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Sovellusintegraatio nähdään usein teknisenä tietojärjestelmien toisiinsa kytke-
misenä, mutta todellisuudessa näin toimittaessa ei voida saavuttaa kaikkia 
järjestelmien välisen yhteistoiminnallisuuden edellytyksiä. Sovellusten välisen 
yhteisymmärryksen saavuttaminen vaatii semanttisen, strukturaalisen, syntak-
tisen sekä teknisen yhteistoiminnallisuuden huomioimista, minkä vuoksi 
sovellusintegraatiota on tarkasteltava teknistä lähestymistapaa laajemmasta 
perspektiivistä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kehittää sovellusten välisen 
yhteistoiminnallisuuden edellytykset huomioiva sovellusintegraatiota ohjaava 
toimintamalli. 

Pro gradu -työssä lähestyttiin tutkimusongelmaa empiirisellä tutkimusot-
teella, joka perustuu Tieliikelaitoksen case-tapaukseen. Selittävää case-metodia 
käyttäen tutkimuksessa saavutettiin empiiristä tukea hypoteesille, jonka 
mukaan tietoarkkitehtuurilähtöisyys on oikea sovellusintegraation lähestymis-
tapa sovellusten välisen yhteistoiminnallisuuden saavuttamiseksi. Tutkimuk-
sen tuloksena tuotettiin yritysarkkitehtuurin tasoihin – liiketoiminta-, tieto-, 
sovellus- ja teknologia-arkkitehtuureihin – perustuva sovellusintegraatiometo-
di, jossa yhteistoiminnallisuus nähdään arkkitehtuuritasojen välisinä rajapin-
toina. 

Tutkimus osoitti, että sovellusintegraatio-ongelmakentän ratkaisemisen 
edellytyksenä on integraation tarkastelu laajana liiketoimintalähtöisenä koko-
naisuutena, eikä pelkästään järjestelmien välisenä teknisenä ongelmana. Lisäksi 
osoittautui, että sovellusintegraation kehittäminen edellyttää todellisen liike-
toiminnallisen hyödyn tavoittelua – ihmisten on vaikea sitoutua integraation 
suunnitteluun ja toteutukseen näkemättä omaan toimintaansa liittyviä konk-
reettisia hyötyjä. Sovellusintegraatio tulisikin nähdä ennen kaikkea liiketoimin-
nan ja organisaation kehittämisen mahdollisuutena. 

 
Avainsanat ja -sanonnat: sovellusintegraatio, tietojärjestelmäintegraatio, EAI, 
tietoarkkitehtuuri, yhteistoiminnallisuus, sovellusintegraatiomalli, sovellusin-
tegraatio-ontologia, sovellusintegraatiometodi. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 
Tietojärjestelmien rooli on noussut viime vuosina entistä suurempaan arvoon 
liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailuedun tavoittelussa [Wangler and 
Paheerathan, 2000]. Informaatioteknologian tehokkaasta hyödyntämisestä on 
tullut monilla aloilla keskeinen menestystekijä ja organisaatiot ovat hankkineet 
runsaasti erilaisia tietojärjestelmiä tehostamaan toimiaan – usein yksi järjestel-
mä aina yhteen tarkoitukseen. Yksittäisten järjestelmien hankinnassa ei ole 
voitu aina huomioida järjestelmien muodostamaa kokonaisuutta eli yhtenäistä 
tietojärjestelmäarkkitehtuuria, sillä vaihtoehdot eivät ole antaneet tähän 
välttämättä mahdollisuutta – jokainen järjestelmä- ja sovellushankinta on aina 
kulloisessakin tilanteessa tehty paras ratkaisu. Erillisten järjestelmien hankkimi-
sen myötä eri järjestelmät eivät ole välttämättä kyenneet kommunikoimaan 
keskenään ja tietoa on jouduttu siirtämään järjestelmästä toiseen erilaisten 
adapterien avulla mm. eräajoja käyttäen. Pahimmassa tapauksessa siirto 
järjestelmästä toiseen on jouduttu tekemään täysin manuaalisesti tiedot käsin 
syöttämällä. Tuloksena on syntynyt helposti useiden kymmenien tai jopa 
satojen erillisten sovellusten muodostama heterogeeninen tietojärjestelmäym-
päristö, jossa toiminnan reaaliaikaisuus ja tehokkuus eivät ole toteutuneet. 

Tietojärjestelmiä hankittaessa ovat niihin kohdistuneet keskeisimmät vaati-
mukset liittyneet yleensä järjestelmän toiminnallisuuteen ja organisaation 
tiedon käsittelytarpeisiin. Esimerkiksi yritysmaailmassa asiakkaan tietoja 
tarvitaan monissa järjestelmissä eikä niitä ole mielekästä tallentaa erikseen 
kaikkiin järjestelmiin – asiakkaan perustiedot tulee siis hallinnoida yhdessä 
paikassa ja saattaa ne sieltä kaikkien järjestelmien saataville. Järjestelmien tulee 
kyetä saamaan tarvitsemiaan tietoja muista järjestelmistä ja jakamaan tuotta-
maansa tietoa taas tarpeen mukaan toisiin järjestelmiin. Tästä syystä yksi 
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tärkeimmistä tietojärjestelmille asetettavista vaatimuksista tulee olla niiden 
kyvykkyys toimia yhteen muiden järjestelmien kanssa. 

Järjestelmien lukumäärän kasvettua on heterogeeninen järjestelmäarkkiteh-
tuuri muodostunut organisaatioissa yhä suuremmaksi ongelmaksi. Usein 
vanhat järjestelmien väliset liittymät on jätetty entiselleen ja uuden järjestelmän 
myötä liittymiä on rakennettu lisää. Tietojärjestelmien ja liittymien määrien 
kasvettua myös ongelmat ovat kumuloituneet: järjestelmien välille on rakennet-
tu runsaasti erilaisia tiedonsiirron mahdollistavia adaptereita, eräajoja ajetaan 
suuria määriä ja samaa tietoa saatetaan siirtää useita kertoja. Lisäksi samaa 
tietoa saatetaan käsitellä moneen kertaan sekä säilyttää moninkertaisesti eri 
järjestelmissä. Tällainen järjestelmäarkkitehtuuri on muodostunut ylläpidon 
suhteen hyvin työlääksi, vaikeaksi ja kalliiksi hallita [Wangler and Paheerathan, 
2000]. Analyytikoiden mukaan jopa 40 % organisaation tietotekniikkakuluista 
voi tällaisessa tilanteessa liittyä järjestelmien välisen integraation kehittämiseen 
ja ylläpitämiseen [Osborne, 2001]. 

Viime vuosina tapahtunut toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource 
Planning, ERP) voimakas kehittyminen on antanut organisaatioille mahdolli-
suuden korvata heterogeenista tietojärjestelmäarkkitehtuuria suuria kokonai-
suuksia kattavilla yhtenäisillä järjestelmillä. Suurista lupauksista huolimatta 
näistä ratkaisuista on kuitenkin hyvin harvoin koko sekavan integraatiokentän 
ratkaisijaksi, sillä ERP-järjestelmien tarjoamat valmisratkaisut eivät yleensä kata 
kaikkia organisaation tietojenkäsittelytarpeita – toiminnanohjausjärjestelmän 
myötä integraatiotarve siis pikemminkin kasvaa kuin vähenee [Vasconcelos et 
al., 2004a]. Organisaatioiden on lähes mahdotonta löytää itselleen kaikenkatta-
vaa tietojärjestelmäratkaisua ilman kallista räätälöintiä ja toisaalta organisaatiot 
saattavat myös tietoisesti pyrkiä välttämään riippuvuutta tietyistä teknologiois-
ta ja järjestelmätoimittajista ja hakevat siksi helposti vaihdettavissa olevia 
pakettiratkaisuja. Tässä asetelmassa keskeiseksi nousee yhtenäisten integraa-
tioperiaatteiden ja -alustan kehittäminen tavoitteena järkeistää ja suoraviivais-
taa järjestelmien välistä tiedonsiirtoa ja sen ylläpitoa. 

Markkinoilla on tarjolla lukuisia teknisiä integrointiratkaisuja, jotka tarjoa-
vat yhtenäisen alustan ja teknisen menetelmän tiedon siirtämiseksi järjestelmäs-
tä toiseen. Teknisten ratkaisujen tarkastelussa unohtuu kuitenkin usein se 
tosiasia, että sovellusintegraatio ei ole tekninen pakettituote, vaan prosessi, 
jonka tuloksena tietojärjestelmät saadaan jakamaan samoja tietoresursseja 
[Dahl, 2002]. Integraatioprosessin tarkastelu näyttääkin olevan keskeinen 
aukkokohta aihepiirin käsittelyssä sekä yritys- että tiedemaailmassa, joissa 
kummassakin on keskitytty integraatioprosessin läpiviennin sijaan sovellusin-
tegraation teknisiin ratkaisumahdollisuuksiin. Tekninen lähestymistapa ei 
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edusta pitkäjänteistä tietojärjestelmäkehitysajattelua, sillä tekniikasta lähtevä 
integraatio ei järkeistä varsinaisia siirtojen tietosisältöjä – integraatiossa on 
huomioitava paljon muutakin kuin järjestelmien tekninen yhteen liittäminen. 

1.2. Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
Tietojärjestelmien välisen integraation tarve on noussut viime aikoina organi-
saatioissa entistä tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi tietojärjestelmäkehityk-
sen osa-alueeksi [Pinkston, 2001]. Integraation tärkeys tunnistetaan, mutta 
aiemman kokemuksen puuttuessa ei vielä tiedetä, miten se tulisi toteuttaa ja 
miten prosessi pitäisi viedä läpi. Integraatiopalveluita markkinoidaan pitkälti 
valmiina tuotteina ja koko integraatiokenttää vaivaa vahva teknologiaorientoi-
tuneisuus. Teknologiaan keskittyminen on ajanut organisaatiot epäluuloiseksi 
integraatiopalveluiden suhteen ja asiaan halutaan laajempaa näkökulmaa sekä 
keinoja hallita varsinaista integraatioprosessia itse. Integraation toteuttamista 
ohjaavalla toimintamallilla näyttääkin olevan selvä tarve yritysmaailmassa. 

