13 nähdään. Tärkeimpinä 

esiin nousivat organisaation sisäiset vaatimukset ja viranomaisvaatimukset.  

 

Kuva 13. Konfiguraatiohallinnan vaatimukset 

 

Vastausten perusteella konfiguraatiohallinta toteutetaan pääsääntöisesti tietoteknisillä työ-

kaluilla, 80% vastauksista kysymykseen tietotekniikan käytöstä oli usein tai erittäin usein. 

Käytössä olevia tietoteknisiä työkaluja, joilla konfiguraationhallintaa käytännössä tehdään, 

on useita, muun muassa PVSAP, LTJ, TMT, PVAH, Excel. Tietoteknisiä työkaluja kysyttä-

essä avoimessa vastauksessa tähdennettiin käytännön toimijan asiantuntemusta ja vas-

tuuta toiminnan onnistumisessa. 

 ”Tietotekniset välineet ovat toki hyvä työkalu, mutta tässäkin se on vain työkalu joka 

vaatii taustakseen ymmärryksen tarpeesta ja päätöksen implementoida asia jonkin 

standardin mukaan (esim. STANAG4159 tai muu vastava). Erityisesti konfiguraati-

onhallinta tarvitsee JÄRJESTELMÄVASTUULLINEN hallitakseen järjestelmän elin-

jaksoa…” 

 

Haasteena on saada toimittajalta saatu konfiguraatiotieto sovitettua kohdeorganisaatiossa 

käytettävään tietotekniseen työkaluun. Vaatimusten siirto hallittavaksi konfiguraatioksi ja 

tuoterakenteiksi vaatii usein käsityötä, joka on laajojen järjestelmien kyseessä ollessa re-

sursoinnin kannalta haastavaa.  
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Konfiguraationhallintaa tehdään vastausten mukaan usein tai erittäin usein yhteistyössä 

niin organisaation sisäisten kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tiedonsiirtokanavina 

konfiguraationhallinnassa eri toimijoiden välillä käytetään useimmiten sähköpostia tai jär-

jestelmään liittyviä kokouksia. Lisäksi muita kanavia oli puhelin, organisaation asiakirjat ja 

tietojärjestelmien tarjoamat kanavat. Täsmentävänä kommenttina todettiin että konfiguraa-

tionhallinta ”vaatii aina dokumentaation. Ei voi perustua puhelimessa "kuultuihin" asioihin.” 

 

Kysyttäessä sitä onko konfiguraationhallinta ohjeistettu hyvin organisaatiossa, mielipiteet 

jakautuivat asteikon koko leveydelle. Kuvassa 14 on esitetty vastausten jakauma, ja kes-

kiarvoksi tuli 2,4.  

 

Kuva 14. Konfiguraationhallinnan ohjeistuksen onnistuminen 

 

Kuitenkin 90 % vastaajista piti toimintatapoja selkeinä ja kokivat että voivat itse vaikuttaa 

konfiguraation toteutukseen. Vaikutusmahdollisuuksia oli mainittu täydentävässä lisäkysy-

myksessä mm. konfiguraation määrittelyssä, toimintatapojen toteutumassa ja hyväksyntö-

jen yhteydessä. 

 

Konfiguraationhallintaa voidaan 90 % vastaajien mielestä käyttää apuna tuotteen jatkoke-

hittämisessä. Alla on esitetty joitakin käyttökohteita konfiguraationhallinnasta saataville tie-

doille: 

 

 ”Nykyinen konfiguraatio toimii perustana jatkokehityksen vaatimusmääritykselle ja 

suunnittelulle. Tunnistettu ja dokumentoitu sekä laitteista tarkastettu konfiguraatio 

on edellytys elinjaksopäivitysten toteuttamiselle.” 

 ”Iterointien kautta on saavutettu luotettava konfiguraatio. Tätä kokemusperäistä tie-

toa voidaan käyttää hyväksi tunnistettaessa muutettavia ja säilytettäviä rakenteita.” 

 ”Vanhenevien varaosien korvaamisessa ja mahdollisessa modifioinnissa.” 
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6.2 Erilaiset konfiguraatiotyypit 

 

Organisaation vastuulla olevien järjestelmien ja tuotteiden määrä on valtava, joten myös 

konfiguraatiotyypit vaihtelevat suuresti. Vastaajista puolet keskittyi laajoihin järjestelmiin, 

jotka sisältävät alajärjestelmiä, kuten kuvasta 15 voidaan todeta. Kuitenkin kohdassa muu 

vastauksissa todettiin että ”kaikkia vaihtoehtoja esiintyy”. 

 

 

Kuva 15. Konfiguraationhallinnan kohteet 

 

Konfiguraation sisällön prosentuaalista jakautumista ohjelmistojen, mekaniikan ja palvelu-

jen kesken kysyttäessä vaihtelu on myös varsin suurta. Taulukossa 3 on esitetty prosent-

teina tuotteiden tai järjestelmien jakautuminen ohjelmistoihin, mekaniikkaan ja palveluihin. 

 

Taulukko 3. Konfiguraation sisällön jakautuminen  

 Osuus järjestelmän konfiguraatiosta (%) 

Ohjelmistot 10 – 100 

Mekaniikka 0 – 90  

Palvelut 0 – 50  

 

Jakauma osoittaa sen että joissain tapauksissa järjestelmä tai tuote on täysin ohjelmisto-

tuote. Useimmissa tapauksissa konfiguraatiot pitävät sisällään kuitenkin vähintään kahta 

luokitelluista ryhmistä. Kaiken kaikkiaan konfiguraatiot vaihtelevat suuresti tuotteesta riip-

puen mikä vaikuttaa myös konfiguraationhallintaan. 
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6.3 Konfiguraationhallinnan toimijat 

 

Aktiiviset toimijat ja vastuut konfiguraationhallinnan osalta vaihtelevat järjestelmän eri elin-

kaarenvaiheissa. Järjestelmään kohdistuvat toimenpiteet ja vastuu ovat määrittelyvai-

heessa pääosin järjestelmää hankkivan projektin ja asiakkaan vastuulla. Suunnittelu- ja ke-

hittämisvaiheeseen tulee edellisten lisäksi mukaan toimittaja, jonka osuus kasvaa rakenta-

misvaiheessa. Kuten taulukosta 4 on nähtävissä käytön ja ylläpidon aikana ja siitä elinkaa-

ren loppuun konfiguraationhallinnan vastuu on käytännössä kokonaan järjestelmävastaa-

valla.  

