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Nykyaikaisten yritysten koostuessa monesta eri tietojärjestelmästä on tärkeää saada tieto 

liikkumaan järjestelmien välillä nopeasti ja saumattomasti. Tietojärjestelmien integrointi on jo yli 

viisikymmentävuotta vanha termi, mutta silti vieläkin todella ajankohtainen. Tietojärjestelmien 

integrointi on melkein välttämätön isommissa organisaatioissa, jotta organisaatio saa kaikki 

hyödyt irti tietojärjestelmistä ja manuaalisesta tietojen siirtämisestä päästäisiin eroon. Tämän 

kirjallisuuskatsauksena tehdyn kandidaatintutkielman tavoitteena on tunnistaa kirjallisuudessa 

esiintyviä integraatiomalleja ja -tasoja ja hyötyjä mitä yritykset integraatioista saavat sekä esitellä 

esimerkin kautta, miten integraatio voidaan toteuttaa. 

Tässä tutkielmassa esitellään integraation kokonaiskuvaa ja hyötyjä, mitä integraatiosta 

saadaan. Tutkielman tuloksiin on esitelty erilaisia integraation hyötyjä. Tutkimustulokset 

vahvistavat sitä käsitystä, että tietojärjestelmien integraatioista on hyötyä yrityksille. Tulosten 

mukaan lisätutkimukselle olisi tarvetta, jotta toteutettujen integraatioiden konkreettisia hyötyjä 

tutkittaisiin.  

Avainsanat: järjestelmäintegraatio, integraatio, tietojensiirto, ESB, tietojärjestelmä 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  
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1 Johdanto 

Nykypäivänä yrityksillä on monia erilaisia tietojärjestelmiä, joiden tarkoitus on tukea 

yrityksen toimintaa. Oikein käytettyinä tietojärjestelmistä saadaan paljon hyötyä, jota 

voidaan organisaation sisällä mitata esimerkiksi pienempinä kustannuksina. 

Yrityksien ja organisaatioiden tietojärjestelmät saattavat usein koostua monesta eri 

järjestelmästä ja järjestelmät eivät vaihda tietoa keskenään. Esimerkiksi 

palkanmaksujärjestelmä ja tuntikirjausjärjestelmä, jotka eivät vaihda tietoa keskenään. 

Tässä tapauksessa resursseja menee siihen, kun henkilö siirtää tuntikirjaukset 

palkanmaksujärjestelmään käsin. Pirstoutuneet tietojärjestelmät ovat yleinen ongelma ja 

integraatio on sen seurauksena ollut jo pitkään ajankohtainen asia monelle yritykselle ja 

organisaatiolle. 

Alan kirjallisuudessa ei ole luotu yhtenäistä termistöä tietojärjestelmien 

integraatioista. Integraatioilla tarkoitetaan yleensä kahden tai useamman järjestelmän 

välisistä integraatioista eli sovellusintegraatioista. Kun sovellusintegraatioon lisätään 

liiketoimintalogiikkaa ja henkilöitä, jotka käyttävät integroitavia sovelluksia saadaan 

aikaiseksi järjestelmäintegraatio. Tämä logiikka ei kuitenkaan päde alan kirjallisuudessa, 

koska tutkijat määräävät integraation oman tapauksen mukaan, jota he tutkivat. 

Integraation kokonaiskuvan muodostaminen on monimutkainen asia. Integraatioita 

on tarkasteltava monella tasolla, jotta tietojärjestelmät saadaan kommunikoimaan 

keskenään ja pystytään luomaan toimiva integraatioratkaisu. Yritykset ja organisaatiot 

ovat huomanneet, että tietojärjestelmien kommunikoidessa tietoa voidaan siirtää 

vaivattomasti tietojärjestelmien välillä. 

Tietojärjestelmien integrointi on kehittynyt paljon viime vuosikymmenien aikana. 

Harvemmin nykyään puhutaan enää kahden tietojärjestelmän välisistä integraatioista, 

vaan monien kymmenien järjestelmien välisistä monimutkaisista prosesseista. 

Viimeisenä vuosikymmenenä ei varsinaisesti ole syntynyt uusia integraatioratkaisuja, 

vaan vanhoja ratkaisuja on jalostettu eteenpäin. Palvelukeskeisestä arkkitehtuurista eli 

SOA:sta (System-Oriented Architecture) jalostettiin mikropalveluarkkitehtuuri. SOA:n 

pääperiaate on, että tietojärjestelmien erilaiset toiminnallisuudet on suunniteltu toiminaan 

itsenäisinä palveluina. Mikropalveluarkkitehtuurin pääperiaate on, että palvelut ovat 

suunniteltu pienemmiksi ja täysin riippumattomiksi muista tietojärjestelmistä (Flower et 

al., 2014). 

Mitä höytyjä integraatioista on? Tutkielman idea on selvittää, minkälaisia 

konkreettisia hyötyjä integraatioista saadaan. Integraatioista saadaan monenlaisia hyötyjä 

yrityksille. Näistä hyödyistä tärkeimpiä ovat säästöt sekä juostavuuden, raportoinnin ja 

monitoroinnin parantaminen. 

Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi integraation määritelmä ja miten integraatio 

termiä tullaan tutkielmassa käyttämään. Kolmannessa luvussa siirrytään käsittelemään 

integraatiomalleja ja -tasoja. Samassa luvussa käydään myös läpi integraatioiden hyötyjä 

ja ongelmia. Neljännessä luvussa käydään läpi integraatioesimerkki 

Maanmittauslaitoksen toteuttama Osakehuoneistorekisteri. Luvussa käydään läpi, miksi 

kyseistä rekisteriä tarvitaan, hieman teknistä toteutusta ja viimeiseksi mitä hyötyjä 
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integraatiosta on saatu ja tullaan tulevaisuudessa saamaan. Viimeinen luku on yhteenveto, 

jossa käydään läpi tutkielman keskeisimmät teemat ja tutkielman tulokset. 