Tietojärjestelmäintegraation teknologiaorientoituneisuus ei ole pelkästään 
IT- ja konsulttiyritysten ongelma, sillä myös tieteellinen tutkimus on keskittynyt 
selvästi teknisiin ratkaisuihin, kuten XML:n (Extensible Markup Language) 
soveltuvuuteen järjestelmien välisten viestien kuvauskielenä. Vaikka XML ei 
varmistakaan tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuutta, niin se tuo kuitenkin 
integraatioon etuja tarjoamalla standardoimisen mahdollisuuden. Teknisiin 
yksityiskohtiin tarttuminen on aiheuttanut varsinaisen integrointiprosessin ja 
siihen liittyvien toimien jäämisen varjoon eikä integraatiolle ole esitetty selvää 
toimintamallia – tämä onkin tunnistettu selväksi integraatiokentän lisätutki-
musaiheeksi [Johannesson et al., 2000]. Integraation läpivientiä ohjaavalla 
mallilla on siis selvä merkitys paitsi yrityksille niin myös tiedemaailmalle.  

Pyrin tutkimuksellani paikkaamaan tietojärjestelmäintegraation vahvaa 
teknologiaorientoituneisuutta keskittymällä tutkimusalueen aukkokohtaan eli 
itse integraatioprosessiin ja siinä vaadittuihin menettelyihin. Tutkimusongel-
manani on siis sovellusintegraatioprosessin läpivientiä ohjaavan integrointimetodin 
kehittäminen. Metodin tarkoituksena on kuvata integraatioprosessin vaiheet 
sekä määritellä eri vaiheissa suoritettavia toimia ja tavoitteita, joiden pyrkimyk-
senä on saada tietojärjestelmät vaihtamaan tarvittavia tietoja keskenään. 
Integraation tavoitteena on tarjota oikeata tietoa oikeaan aikaan oikeille ihmisil-
le ja vähentää tietojen manuaalista hakua ja kopiointia järjestelmästä toiseen 
[Nagarajan et al., 1999]. 

Tietojärjestelmäintegraatiossa tulee varmistaa, että järjestelmillä on yhteis-
ymmärrys tiedon semantiikasta eli merkityksestä. On siis perusteltua olettaa, että 
myös tietojärjestelmäintegraation tulee pohjautua liiketoiminnan kannalta 
keskeiseen tietoresurssiin. Tästä syystä asetan tutkimukselleni hypoteesin, jota 
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pyrin tutkimuksellani vahvistamaan tai kumoamaan. Hypoteettinen olettamukse-
ni on, että sovellusintegraation tulee perustua ennen kaikkea organisaation tietoarkki-
tehtuuriin, joka kuvaa tiedon suhtautumista organisaation toimintaan. 
Tietojärjestelmät ja sovellukset sen sijaan perustuvat tähän tietoarkkitehtuuriin 
tarjoten palveluita liiketoimintaa tukevan tiedon käsittelyyn. Pyrin siis tässä pro 
gradu -tutkielmassani osoittamaan hypoteesin paikkansapitävyyttä ja esittämään 
nimenomaan tietoarkkitehtuurilähtöisen integrointimetodin. 

Tutkimukseni kohdistuu reaalimaailman konkreettiseen yritystapaukseen ja 
sen kohteena on maa- ja vesirakennusalalla toimiva valtion liikelaitos, Tieliikelai-
tos. Tutkittavassa yrityksessä on käytössä lukuisia erillisiä tietojärjestelmiä ja 
niiden integraatiotarve on ilmeinen. Organisaation tietojärjestelmien nykytilaa 
ja integrointitarvetta käsittelen yksityiskohtaisemmin tutkielman myöhemmäs-
sä vaiheessa varsinaisessa case-luvussa. Kohdeorganisaation suuren koon 
vuoksi tutkimukseni ei pyri kattamaan koko organisaatiota ja sen kaikkia 
tietojärjestelmiä, vaan keskityn rajattuun organisaation osaan ja siihen liittyviin 
järjestelmiin. Tutkimus on rajattu koskemaan Tieliikelaitoksen konsultointiliike-
toimintaa. 

1.3. Tutkimustyön tavoitteesta, prosessista ja tutkimusotteesta 

1.3.1. Tutkimustyön yleiset tavoitteet 
Tutkimustyön tarkoituksena on Järvisen ja Järvisen [2000] mukaan tuottaa uutta 
tietoa, jolla on sekä tieteellistä mielenkiintoa että käytännöllistä hyötyä.  
Huczynski ja Buchanan [1991] täsmentävät tutkimukselle neljä mahdollista 
tarkoitusta: 1. kuvaaminen, 2. selittäminen, 3. ennustaminen sekä 4. kontrollointi. 

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteita voi tarkastella myös tutkimuksen lop-
putuotteiden kautta. March ja Smith [1995] selventävät informaatioteknologian 
tutkimuskenttää ja sen tavoitteita esittämällä tutkimusaktiviteetteihin ja niiden 
tuotoksiin perustuvan tutkimusviitekehyksen (Kuva 1). Sen toisena ulottuvuutena 
ovat suunnittelu- ja luonnontieteiden tutkimusaktiviteetit: rakentaminen, 
arviointi, teoretisointi sekä luodun teorian testaaminen eli todentaminen. Toinen 
dimensio puolestaan esittää suunnittelutieteen tutkimusaktiviteettien tuotoksia, 
jotka voivat olla konstruktioita, malleja, metodeita sekä esitettyjen artefaktien 
realisointia. Konstruktiot määrittelevät kohdealueen käsitteistön, mallit ovat 
konstruktioiden välisiä suhteita ilmaisevia väitteitä tai esityksiä ja metodit 
puolestaan määrittävät joukon konstruktioihin ja malleihin pohjautuvia toimia, 
joilla tietty lopputulos saavutetaan. Realisoinnissa on kysymys aiemmilla 
tutkimustasoilla luotujen käsitteistöjen, mallien ja metodien toteuttamisesta 
kohdeympäristössään. 
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Rakentaminen Arviointi Teoretisointi Teorian testaus

Konstruktiot

Mallit

Metodit

Realisaatiot

Tutkimusaktiviteetit

Tutkimus‐
suoritteet

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys [March and Smith, 1995]. 

Informaatioteknologian tutkimus poikkeaa Marchin ja Smithin [1995] mu-
kaan tavanomaisesta luonnontieteellisestä tutkimuksesta: luonnontieteen 
tutkimus keskittyy asioiden ja ilmiöiden selittämiseen, kun taas informaatiotek-
nologian kannalta suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka hyvin ja 
tehokkaasti teknologialla saadaan tyydytettyä sen hankinnan ja implementoin-
nin taustalla olevat tarpeet ja syyt. Suunnittelutiede sen sijaan palvelee teknolo-
gian tutkimista paremmin: siinä tavoitteena on tuottaa ihmistarpeita 
tyydyttäviä asioita. Edellä esitetty tutkimusviitekehys huomioi kummatkin 
näkökulmat kattaen sekä suunnittelutieteen rakentamisen ja arvioinnin aktivi-
teetit että luonnontieteen teorioiden luomisen ja niiden testaamisen. 

Esitetyn tutkimusviitekehyksen perusteella tutkimus voi Järvisen ja Järvisen 
[2000] mukaan tuottaa viidenlaisia mahdollisia lopputuloksia: 

1. reaalimaailman osan käsitteistö tai malli, tai jonkin tilanmuutoksen me-
todi, 

2. reaalimaailman osan kuvaus; käsitteistön, mallin tai metodin vahvista-
minen tai falsifiointi, 

3. reaalimaailman osa kuvaus; käsitteistön, mallin tai metodin luonti, 

4. innovaation toteuttaminen, halutun asiantilan mallin tai normatiivisen 
metodin luonti; innovaation tarkoitettujen tai tarkoittamattomien seura-
usten arviointi, halutun asiantilan mallin tai normatiivisen metodin arvi-
ointi tai 

5. teoreeman tms. todistaminen annetussa systeemissä. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti tietoarkkitehtuuriin pe-

rustuvan sovellusintegraation kuvaaminen, mutta myös integraation piirteiden 
ja sisäisten vaikutussuhteiden selittäminen. Marchin ja Smithin [1995] viiteke-
hyksessä tutkimus sijoittuu lopputuotteiden osalta metodi-tasolle. Tavoitteena 
on siis määrittää sovellusintegraation ominaisuuksia kuvaavia konstruktioita, 
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kuvata niiden suhteet mallina sekä luoda mallin toteuttava sovellusintegraation 
läpivientiä ohjaava metodi. 

1.3.2. Tutkimus prosessina 
Tutkimuksen lähtökohtana on tavallisesti tutkijaa askarruttava asiantila eli 
jokin ongelma tai kysymys, johon halutaan saada vastaus. Tutkimus ei kuiten-
kaan ole mielivaltaista ongelman parissa työskentelyä, vaan ongelmanratkaisu 
edellyttää suunnitelmallisuutta ja systemaattisten tieteellisten menetelmien 
käyttöä. Tutkijan tulee pohjata tutkimuksensa johonkin esitettyyn tutkimuspro-
sessimalliin ja käyttää tapaukseen sopivaa tutkimusmetodia. Sopivan viitekehyk-
sen ja metodin valinta riippuu tutkimuksen luonteesta ja siitä mitä 
tutkimuksessa on tarkoitus tutkia. 

Sekä Jenkins [1985] että Niiniluoto [1980] esittävät tutkimuksen suorittami-
sen pohjaksi kahdeksanvaiheisen prosessiviitekehyksen. Viitekehykset on koottu 
rinnakkain kuvaan 2, joka havainnollistaa mallien toisiinsa suhtautumista.  