 

Taulukko 4. Vastuut konfiguraationhallinnasta eri elinkaaren vaiheissa 

Elinkaaren 

vaihe 

Toimittaja Projekti 

päällikkö 

Järjes-

telmä vas-

taava 

Asiakas Käyttäjä  Muu 

Määrittely 0 % 40 % 20 % 30 % 10 % 0 % 

Suunnittelu ja 

kehittäminen 

20 % 30 % 30 % 10 % 10 % 0 % 

Rakentaminen 50 % 30 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Käyttö ja yllä-

pito 

0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Purkaminen 0 % 0 % 90 % 0 % 0 % 10 % 

Yhteensä 14 % 20 % 52 % 8 % 4 % 2 % 

 

Vaikka asiakkaan vastuu koko elinkaaren aikana on yhteensä vain 8 %, todettiin toisaalta 

että asiakas osallistuu elinkaaren aikaiseen konfiguraationhallintaan erittäin usein tai usein. 

Asiakas osallistuu konfiguraationhallintaan järjestelmän määrittelyvaiheessa joko elinkaa-

ren alussa tai mahdollisen elinkaaripäivityksen yhteydessä sekä ylläpitovaiheessa kunnos-

sapitoon liittyen. 

 

Kun kysyttiin toiminnan kannalta olennaisia tietoja, joita konfiguraatiohallinnalla saadaan, 

esille nousi konfiguraatio yksikköön liittyviä asioita kuten sijainti, rakenne sekä siitä aiheu-

tuneet kustannukset. Lisäksi nähtiin konfiguraationhallinnan antavan tietoa yhteensopivuu-

desta muuhun kokonaisuuteen ja auttavan muodostamaan kokonaiskuva valitusta loogi-

sesta rakenteesta. Olennainen huomio oli myös elinkaaren alkuvaiheen vaatimukset konfi-

guraatiohallinnalle: 
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 ”Konfiguraatiohallinnalla itsellään ei saada mitään lisätietoja vaan se on mekanismi 

varmistaa että määriteltyyn projektin (järjestelmävastuun) tarpeisiin tarvittavat riittä-

vät tiedot muistetaan vaatia hankintavaiheen vaatimuksin.” 

 

Konfiguraationhallinnan suorittaja vaihtuu vastausten mukaan 40 % erittäin usein tai usein. 

Kun kysyttiin suorittajan vaihtuessa vastuun siirron onnistumista toimijalta toiselle, saatiin 

vastausten keskiarvoksi 3,22 eli siirto onnistuu korkeintaan tyydyttävästi.  

 

6.4 Elinkaaren eri vaiheiden vaatimukset konfiguraationhallinnalle 

 

Elinkaaren eri vaiheiden ja konfiguraationhallinnan keskinäistä suhdetta kysyttiin seuraa-

vaksi. Jatkokehityksen apuna konfiguraationhallinnan tietoja voidaan käyttää vastausten 

mukaan esimerkiksi varaosien korvaamisen yhteydessä (obsolescense – tilanteet) sekä 

mahdollisissa modifikaatioissa. Elinjaksopäivitysten yhteydessä konfiguraationhallinnan 

hyödyistä todettiin muun muassa seuraavaa: 

- ”Nykyinen konfiguraatio toimii perustana jatkokehityksen vaatimusmääritykselle ja 

suunnittelulle. Tunnistettu ja dokumentoitu sekä laitteista tarkastettu konfiguraatio 

on edellytys elinjaksopäivitysten toteuttamiselle.” 

 

Kysyttäessä missä tuotteen elinjakson vaiheessa konfiguraationhallintaa hyödynnetään, 

vastaajan oli mahdollista valita yksi tai useampia vastausvaihtoehtoja. Vastaukset konfigu-

raationhallinnan elinkaarenaikaisesta hyödyntämisestä jakautuivat suhteellisen tasaisesti 

kaikille annetuille vaihtoehdoille, kuten kuvassa 16 nähdään. Tärkeimpinä esiin nousivat 

käyttö ja ylläpito- sekä rakentamisvaihe. 

 

 

Kuva 16. Konfiguraationhallinnan hyödyntäminen tuotteen elinkaaren aikana 
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Merkittävimpiä hyötyjä, joita konfiguraationhallinnalla saavutetaan, ovat vastausten mukaan 

seuraavat: 

 järjestelmän rakenteiden, dokumenttien hallinta 

 varaosien ja vaihtolaitteiden hallinta 

 elinjakson hallinta 

 järjestelmätietous 

 

Vastaavasti merkittävimpiä haasteina konfiguraationhallinnassa mainittiin seuraavat: 

 konfiguraation ajantasaisuus ja tilaseuranta 

 järjestelmäkirjavuuden hallinta 

 konfiguraation ja järjestelmällisen toiminnan merkityksen ymmärtäminen jokaisen 

järjestelmän kanssa toimivan osalta 

 

6.5 Konfiguraationhallinta kohdeorganisaatiossa 

 

Tässä kappaleessa kuvataan vastaajien näkemyksiä siitä miten konfiguraationhallinta ny-

kyisellään onnistuu kohdeorganisaatiossa. Vastaajista 60 % oli erittäin tai melko tyytyväi-

nen konfiguraationhallinnan onnistumiseen. Perinteiset mekaniikan tai laitteistojen konfigu-

raation hallinnasta suoriudutaan hyvin, mutta ohjelmistohallinnassa on haasteita. 

 

Vaikeimpina asioina koettiin konfiguraatiohallinnassa seuraavia  

 ”Laajojen järjestelmien teknisen rakenteen luominen ja ylläpito. Useisiin rakenteisiin 

kuuluvien tuotenimikkeiden hallintaa ei ole ohjeistettu.” 

 ”Ymmärryksen ja menettelytapojen jalkauttaminen koko organisaatioon sekä toimit-

tajille ja kunnossapitovastuulliselle.” 

 ”Sovellus / ohjelmistomuutosten hallinta.” 

 

Konfiguraationhallinnan onnistuminen organisaatiossa jakoi mielipiteitä ja siinä oli havaitta-

vissa niin hyviä kuin kehitettäviä osioita. Konfiguraatiohallinnan ohjeita pidettiin onnistu-

neina sekä hyväksymismenettelyitä selkeinä, mutta prosessiin liittyvien ohjeissa on kehitet-

tävää. Tästä esimerkkinä mainittiin  

 

- ” …rakenteiden hallinnan ohjeistus (+ koulutus) on tulossa järjestelmäinsinöö-

rien/projektipäälliköiden/kunnossapitäjien/varastoijien/varustajien käyttöön aivan 

liian myöhään.”  
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Toisaalta mainittiin että  

- ” …organisaatio ei ole mielestäni oikein mieltänyt mitä konfiguraatiohallinta on ja 

kuka sitä täällä oikeasti tarvitsee.”  

 

Taulukossa 5 on esitetty vastaajien mainitsemia hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita, joita 

nykyisessä konfiguraationhallinta menettelyssä on havaittavissa. 

 

Taulukko 5. Konfiguraationhallinnan hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita 

Hyviä käytänteitä Kehittämiskohteita 

Järjestelmäkonfiguraation hallintaohje ja 

vahvistusmenettely ovat olemassa. 

Järjestelmärakenteiden laadintaohje on 

edelleen luonnosasteella. 