2 Integraation määritelmä 

Tässä luvussa määritellään, mikä integraatio on. Ennen kuin siirryn käsittelemään 

integraation määritelmiä, on hyvä tietää, mikä on tietojärjestelmä. Yrityksen 

tietojärjestelmä koostuu ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja 

ohjelmistoista, joiden tavoitteena on kehittää ja tehostaa yrityksen toimintaa (Mantere, 

2020). Tietojärjestelmien ohjelmistoista voidaan käyttää termiä sovellus. 

Tietojärjestelmiä on yleensä hankittu sitä mukaan kun niitä on tarvittu lisää. Tämän 

seurauksena tietojärjestelmät eivät ole aina toteutettu samoilla ohjelmointikielillä, 

sijaitsevat fyysisestä eri palvelimilla ja tietojärjestelmissä on toisistaan poikkeavia 

ominaisuuksia. Tietojärjestelmien heterogeenisen olemuksen takia tietojärjestelmien 

integraatio on ajankohtainen asia. 

On tärkeä tietää, mitä integraatio tarkoittaa ennen kuin siirryn käsittelemään erilaisia 

integraatiomalleja ja -tyyppejä. Integraatioista puhuttaessa on otettava huomioon, että 

integraatio-termiä käytettäessä termejä järjestelmäintegraatiota ja sovellusintegraatiota 

käytetään synonyymeinä toisistaan (Tähtinen, 2005). Integraatio on tämän tutkielman 

tärkeimpiä termejä, jota tullaan käyttämään tulevissa luvuissa. 

Lyhyesti sanottuna järjestelmäintegraatio on tietojen ja liiketoimintaprosessien 

rajoittamaton jakaminen yritykseen liitettyjen sovellusten ja tietolähteiden kesken 

(Linthicum, 2000). Gulledgen (2006) näkemys on hieman erilainen, koska hän jakaa 

integraatiot kahtia: iso integraatio (Big I) ja pieni integraatio (Little i). Hän myös linjaa, 

että integrointi (Big I) tarkoittaa, että kaikki tietyn rajatun ja suljetun 

liiketoimintaprosessin olennaiset tiedot käsitellään samassa sovelluksessa. Yhden 

sovellusmoduulin tai komponentin päivitykset heijastuvat koko liiketoimintaprosessien 

logiikkaan ilman monimutkaista ulkoista rajapintaa. Gulledgen (2006) pienet integraatiot 

(Little i) tarkoittavat jonkinlaisia rajapintoja. Näistä rajapinnoista tärkeimmät hänen 

mielestään ovat: 

• pisteestä pisteeseen -integraatio, 

• tietokannasta tietokantaan -integraatio, 

• tietovarastointegraatio, 

• järjestelmäintegraatio, 

• sovelluspalvelinintegraatio ja 

• yrityksestä yritykseen -integraatio. 

Wong (2009) antaa järjestelmäintegraation määritelmäksi, että järjestelmäintegrointi on 

sovellusten toimimista yhdessä saumattomasti jakamalla tietoja ja toimintoja keskenään 

tietolähteiden ja sovellusten kanssa epäyhtenäisillä alustoilla käyttämällä yleistä 

väliohjelmistoa (middleware). Hän myös huomauttaa, että suurin osa 

järjestelmäintegraatiomääritelmistä rajaa integraatiot yrityksen sisälle. Tällä hän 

tarkoittaa, että yrityksien väliset integraatiot eivät enää olisi järjestelmäintegraatioita. 
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Kuten luvun alussa mainittiin, että integraation termit saattavat kuvata samaa asiaa. 

Määritelmissä käytetään sanoja integraatio ja järjestelmäintegraatio kuvaamaan samaa 

asiaa. Integraatioilla tarkoitetaan, että sovellukset kommunikoisivat ja jakaisivat tietoa, 

kun taas järjestelmäintegraatiossa yrityssovellukset (enterprise applications) 

kommunikoisivat ja jakaisivat tietoa. Määritelmiä on niin monta, kun on tutkijaa, mutta 

määritelmissä on paljon yhteistä. Tärkeintä integraatiossa on saada tiedot liikkumaan 

tietojärjestelmien välillä. Tässä tutkielmassa puhuttaessa integraatioista sillä tarkoitettaan 

tapoja ja malleja, joilla kaksi tai useampi tietojärjestelmä saadaan kommunikoimaan 

keskenään. 

3 Integraatiomallit ja -tasot 

Tässä luvussa käsitellään yleisimpiä ja tunnetuimpia integraatiomalleja ja -tyyppejä sekä 

integraatioiden hyötyjä ja ongelmia. 

 

3.1 Integraatiomallit 

Ennen integraatioiden aloittamista on mietittävä, millä mallilla ja mitkä järjestelmät 

yhdistetään toisiinsa. Seuraavaksi tarkastelen yleisimpiä integraatiomalleja ja niiden 

hyötyjä sekä haittoja. Jokaisesta mallista löytyy omat hyvät ja huonot puolet. 

3.1.1 Pisteestä pisteeseen (Point-to-Point) 

Monet integraatioprojektit alkavat yhdistämällä kaksi järjestelmää ja helpoin tapa 

toteuttaa tämä on järjestelmien välinen suora yhteys. Pisteestä pisteeseen -integraatio 

ottaa huomioon järjestelmät, joiden täytyy siirtää tietoa ainoastaan keskenään ja ratkaisee 

jokaisen parin (kahden järjestelmän) integraatio-ongelmat erikseen (Kouzmanov, 2015). 

Suuremmissa integraatioissa alkaa syntyä ongelmia, kun integroitavia järjestelmiä saattaa 

olla monia kymmeniä ja jokaisen järjestelmän, parin, väliin on tehtävä integraatio 

erikseen. Gulledge (2006) toteaakin, että pisteestä pisteeseen -integraatioita tulisi välttää 

ja käyttää ainoastaan silloin kuin ei ole muuta mahdollisuutta. Kuvassa 1 näkyy pisteestä 

pisteeseen -integraation perusajatus, jossa pisteviiva kuvaa järjestelmien välisiä 

integraatioita. Kyseisessä esimerkissä on neljä järjestelmää, jolloin tehtävien 

integraatioiden määrä on kuusi kappaletta. Lisättäessä viides järjestelmä integraation 

piiriin syntyisi neljä integraatiota lisää. Järjestelmien ja integraatioiden määrän kasvaessa 

niiden ylläpito kasvaa niiden mukana (Gulledge, 2006). 