1. idea

2. kirjallisuuskartoitus

3. tutkimusaihe

4. tutkimusstrategia

5. koesuunnittelu

6. tietojen keruu

7. tietojen analysointi

8. tulosten julkaiseminen

1. ongelman asettaminen

2. ongelman täsmentäminen ja
tutkimustrategian laatiminen

3. aineiston kerääminen

4. aineiston kuvaaminen

5. aineiston analyysi

6. johtopäätösten teko

7. tutkielman tai raportin
laatiminen

8. tutkimustulosten julkaiseminen

Jenkins [1985] Niiniluoto [1980]

 

Kuva 2. Jenkinsin ja Niiniluodon tutkimusprosessimallien väliset suhteet. 

Jenkinsin [1985] sekä Niiniluodon [1980] esittämien mallien välillä on ha-
vaittavissa selvä painostusero: Jenkinsin tutkimusprosessimalli korostaa 
tutkimuksen suunnitelmallisuutta ja esityön tärkeyttä, kun taas Niiniluoto 
jättää tutkimuksen pohjatyön vähemmälle ja keskittyy varsinaiseen tutkimus-
osuuteen eritellen sen vaiheita yksityiskohtaisemmin. Jenkinsin mallissa 
tutkimusmetodin valinta tehdään neljännessä vaiheessa, kun taas Niiniluodon 
mallissa valinta tehdään jo toisessa vaiheessa. Tutkimusmetodin valinnasta 
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Jenkins jatkaa koesuunnitteluun, tietojen keruuseen sekä tietojen analysointiin. 
Niiniluodon kohdalla tätä on eritelty paremmin: tutkimusstrategiasta jatketaan 
aineiston keräämiseen, kuvaamiseen, analyysiin ja lopuksi johtopäätösten 
tekoon. Varsinainen tutkimusosuus on rajattu kuvassa harmaaksi alueeksi. 

Jenkinsin mallin heikkoutena on tutkimuksen kokeellisuutta korostava 
luonne, mikä ei välttämättä sovi kaikkiin tutkimusmetodeihin, kuten esimer-
kiksi konstruktiiviseen toimintatutkimukseen. Niiniluodon malli vaikuttaa yksi-
tyiskohtaisuutensa vuoksi näiltä osin pätevämmältä eikä se ota juurikaan 
kantaa käytettävään tutkimusmetodiin. Tämän vuoksi näkisin Niiniluodon 
mallin Jenkinsin malliin verrattuna yleiskäyttöisempänä. 

Jenkinsin ja Niiniluodon tutkimusprosessimallit ovat suoraviivaisia ja selke-
ästi vaiheistettuja. Wallace [1969] tuo kuitenkin esiin näistä näkemyksistä 
poikkeavan, tutkimuksen syklisyyttä korostavan, mallin (Kuva 3). Järvinen ja 
Järvinen [2000] selvittävät Wallacen mallin ajatusta seuraavasti: Syklin lähtö-
kohtana on jokin valittu teoria, josta johdetaan loogisella deduktiolla hypoteesit. 
Hypoteesien testaamiseksi ongelmista on muodostettava käytännössä mitatta-
via ja havaittavia kysymyksiä (operationaalistaminen ja mittavälineiden laadinta), 
joihin saadaan vastauksina havainnot. Havaintoaineistoon kohdistetaan luokitus- 
ja laskentatoimia, joiden antamien tulosten perusteella katsotaan kumoavatko vai 
vahvistavatko ne asetettuja hypoteeseja. Tulosten perusteella päädytään 
empiirisiin yleistyksiin, joista voidaan loogisella induktiolla johtaa uusi teoria tai 
todeta, että syklin lähtökohtana ollut teoria on saanut havainnoista vahvistusta. 

 

Kuva 3. Wallacen esittämä tutkimusprosessimalli [Wallace, 1969]. 

Wallace on tutkimuksen syklisyyden suhteen oikeassa, sillä myös Niiniluoto 
[1980] huomauttaa, että hänen tutkimusprosessimallinsa on suuntaa antava 
viitekehys eikä todellinen tutkimus etene aina suoraviivaisesti vaiheesta 
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seuraavaan hänen mallinsa mukaisesti. Todellinen tutkimustyö on usein 
iteratiivista eikä prosessin seuraavaan vaiheeseen siirrytä vasta edellisen 
vaiheen valmistuttua. Toisaalta Niiniluodon ja Wallacen mallien välillä on 
myös selvä näkökulmaero, sillä Niiniluoto ei ota kantaa varsinaisen analyysin 
yksityiskohtiin vaan keskittyy kokonaisprosessin kuvaamiseen. Wallace sen 
sijaan jättää tutkimuksen kokonaisprosessiin liittyvät vaiheet, kuten tutkimus-
ongelman asettelun, esitutkimuksen ja tulosten julkaisun, kuvaamatta ja 
keskittyy puhtaasti varsinaiseen koeasetteluun ja päättelyprosessiin. 

Sekä Jenkinsin, Niiniluodon että Wallacen tutkimusprosessimalleissa on 
hyvät ja huonot puolensa; mikään malleista ei ole täydellinen ja kaikkia kohtaan 
on esitettävissä kritiikkiä. Esitettyjen mallien parhaat puolet yhteen kokoamalla 
olen muodostanut yhdistetyn tutkimusprosessimallin (Kuva 4), joka tuo esiin 
Jenkinsin korostaman esitutkimuksen tärkeyden vaiheistamalla varsinaista 
esitutkimusprosessia, Niiniluodon mallin parhaan annin eli varsinaisen tutki-
musprosessin vaiheistamisen sekä Wallacen syklisyyden ja tutkimuksen 
iteratiivisen luonteen. 

 

Kuva 4. Tutkimusprosessiani kuvaava hybridimalli. 

Tutkimusmetodin käyttö rakentuu mallissa aineiston keräämisen, kuvaamisen 
sekä analyysin ja johtopäätösten välisestä syklistä. Syklin ideana on, että tutki-
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musta voidaan jatkaa iteratiivisesti tutkimusaineiston lisäkeruulla sekä uusien 
analyysien teolla. Tutkimus ei kuitenkaan etene välttämättä aina suoraviivaises-
ti uudelle iteraatiokierrokselle, vaan huonossa tapauksessa tutkimusmetodia 
voidaan joutua vaihtamaan kesken kaiken – toisaalta tutkimus saatetaan 
toteuttaa tarkoituksellisestikin moniosaisena useampia tutkimusmetodeita 
hyödyntäen. On kuitenkin aivan eri asia tehdä tarkoituksellisesti useampaa 
tutkimusmetodia soveltavaa tutkimusta kuin päätyä tutkimusmetodin vaihtoon 
suunnittelematta kesken tutkimuksen. Ensin mainitussa vaihtoehdossa metodin 
vaihto on määritelty jo tutkimusstrategiassa ja se osoittaa tutkijan osaamista, 
kun jälkimmäiseen tilanteeseen ajautuminen puolestaan osoittaa joko huonoa 
tutkimuksen suunnittelua tai tutkijan osaamattomuutta. 

Tutkimusprosessin kulkua kuvaava mallini rakentuu neljästä päävaiheesta: 
ideoinnista, esitutkimuksesta, tutkimuksesta sekä julkaisusta. Ideointi voi olla 
määrätietoista tutkimusongelmien etsimistä tai siinä voi olla kyse pelkästä 
intuitiivisesta tutkimusajatuksesta tai -ongelmasta. Esitutkimusvaiheessa 
kartoitetaan tutkimusidean aihepiiristä tehty aiempi tutkimus, jonka perusteella 
varsinainen tutkimusaihe ja -ongelma muotoillaan tarkemmin. Olemassa 
olevan kirjallisuuden kartoitus ei välttämättä johda lainkaan tutkimusongelman 
määrittelyyn, sillä löydetty materiaali saattaa kumota koko alkuperäisen 
tutkimusidean. 

Mallin tutkimusstrategiavaiheessa valitaan tutkimusvaiheessa sovellettava 
ongelman ratkaisuun sopiva tutkimusmetodi. Yleisellä tasolla tutkimusvaiheessa 
on kysymys tutkimusaineiston keräämisestä, sen kuvaamisesta sekä analyysis-
ta, jonka perusteella tehdään lopulta yleistykset. Tätä sykliä voidaan toistaa 
tarvittaessa useita kertoja kunnes asetetut hypoteesit tulevat joko kumotuiksi tai 
todeksi osoitetuiksi. Tutkimusosuuden toisto riippuu pääasiassa käytettävästä 
tutkimusmetodista. Ideaalitapauksessa tutkimus pyritään viemään läpi vaiheit-
tain ajautumatta uudelle iteraatiokierrokselle, mutta taas toisaalta esimerkiksi 
toimintatutkimuksen kohdalla iteratiivisuus saattaa olla jopa tutkimuksen 
onnistumisen edellytys. 

1.3.3. Tutkimusote ja -metodi 
Tutkimusprosessia kuvaava malli ei tarjoa konkreettisia välineitä varsinaisen 
tutkimuksen tekemiseksi vaan se antaa viitekehyksen tutkimusprosessin 
johdonmukaiselle läpiviennille. Malli helpottaa tutkijan tutkimustyötä selkeyt-
tämällä eri vaiheissa suoritettavia toimia. Varsinaisen prosessin lisäksi tutki-
muksen suunnittelussa on pohdittava millä tavalla tutkimus toteutetaan ja 
millaiseen tieteenfilosofiaan eli tutkimusotteeseen se nojaa. Valittu tutkimusmetodi 
sinällään vaikuttaa myös varsinaiseen tutkimusprosessiin ja sen vaiheisiin, sillä 
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esimerkiksi kokeellisen tutkimuksen tekeminen eroaa hyvin paljon matemaatti-
sesta tutkimuksesta, jossa samanlaista konkreettista koeasetelmaa ei ole. 

Erilaisia tutkimusmetodeita on olemassa runsaasti ja monilla tieteen erityis-
aloilla on olemassa omia, vain niillä sovellettavia erityisiä metodeita. Tämä 
tutkimus kuuluu tietojenkäsittelyopin tieteenalaan eikä tässä yhteydessä ole siis 
mielekästä paneutua alaan soveltumattomiin metodeihin. Järvinen ja Järvinen 
[2000] esittävät tutkimusotteiden jaon (Kuva 5), jonka pohjalta tietojenkäsittely-
opissa sovellettavia tutkimusmetodeita voidaan tarkastella. 