PVSAP- ja LTJ-järjestelmät ovat käytettä-

vissä. 

Järjestelmäinsinöörejä ei ole vielä koulu-

tettu teknisten rakenteiden perusteita sekä 

niiden laadintaa SAP -järjestelmään. 

Tietyt hankkeet ovat omaksuneet hyvin 

konfiguraation hallinnan käytänteet. 

Toimintatapojen yhtenäistäminen, ohjel-

mistokonfiguraatioiden hallinta. 

Konfiguraatiot hyväksytään teknisen hy-

väksynnän yhteydessä ja muutokset käsi-

tellään hallitun menettelyn mukaan. 

Konfiguraation hallinnan laaja-alaisen pe-

rusajatuksen käyttöönottaminen saman si-

sältöisenä koko organisaatiossa. 

Varaosapuutteen hallinta / korvaaminen, Raportointi työvälineet. 

Toimialallani on käytössä TMT jolla halli-

taan konfiguraatiomuutokset kirjaamalla jo-

kaisen konfiguraatiomuutoksen vaiheista 

etenemispäätökset vastaavine dokument-

teineen järjestelmään jäljitettävänä. 

Vastuun sisäistäminen järjestelmävastuu-

henkilöiden osalta. 

Annamme järjestelmähankinnoissa selke-

ästi vaatimukset myös konfiguraatiohallin-

nasta osana järjestelmävaatimuksia. 

Tietojärjestelmät on tehtävä niin, että se 

mahdollistaa monipuolisen konfiguraation 

hallinnan. 

 

Konfiguraationhallinnan kehittäminen katsottiin kuuluvan tekniselle alalla, joko johto-osiin 

kuuluvalle Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan tuotetietosektorille tai järjestel-

mäkeskuksen eri osastoille toimialasta riippuen. 
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6.6 Konfiguraationhallinnan toimintatapamalli 

 

Konfiguraationhallinnan toimintatapamallin prosessia analysoitaessa käytettiin menetel-

mänä SIPOC mallin kuvaajia. Kuvaajat ryhmiteltiin tuotteen tai järjestelmän elinkaaren vai-

heiden mukaan omiksi kuvikseen. Näin saatiin tuloksena konfiguraationhallintaan neljä 

ydinprosessikuvausta elinkaaren vaiheen mukaan.  

 

Kuvassa 17 on esitetty SIPOC malli konsepti- ja määrittelyvaiheesta, jolloin asiakas antaa 

prosessiin syötteenä asiakastarpeet ja suorituskykyvaatimukset. Joissain tapauksissa 

syötteinä on edellisten lisäksi viranomaisvaatimuksia, josta esimerkkinä on muun muassa 

Sotilasviranomaisyksikön vaatimukset lentotoimintaan liittyvien tuotteiden osalta.  

 

 
Kuva 17. Määrittelyvaiheen SIPOC malli 
 
Esisuunnittelu- tai määrittelyprosessi toteutetaan erillisten, tapauskohtaisesti muuntuvien, 

prosessien mukaan ja tuotoksena syntyy järjestelmän kehittämistä ja hankintaa varten tie-

topyyntöön tarvittava materiaali sekä alustava konfiguraationhallinta suunnitelma. Proses-

sin tuotteiden asiakas on tietopyynnön vastaanottavat toimittajakandidaatit. 

 

Suunnittelu- ja kehittämisvaihe alkaa tarjouspyynnöstä (Request for Quotation, RFQ) ja 

päättyy tuotteen tai järjestelmän hyväksyttyyn toimitukseen. Kuvassa 18 on esitetty kuinka 

ylätason järjestelmäsuunnittelu alkaa siitä, kun toimittaja tarjouspyynnön saatuaan tekee 

omien prosessiensa mukaan toiminteet, joiden tuloksena syntyy tarjous ja alustava konfi-

guraatio tuotteelle tai järjestelmälle. Kaupallisen hankintasopimuksen jälkeen pidetään kat-

selmus (tapauksesta riippuen vaatimuskatselmus tai järjestelmäsuunnittelukatselmus) 

jonka tuloksena vahvistetaan järjestelmän toiminnallinen perustaso (FBL). 
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Kuva 18. Suunnittelu- ja kehittämisvaiheen SIPOC malli 
 
Toiminnallisen perustason hyväksynnän jälkeen järjestelmäsuunnittelu tarkentuu. Ennen 

yksityiskohtainen suunnitteluun siirtymistä jäädytetään tuotekehityksen perustaso (ABL) 

joko alustavassa suunnittelukatselmoinnissa tai järjestelmäsuunnittelukatselmoinnissa. 

Syötteinä yksityiskohtaiseen suunnitteluun on vaatimus- ja rajapintamäärittely sekä mah-

dolliset suunnittelun rajoitukset. Syötteet tulevat ostajalta (PVLOGL) ja toimittajalta. Yksi-

tyiskohtaisen suunnittelun valmistuttua pidetään suunnittelun hyväksyntäkatselmus jossa 

hyväksytään ja jäädytetään tuotteen perustaso (PBL). Perustasot toimivat konfiguraation-

hallinnan perustana joiden välillä pitää säilyä jäljitettävyys vaatimuksista aina toteutuneen 

tuotteen ominaisuuksiin. 

 
Toimituksen jälkeen siirrytään tuotteen elinkaaressa käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Tässä 

vaiheessa tuotteen konfiguraationhallinnan vastuu siirtyy toimittajalta käyttäjäorganisaa-

tiolle. Ylläpito- ja muutostenhallintaprosessia syötteinä ohjaavat asiakastarpeet ja suoritus-

kykyvaatimukset, jotka voivat muuttua käytön aikana. Tuotteen käytön aikana toteutetaan 

tarpeen mukaan elinkaaripäivityksiä, jotka aiheuttavat uuden suunnittelu- ja kehitysproses-

sin läpikäynnin. Kuvassa 19 on kuvattu SIPOC malli käyttö- ja ylläpitovaiheesta. 
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Kuva 19. Käyttö ja ylläpito SIPOC mallina 
 
Kun tuote tai järjestelmä on elinkaaren lopussa, hylkäys tai käytöstä poisto on ajankohtaista 

ja silloin toteutetaan asiakastarpeisiin perustuen hylkäysprosessi. Osana prosessia on ku-

van 20 mukaisesti konfiguraation muutosten hallinta, jossa hylättävä materiaali poistetaan 

mahdollisesti toimintaan jäävästä konfiguraatiosta. Hylkäyksen tuloksena on jälkikäsittely-

suunnitelma, jossa ohjeistetaan esimerkiksi ongelmajätteiden käsittely. Asiakkaan eli ope-

ratiivisten joukko-osastojen rooli on tässäkin vaiheessa oleellisen tärkeä, jotta kaikki hylät-

tävä materiaali saadaan hallitusti poistettua sekä mahdolliset uudelleen käytettävät osatuot-

teet osoitetaan uuteen käyttökohteeseen. 