Pisteestä pisteeseen -integraation hyöty on se, että se on helppo implementoida 

ympäristöihin, joissa on vain vähän järjestelmiä (Kouzmanov, 2015). Gulledge (2006) ja 

Kouzmanov (2015) eivät anna muuta hyvää puolta pisteestä pisteeseen -integraatiolle, 

mutta sitä enemmänkin huonoja puolia. Gulledge (2006) toteaakin pisteestä pisteeseen -

integraation olevan kaikista kallein integraation muoto. Kouzmakov (2015) toteaa myös, 
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että pisteestä pisteeseen -integraation skaalautuvuus ja ympäristön hallitseminen 

järjestelmien kasvaessa on haastavaa. Kun järjestelmien määrä kasvaa, ympäristön 

loogisesta rakenteesta tulee puutteellinen, vaikeasti hallittava ja lisää uusien ongelmien 

riskiä (Kouzmanov, 2015). 

Pisteestä pisteeseen -integraatio on yksi vanhimpia integraatioita, mutta ei enää 

nykypäivänä käytännöllinen. Sen rinnalle on tullut monia modernimpia 

integraatioratkaisuja, joissa ei ole enää samoja ongelmia kuin siinä. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki pisteestä pisteeseen -integraatiosta neljän järjestelmän välillä. Muokattu Ite wikin 

(2020) pohjalta. 

3.1.2 Keskiö ja välittäjä (Hub-and-Spoke) 

Keskiö ja viestinvälittäjä -integraatio (välittäjäintegraatio) eroaa hieman verrattaessa 

pisteestä pisteeseen -integraatioon. Välittäjäintegraatiossa idea on, että käytetään 

keskitettyä sovitteluelementtiä (central mediation element) tiedonsiirtoon järjestelmien 

välillä, jota kutsutaan viestinvälittäjäksi (message broker) (Kouzmanov, 2015). Kuvassa 

2 on kuvattu välittäjäintegraatio, josta käy ilmi Kouzmanovin idea. Järjestelmien keskellä 

on viestinvälittäjä, joka muuttaa tiedon oikeaan muotoon, esimerkiksi XML-tyypistä 

JSON-tyyppiseksi, ja jakaa tiedon oikealle järjestelmälle/järjestelmille. Kuvasta 2 selviää 

myös, että toteutettujen integraatioiden määrä on huomattavasti pienempi kuin pisteestä 

pisteeseen -integraatiossa. Lisätessä uusi järjestelmä tarvitaan vain yksi integraatio 

järjestelmästä viestinvälittäjään. 

Hyötyjä välittäjäintegraatiossa on, että integraatioita järjestelmien välillä on 

vähemmän verrattaessa pisteestä pisteeseen -integraatioon (Binildas, 2008), alhaiset 

integraatioiden lisäys kustannukset ja itsenäiset järjestelmät (Schmutz et al., 2010). 

Toisaalta välittäjäintegraatiossa on yksi iso riski, joka on juuri viestinvälittäjä. Myös 
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ympäristön alkuunsaaminen on kallista (Schmutz et al., 2010). Binildas (2008) ja 

Schmutz ja muut (2010) toteavatkin, että jos viestinvälittäjä lakkaa toimimasta koko 

järjestelmä lakkaa toimimasta. Tästä voikin seurata todella vakavia ongelmia. 

Välittäjäintegraatio on modernimpi ratkaisu, kun pisteestä pisteeseen -integraatio. 

Siinä on vähemmän integraatioita ja niiden lisäys kustannukset ovat pienemmät. 

Välittäjäintegraatiossa on kuitenkin myös omat ongelmansa. Kuitenkin tästäkin 

integraatiosta on kehitetty edistyneempi malli, jonka esittelen seuraavaksi. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki välittäjäintegraatiosta neljän järjestelmän välillä. Muokattu Ite wikin (2020) pohjalta. 

3.1.3 Enterprise service bus (ESB) 

ESB-mallissa on paljon samaa keskiö ja välittäjä -integraatioon verrattaessa. Molemmissa 

toimii viestinvälittäjä välissä, mutta ESB-mallin viestinvälittäjä on paljon muutakin. 

ESB on standardipohjainen integraatioalusta, joka yhdistää viestinnän, 

verkkopalvelut ja tiedonmuunnokset. Siinä on myös älykäs reititys, joka yhdistää ja 

koordinoi luotettavasti useiden eri sovellusten vuorovaikutusta laajennetuissa yrityksissä 

(extended enterprises). Laajennettu yritys edustaa organisaatiota ja sen liikekumppaneita, 

jotka erotetaan sekä liiketoiminnan rajoilla että fyysisillä rajoilla. ESB-mallissa jokainen 

järjestelmä on kytketty ESB:hen ja kaikki järjestelmät kommunikoivat keskenään ESB:n 

avulla. Alustalla on monia integraatiotoimintoja, hallintaympäristöjä ja uuden 

integraation toteutus järjestelmien välillä on tehty helpommaksi (Wu & Tao, 2010). 