 

Kuva 5. Tutkimusotteiden jako [Järvinen ja Järvinen, 2000]. 

Tässä tutkimuksessa on kysymys sovellusintegraatiomallin ja -metodin ke-
hittämisestä reaalimaailman yritystapauksen pohjalta. Kysymyksessä on siis 
selvästi reaalimaailmaa koskevaa, empiiristä sekä kvalitatiivista tutkimusta. Periaat-
teessa kysymyksessä voisi olla uutta todellisuutta rakentava konstruktiivinen 
tutkimus, mutta taas toisaalta tutkimukseen liittyy vahvasti todellisuutta kuvaa-
van tutkimuksen piirteitä. Tutkimusmetodin valinta ei ole yksiselitteistä ja tästä 
syystä on paikallaan pohtia eri vaihtoehtojen soveltuvuutta tutkimukseen. 

Konstruktiiviselle tutkimukselle on luonteenomaista uuden todellisuuden ra-
kentaminen olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta ja siinä on keskeistä 
halutun todellisuuden ennalta määrittäminen [Järvinen ja Järvinen, 2000]. 
Konstruktiiviseen tutkimusotteeseen perustuvat metodit eivät kuitenkaan sovi 
tähän tutkimukseen, sillä kysymyksessä ei ole puhtaasti innovaation toteuttamis-
ta tai sen arviointia. Näiden kahden tutkimusmetodin yhdistelmä eli innovaati-
on toteuttamisen ja arvioinnin syklistä muodostuva toimintatutkimus puolestaan 
korostaa tutkijan aktiivista roolia prosessin muutosagenttina [Järvinen ja Järvi-
nen, 2000]. Toimintatutkimus voisi tulla kysymykseen siinä tapauksessa, jos 
tutkijaroolini vastaisi aktiivisesti integraation läpivientiin osallistuvan toimijan 
roolia. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole, vaan otan tutkimuksessa 
passiivisemman tutkijaroolin toimien enemmänkin ulkopuolisena tarkkailijana 
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kuin aktiivisena sovellusintegraation toteuttajana. Tästä syystä kysymykseen ei 
siis voi tulla toimintatutkimus. 

Todellisuutta tutkivista tutkimusotteista tutkimukseni asetelmaan sopivat 
parhaiten empiiriset tutkimusotteet, joihin kuuluvat mm. aineistoon perustuva 
teoria (engl. grounded theory), tapaustutkimus sekä fenomenografia. Näistä voisi 
tässä tutkimuksessa tulla kysymykseen case- eli tapaustutkimus, jossa tarkastel-
laan yhtä tai useampaa tapausta käyttäen tiedonhankintatapoina kyselyitä, 
haastatteluja, havainnointia sekä arkistomateriaalia. Tapaustutkimus voi olla 
luonteeltaan joko teoriaa luovaa tai teoriaa testaavaa tutkimusta, mutta tutkimuk-
sen kuluessa saattaa käydä myös niin, ettei case-tapauksesta löydykään mitään 
teoreettisesti uutta. Tällaisessakin tapauksessa kuvaus saattaa kaikesta huoli-
matta sisältää silti uutta tietämystä siitä, millainen maailma on [Järvinen ja 
Järvinen, 2000]. 

Cunningham [1997] jakaa tapaustutkimuksen neljään intensiivimetodiin: 
narratiivimetodiin, taulukointimetodiin sekä selittävään ja tulkitsevaan case-metodiin. 
Narratiivimetodissa kuvaukset ovat usein yhteenvetoja haastatteluista, kokouk-
sista sekä yksittäisistä dokumenteista. Niissä ei ole kiinnitetty huomiota 
mihinkään tiettyyn asiaan, vaan kuvauksessa käytetään yleisiä kategorioita. 
Taulukointimetodilla tuotetaan taulukkoja siitä, kuinka monta kertaa jokin asia 
tapahtui. Selittävällä case-metodilla puolestaan tuotetaan tosiasioiden kirjaamisia 
ja vedetään päätelmiä tutkivan journalismin tapaan. Tulkitseva case-metodi on 
puolestaan vähemmän täsmällinen ja enemmän provokatiivinen tarjotessaan 
kuvauksia tai esimerkkejä uusista ideoista tai lähestymistavoista. 

Edellä mainituista tapaustutkimuksen metodeista on tähän tutkimukseen 
sovellettavissa parhaiten selittävä case-metodi, joka kuvaa tietyn näkökulman 
antaen yksityiskohtia tapahtumien syiden ja käytettyjen käsitteiden tueksi. 
Käytännössä tutkimukseni pyrkii siis osoittamaan esitetyn hypoteesin oikeaksi 
esittämällä sitä tukevaa informaatiota tietoarkkitehtuuri- ja integraatiokuvauk-
siin perustuen. 

Eisenhardt [1989] esittää tapaustutkimuksen perustaksi kahdeksanvaiheisen 
teorianmuodostusprosessin, joka rakentuu yleisellä tasolla seuraavasti: 

1. tutkimuskysymyksen määrittely, 

2. casen valinta, 

3. välineiden ja työtapojen virittely, 

4. meno kentälle, 

5. tietojen analyysi,  

6. hypoteesien hahmottelu,  

7. suhteutus kirjallisuuteen ja  
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8. prosessin päättäminen. 
Edellä esitetty tutkimusprosessimalli painottaa teorian muodostamisessa 

induktiota ja siinä edetään systemaattisesti datoista teoriaan, kun taas ns. 
normaalitieteessä edetään teoriasta hypoteesien kautta datoihin ja edelleen 
teorian vahvistamiseen, kumoamiseen tai korjaamiseen [Järvinen ja Järvinen, 
2000]. Tästä erosta johtuen tämä tutkimusprosessimalli on suuntautunut 
selvästi enemmän Cunninghamin [1997] narratiivi- sekä taulukointimetodien 
kaltaiseen tutkimusajatteluun, jossa ei lähdetä hypoteettisista olettamuksista, 
vaan kuvaillaan case-tapausta ja vasta lopuksi pyritään löytämään syntyneen 
taulukoinnin tai kategorisoinnin perusteella yleiset johtopäätökset. Selittävässä 
ja tulkitsevassa case-metodissa lähtökohta on sen sijaan toinen: niissä keskity-
tään osoittamaan todeksi tiettyä hypoteesilähtöistä näkökulmaa tarjoten tätä 
tukevaa informaatiota. 

Eisenhardtin toimintamalli [1989] ei mielestäni sovi tätä, selittävään case-
metodiin perustuvaa, tutkimusta ohjaavaksi viitekehykseksi sellaisenaan, vaan 
induktion sijaan lähtökohdaksi tulisi ottaa normaalitieteen hypoteesilähtökohta. 
Tämä tietysti tarkoittaa hypoteesien hahmottelu -vaiheen siirtämistä aiemmaksi 
tutkimusaskelissa. Hypoteesit tulisi määrittää vähintään ennen tietojen ana-
lysointia, mutta omasta mielestäni ne tulisi asettaa jo casen valinnan jälkeen 
vaiheessa kolme. Tällöin hypoteesit tarjoaisivat lähtökohdan tutkimusvälinei-
den ja työtapojen valinnoille, mikä mahdollistaisi menetelmien paremman ja 
tarkemman kohdistamisen tutkimuksen tavoitteisiin eli asetettujen hypoteesien 
oikeaksi todistamiseen. 

Edellä esittämäni tutkimusprosessimalli on ristiriidassa Eisenhardtin [1989] 
malliin nähden normaalitieteestä poikkeavan induktiolähtökohdan aiheutta-
man hypoteesi-kysymyksen osalta. Eisenhardtin mallin vaiheet suhteutuvat 
omiin tutkimusaskeliini siten, että tutkimuskysymyksen määrittely asettuu 
omassa mallissani kattamaan sekä ideointi että esitutkimusvaiheet 1 - 3, casen 
valinta sekä välineiden ja työtapojen virittely puolestaan kuuluvat tutkimus-
strategia-vaiheeseen, kentälle meno vastaa mallissani aineiston keräämistä ja 
kuvaamista, tietojen analyysi vastaa aineiston analyysiä, kirjallisuuteen suhteu-
tus on osa johtopäätösten teko -vaihetta ja prosessin päättämisessä puolestaan 
on kysymys tulosten julkaisemisesta. Näiltä osin mallit ovat loogisesti yhteen 
sovitettavissa, mutta hypoteesien tekemisen sijoittaisin edellä mainitsemani 
muutoksen vuoksi tutkimusaiheen muodostamiseen. Tutkimusaiheen muodos-
taminen on mielestäni johdonmukainen paikka hypoteesien laatimiselle, sillä 
hypoteesit muodostavat tutkimuksen tavoitetilan eli väitteet, jotka tutkimus 
pyrkii osoittamaan todeksi. Strategialla taas yleisesti tarkoitetaan sitä punaista 
lankaa, jonka toivotaan johdattavan määriteltyyn tavoitetilaan – strategia 
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määrittelee siis käytännön toimet, joilla tavoite eli hypoteesit pyritään saavut-
tamaan. Tutkimuksen kohdalla strategia on ymmärrettävissä tutkimusmetodi-
en, välineiden ja työtapojen määrittelynä, pyrkimyksenä saavuttaa hypoteesien 
oikeaksi tai vääräksi todistus. 

1.3.4. Tutkimus 
Perustan tämän sovellusintegraatio-tutkimukseni kuvassa 4 esittämääni 
tutkimusprosessimalliin käyttäen tutkimusmetodina Cunninghamin [1997] 
esittämää selittävää case-metodia. Metodin avulla pyrin hankkimaan ja esittä-
mään asettamiani hypoteeseja tukevaa tutkimusinformaatiota. Varsinainen 
teorianmuodostus poikkeaa Eisenhardtin [1989] induktiivisesta mallista ja 
noudattaa normaalitieteen näkemystä hypoteesilähtöisestä tutkimuksesta. 