 

 
Kuva 20. Hylkäys ja käytöstä poiston SIPOC malli 
 

 

6.7 Pohdinta 

 

Tutkimuksessa selvitettiin tutkittavan organisaation konfiguraationhallintaan liittyviä käytän-

teitä, verrattiin niitä nykyiseen ohjeistukseen ja pyrittiin löytämään mahdolliset kehittämis-

kohteet ohjeistuksen ja käytännön välillä. Tulosten perusteella tutkittavan organisaation 

konfiguraationhallinnan prosessissa on paljon hyvää ja hyvien käytänteiden levittäminen 
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laajemmin uuteen organisaatioon on perusteltua. Toisaalta tunnistettavissa oli myös kehi-

tyskohteita joihin organisaatiossa kannattaa jatkossa keskittyä konfiguraatiohallinnan kehi-

tyksessä. 

 

Toimintatapojen osalta hyvänä käytäntönä nähtiin konfiguraatioiden hyväksyntää teknisen 

hyväksynnän yhteydessä ja sitä että muutokset käsitellään hallitun menettelyn mukaan. Sa-

moin laajoissa järjestelmä hankinnoissa annetaan selkeät vaatimukset toimittajalle konfigu-

raationhallinnasta jo tarjouspyyntövaiheessa. Konfiguraationhallintaan on olemassa uusi 

ohje sekä vahvistusmenettely, joita joissakin tapauksissa käytetään apuna projektin ja tuot-

teen hallinnassa. Kuitenkin konfiguraationhallinnan menettelytavat ovat käytännössä hyvin 

kirjavia ja perinneorganisaation käytänteet ovat vallitsevana. Näin ollen toimintatapojen yh-

tenäistäminen ja laaja-alaisen käyttöönotto saman sisältöisenä nähdään organisaation ke-

hittämiskohteena. Ohjeistuksen ja käytettävien työkalujen sisäänajo laajemmin käyttöön on 

selkeä tavoite ja parannusehdotus. 

  

Konfiguraationhallinta on tuotteen tai järjestelmän elinkaaren aikana tutkimuksen mukaan 

52 % järjestelmävastaavan vastuulla. Tästä seuraa että koulutukselliset panostukset pitäisi 

kohdentaa heti projektin alkuvaiheessa tai mieluummin jo ennen sen alkamista projektiin 

osallistuviin projektipäällikköihin ja järjestelmävastaaviin. Kun nämä avaintoimijat saavat 

luotua toimivan ja kestävän perustan konfiguraationhallinnalle yhteistyössä toimittajan 

kanssa tuotteen tai järjestelmän elinkaaren alussa, saadaan prosessi kattavana toimintaan. 

Koulutusta ja ohjeistusta on tarpeen lisätä esimerkiksi teknisten rakenteiden perusteista 

sekä niiden laadintaan liittyvistä asioista. 

 

Panostus elinkaaren alkuvaiheessa on olennaisen tärkeää. Toimittajalta pitää saada konfi-

guraationhallintaan soveltuva perustieto (tuotetieto), jotta konfiguraation hyöty saadaan 

realisoitua käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Konfiguraationhallinnassa käytetyn tuotetiedon siir-

toon SAP järjestelmään voidaan hyödyntää esimerkiksi massasiirtolomaketta, joka on käy-

tössä organisaatiossa ja sitä on käytetty myös tutkimuksen piirissä olevassa järjestelmä-

projektissa joka on elinkaarensa alkuvaiheessa. Kyselyn vastauksista poimittuna oppina 

korostuu yhteistyön merkitys toimittajan kanssa. Tästä on konkreettisena esimerkkinä toi-

mittajarajapinnan vaatimusten asetannasta maininta. 

- ”Varmaa on ainoastaan se että jos ei osata vaatia ei pystytä myöhemminkään vält-

tämättä hallitsemaan järjestelmää sillä tasolla jota edellytetään (Esim. huoltovar-

muus, vaihtoehtoisten toimittajalähteiden käyttö, itsenäinen muutosten suunnittelu, 

toteutus ja hyväksyttäminen jne..)” 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli elinkaaren aikaisen konfiguraationhallinnan kehittäminen. Teo-

reettisesti tarkasteltuna tuotteen elinkaarenhallinta (PLM) ja konfiguraationhallinta ovat toi-

siaan sivuavia, monelta osin jopa päällekkäisiä käsitteitä ja toiminteita. Käytännön tasolla 

noiden käsitteiden sisältö eroaa lähestymistavasta johtuen. Tuotteiden kompleksisuuden 

myötä tullut tarve varmistua siitä, että tuotteen dokumentit ja komponentit ovat yhtäpitäviä, 

on lähtökohtana konfiguraationhallintaan. Konfiguraationhallinnan tarve on alun perin ollut 

tuotteen käyttäjän tai ylläpitäjän näkökohdasta syntynyttä. Tuotteen elinkaarenhallinta 

(PLM) taas on alunperin valmistajan tai palveluntuottajan lähestymistapa kun liiketoimintaa 

on laajennettu kattamaan laajemmin tuotteen elinkaaren vaiheet. Kun liiketoimintaa on laa-

jennettu myös palveluihin, joita käyttö ja ylläpitovaiheessa hyödynnetään, on syntynyt tarve 

tuotteen elinkaarenhallinnalle laajamittaisena toimintana. 

 

Tuotteen tai järjestelmän hallitseminen koko elinkaaren ajan ei ole yksinkertaista. Kehitys-

vaiheessa tuotetta ei ole fyysisesti olemassa vaan se elää digitaalisessa muodossa doku-

mentteina ja suunnitelmina, tai jos katsotaan käyttäjän näkökannalta se muuttaa muotoaan 

koko ajan. Ei ole yllättävää että useassa paikassa samanaikaisesti tapahtuvan suunnitellun 

aikana tämä elinkaaren vaihe on vaikea hallittava. Kun tuote on valmistettu ja olemassa, se 

siirtyy käyttäjälle ja taas sen konfiguraationhallinnassa on haasteita, jos siirto ei ole ollut 

kontrolloitu ja se ei ole perustunut valmistajalta saatuihin ajantasaisiin ja täsmällisiin tietoi-

hin. Tuote ja sen tuotetieto sekä konfiguraatio pitää saada siirrettyä hallitusti organisaatiolta 

toiselle. Siirron yhteydessä pitää suorittaa auditointi, jossa tarkastetaan molemmin puolin 

varmistaen että tiedot ovat luovutettavissa oikeina ja ajantasaisina tuotteeseen nähden (as-

built). Vastaavasti käyttäjäorganisaation pitää tiedostaa tuotteen kaikki toiminnalliset ja fyy-

siset ominaisuudet ja hyväksyä konfiguraatio hallintaansa.  