Kuvassa 3 on kuvattu ESB-malli ja, mitä se voi sisältää. Kuvassa 3 on kuvattu kahden 

järjestelmän välinen tiedonsiirto ESB-mallia hyödyntäen. Vasemmalta katsottaessa 

ensimmäinen toiminnallisuus on kuuntelija. Kuuntelija voidaan ohjelmoida reagoimaan 

tiettyihin toimintoihin esimerkiksi tiedoston saapuessa järjestelmään A kuuntelija siirtää 
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tiedoston ESB-alustalle. Seuraava on viestin tarkastaja, joka tarkastaa, että viesti on 

esimerkiksi oikein muodostunut XML-tiedosto, jossa ei ole virheitä. Oikeuksien 

tarkastaja tarkastaa, että käyttäjällä tai järjestelmällä on oikeudet päästä esimerkiksi 

tietokantaan. Tietokanta on varasto, jonne voidaan tallentaa tulevia tietoja. Reititin ohjaa 

viestin oikealle järjestelmälle, jos järjestelmiä on enemmän kuin kaksi. Viestin 

sijaintiasetukset sisältää järjestelmä tietoja, joita reititin käyttää ohjatakseen viestin 

oikealle järjestelmälle. Esimerkiksi asetuksissa voidaan määrittää, että kaikki XML-

tiedostot menevät Järjestelmä B:hen. Viestin muuttaja muuttaa saapuvan viestin oikeaan 

muotoon, jotta järjestelmä voi sitä käyttää. Esimerkiksi viestin muuttaja voi muuttaa 

XML-tiedoston JSON-tiedostoksi. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki Enterprise Service Bus -mallista (Wu & Tao, 2010). 

 

3.1.4 Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service-oriented architecture, SOA) 

SOA ei varsinaisesti ole millään tapaa tekninen integraatioiden toteutustapa vaan 

yrityksen arkkitehtuurin suunnittelutapa. Dikmans ja van Luttikhuizen (2012) toteavatkin 

lyhyesti, että jos arkkitehtuuri määritellään palvelujen (services) näkökulmasta, sitä 

kutsutaan palvelukeskeiseksi, lyhyemmin SOA. Idea on tehdä ohjelmistokomponenteista 

(software component) uudelleenkäytettäviä palvelurajapintojen (service interface) kautta. 

Nämä rajapinnat hyödyntävät yhteisiä tiedonsiirtostandardeja siten, että ne voidaan 

nopeasti sisällyttää uusin sovelluksiin tarvitsematta tehdä syvällistä integraatio joka kerta 

(IBM Cloud Education, 2019). 

Kuvassa 4 palvelukeskeisen arkkitehtuurin pääpiirteet ovat numeroitu. Numero yksi 

kuvaa järjestelmiä, joiden välillä tieto liikkuu. Numero kaksi kuvaa ESB-alustaa, joka 

siirtää tietoja järjestelmien välillä. Numero kolme kuvaa rajapintoja, jotka vastaavat 

järjestelmien tiedon vastaanottamisesta ja lähettämisestä. Numero neljä kuvaa 

ohjelmistokomponenttia ESB-alustan sisällä, joka käsittelee tiedon ja muuntaa sen 

muotoa. Numero viisi kuvaa prosessin hallintaa. 
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Kuva 4. Esimerkki palvelukeskeisestä arkkitehtuuri. Muokattu Ite wikin (2020) pohjalta. 

 

Seuraavaksi kuvaan esimerkin kuinka kuvan 4 palvelukeskeinen arkkitehtuuri voisi 

käytännössä toimia. Järjestelmään A saapuu XML-tiedosto. Rajapinta reagoi tiedoston 

saapumiseen ja siirtää tiedoston ESB-alustalle. ESB-alusta tunnistaa XML-tiedoston ja 

lähettää sen oikealle viestinvälittäjälle. Viestinvälittäjä muuntaa tiedoston esimerkiksi 

JSON-tiedostoksi ja palauttaa tiedoston ESB-alustalle. Seuraavaksi ESB-alusta siirtää 

tiedoston Järjestelmä B:n rajapinnalla. Rajapinta tarkistaa, että tiedosto on oikeassa 

muodossa ja siirtää sen järjestelmään. Hallinnasta voidaan esimerkiksi nähdä, mitä on 

tapahtunut, minne tiedosto on liikkunut, mitä tiedostolle on tehty ja mikä viestinvälittäjä 

on tehnyt. 

ESB ja SOA ovat kaksi nykyaikaisinta integraatiomallia, mutta niiden 

käyttöönottaminen ei ole yksinkertaista tai helppoa. Näiden kahden mallin toteuttaminen 

vaatii, varsinkin isommalta yritykseltä, paljon aikaa ja resursseja. Pienellä yrityksellä ei 

aina ole järkevää käyttää näitä malleja, vaan yksinkertaisempia integraatiomalleja. 

3.1.5 Mikropalveluarkkitehtuuri (Microservice architecture) 

Uusimpana integraatioratkaisuna on syntynyt mikropalveluarkkitehtuuri. Kuten SOA 

myös mikropalveluarkkitehtuuri ei ole tekninen toteutustapa vaan suunnittelutapa. 

Mikropalveluarkkitehtuurin perusta on yhden sovelluksen kehittäminen pieninä ja 

itsenäisinä palveluina, jotka toimivat omissa prosesseissaan, jotka on kehitetty ja otettu 

käyttöön itsenäisesti (Indrasiri & Siriwardena, 2018). Idea on siis, että ESB-alusta 

voidaan hajottaa itsenäisiksi ja liiketoiminnallisiksi malleiksi. Mikropalveluarkkitehtuuri 

hyödyntää sovellusrajapintoja (API). Näistä rajapinnoista kerron tulevissa luvuissa 

enemmän. 

Kuvassa 5 on kuvattuna, miltä mikropalveluarkkitehtuuri voi näyttää. Näkymiä voi 

olla erilaisia, joita käyttäjä voi käyttää esimerkiksi nettiverkkokauppa selaimessa. API-

tasolla on API gateway, joka toimii melkein samalla lailla kuin ESB-alustan reititin. Se 

ohjaa tulevat kutsut oikealle mikropalvelulle eikä suoraan järjestelmään. Jokainen 
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mikropalvelu on yhteydessä omaan järjestelmään tai järjestelmiin, ja jakaa tietoa 

järjestelmille.  