Tutkimukseen liittyy oleellisesti myös Marchin ja Smithin [1995] esittämän 
tutkimusviitekehyksen mukainen suunnittelutieteen näkökulma. Normaalitieteen 
teoretisointi ja siihen liittyvä hypoteesin oikeaksi todistus tehdään käyttäen 
suunnittelutieteen rakentamis- ja arviointi-aktiviteettien tuotoksia. Suunnittelutie-
teen aktiviteettien kautta tutkimukseni pyrkii tuottamaan sovellusintegraatioon 
liittyvien ominaisuuksien struktuurin, integraatiomallin sekä integraation toteut-
tamista ohjaavan metodin. Näiden tutkimustuotteiden avulla pyrin osoittamaan 
asettamani hypoteesin oikeaksi sekä ratkaisemaan hypoteesin taustalla olevan 
tutkimusongelman. Tavallaan kysymys on normatiivisesta integraatiometodin 
luonnista, sillä hypoteesi kuvaa tavoitetilan, johon suunnittelutieteen suoritteil-
la tähdätään. 

Tutkimukseni ei ole puhtaasti reaalimaailman case-tapaukseen perustuvaa 
kuvailevaa tutkimusta, eikä siinä ole myöskään kysymys puhtaasti konstruktii-
visesta, uutta luovasta, tutkimuksesta. Kysymyksessä on siis näiden kahden 
tutkimusotteen yhdistelmä: tutkimuksessa pyritään tuottamaan konstruktiivi-
sen tutkimusotteen mukaista uutta todellisuutta kuvailemalla olemassa olevaa 
reaalimaailmaa. Uuden todellisuuden rakentamisen taustalla on normatiivinen 
tavoitetila, jota tukevaa empiiristä havaintoaineistoa pyritään tuottamaan 
kuvailemalla tutkimuksen kohteena olevaa case-tapausta. 

Tutkimuksen eteneminen suhteutuu esittämääni tutkimusviitekehykseen 
seuraavasti: 

1. Idea: Sovellusintegraation läpivientiä ohjaavan toimintamallin puute 
nousi esiin käytännön ongelmana oikeassa yritysorganisaatiossa. 

2. Kirjallisuuskartoitus: Sovellusintegraatiota ja tietoarkkitehtuuria käsit-
televän kirjallisuuden läpikäynti sekä kirjallisuuteen perustuvan teo-
riaviitekehyksen muodostus. 
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3. Tutkimusaiheen ja tutkimusongelman tarkentaminen: Kirjallisuuteen 
perehtymisen ja teoriaviitekehyksen luomisen avulla tutkimusaihe täs-
mentyi tietoarkkitehtuurilähtöisen integraatiometodin kehittämiseksi ta-
voitteena kuvata integraatioprosessi, tietoarkkitehtuurin mallinnus sekä 
tietoarkkitehtuurimallien hyväksikäyttö integraatiossa. Tutkimuksen 
lähtökohdaksi muotoutui hypoteesi, jonka mukaan tietoarkkitehtuuri-
lähtöisyys on oikea sovellusintegraation lähestymistapa. 

4. Tutkimusstrategia: Tutkimus viedään läpi tapaustutkimuksena samassa 
yritysorganisaatiossa, josta tutkimusongelma ja -idea nousivat esiin. 
Tutkimus rajataan koskemaan vain case-yrityksen konsultointiliiketoi-
minnan laskutusprosessia ja sen tietojärjestelmiä. Hypoteesien oikeaksi 
osoittamiseen pyritään käyttäen Cunninghamin selittävää case-metodia. 

5. Aineiston kerääminen: Organisaation prosesseihin ja niiden välisiin 
tietovirtoihin sekä tietojärjestelmien käyttöön perehtyminen kentällä. 
Tiedon keruu haastattelujen, yhteisten palaverien, olemassa olevan do-
kumentaation sekä tietojärjestelmiin perehtymisen avulla. 

6. Aineiston kuvaaminen: Kuvataan selvitetty tietoarkkitehtuuri erilaisten 
mallien avulla: prosessit kuvataan prosessikaaviolla, tietovirrat tietovir-
takaavioilla sekä tietovirtojen sisällöt ER-mallilla. 

7. Aineiston analyysi: Analysoidaan muodostettuja kaavioita, etsitään 
integraatiotarpeet ja mallinnetaan löydetyt järjestelmien väliset tietovir-
rat. 

8. Johtopäätösten teko: Mallinnuksen ja sillä saavutetun lopputuloksen 
peilaaminen teoriaviitekehykseen. Analysoidaan tehtyä työtä ja rakenne-
taan sen perusteella integraatiometodi sekä kuvataan järjestelmien väli-
sen yhteistoiminnallisuuden ominaisuudet. Lisäksi analysoidaan 
taustalle asetetun tutkimusprosessimallin toimivuutta. 

9. Tulosten julkaiseminen ja levittäminen: kirjoitetaan tutkimuksesta pro 
gradu -tutkielma ja julkaistaan se luovuttamalla työ tarkastettavaksi. Li-
säksi tutkimuksen tulokset saatetaan julkaista tieteellisen artikkelin tai 
konferenssiesitelmän muodossa. 

Tutkimusprosessimallini mahdollistaa kohtien 5-8 eli aineiston keräämisen, 
kuvaamisen sekä analyysin ja johtopäätösten teon syklisen toistuvuuden. 
Tämän tutkimuksen kohdalla se tarkoittaa käytännössä sitä, että organisaation 
mallinnusta voi joutua jatkamaan useita kierroksia joko entistä yksityiskohtai-
sempaan tai laajempaan kuvaukseen pyrkien. Tehtyä työtä voidaan analysoida 
jokaisella kierroksella pohtien luotujen mallien riittävyyttä integraation läpi-
vientiin. Mallinnusta jatketaan iteratiivisesti kunnes on saavutettu riittävä 
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kylläisyystaso eli prosessia jatkamalla ei ole mahdollista saavuttaa enää merkit-
tävää lisäparannusta [Eisenhardt, 1989]. 

Tämä tutkimus on paitsi varsinaisen tutkimusongelman ratkaisemista, niin 
myös esittämäni tutkimusprosessimallin toimivuuden tutkimista. Tutkielman 
lopussa esitän tuloksia mallin toimivuudesta tässä tutkimuksessa sekä esitän 
arvioita sen soveltuvuudesta yleiseksi tutkimuksen läpivientiä ohjaavaksi 
viitekehykseksi. 

1.4. Tutkielman rakenne 
Tutkielmassa tarkastellaan tietoarkkitehtuuriin perustuvaa sovellusintegraatio-
ta tapaustutkimuksena Tieliikelaitoksessa. Johdanto taustoittaa, mistä tutkielmas-
sa on kysymys ja mihin se pyrkii. Lisäksi luku asettaa tutkimukselle ja sen 
etenemiselle metodisen viitekehyksen ottaen kantaa tutkimuksen läpivientiin ja 
metodiikkaan. 

Luku 2 muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen selvittäen tutki-
muksen kannalta relevantit käsitteet ja niiden merkitykset. Teoriaosuus kattaa 
integraation taustan, merkityksen sekä haasteet ja määrittelee mistä järjestelmi-
en välisessä yhteistoiminnallisuudessa on kysymys. Lisäksi luku taustoittaa 
tietoarkkitehtuuria ja sen osa-alueiden mallintamista organisaatioissa. 

Tutkimuksen kohteena olevan case-organisaation eli Tieliikelaitoksen käsitte-
ly on luvussa 3. Luvussa luodaan katsaus kohdeorganisaation tietojärjestelmien 
nykytilaan, kehityssuuntaan sekä integraatiotarpeisiin. Näistä lähtökohdista 
luku käsittelee Tieliikelaitoksen tietoarkkitehtuuria ja sen mallintamista 
tavoitteena järjestelmien välisten integrointitarpeiden löytäminen. Lukuun 
liittyvä tausta-aineisto ja sen yksityiskohtainen käsittely on luottamuksellisuu-
tensa vuoksi rajattu tutkielman liitteiksi, jotka eivät ole mukana tutkielman 
julkisessa osassa. Liitteet ovat salaisia tutkielman hyväksymisestä alkaen 
kahden vuoden ajan. 

Luku 4 on tutkimuksen tulosten esittämis- ja pohdintaluku. Tässä luvussa 
reflektoin case-organisaation integraatiotapausta luvussa 2 esittämääni teoreet-
tista viitekehystä vasten. Tapaustutkimukseen perustuen esitän luvussa 
Marchin ja Smithin [1995] tutkimusviitekehyksen mukaisesti sovellusintegraa-
tion elementit määritteleviä konstruktioita, konstruktioiden suhteisiin perustu-
van sovellusintegraatio-ontologia -mallin sekä malliin perustuvan 
sovellusintegraation läpivientiä ohjaavan toimintamallin. Lisäksi esitän arviointia 
tutkimuksen pätevyydestä ja yleistettävyydestä pohtien samalla aihepiirin 
lisätutkimustarpeita. Sovellusintegraatioon liittyvien tulosten lisäksi arvioin 
tutkimuksen taustalle asettamani tutkimusprosessimallin toimivuutta ja käyttö-
kelpoisuutta yleisenä tutkimusta ohjaavana viitekehyksenä. 
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2. Sovellusintegraation teoreettinen viitekehys 

2.1. Tietojärjestelmätieteen tutkimuskenttä 
Sovellusintegraatiota koskettava tutkimukseni sijoittuu vankasti tietojärjestel-
mätieteen tutkimuskenttään. Tutkimuksen osa-alueiden ja siihen liittyvien 
elementtien ymmärtämiseksi on syytä tehdä katsaus tieteenalan tutkimuskent-
tään. 