 

Konfiguraationhallinnan rakentaminen tuotteelle vaatii eniten panostusta projektin alkuvai-

heessa. Organisaation ja sen toiminnan muutokset ovat kuitenkin vaikuttaneet myös konfi-

guraationhallinnan toteutukseen. On tärkeä huomata, että konfiguraationhallinnan käytän-

töjen levittäminen koko uudistuneeseen organisaatioon vaatii systemaattista panostusta 

koulutukseen ja ohjeistukseen.  

 

Konfiguraationhallinnan saralla voidaan väittää että konseptin sisällä ei ole tapahtunut uu-

distuksia, vaan elementit ovat samat kuin 20 vuotta sitten (Kidd & Burgess 2004, 506). 
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Oleellisin asia koskee sitä kuinka konfiguraationhallinta on prosessina toteutettu. Kidd & 

Burgessin (2004) mukaan prosessin toimivuuteen vaikuttaa kaksi asiaa: 

 aiemmin konfiguraationhallinnan prosessit eivät ole olleet niin tehokkaita kuin olisi-

vat voineet olla 

 organisationaalinen ympäristö ja asiayhteys, jossa konfiguraatiohallinta prosessi on 

toteutettu, ovat muuttuneet ja sen takia toteutuksen luonne pitää muuttaa vastaa-

maan todellisuutta 

 

Ensimmäinen argumentti pitää sisällään väitteen siitä että konfiguraationhallintaa on aiko-

jen saatossa automatisoitu asteittain erilaisilla ohjelmistotyökaluilla. Näin on saatu aikaan 

erilaisia tietosaarakkeita, jotka perustuvat asteittain toteutettuihin tietokonejärjestelmiin. 

Nämä järjestelmät eivät välttämättä ole keskenään yhteensopivia ja koko elinkaaren aikai-

nen ja mahdollisesti eri järjestelmiä koskeva konfiguraationhallinta on työlästä. Tämä ilmiö 

oli havaittavissa kohdeorganisaation konfiguraatiohallinnan osalta esimerkiksi useina tieto-

teknisinä työkaluina. Toisaalta projektin alkuvaiheen konfiguraation siirto asiakkaan tieto-

järjestelmiin ei välttämättä ole onnistunut tietojärjestelmien yhteensopivuusongelmien takia. 

 

Toinen argumentti organisaation ympäristön ja toimintamallin muuttumisesta on tapahtunut 

myös tutkittavassa organisaatiossa. Konfiguraationhallinta menee yli organisaatiorajojen ja 

on olennaisen tärkeää että myös elinkaareen liittyvät tiedot ja konfiguraatiot on saatavissa 

käyttäjillä oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Järjestelmien integrointi (PLM – järjes-

telmä) voisi varmistaa tiedon jakelun kaikille, mutta ottaen huomioon organisaation toimin-

nan luonteen toteutus voi olla haasteellista. 

 

Kulttuuri- ja toimintatapaerot PVLOGL:n organisaation sisällä ovat merkittäviä. Perinneor-

ganisaation aikaiset työskentelytavat ja tietotekniset välineet vaikuttavat edelleen toimin-

taan. Esimerkiksi TMT-järjestelmä on käytössä osalla organisaatiota (ILMAJÄRJ), ja sen 

avulla konfiguraation muutokset hallitaan rutiinin omaisesti. Muutosten hallinta on kysei-

seen järjestelmään perustuen ohjeistettu ja hyväksytyt muutosdokumentit ovat saatavana 

sitä kautta järjestelmän parissa toimiville koko elinkaaren ajan. Järjestelmäriippuva toimin-

tatapa ei ole omiaan yhtenäistämään käytäntöjä konfiguraationhallinnassa jos syystä tai 

toisesta kyseistä järjestelmää ei oteta käyttöön laajemmin. Kysymyksiin vastauksista oli tul-

kittavissa merkittäviä eroja konfiguraationhallinnassa organisaation sisällä, ja tätä eroa pi-

täisi pystyä kaventamaan.  
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7.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Millaisia konfiguraatioita organisaation toimintaan liittyy? 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen haettiin vastausta kyselyn avulla. Suunniteltaessa 

ja toteutettaessa uuden tuotteen tai järjestelmän konfiguraationhallintaa tulisi ottaa huomi-

oon kyseisen tuotteen sisältö ja sen erityispiirteet. Esimerkiksi viranomaismääräykset aset-

tavat vaatimuksia lentokoneiden konfiguraationhallintaan. 

 

Toiminnan luonteesta ja tehtäväkentän laajuudesta johtuen organisaation vastuulla on hy-

vin monenlaisia konfiguraatioita. Tutkimuksessa todettiin että konfiguraatioiden luonteet ja 

laajuudet vaihtelevat tapauskohtaisesti, mikä vaikuttaa myös tapaan jolla niitä hallitaan. 

Tuotteet ja järjestelmät sisältävät ohjelmistoja, laitteistoja tai mekaanisia osia sekä palve-

luita, joista koostuu hallittava konfiguraatio. Näiden kolmen pääryhmän osuus eri tuotteissa 

vaihtelee tuotteittain, ja niiden prosentuaalinen vaihtelu on eri tuotteissa esitetty kappa-

leessa 6 (taulukko 3).  

 

Miten konfiguraatioita voidaan hallita? 

 

Lähtökohtaisesti konfiguraationhallinta tehdään tietoteknisten työkalujen avulla, jonne ni-

mikkeelliset konfiguraatioyksiköt on tallennettu tarvittavine lisätietoineen. Konfiguraation-

hallinta toimintana tarjoaa mekanismin, määritellyn toimintatavan jolla elinkaaren aikainen 

tuotetieto ja toiminnallisuus pysyvät hallussa. Konfiguraationhallinnan onnistumiselle ei ole 

yhtä ainoaa menettelytapaa, mutta tietyt standardeissa määritellyt elementit antavat perus-

tan joita soveltaen onnistuminen on mahdollista. 

 

Työkalujen ja teknisten lisäksi tarvitaan osaamista ja ymmärrystä tarpeesta konfiguraation 

hallinnalle sekä päätöksen siitä, että konfiguraationhallinta otetaan käyttöön sovitulla ta-

valla. Konfiguraationhallinta toteutetaan usein yhteistyössä organisaation sisäisten sekä 

joissain tapauksissa ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tiedonkulku kanavina tässä monitoi-

mijaympäristössä käytetään formaalia asiakirja-, dokumentti- tai tietojärjestelmään perustu-

vaa menettelyä. 
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Miten konfiguraationhallinta vaikuttaa tuotteen elinjakson eri vaiheiden toimintaan? 

 

Konfiguraationhallinta on oleellinen osa koko tuotteen elinkaarta. Perusta konfiguraation-

hallinnalle luodaan tuotteen tai järjestelmän kehitysvaiheessa määrittelemällä sen perusta-

sot. Tuotteen vaatimukset pitää saada muunnettua fyysisiksi tuotteiksi ja ominaisuuksiksi 

siten että jäljitettävyys säilyy kaiken aikaa. Konfiguraationhallinnalla järjestelmätieto on käy-

tettävissä läpi koko elinkaaren. 