 

Kuva 5. Mikropalveluarkkitehtuuriesimerkki 

Fowler (2015) luettelee muutamia hyviä ja huonoja puolia mikropalveluista. Vahvat 

moduulirajat, itsenäinen käyttöönotto ja teknologian monimuotoisuus ovat hyviä puolia. 

Huonoja puolia toisaalta ovat jakelu, järjestelmän johdonmukaisuus ja operatiivinen 

monimutkaisuus. 

Moduuleilla Fowler (2015) tarkoittaa ohjelmiston osia, jotka ovat irrotettu toisistaan. 

Fowler (2015) toteaakin, että hyvä puoli on se, että moduulin ollessa pieni, ei tarvitse 

ymmärtää koko järjestelmän toimintaa vaan riittää, että ymmärtää miten kyseinen 

moduuli toimii ja miten se vaihdetaan. Fowler (2015) mainitsee myös, että uusien 

kehittäjien on helpompi liittyä projektiin, kun se koostuu moduuleista eikä heti tarvitse 

ymmärtää kuinka koko järjestelmä toimii, jotta voi tehdä muutoksia siihen. Itsenäinen 

käyttöönotto Fowlerin (2015) mukaan tarkoittaa sitä, että yksinkertaisia palveluja on 

helpompi ottaa käyttöön, ja koska ne ovat itsenäisiä, ne eivät todennäköisesti aiheuta 

järjestelmän vikoja, kun ne menevät pieleen. Myös Indrasin (2018) mielestä hyviä puolia 

ovat juuri tarkat moduulirajat, moduulien korvattavuus ja helppo käyttöönotto. 

Teknologian monimuotoisuudella Fowler (2015) tarkoittaa, että mikropalveluiden avulla 

voit sekoittaa useita kieliä, kehityskehyksiä ja tietojen tallennustekniikoita. 

Fowler (2015) mainitsee, että jakelu on ongelma. Jakelulla tarkoitetaan tässä 

tapauksessa sanomien jakelua. Mikropalvelut keskustelevat aina verkossa, joten 

jokaisessa sanoman jakelussa syntyy viivettä. Järjestelmän johdonmukaisuuden 

ylläpitäminen on vaikeaa, koska jokainen osa on erikseen ja jokaista osaa on ylläpidettävä 

erikseen. Operatiivinen monimutkaisuus luo resurssiongelman. Tarvitaan kokenut 
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operaatiotiimi hallinnoimaan monia mikropalveluita, joita muutetaan ja poistetaan 

jatkuvasti. (Fowler, 2015) 

3.2 Integraation tasot 

Integraatio tasot luokitellaan yleensä neljään eri kohtaan. Linthicum (2000) jakaa 

integraatiot datatasoon (data-level), sovellusrajapintaan (application interface level), 

metoditasoon (method) ja käyttöliittymätasoon (user interface level). Jokaisella tasolla on 

omat vaatimukset ja rajansa. Seuraavissa luvuissa käsittelen yllä mainitut neljä tasoa. 

3.2.1 Datataso 

Datatason integraatiot ovat ensimmäisiä tapoja lähteä toteuttamaan integraatioita. 

Linthicum (2000) määrittelee, että datatason integraation lähtökohtana on tietojen 

siirtämisen tietokantojen välillä, jotta relevantit tiedot voidaan jakaa sovellusten kesken. 

Linthicum (2000) myös toteaa, että on olemassa useita työkaluja ja tekniikoita, jotka 

mahdollistavat tietojen integroinnin tietokannasta toiseen. Esimerkiksi on mahdollista 

toteuttaa datatason integraatio, jossa tietokannan taulu siirretään muuttumattomana 

toiseen tietokantaan. 

Yleensä datatason integraatioita pidetään yksinkertaisina ja helppoina, vaikka näin ei 

aina ole. Linthicum (2000) sanookin, että monissa yrityksissä on tuhansia tietokantoja, 

joissa on erilaiset tietokantamallit, joiden takia integraatioista tulee monimutkaisia ja 

vaikeita. 

3.2.2 Sovellusrajapinta (Application Interface Level) 

Sovellusrajapinnan integraatio viittaa sovellusten rajapintojen hyödyntämiseen, joiden 

avulla voidaan hakea tietoa sovelluksesta tai tuoda tietoa sovellukseen (Tähtinen, 2005). 

Edellä mainitulle integraatiolle löytyy erilaisia toteutuksia. Näistä tunnetuimpia 

sovellusrajapinnan ratkaisuja ovat nykypäivänä sanomat ja sovellusrajapinnat eli API:t 

(Mulesoft, 2020b). 

On olemassa sovelluksia, joissa on olemassa valmiita rajapintoja ja näitä sovelluksia 

kutsutaan pakatuiksi sovelluksiksi. Linthicum (2000) määrittelee pakatuiksi sovelluksiksi 

sovellukset, jotka tarjoavat rajapinnan kehittäjälle. Tällaisia sovelluksia ovat mm. SAP- 

ja ERP- ohjelmistot. Linthicum (2000) jatkaa, että sovellusten rajapintoja on käytettävä, 

jos nämä järjestelmät halutaan integroida muihin järjestelmiin. Pakatut sovellukset 

Linthicum (2000) jakaa vielä kolmeen osaan: sovelluspalvelut (business service), 

tietopalvelut (dataservice) ja objektit (objects). 

Sovelluspalvelut sisältävät rajapintoja mihin tahansa sovelluslogiikkaan, joka on 

pakatussa sovelluksessa. Tämän sovelluslogiikan avulla käyttäjä voi käynnistää 

esimerkiksi tiedonhaun toisesta järjestelmästä. Käyttäjä siis käyttää toista sovellusta 

pakatun sovelluksen käyttöliittymän kautta. Tietopalvelut sisältävät puhtaasti sovelluksen 
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tuottamaa tai käyttämää tietoa. Objektit taas ovat tiedot ja sovelluspalvelut, jotka liittyvät 

tiettyyn tarkoitukseen. (Linthicum, 2000)  

3.2.3 Metoditaso (Method) 

Metoditason integraatio Linthicumin (2000) mukaan perustuu liiketoimintalogiikan tai -

menetelmien jakamiseen yrityksen sisällä. Metoditason integraatio voidaan toteuttaa 

kahdella eri tavalla. Ensimmäisen tavan idea on rakentaa sopiva infrastruktuuri 

järjestelmien välille. Toinen vaihtoehto on tehdä järjestelmät uudestaan, jotta 

järjestelmistä saadaan sellaiset, että ne pystyvät jakamaan menetelmiä keskenään. 