Tietojärjestelmätieteen tutkimuksen kannalta on oleellista ymmärtää, mitä 
koko tutkimuskentän keskipisteenä olevalla tietojärjestelmä-käsitteellä tarkoite-
taan. Tietojärjestelmän määritelmiä on olemassa runsaasti ja niiden väliset erot 
syntyvät lähinnä erilaisista näkemyksistä ihmisen sekä teknologian rooleista 
osana tietojärjestelmää – toisilla näkemys on puhtaan välineellinen ja teknolo-
giaorientoitunut, kun taas joillakin tutkijoilla on filosofisempi näkemys, jonka 
mukaan tietojärjestelmä on välineriippumaton abstrakti käsite. 

Sanakirjamääritelmän mukaan tietojärjestelmällä (engl. information system, 
IS) tarkoitetaan tiedon, tietokoneet, käytännöt ja ihmiset yhteen tuovaa määrä-
tarkoitukseen suunniteltua järjestelmää, jonka tehtävänä on hallita organisaati-
on kannalta tärkeää tietoa [Pfaffenberger, 2000]. Tämän määritelmän lisäksi 
tietojärjestelmästä on olemassa kuitenkin paljon muitakin käsityksiä. 

Falkenbergin el al. [1998] näkemyksen mukaan tietojärjestelmä on organisa-
torisen järjestelmän alijärjestelmä, joka sisältää käsityksen siitä kuinka kommu-
nikaatio- ja tieto-orientoituneet organisaation aspektit ovat rakentuneet ja 
kuinka nämä toimivat. Toisin sanoen tietojärjestelmä kuvaa (eksplisiittiset ja/tai 
implisiittiset) kommunikaatio-orientoituneet ja tietoa tuottavat toimijat sekä 
organisaatiossa olemassa olevat järjestelyt niiden suhteen. 

Edellä esitetty tietojärjestelmän määritelmä on välineneutraali ja se edustaa 
filosofista määrittelylinjaa. Määritelmä ei kuvaa tietojärjestelmää teknologisesta 
näkökulmasta laitteistoksi ja sovelluksiksi, vaan sen huomio on nimenomaan 
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tiedossa ja sen käytössä osana organisaation toimintaa [Proper and Hoppen-
brouwer, 2004]. Tietojärjestelmä voi kuitenkin sisältää tietoteknisiä ratkaisuja, 
jotka automatisoivat tiettyjä alijärjestelmän osia. Tästä Falkenberg et al. [1998] 
käyttävät nimitystä tietokoneistettu alitietojärjestelmä (engl. computerised infor-
mation sub-system). Tämä erottelu tuo esiin tietojärjestelmiin liittyvän tärkeän 
aspektin: niissä ei ole kysymys pelkästään teknologiasta vaan tietojärjestelmä 
voi olla olemassa ilman ainoatakaan tietokonetta; tietojärjestelmissä on yleisellä 
tasolla kysymys organisaation menettelytavoista tiedon jakamisen ja käsittelyn 
suhteen – osa menettelyistä voi olla toteutettu tietokonepohjaisesti ja osa voi 
olla ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Davis [2000] on tietojärjestelmän määritelmän suhteen hieman eri linjoilla, 
sillä hän ei näe tietojärjestelmän olemassa oloa ilman teknologiaa. Hänen 
määritelmänsä mukaan tietojärjestelmä rakentuu informaatioteknologiainfrastruk-
tuurista, sovelluksista sekä ihmisistä, jotka käyttävät informaatioteknologiaa 
tuottaakseen tietoa ja kommunikointipalveluita operatiiviselle toiminnalle sekä 
organisaation johdolle ja hallinnolle. Järjestelmä hyödyntää tietokone- ja 
kommunikaatiolaitteistoja ja -sovelluksia, manuaalitoimia sekä sisäisiä ja 
ulkoisia tietolähteitä. Kaikkiaan kyse on siis automaation, ihmistoimien sekä 
käyttäjän ja koneen välisestä vuorovaikutuksesta. 

Tietojärjestelmän määritelmä on tietojärjestelmätutkimuksen kannalta tär-
keä, sillä se rajaa keskeiset tutkimusalueen komponentit ja niiden väliset 
suhteet. Pätevän määritelmän ja tutkimusalueen mallin avulla tutkija voi 
suhteuttaa tutkimuksensa oikeisiin, tutkimusalueeseen kuuluviin, komponent-
teihin. Yksi yleisimmin alalla käytetyistä ja viitatuista tietojärjestelmätutkimuk-
sen malleista on Ivesin et al. [1980] esittämä malli (Kuva 6), joka esittää keskeiset 
tietojärjestelmiin liittyvät ympäristöt ja prosessit. Malli rakentuu tietojärjestel-
mäympäristöstä sekä tietojärjestelmäprosesseista, joiden puitteissa alitietojärjes-
telmää (engl. information subsystem, ISS) käytetään, kehitetään ja operoidaan. 
Alitietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietojärjestelmäkokonaisuu-
den osaa, joka kattaa tietyn funktionaalisen tai organisatorisen alueen. Siihen 
liittyy kolme tunnistettavissa olevaa elementtiä: tietojärjestelmän sisältö, 
esitystapa sekä esitysaika. Kaikkia ympäristöjä tarkastellaan lisäksi ulkoisen sekä 
organisatorisen ympäristön vaikutuksen alaisena. 
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Kuva 6. Tietojärjestelmätutkimuksen malli [Ives et al., 1980]. 

Tietojärjestelmätutkimuksen malliin kuuluvat ympäristöt määrittelevät re-
sursseja ja ehtoja, jotka määrittävät jokaisen alitietojärjestelmän laajuuden ja 
muodon. Malliin kuuluvat ympäristöt ovat: 

- Ulkoinen ympäristö (engl. external environment): Tietojärjestelmiin liitty-
vät ulkoiset vaikutustekijät kuten lait sekä sosiaaliset, poliittiset, kulttuu-
rilliset, taloudelliset, koulutukselliset sekä resursseihin ja toimialaan 
liittyvät tekijät. 

- Organisatorinen ympäristö (engl. organizational environment): Organisaa-
tion sisäiset tietojärjestelmiin liittyvät vaikutustekijät kuten tavoitteet, 
tehtävät, rakenteet, epävakaisuus sekä johtamisfilosofia. 

- Käyttäjäympäristö (engl. user environment): Ympäristö, joka ympäröi ja 
sisältää järjestelmän käyttäjät. Se voidaan kuvata käyttäjien ominaisuuk-
sien, käyttäjiin liittyvien organisaatioiden sekä käyttäjien tehtävien pe-
rusteella. 

- Kehitysympäristö (engl. IS development environment): Kehitysympäristö 
koostuu kehitysmetodeista ja tekniikoista sekä suunnittelijoista ja heidän 
ominaisuuksistaan. Lisäksi ympäristö käsittää olemassa olevat tietojär-
jestelmät, joihin meneillään oleva tietojärjestelmäkehitys voi vaikuttaa, 
sekä järjestelmät, jotka tarjoavat rajapintoja kehitettävällä järjestelmälle. 

- Operointiympäristö (engl. IS operations environment): Operointiympäris-
tö sisältää tietojärjestelmän operointiin tarvittavat resurssit kuten sovel-
lukset, laitteet, tietokannat, operointitoimet, organisaation sekä 
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tietojärjestelmätoimien hallinnan. Tämä aspekti ei ole operointitoimien 
osalta enää relevantti. 

Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien ympäristöjen ohella toisena tärkeänä 
dimensiona malliin liittyy alitietojärjestelmän sekä eri ympäristöjen vuorovai-
kutusta kuvaavat prosessit: 

- Käyttöprosessi (engl. use process): Käyttöprosessi keskittyy käyttäjien 
suoriutumiseen alitietojärjestelmän käytössä. Sitä voidaan mitata käyttä-
jien saavutusten, kuten tuottavuuden ja päätöstenteon laadun, perusteel-
la. 

- Kehitysprosessi (engl. development  process): Kehitysprosessin tarkoituk-
sena on tuottaa organisaation resurssien ja ympäristön asettamien ehto-
jen mukainen tietojärjestelmä. Prosessia voidaan arvioida sen 
organisatoriseen ympäristöön vaikuttamisen sekä organisatorisen ympä-
ristön vaikutteiden perusteella. 

- Operointiprosessi (engl. operations process): Operointiprosessissa on ky-
symys alitietojärjestelmän fyysisestä operoinnista. Sitä voidaan mitata 
resurssien käytön, suorituskyvyn sekä käyttäjien elämänlaadun ja tyyty-
väisyyden perusteella. Prosessi on menettänyt pitkälti merkityksensä 
fyysisen operoinnin osalta. 

Esitetyn mallin perusteella tutkija voi keskittyä tietojärjestelmätieteen tut-
kimuksessa yhden komponentin ominaisuuksiin tai eri komponenttien välisiin 
suhteisiin. Ives et al. [1980] esittävät malliin perustuen viisi tietojärjestelmätut-
kimuksen kategoriaa (Kuva 7): 

I. yhteen elementtiin keskittyvä tutkimus, 

II. prosessien ja ympäristöjen suhteisiin keskittyvä tutkimus, 

III. alitietojärjestelmän ominaisuuksien ja prosessimuuttujien suhteisiin liitty-
vä tutkimus, 

IV. ympäristötekijöiden ja alitietojärjestelmän ominaisuuksien suhteiden tut-
kimus sekä 

V. kaikkien eri elementtien keskinäisten suhteiden tutkimus. 
Kategorioihin II-V voi liittyä aina yksi tai useampi muuttuja kustakin ele-

mentistä. 
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Kuva 7. Tietojärjestelmätutkimuksen viisi kategoriaa [Ives et al., 1980]. 

Lyytinen [1987] on tutkinut Ives et al. [1980] mallin prosesseihin liittyviä 
ongelmia ja tietojärjestelmätieteen julkaisujen perusteella hän on tunnistanut 
kehitysprosessiin liittyviksi ongelmiksi: 

- päämäärät: moniselitteisiä, liian kapeita tai ristiriitaisia; 

- teknologiat: rajoittavat valintoja; 

- taloudelliset tekijät: laskelmien huonolaatuisuus, perustan puute; 

- prosesseihin liittyvät: atk-suunnittelijoiden dominointi, kommunikaation 
puute, laadunvalvonnan puute; 

- organisatoriset: toiminnallisten ja organisatoristen kysymysten laimin-
lyönti; sekä 

- minäkuva: liian rationaalinen, inhimilliset tekijät paitsioon jättävä, käsitys 
tietojärjestelmän kehityksestä. 