 

Rakentamisvaiheessa tuotteen dokumenteista pitää selvitä tuotteen sisältö eli konfiguraa-

tio, joka on oltava ajantasainen ja sitä muokataan tarvittaessa toteuman mukaan. Tuotteen 

tai järjestelmän ylläpitovaiheessa konfiguraationhallinnan hyödyt tulevat selkeästi esille 

muun muassa varaosien ja vaihtolaitteiden sekä järjestelmän rakenteiden ja dokumenttien 

hallittavuutena. 

 

Konfiguraationhallinta on oleellinen osa toimivaa projektin johtamista sekä elinkaaren ai-

kaista laatutoimintaa. Optimitilanteessa konfiguraationhallinnan keinoin saadaan tieto tuot-

teen tai järjestelmän uudelleen suunnittelun tarpeesta ja sisällöstä.   

 

Millaisella toimintatapamallilla konfiguraatiota voidaan hallita?  

 

Konfiguraationhallintaa on ohjeistettu useissa eri standardeissa. Standardien soveltaminen 

organisaation käyttöön on mahdollista monin tavoin ja siinä tulisi ottaa huomioon organi-

saation tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Konfiguraationhallinta on jatkuvaa toimin-

taa ja sen vaatimat resurssit, niin teknisten työkalujen kuin henkilöresurssien osalta pitää 

olla käytettävissä ja toiminnalle pitää olla organisaation tuki. Tutkimuksen kohdeorganisaa-

tion konfiguraationhallinnan toimeenpanon malli on esitetty kappaleessa 5 kuvassa 12.  

 

Järjestelmien konfiguraatiot pitää olla hallinnassa ajantasaisina, jotta tuotteiden ja järjestel-

mien kehitys, rakentaminen, käyttö ja ylläpito sekä hylkääminen onnistuvat hallitulla tavalla. 

Konfiguraationhallintaan liittyvät eri elinkaaren vaiheissa siihen vaikuttavat tekijät on kuvattu 

kappaleen 6 SIPOC mallin mukaisina ylätason prosessikuvina. Konfiguraationhallinta pitää 

olla selkeästi määritelty jotta siitä saadaan paras hyöty. Selkeän määrittelyn jälkeen konfi-

guraationhallintatoimintaa pitää johtaa ja kehittää keskitetysti prosessina tarpeen mukaan 

huomioiden toiminnan muutokset.  
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Konfiguraationhallintaan on sitouduttava yli organisaatiorajojen ja sen onnistuminen vaatii 

vakioituja toiminta- ja menettelytapoja. Vastuut ja vastuulliset pitää olla määritelty selkeästi. 

Konfiguraationhallintaa toteuttaville pitää antaa valta tehdä toiminnan vaatimat päätökset 

tai ainakin kuvata kuinka konfiguraatioon liittyvät päätökset tehdään. Jos konfiguraationhal-

lintaan liittyy organisaation ulkopuolisia toimijoita tai heidän tuotteitaan, pitää yhteistyön 

vastuut, oikeudet ja velvollisuudet sekä rajapinta organisaatioiden välillä ohjeistaa selkeästi. 

Toiminnan perusedellytys on että kaikkien konfiguraatiohallintaan osallistuvien osaamis-

taso on riittävä ja he tuntevat prosessin toiminnan.  

 

Organisaation tuki konfiguraationhallinnalle mahdollistaa tuloksellisen konfiguraationhallin-

nan. Tuki pitää sisällään johdon tuen ja hyväksynnän, mahdollisuuden kouluttautua aihee-

seen, prosessien luomisen ja niiden tärkeyden ymmärtämisen sekä oikeutuksen tehdä pro-

sessin mukanaan tuomia päätöksiä. Johdon tuki on oleellinen osa konfiguraationhallinnan 

toteutusta, sillä se vaikuttaa suoraan käytettäviin resursseihin ja siihen miten kriittisenä ja 

tärkeänä toiminta organisaatiossa nähdään. 

 

Konfiguraationhallintaan liittyvä prosessien toimivuus ja yhtenäisyys, niiden joustavuus ja 

jatkuva kehitys on osa toimivaa konfiguraatiohallintaan liittyvää kyvykkyyttä. Toteutettavuu-

den kannalta on tärkeää tehdä prosessista sellainen että hyvin erilaisten ja erikokoisten 

tuotteiden tai järjestelmien konfiguraationhallinta on joustavasti skaalattavissa ko. tilanteen 

tarpeisiin. Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää järjestää konfiguraationhallinta jär-

jestelmälle auditointeja, jossa toimintaa arvioidaan ja mahdolliset kehitystarpeet huomioi-

daan. 

 

7.2 Suosituksia organisaatiolle 

 

Elinkaaren aikaisen konfiguraationhallinnan tehokkaalle toteutumiselle voi olla useita es-

teitä. Ali & Kidd (2014) ovat luokitelleet esteet kriittisyyden mukaan ja ryhmitelleet ne kol-

meen ryhmään: 1) johtamisen ja organisatoriset esteet, 2) toteutuksen esteet ja 3) suunnit-

telu ja prosessi esteet. Kuvassa 21 on esitetty näiden esteiden poistamiseksi tarvittavat 

elementit, joilla konfiguraatiohallinnasta saadaan toimiva kokonaisuus.  
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Kuva 21. Konfiguraationhallinnan mahdollistajat organisaatiossa (mukaillen Kettunen 2015) 

 

Konfiguraationhallinnan perustana pitäisi olla selkeästi määritelty tavoite, miksi konfiguraa-

tionhallintaa tehdään ja mitä sillä tavoitellaan saavutettavan. Epäselvät työn rakenteet li-

säävät riskiä sivuvaikutuksiin (Kettunen 2015, 14). Uudistuminen tuottaa aina uusia raken-

teita ja ilmiöitä organisaatioon, joista osa on toivottuja ja tavoitteen mukaisia ja osa muutok-

sen mukanaan tuomia harha-askelia.  