Metodeja eli menetelmiä voidaan jakaa jaetun palvelimen kautta tai hajautettujen 

objektien avulla. (Linthicum, 2000) 

Metoditason perusidea on jakaa suoraan eri menetelmät, joita käytetään tietyn 

liiketoiminnan muodostamiseen. Muut sovellukset voivat käyttää jaettuja menetelmiä. 

Metoditason integraation onnistumisen kannalta on tärkeää, että sovellusten menetelmät 

ovat käytettävissä. Jos menetelmiä ei pystytä käyttämään, ei metoditason integraatioita 

voida toteuttaa. (Linthicum, 2000) 

Onnistuessaan metoditason integraatio on hyvä ratkaisu. Kaikkien yrityksen 

sovellusten käyttäessä samoja menetelmiä saadaan aikaan integraatioita, joissa 

järjestelmät reagoivat toistensa prosessien muutoksiin. Mutta metoditason integraatio ei 

ole kovin tehokas teknologisten ja inhimillisten rajoitusten vuoksi (Soomro & Awan, 

2012). 

3.2.4 Käyttöliittymätaso (User Interface Level) 

Käyttöliittymätason integraatio on yksi vanhimmista integraatiotasoista. Se tunnetaan 

myös nimellä screen scraping eli näytön kaapiminen. Integraatio saavutetaan esittämällä 

useita eri sovelluksia yhtenä sovelluksena, jolla on yhteinen käyttöliittymä. Jotta 

ulkopuoliset ohjelmistot pystyvät lukemaan tietoja järjestelmästä tai siirtämään tietoja 

järjestelmään, joutuvat ne simuloimaan ihmistä (Tähtinen, 2005). 

Käyttöliittymätason integraatiota käytetään vain sellaisten sovellusten integrointiin, 

jota ei voida muuten tehdä. Nykyään integraatiot on kehittynyt niin paljon, että 

käyttöliittymätason lähestymistapa ei enää käytetä niin paljon (Mulesoft, 2020a). 

Tähtinen (2005) mainitsee myös yhden ison ongelman käyttöliittymätason integraation 

käytössä. Kun integroitavan sovelluksen versiota vaihdetaan tai päivitetään, 

käyttöliittymän muutokset voivat hajottaa automatisoidun rajapinnan. 

3.3 Integraation hyödyt ja haasteet 

Integraatioista pitää olla aina jotain konkreettista hyötyjä yrityksille (Tähtinen, 2005). 

Hyötyjä tarkastellaan yleensä liiketoiminnan näkökulmasta, koska integraatioissa 

yhdistetään tietojärjestelmiä. Tähtinen (2005) mainitsee, että integraatiosta saatuja 
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hyötyjä koitetaan mitata kustannussääntöinä, henkilökustannuksissa ja ylläpidossa. 

Integraatio pidetään yleisesti monimutkaisena ja kalliina sijoiteuksena. Monella 

yrityksellä ei ole minkäänlaista kokemusta integraatioprojekteista, jolloin integraatiota 

voidaan pitää riskinä. Seuraavissa alakohdissa tulen käsittelemään mitä konkreettisia 

hyötyjä yrityksille on integraatioista ja ongelmia sekä mitä tulee ottaa huomioon 

integraatioprojektissa. 

3.3.1 Integraatioiden hyödyt 

Yksi tyypillisimmästä syistä lähteä ottamaan integraatioratkaisuja käyttöön on pyrkimys 

virtaviivaistamaan ja tehostamaan liiketoimintaprosesseja tietoteknisten tapojen avulla 

(Tähtinen, 2005). Nykypäivän yritykset käyttävät yhä enemmän tietojärjestelmiä, jotta 

pystyvät suorittamaan omia prosessejaan. Yrityksen prosessit saadaan nopeammiksi ja 

virheitä saadaan vähennyttyä, kun yrityksen tietojärjestelmät saadaan automatisoitua 

(Tähtinen, 2005). Kun prosessit saadaan nopeammiksi ja kun virheet saadaan minimiin, 

syntyy kustannussäästöjä ja sen seurauksena yrityksen kilpailukyky parantuu. 

Jos integraatioratkaisu on toteutettu hyvin, se pystyy tekemään yrityksen 

tietojärjestelmäarkkitehtuurista selkeämmän (Tähtinen, 2005). Tästä seuraa, että 

tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta helpottuu. Selkeään tietojärjestelmäarkkitehtuuriin 

on myös helpompi tuoda uusia sovelluksia pienemmillä kustannuksilla ja lyhyemmällä 

aikataululla. 

Tähtinen (2005) kertoo, että yrityksen joustavuus ja ketteryys ovat integraatiosta 

saatavia hyötyjä. Pitää kuitenkin muistaa, että integraatio on pitkäaikainen investointi ja 

joustavuus ja ketteryys eivät pakosti näy välittömästi. Integraatioratkaisut parantavat 

joustavuutta kolmella tavalla (Tähtinen, 2005). Pystytään reagoimaan nopeasti 

muutoksiin organisaatiossa ja sen ulkopuolella (yritysostot), muutokset 

liiketoimintaprosesseihin saadaan toteutettua nopeammin ja väheneminen yksittäisten 

ohjelmistotoimittajien riippuvuudesta (Tähtinen, 2005). 