Tietojärjestelmän käyttöprosessiin liittyviksi ongelmiksi Lyytinen [1987] on 
kirjallisuuden perusteella tunnistanut: 

- operointiin liittyvät: tietojärjestelmän käyttö vaikeaa, rajapintojen kömpe-
lyys, tietojärjestelmien hitaus ja epäluotettavuus; 

- tiedolliset: tieto on virheellistä, irrelevanttia, käsittämätöntä tai puutteel-
lista; 

- käsitteelliset: oikeat ongelmat eivät tulleet ratkaistuiksi; 

- inhimilliset: negatiiviset vaikutuksen työhön, valtasuhteiden muuttumi-
nen, muutokset työn pätevyysvaatimuksissa; sekä 
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- kompleksisuuteen liittyvät: tietojärjestelmät ovat liian monimutkaisia ym-
märtää, ylläpitää ja käyttää. 

Edellä listatut ongelmakohdat antavat suuntaa myös tämän tutkimuksen 
taustalla oleviin sovellusintegraation toteuttamiseen ajaviin syihin. Integraation 
vaikuttimia ovat erityisesti päämääriin, prosesseihin sekä organisatorisiin kysymyk-
siin liittyvät kohdat. Käyttöprosessin kannalta oleellisimpia ovat operointiin 
liittyvät, tiedolliset, käsitteelliset sekä kompleksisuuteen liittyvät ongelmat. Erityistä 
huomiota on syytä kiinnittää Lyytisen [1987] havaintoon, jonka mukaan 
muutokset tietojärjestelmien tietomalleissa sekä funktionaalisissa toimintomal-
leissa ovat erityisen keskeisiä sekä kehitys- että käyttöprosessiin liittyvissä 
ongelmissa. Käytännössä muutokset malleissa aiheuttavat siis muutoksia 
järjestelmissä ja toisaalta, muutokset järjestelmissä aiheuttavat edelleen muu-
toksia niiden käytössä. Lisäksi on huomion arvoista, että ympäristöillä on selvä 
vaikutus käyttöprosessissa vallitseviin tiedollisiin ongelmiin, sillä toiminnan 
konteksti määrittää tiedon merkityksen. 

Käsitän tietojärjestelmän tässä tutkimuksessa sen laajassa ja toteutusriip-
pumattomassa merkityksessä. Tutkimus perustuu Ivesin et al. [1980] tutkimus-
malliin huomioiden siis myös tietojärjestelmän toimintaympäristöt sekä 
toimintaprosessit. Malliin liittyvistä eri tietojärjestelmätutkimuksen luokista 
tutkimukseni sijoittuu kategoriaan V eli ympäristön, prosessin sekä alitietojärjes-
telmän suhdetta tarkastelevaan tutkimusluokkaan. Sovellusintegraatiotutki-
mukseni kannalta erityisen tärkeässä asemassa ovat kehitysprosessin ja 
alitietojärjestelmän sekä käyttöprosessin ja alitietojärjestelmän väliset suhteet. 
Sovellusintegraatiossa on kysymys tietojärjestelmän kehitystyöstä, mikä 
tarkoittaa kehitysprosessin keskeistä roolia osana tutkimusta, ja toisaalta, 
kehitysprosessiin liittyvän integraation kehittämisen tavoitteena on käyttöpro-
sessin tarpeiden tyydyttäminen, mikä puolestaan nostaa käyttöprosessin 
tärkeään asemaan. Myös ympäristötekijöillä on vaikutuksensa integraation 
syihin ja tätä kautta koko tutkimuskenttään. Integraatiota onkin siis syytä 
tarkastella käyttö- ja kehitysympäristön viitekehyksessä. 

Käyttöprosessin kannalta tutkimukseni keskittyy parantamaan tietojärjes-
telmien käytettävyyttä eli vastaamaan paremmin käyttöprosessin tietojärjestel-
mille asettamia vaatimuksia. Kehitysprosessin tehtävänä on kehittää 
järjestelmiä vastaamaan asetettuja vaatimuksia ja tämän tutkimuksen tarkoitus 
on puolestaan kehittää kehitysprosessia ja sen toimintaa palveleva tietojärjes-
telmäintegroinnin toimintamalli. 
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2.2. Sovellusintegraatio 

2.2.1. Sovellusintegraation määritelmiä 
Useimmissa tietojärjestelmien välistä integraatiota käsittelevissä julkaisuissa 
tyydytään määrittelemään lyhyesti, mistä julkaisun käsittelemässä integraatios-
sa on kyse ja mitä käytetyillä integraatiotermeillä tarkoitetaan. Aihepiirin 
terminologia on laaja ja termejä käytetäänkin useissa merkityksissä – ei ole 
lainkaan selvää minkälaisten järjestelmien integroinnista kulloinkin on kyse ja 
mihin eri lähteissä esitettyjä integraatioajatuksia voi soveltaa [Themistocleous 
and Irani, 2002]. Terminologian väärinkäytön ovat huomanneet mm. Stavridou 
[1999] sekä Themistocleous ja Irani [2001], jotka ovat pyrkineet osaltaan selven-
tämään järjestelmä- ja sovellusintegraation terminologiakenttää. Myöskään 
nämä määrittely-yritykset eivät ole täysin onnistuneet, sillä Stavridou [1999] 
keskittyy liikaa ohjelmistokehityksen tekniseen näkökulmaan ja Themistocleous 
sekä Irani [2002] puolestaan tietojärjestelmien tyyppiluokituksiin. Määritelmissä 
edelleen jatkuvien epäselvyyksien ja puutteiden vuoksi näenkin tutkimukseni 
kannalta tarpeelliseksi selvittää, mistä tietojärjestelmien integraatiossa on kyse 
ja mitä käytetyt käsitteet tarkoittavat. 

Suomenkielisessä integraatiokirjallisuudessa käytetään useimmiten termiä 
sovellusintegraatio ja englanninkielessä vastaavasti ilmaisua Enterprise Application 
Integration, lyhennettynä EAI. Usein käytössä on myös lyhyempi muoto: 
Application Integration eli AI. Samojen termien käytöstä huolimatta eri tieteen-
harjoittajilla on hieman erilaisia käsityksiä niiden merkityksistä. Yksi yleisim-
min siteeratuista määritelmistä on Linthicumin [2000] määritelmä, jossa EAI 
nähdään esteettömänä tiedon jakamisena kahden tai useamman sovelluksen 
välillä. Tämän määritelmän mukaan kyseessä voi olla tiedon siirtoa eri sovellus-
ten, prosessien tai jopa organisaatioiden välillä. Linthicumin määritelmä ontuu 
mielestäni pahasti, sillä pelkkää tiedon jakamista on vaikea nimittää sovellusin-
tegraatioksi – pyritäänhän sillä nimenomaan automatisoimaan siirtoja ja 
helpottamaan ylläpitoa puhumattakaan kaikesta siitä, mitä tämän aikaansaami-
seksi vaaditaan. 

Luomala et al. [2001] määrittelevät EAI:n tarkoittamaan ratkaisuja, joiden 
tavoitteena on yhdistää yrityksessä olevia järjestelmiä ja tietokantoja niin, että 
liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa olisi saatavilla siitä riippumatta, missä 
järjestelmässä tai tietokannassa tieto on alun perin ollut talletettuna. Määritel-
män heikkoutena on liiallinen teknologiaorientoituneisuus, sillä sovellusinte-
graatio on paljon muutakin kuin varsinainen tekninen ratkaisu. Vielä 
teknisempi näkemys on Themistocleousilla ja Iranilla [2002], joiden mielestä 
sovellusintegraatiossa on kysymys järjestelmien kytkemisestä yhtenäiseen 
integraatioarkkitehtuuriin. 
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Integraation muita aspekteja huomioi parhaiten Kuhnin [1990] määritelmä, 
jossa järjestelmien välinen integraatio nähdään käytänteiksi, joiden tuloksena 
erilliset alijärjestelmät, sovellukset tai laitteistot yhdistetään yhtenäiseksi 
organisaation toimintaa palvelevaksi järjestelmäksi. Määritelmästä selviää 
integraation yksi tärkeimmistä aspekteista: tietojärjestelmien ja sovellusten 
integrointi on ennen kaikkea prosessi, jonka tuloksena järjestelmät saadaan 
jakamaan tietoa keskenään. 

Luomalan et al. [2001] mukaan EAI voidaan tarkastella joko ihmisten näkö-
kulmasta tai ohjelmien ja järjestelmien välisestä perspektiivistä. Ihmislähtöinen 
näkökulma tähtää käyttäjien työn selkeyttämiseen ja helpottamiseen tarjoamalla 
työnkuvaan kuuluvaa tietoa mahdollisimman helpolla ja yksinkertaisella 
tavalla. Ideaalitapauksessa kaikki työhön liittyvät toimet voidaan hoitaa yhden 
käyttöliittymän kautta ilman turhia manuaalisia tiedon käsin syöttöjä. 

Sovellusten ja järjestelmien välisestä näkökulmasta lähtevä sovellusintegraatio 
on yleensä huomattavasti teknisempi. Lähtökohtana on se, että käyttäjän 
manuaalinen tiedon käsin syöttö viedään tekniseen ympäristöön ja se pyritään 
tavalla tai toisella automatisoimaan. Tämä ei sinällään rationalisoi merkittävästi 
käyttäjien työtä ja käsityön sijaan voidaankin ajautua tilanteeseen, jossa käyttä-
jät voivat työntekoa jatkaakseen joutua odottamaan pitkänkin ajan jonkin 
automaattisen siirtorutiinin käynnistymistä. Liian tekninen lähestymistapa tuo 
mukanaan uudet ongelmat, mikä osaltaan osoittaa, ettei se ole oikea lähtökohta 
sovellusintegraation toteuttamiselle. Integraatioteknologian roolia ja sen 
vaikutuksia ei voi arvioida liiketoiminnan kontekstista ja siihen liittyvistä 
tietojärjestelmistä irrallisena [Shafir et al., 2004]. Integraation lähtökohtana tulisi 
siis olla tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuuden kehittäminen niihin kohdis-
tuvia organisatorisia ja operatiivisia vaatimuksia vastaaviksi. 