 

Konfiguraationhallintaprosessin avainkyvykkyyksiä ovat toteutuksen menettelyt, prosessin 

hallinta, resurssien kohdentaminen niin henkilö kuin taloudellisten resurssien osalta, orga-

nisaation tuki, tehokas viestintä ja asiakastarpeen ymmärtäminen (Ali & Kidd 2013, 170–

171). Organisaation johdon pitää antaa riittävä tuki toimille, joita konfiguraationhallinta vaa-

tii. Tutkittavan organisaation tapauksessa jotkin toimijat ovat eläneet konfiguraatiohallinnan 

vaatimusten kanssa jo pitkään ja kulttuuri on kehittynyt toimintaa tukevaksi. Kuten kyselyn 

vastauksista oli luettavissa, osaaminen, perinteet ja asenne eivät ole kaikilla osastoilla yhtä 

myönteisiä konfiguraatiohallinnan toteutukselle. Tavoiteltavaa olisi että toiminta saataisiin 

jalkautettua kaikille osastoille parhaiden käytänteiden mukaisesti. Yhdessä tekeminen ja 

tiedon jakaminen yli organisaatiorajojen on mahdollisuus uudessa organisaatiossa. Ohjeis-

tuksen kehittämisellä ja koulutuksella saadaan tarvittava osaaminen leviämään kaikille kon-

figuraationhallinnan parissa työskenteleville. Tämä kaikki vaatii organisaation johdon oh-

jausta ja tukea koko organisaation laajuisesti, jolloin johtamiseen liittyvät ja organisatoriset 

esteet voidaan ylittää.  
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Toisena esteryhmänä ovat toteutuksen esteet. Soveltuvat työkalut ja riittävät resurssit ovat 

konfiguraationhallinnan kulmakiviä. Kerätyn aineiston perusteella tutkittavassa organisaa-

tiossa oli myös työkalujen osalta kirjavuutta, mikä omalta osaltaan voi olla esteenä yhtene-

välle konfiguraationhallinta prosessille. Resurssien rajoitteet ovat usein henkilöresurssien 

rajoitteita, jotka ovat useimmiten sidoksissa raharesurssien rajoitteisiin (Ali & Kidd 2013, 

516).  

 

Heikko suunnittelu on juurisyy moniin ongelmiin ja konfiguraationhallinnan johtamisella on 

huomattava vaikutus organisaation tuottavuuteen ja tehokkuuteen (Sachs, 2009). Suunnit-

telun ja prosessin esteiden poistamiseksi konfiguraationhallinta prosessi pitää ohjeistaa 

niin, että se ymmärretään ja toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla (Ali & Kidd 2014, 

515). Kyselyn kommenteista oli tulkittavissa että kaikilla ei ole riittävää tietoa konfiguraati-

onhallinnan tavoitteista, toteutuksesta ja siitä mitä se kaikkineen vaatii. Menestyvässä toi-

mintakulttuurissa organisaation toimijoiden pitää sisäistää koko konfiguraationhallinnan 

prosessi. Uudessa organisaatiossa on tavoitteen konfiguraatiohallinnan prosessin yhtenäis-

täminen ja sen sisään ajaminen. Tämä mahdollistaa tietotaidon lisäämisen aiheesta koko 

organisaatiossa, mutta se vaatii aikaa ja sitoutumista asiaan. 

 

Käytännössä konfiguraationhallintaa suunnittelevalle ja toteuttavalle henkilöstölle pitää jär-

jestää riittävä koulutus aiheesta. Ohjeistus on tutkimuksen perusteella konfiguraatiohallin-

nan osalta olemassa, mutta sen soveltaminen käytäntöön vaatii hiomista. Konfiguraation-

hallinta prosessin eri vaiheiden koulutuksessa voidaan käyttää eri elinkaaren vaiheista teh-

tyjä SIPOC – mallin kuvia havainnollistamaan toimintaa. Käytännön toimijoille laadittiin tar-

kastuslista (LIITE 2), jolla voidaan tarkistaa tuotteen ja järjestelmän konfiguraationhallinnan 

toimintaa eri elinkaaren vaiheissa. Tarkastuslistan käyttötarkoitus on toimia viitteellisenä 

vaatimuslistana konfiguraationhallinnalle ja sitä voi käyttää soveltuvin osin apuna konfigu-

raationhallintaprosessissa. 

 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen vastuulle kuuluu materiaalisen suorituskyvyn raken-

taminen, puolustusvoimien operatiivisen toiminnan mahdollistaminen materiaalin osalta. 

Toimintakenttä on laaja ja tuotteita on kirjaimellisesti maalla, merellä ja ilmassa. Tuotteita 

on kooltaan pienestä suureen, toiminnallisesti yksinkertaisesta tuotteesta monimutkaiseen 

järjestelmään. Monimutkaisissa suunnitteluprojekteissa on nykyisin yhä lisääntyvissä mää-

rin käytössä valtavat määrät digitaalista dataa tai siitä voidaan jo puhua termillä ”big data”, 

joka sinällään vaatii uusia muotoja tuotetiedon hallintaan. Konfiguraationhallinta on pro-
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sessi, joka ylläpitää järjestelmän eheyttä huolehtiessaan muutosten hallinnasta niin digitaa-

lisissa tiedostoissa kuin reaalimaailmassa järjestelmissä joista se kuvaa. (Lindquist ym. 

2013, 173.)  

 

Tuotteeseen integroitujen digitaalisten tietojen roolia on viimeaikoina tutkittu monimutkais-

ten suunnitteluprojektien yhteydessä kuten esimerkiksi lentokoneiden tai rautatie infrastruk-

tuurin suunnittelussa. Tuotetiedosta on tullut osa kehitysprojektin aikana tuotettua asiak-

kaalle toimitettavaa tuotetta. Järjestelmien omistajat vaativat tietoja saavuttaakseen vakaan 

ja turvallisen toiminnan läpi monimutkaisen järjestelmä elinkaaren. (Whyte ym. 2015, 2.) 

Valmistavassa ja kokoonpanevassa teollisuudessa tätä tarvetta lähestytään joko tuotteen 

elinkaarenhallinta (PLM) tai rakennusten tietojen hallinta (Bilding Information Management 

BIM) menetelmillä. Takaisinkytketyn PLM:n konsepti (Closed-loop PLM) pyrkii saamaan 

tuotetietoa kerättyä ja taltioitua tuotteen käytön ja ylläpidon aikana. Meneillään on useita 

kehitysohjelmia ennakoivan ylläpidon tueksi, jossa käytetään tuotteisiin upotettuja laitteita, 

jotka generoivat tietoa tuotteen toiminnasta ja voivat näin antaa syötteitä ylläpitoon sekä 

jatkokehitykseen (Lindquist ym. 2013, 174). Tekniikan kehittyessä uudenlaisten työkalujen 

käyttö mahdollistaa konfiguraationhallinnan menetelmien kehittämisen ja tämä kannattaa 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ottaa huomioon vaatimusmäärittelyissään tulevien 

monimutkaisten järjestelmien osalta. 