3.3.2 Integraatioiden haasteet 

Integraatioprojekteista 70 prosenttia epäonnistuu hallinnollisten ongelmien takia 

(Soomro & Awan, 2012). Integraatioissa on haasteita ja ongelmia, jotka pitää ottaa 

huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Yleisimpiä ongelmia integraatioprojekteissa ovat: ei 

ole tarvittavaa ammattitaitoa, järjestelmäintegraatio pidetään tuotteena eikä 

arkkitehtuurina, laiminlyödään tärkeitä integraatioiden osa-alueita kuten turvallisuus, 

suorituskyky ja seuranta, aloitetaan integraatioiden tekeminen ilman suunnitelmaa ja 

huono viestintä yrityksen sisällä (Soomro & Awan, 2012). Hyvällä integraation 

suunnittelulla monet edellä mainitut ongelmat pystytään torjumaan. On olemassa 

muitakin ongelmia, joista yksi on muutoksenhallinta (Tähtinen, 2005). Yrityksen 
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ajatusmaailman muuttuessa ja ihmisten toimintamallien muuttuessa on vaikea saada 

yrityksen työntekijät muuttamaan omia työskentelytapoja (Tähtinen, 2005). 

4 Case: Maanmittauslaitos 
Tässä luvussa käyn läpi integraatioesimerkin ja mitä tästä on hyödytty. Luvun esimerkki 

on Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmä. Järjestelmän ideana on kerätä 

kaikkien taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen tietoja sekä poistaa paperiset osakekirjat, 

jolloin omistukset perustuvat puhtaasti järjestelmän tietoihin (Osakehuoneistorekisteri, 

2020). 

4.1 Miksi huoneistotietojärjestelmää tarvitaan? 

Miksi huoneistotietojärjestelmää tarvitaan, on varmasti yksi mietityimmistä 

kysymyksistä. Osakehuoneistorekisterin hankesivulla (2020) kerrotaan, että järjestelmän 

yksi tärkeimmistä ideoista on parantaa tiedonsaantia. Järjestelmä sisältää monia erilaisia 

tietoja kuten taloyhtiöiden perustietoja, osakehuoneistojen tietoja ja tietoja niiden 

omistajista. Tätä kaikkea tietoa tarvitsevat monet eri tahot kuten taloyhtiöt, 

osakkeenomistaja, yritykset ja viranomaiset. 

Osakehuoneistorekisterin hankesivulla (2020) luetellaan myös muita syitä, miksi 

järjestelmä on perustettu. Yksi syy on, että halutaan saada kaikki tieto taloyhtiöistä ja 

niissä olevista osakehuoneistoista keskitetysti. Ideana on myös helpottaa 

kymmenientuhansien ihmisten töitä, jotka liittyvät taloyhtiöihin ja osakehuoneistoihin. 

Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kiinteistönvälittäjät, pankit ja julkishallinto. 

Perusidea on tietojen keskittäminen yhteen järjestelmään, josta tietoa voidaan jakaa 

eri järjestelmiin, joita esimerkiksi pankit ja kiinteistönvälittäjät käyttävät. Helpottamalla 

tuhansien ihmisten työtä kustannukset tippuvat ja toiminta nopeutuu. 

4.2 Tekninen toteutus 

Osakehuoneiston hankesivulla (2020) kuvataan rajapintoja, joita 

huoneistotietojärjestelmä käyttää. Sivuilla ei kuitenkaan kerrota, minkälaisia 

integraatiomalleja tai -tasoja on käytetty. 

Osakehuoneiston hankesivulla (2020) kerrotaan, että huoneistotietojärjestelmään on 

toteutettu teknisiä rajapintoja, jotka ovat tietopalvelu- ja hakemusrajapinnat. 

Tietopalvelurajapintojen tarkoitus on, että huoneistotietoja voidaan tuoda omaan 

tietojärjestelmään rajapintapalveluiden kautta. Hakemusrajapintojen tarkoitus on, että 

käyttäjä voi integraattorin kautta lähettää hakemuksia ja asiakirjoja 

Maanmittauslaitokselle. Integraattorilla tarkoitetaan integrointia tekevää henkilöä tai 

laitetta. 

Myös muita teknisiä rajapintoja toteutetaan isännöintijärjestelmien ja 

huoneistojärjestelmän välille. Osakehuoneiston hankesivulla (2020) kerrotaan, että näitä 
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rajapintoja ei ole vielä julkaistu, jonka vuoksi esitän seuraavaksi, miten kyseiset 

rajapinnat voisivat käytännössä toimia. Hankesivulla mainitaan, että rajapinnalla pystyy 

siirtämään osakeluettelon pohjatiedot huoneistojärjestelmään isännöintijärjestelmistä ja 

isännöintijärjestelmistä voi pohjatietoja hakea tulevaisuudessa. Kuvassa 5 kuvaan, miten 

rajapintojen toteutus voidaan tehdä ESB-alustaa hyödyntämällä. 

Kuva 6 toimii melkein samalla lailla kuin kuvan 3 esimerkki. Kuvassa 6 on lisätty 

rajapinnat järjestelmien ja ESB-alustan väliin. Rajapinnat toimivat järjestelmien ja ESB-

alustan välillä niin, että isännöintijärjestelmät pystyvät noutamaan tietoja 

huoneistotietojärjestelmästä tai tuomaan tietoja huoneistotietojärjestelmään. On hyvä 

huomioida, että isännöintijärjestelmät eivät pysty kommunikoimaan tai vaihtamaan 

tietoja keskenään. ESB-alustalla oleva reititin tunnistaa, mistä isännöintijärjestelmästä 

tieto tulee ja toisinpäin. 

 

 

Kuva 6. Esimerkki huoneistotietojärjestelmän rajapinnoista. 
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4.3 Huoneistotietojärjestelmän hyödyt 

Hyötyjä mietitään yleensä pitkällä aikavälillä ja huoneistotietojärjestelmän hyödyt tulevat 

näkyviin vasta vuosien päästä. Huoneistotietojärjestelmän hankesivuilla (2020) 

kerrotaan, että Suomessa on noin 100 000 taloyhtiötä ja noin 1,5 miljoonaa 

osakehuoneistoa. Sivuilla lukee, että lokakuun 2020 loppuun mennessä 

huoneistotietojärjestelmään on siirretty noin 3 400 taloyhtiötä. Kohdassa 4.1 kerroin, että 

yksi tärkeimmistä ideoista on parantaa tiedonsaantia, mutta ainakaan vielä tiedonsaanti ei 

ole paljoa parantunut. Tämä johtuu hyvin paljon siitä, että taloyhtiöitä on vielä paljon 

järjestelmän ulkopuolella. 