 

 

7.3 Jatkotoimenpiteet 

 

Konfiguraationhallinta on jatkuvaa toimintaa, jonka onnistuminen vaikuttaa moniin tuotteen 

elinkaaren prosesseihin ja toimintoihin. Konfiguraationhallinnan onnistumisen kannalta on 

tärkeä prosessin jatkuva kehittäminen. Jotta konfiguraatiohallinnan toimintaa voisi kehittää, 

on sitä ensin mitattava. Suorituskyvyn mittaaminen on prosessi, jonka tarkoituksena on sel-

vittää tai määrittää tunnuslukuja käyttäen jokin liiketoiminnallisen tekijän tila (Lönnqvist & 

Mettänen 2003, 11). Toiminnan seuranta on jatkokehityksen keskeinen tekijä, ja toiminnan 

arvioiti mittaamalla mahdollistaa kehitykselle halutun suunnan. Tässä tutkimuksessa ei ole 

otettu kantaa konfiguraationhallinnan toimivuuden mittaamiseen, mikä uudessa organisaa-

tiossa voisi olla aiheellista. Suorituskyvyn mittaus on johtamis- ja ohjaustyökalu ja sitä voisi 

soveltaa myös tietointensiiviseen asiantuntijaorganisaatioon (Lönnqvist & Mettänen 2003, 

12). 
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Konfiguraationhallinnan käyttöönoton onnistumista voitaisiin jatkossa tutkia pidemmällä 

tähtäimellä. Esimerkiksi tuotteen kehittämisen näkökulmasta voitaisiin pyrkiä keräämään 

tuotteen elinkaaripäivityksen lähtötietojen tai vaatimusten keräämistä konfiguraationhallin-

nan keinoin. Tämä tutkimus on kuitenkin mahdollista vasta sitten kun konfiguraationhallinta 

on ollut käytössä niin pitkää tuotteen tai järjestelmän parissa, että elinkaaripäivitys on ajan-

kohtainen. 
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Liite 2 

KONFIGURAATIONHALLINNAN TARKASTUSLISTA 

Konfiguraationhallinta tulee suhteuttaa tuotteen tai järjestelmän laajuuteen ja luonteeseen. 

Konfiguraationhallinnan tilaa ja toteumaa pitää tarkastella tuotteen tai järjestelmän elinkaaren 

aikana tarkastuspisteissä kuten tietopyyntö- (RFI), tarjouspyyntö- (RFQ), suunnittelu- (tuotteen eri 

perustasojen FBL, ABL, PBL jäädytykset), toimitus- ja käyttövaiheessa. Alla on esimerkki 

konfiguraationhallinnan vaatimista toiminteista ja toimijoista tarkastuslistan muodossa. 

1 Tuotteen tai järjestelmän konfiguraationhallinnan perus-

tiedot 

Kyllä Ei Kommentit 

1.1 Tuotteen tai järjestelmän nimi  

 järjestelmäkoodi 

 liitynnät muihin tuotteisiin tai järjestelmiin, jotka vai-
kuttavat konfiguraationhallintaan 

   

1.2 Konfiguraationhallintasuunnitelma 

 PV:n laatima määrittelyvaiheen suunnitelma 

 suunnittelu ja kehitysvaiheen suunnitelma toimit-
tajalta 

 PVLOGL:n vastuulla oleva käyttö- /ylläpitovaiheen 
suunnitelma 

   

1.3 Konfiguraationhallinnan tavoite 

  

   

 

2 Konfiguraation tunnistaminen Kyllä Ei Kommentit 

2.1 Konfiguraatioyksiköt 

 ovatko konfiguraatioyksiköiden vaatimukset selvillä? 

 ovatko erikoiskohtelua vaativat yksiköt tunnistettu? 

   

2.2 Tuoterakenne 

 onko tuotteelle tai järjestelmälle laadittu tuotera-
kenne? 

   

2.3 Nimike- ja laiterakenne 

 onko toimipaikkakohtaiset nimikerakenteet tun-
nistettu? 

 onko laiterakenteet luotu nimikerakenteisiin perus-
tuen?   

   

2.4 Konfiguraatioyksikön huomioitavia erityispiirteitä 

 henkilöturvallisuuteen liittyvät asiat 

 ympäristövaatimukset 

 tietoturvallisuusvaatimukset 

 kemikaaliturvallisuus 

 SVY:n vaatimukset 
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3 Konfiguraation ohjaus Kyllä Ei Kommentit 

3.1 Muutosten hallintamenettelyn suunnitelmallisuus 

 onko muutostenhallinnasta kuvaus konfiguraatiosuun-
nitelmassa? 

 onko muutosehdotuslomake (ECP) olemassa? 

   

3.2 Muutosten hyväksyntä 

 onko sovittu/nimetty kuka hyväksyy muutokset? 

 onko sovittu kuka käskee muutoksen käyttöön? 

   

3.3 Muutosten testaus 

 kuinka muutos testataan ennen hyväksyntää? 

 kuka testaa muutoksen? 

   

3.4 Muutoksen rekisteröinti 

 mihin muutos tallennetaan? 

 kuinka muutostieto jaetaan organisaatiossa? 

   

3.5 Muutosten toteutus 

 onko muutoksen toteutus sovittu? 

  

   

3.6 Muutosten kategoriat 

 onko muutoksille omat kategoriat niiden laajuuteen pe-
rustuen 

 vaikuttaako kategoria muutosten hyväksytään? 

   

 

4 Konfiguraation tilakirjanpito  Kyllä Ei Kommentit 

4.1 Tilakirjanpidon prosessi 

 ovatko tehtävään liittyvät vastuut, valtuudet ja ohjaus 
selkeät? 

  

   

4.2 Konfiguraation tilakirjanpitoon käytetty tietojärjestelmä 

 toimittajan tilakirjanpitojärjestelmä?  

 PVLOGL:n tilakirjanpitojärjestelmä? 
 onko tuotetietojen siirtoon toimittajalta PVLOGL:lle liit-

tyvät huomioitavat erityispiirteet otettu huomioon? 

   

4.3 SAP-toiminnallisuudet 
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5 Konfiguraation auditointi  Kyllä Ei Kommentit 

5.1 Konfiguraation auditointiin liittyvien menettelyjen tun-

nistaminen, esim. 

 onko auditointimenettelyt sovittu? 

   

5.2 Fyysinen auditointi 

 onko tuotetiedon ja fyysisten ominaisuuksien katsel-
mus suoritettu? 

   

5.3 Toiminnallinen auditointi 

 onko toimintojen ja suoritusarvojen katselmus määrit-
telyyn verraten suoritettu? 

   

 

6 Ohjeet ja koulutus Kyllä Ei Kommentit 

 onko konfiguraationhallintaan osallistuvat koulutettu? 

 ovatko ohjeet ajan tasalla ja kaikkien saatavilla? 

   

 

7 Resurssit Kyllä Ei Kommentit 

7.1. Henkilöresurssit 

 onko konfiguraationhallinnan vastuulliset nimetty? 

 onko ajankäyttö huomioitu vastuullisten 
työkuormassa? 

   

7.2. Työkalut 

 onko konfiguraationhallintaan käytettävät työkalut 
valittu? 

 onko työkalut kaikkien konfiguraationhallintaan 
käytettävissä? 

   

 

Huomautukset 

Muut mahdolliset konfigurationhallinnan toteuttamiseen vaikuttavat asiat  

 

 

 

 

 