Huoneistotietojärjestelmän hyödyt eivät ole vielä tällä hetkellä näkyvillä. Suurimmat 

hyödyt tulevat näkyviin vasta vuosien päästä, kun järjestelmään on saatu siirrettyä suurin 

osa taloyhtiöistä ja osakehuoneistojen omistusmerkinnät. Yksi suurimmista hyödyistä on 

täysin digitaalinen asuntokauppa, kun paperisia osakekirjoja ei enää ole ja on vain 

sähköiset omistusmerkinnät.  

 

5 Keskustelu 
Tutkielman päätavoite oli selvittää minkälaisia konkreettisia hyötyjä yritykset saavat 

tietojärjestelmien integraatioista. Yritysmaailmassa tärkeimpänä asiana voidaan pitää 

tuloksen tekemistä ja sen seurauksena omistajien omaisuuden kasvattaminen. Yksi 

integraatioiden perusidea on vähentää kustannuksia integroimalla tietojärjestelmät 

keskustelemaan ja vaihtamaan informaatiota keskenään. Samalla saadaan 

virtaviivaistettua ja tehostettua liiketoimintaprosesseja (Tähtinen, 2005). 

Tämän työn näkökulmana oli yleiskatsaus integraatioihin ja niistä saatuihin 

hyötyihin. Tutkielmassa käytin apuna Maanmittauslaitoksen Huoneistotietojärjestelmää 

tukemaan niitä hyötyjä, mitä tutkielmassa löysin. Vaikka tällä hetkellä luulen, että 

huoneistotietojärjestelmä aiheuttaa enemmän ongelmia, kun siitä saadaan hyötyjä, uskon, 

että huoneistotietojärjestelmä tulee tulevaisuudessa vähentämään paljon 

henkilötyötunteja monella eri alalla ja nopeuttamaan esimerkiksi asuntokauppaa. 

Tämän tutkielman tulokset vahvistavat entisestään tietojärjestelmien integraatioiden 

kannattavuutta yrityksissä. Juostavuuden ja ketteryyden saaminen yritykseen parantaa 

reagointia sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. On kuitenkin otettava huomioon, että ilman 

kunnollista suunnittelua ja johtoa suurin osa integraatioprojekteista epäonnistuu. 

Huoneistotietojärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että tietojärjestelmäintegrointi 

kannattaa. Uskon, että kaikkien Suomen taloyhtiöiden ja osakehuoneistojen kerääminen 

yhteen tietojärjestelmään helpottaa monien ihmisten elämää ja tuo samalla säästöjä. 

Tämän tutkielman tuloksia voisi mahdollisesta soveltaa myös käytännössä. 

Esimerkiksi yrityksen miettiessä onko kannattavaa toteuttaa järjestelmäintegraatio, voisi 
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yritys miettiä onko saatavat hyödyt suuremmat verrattaessa mahdollisiin haasteisiin ja 

riskeihin. 

Mielestäni tutkielman merkittävin rajoite on se, että käytännössä kaikki lähteet ovat 

ulkomaisia, ja käsittelevät integraatioita eri lailla. Melkein jokaisella tutkijalla on omat 

määritelmät sille, mikä on integraatio, järjestelmäintegraatio tai sovellusintegraatio. 

Toinen merkittävä rajoite tutkielmassa on se, että kyseessä on kirjallisuuskatsaus ja 

tulokset riippuvat alkuperäisten tutkimusten näkökulmista. Toisaalta 

järjestelmäintegraation toteutus on käytännössä mahdoton tutkielman tarjoamissa 

rajoissa. Tutkielman teon aikana huomasin, että alan kirjallisuus hyötyisi yhteisestä 

terminologiasta. Olisi selkeämpi tulevaisuudessa, jos järjestelmäintegraatio tarkoittaa 

samaa asiaa ympäri maailmaa. 

6 Yhteenveto 
Tietojärjestelmien integraatiot ovat olleet ajankohtainen aihe jo vuosikymmenien ajan. 

Tässä tutkielmassa käytiin läpi integraation käsitettä ja erilaisia integraatiomalleja ja -

tasoja, sekä käytiin läpi integraation hyötyjä ja riskejä ja käytiin läpi integraatiota 

esimerkin avulla. Tutkielman tuloksina esiteltiin erilaisia hyötyä, miksi yritykset hyötyvät 

tietojärjestelmien integroinnista. Näitä tuloksia ei pystytty vertaamaan vielä esimerkkinä 

käytettyyn huoneistotietojärjestelmään, koska järjestelmän hyötyjä ei ole vielä pystytty 

mittaamaan. 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten käsitystä siitä, että 

yritykset hyötyvät tietojärjestelmien integraatioista. Tutkielmassa käytetyistä 

materiaaleista oli löydettävissä yhteneviä näkemyksiä, mutta myös paljon vaihtelevia 

näkemyksiä. Tietojärjestelmä integraatio ei ole tarkkarajainen aihe ja se näkyy tutkijoiden 

eri näkemyksistä siitä, mitä ja mikä integraatio on. 

Tämän ja aiempien tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että tutkimusta 

integraatioista ja niiden hyödyistä tarvitaan lisää. Tulevaisuudessa voisi esimerkiksi 

tutkia, mitä hyötyjä huoneistotietojärjestelmästä on saatu ja ketkä siitä ovat hyötyneet. 

Monet tutkimuksista ovat yli kymmenen vuotta vanhoja ja olisi aika päivittää 

integraatioiden määritelmät nykypäiväiseksi. 
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