Integraation näkökulmaerottelu on vain yksi terminologian määrittelyyn 
liittyvä epäkohta. Tämän lisäksi epäselvyyksiä tuottavat niin organisatoriset 
kuin tietojärjestelmätyyppeihinkin liittyvät syyt. Yksi keskeinen terminologinen 
ongelmakohta on käsitteiden tietojärjestelmäintegraatio (engl. Information System 
Integration) sekä sovellusintegraatio (engl. Application Integration) välinen ero. 
Käsitteitä käytetään paljon toistensa synonyymeinä niin suomen- kuin englan-
ninkielisessäkin integraatiokirjallisuudessa, mutta onko niissä todellisuudessa 
kysymys samasta asiasta? 

Aiemmin tarkastellun tietojärjestelmätieteen tutkimuskentän mukaan tieto-
järjestelmä on laaja käsite, johon sisältyy varsinaisen tietokoneohjelman lisäksi 
myös järjestelmään liittyvät ympäristötekijät sekä ihmiset ja niiden toiminta. 
Sovellus sen sijaan on sanakirjamääritelmän mukaan määrättyyn käyttötarkoi-
tukseen tehty hyödyllinen tietokoneohjelma [Pfaffenberger, 2000]. Käsitteissä 
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on siis selvä laajuusero, jonka tulisi heijastua myös integraation määritelmään ja 
sen laajuuteen. 

Tietojärjestelmän ja sovelluksen määritelmiin perustuen on tietojärjestelmä- 
ja sovellusintegraation välille tehtävissä ero. Tietojärjestelmäintegraation voisi 
ajatella kattavan integraatiota kaikkien tietojärjestelmään sisältyvien elementti-
en kuten ohjelmiston ja ihmisten toiminnan osalta. Sovellusintegraatio sen sijaan 
olisi kahden tai useamman sovelluksen välisen kommunikaation tavoittelua, 
johon ei sisältyisi ihmisten toiminnan ja sovellusten käyttöprosessien integraa-
tiota. Käsiteanalyyttisen näkökulman osoittamasta termien välisestä erosta 
huolimatta käsitteitä käytetään integraatiokirjallisuudessa kuitenkin rinnakkain 
samoissa merkityksissä [Hasselbring, 2000] [Wangler and Paheerathan, 2000] 
[Themistocleous and Irani, 2002] [Pinkston, 2001]. 

Tietojärjestelmä- ja sovellusintegraatio -termien rinnakkain käytön kannalta 
on huomion arvoista se, että sovellusintegraatio-termi näyttää dominoivan 
selvästi alan kirjallisuutta. Sovellusintegraatio-termin käytön yleisyys johtunee 
pitkälti markkinointiin liittyvistä psykologisista syistä: tietojärjestelmiä ei 
ymmärretä tässä tutkielmassa esitetyssä merkityksessä, vaan ne assosioituvat 
laajoihin ja ehyihin organisaation eri toimintoja kattaviin toiminnanohjausjärjes-
telmiin, joihin ei kuvitella liittyvän integraatiotarvetta. Sovellukset sen sijaan 
mielletään suppeammiksi tiettyjä käyttötarpeita tyydyttäviksi ohjelmistoiksi, 
joiden lukumäärällinen kasvu luo niiden keskinäistä integraatiotarvetta. 

Käsiteanalyysin osoittamasta tietojärjestelmä ja sovellusintegraatio -termien 
välisestä erosta huolimatta käytän tutkielmassa tästä eteenpäin sovellusintegraa-
tio-termiä, koska se on saavuttanut jo melko vakiintuneen aseman alan kirjalli-
sissa julkaisuissa. 

Yksi sovellusintegraatiomääritelmään liittyvä ongelma on integraation or-
ganisatorinen laajuus. Sovellusintegraatio mielletään usein organisaation 
sisäiseksi toiminnaksi, mutta taas toisaalta, myös ulkoisiin sidosryhmiin 
integroituminen nähdään tärkeänä integraation osa-alueena. Themistocleous ja 
Irani [2002] ovat selvittäneet laajuuden ongelmaa ja luoneet tietojärjestelmien 
tyyppiluokituksiin nojaavan sovellusintegraatiotaksonomian (Kuva 8). Tak-
sonomian perustana on käytetty eri tutkijoiden artikkeleissaan käyttämiä 
integraatiomääritelmiä. 
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Kuva 8. Sovellusintegraation laajuus tietojärjestelmien luokitukseen suhteutet-
tuna [Themistocleous and Irani, 2002]. 

Sovellusintegraatiotyyppien kolmiosainen jako on yleislinjaan nähden poik-
keuksellinen, sillä useimmiten integraatiotutkimus ja -kirjallisuus jakavat 
sovellusintegraation vain kahteen luokkaan: organisaation sisäiseen ja ulkoiseen 
integraatioon [Wangler and Paheerathan, 2000]. Themistocleousin ja Iranin 
[2002] esittämä hybridi-integraatio -kategoria sisältää elementtejä sekä sisäisestä 
että ulkoisesta integraatiosta ja sen voisi periaatteessa sisällyttää kaksiosaisessa 
jaottelussa osaksi ulkoista integraatiota, sillä onhan kategoriassa kysymys 
ulkoiseen sidosryhmään integroitumisesta. Hybridi-integraatio -luokan itse-
näistä asemaa puoltaa kuitenkin toisenlainen näkemys: organisaatioiden 
välisessä integraatiossa on kysymys kommunikaation saavuttamisesta kahden 
tai useamman organisaation tietojärjestelmien välillä, kun taas hybridi-
integraatiossa ei integroiduta ulkoisten sidosryhmien järjestelmiin, vaan 
tarjotaan omiin sisäisiin järjestelmiin kytköksissä olevia palveluita ulkoisille 
asiakkaille – kysymys on siis oikeastaan sisäisestä integraatiosta, johon ei 
kohdistu ulkoisen osapuolen asettamia integraatiovaatimuksia. Ulkoiset 
vaatimukset ovat lähinnä palveluun liittyviä toiminnallisia vaatimuksia eivätkä 
ne liity tietojärjestelmien väliseen integraatioon. 

Esitetty taksonomia osoittaa, että sovellusintegraatiokenttä on laaja ja siinä 
voi olla kysymys monenlaisten järjestelmien integroinnista. Kaaviosta on rajattu 
omaksi kokonaisuudekseen EAI eli yrityksen sisäinen sovellusintegraatio. Kaavion 
kattokäsitteenä sen sijaan on AI eli pelkkä sovellusintegraatio; lyhenteen e-etuliite 
rajaa sovellusintegraation nimenomaan organisaation (engl. enterprise) sisäistä 
integraatiota koskevaksi, kun AI kattaa myös ulkoisen integraation [Themisto-
cleous and Irani, 2002]. EAI:n ja AI:n välinen erottelu on käsiteanalyyttisesti 
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tarkasteltuna perusteltua, mutta suomenkielisessä integraatiokirjallisuudessa 
tämä ero ei valitettavasti näy. Syynä tähän lienee EAI:n kömpelö kääntyminen 
esimerkiksi muotoon yrityksen sisäinen sovellusintegraatio. Termeistä ei siis aina 
selviä, onko kysymys organisaation sisäisestä vai ulkoisesta sovellusintegraati-
osta. 

Vaikka EAI viittaakin tiedon saatavuuteen yrityksen sisällä, niin Luomalan 
et al. [2001] mukaan samoja ratkaisumalleja voidaan käyttää myös ulkoisessa 
integraatiossa eli sidosryhmiin integroitumisessa. Tämän väitteen perusteella 
on siis periaatteessa tarpeetonta tehdä erottelua sovellusintegraation (AI) sekä 
yrityksen sisäisen sovellusintegraation (EAI) välille, sillä samoja ratkaisumalleja 
voidaan soveltaa kumpaankin. Tästä väitteestä huolimatta, käsittelen tutkimuk-
sessani organisaation sisäistä ja ulkoista sovellusintegraatiota kuitenkin toisis-
taan erillisinä, sillä tutkimustulosta on perusteetonta yleistää koskemaan koko 
sovellusintegraatiokenttää ennen, kuin varsinaista tulosta on edes esitetty. 

Themistocleousin ja Iranin [2002] käyttämä AI-lyhenne on sovellusintegraa-
tioon viittaavana ilmaisuna jossain määrin vaarallinen, sillä lyhenteellä on jo 
vakiintunut asema tekoälykirjallisuudessa. Yleensä ottaen AI mielletään 
lyhenteeksi tekoälyyn viittaavista englanninkielen sanoista Artificial Intelligence. 
Väärinymmärrysten välttämiseksi AI-lyhennettä onkin siis syytä välttää 
käyttämästä sovellusintegraatioon viittaavana lyhenteenä. 

Sisäisen ja ulkoisen sovellusintegraation erottelussa ei ole kysymys pelkäs-
tään integraation organisatorisesta laajuudesta, sillä integraatiotyypit nähdään 
usein kahtena erillisenä integraatiovaiheena: ulkoinen integraatio on tavallisesti 
seuraava integraatiovaihe sisäisen sovellusintegraation jälkeen [Lublinsky, 2001]. 
Tästäkin syystä on paikallaan kyseenalaistaa se, voiko ensimmäisen integraa-
tiovaiheen käytäntöjä soveltaa myös myöhemmässä integraatiovaiheessa. 

Edellä läpikäymäni näkökulmat selkeyttävät sovellusintegraation termino-
logisia määritelmäepäselvyyksiä melko hyvin. Tarkemmassa tarkastelussa 
termeille on löydettävissä loogiset määritelmänsä, mutta tästä huolimatta 
sovellusintegraation tulkinnassa nojaudutaan yleensä Linthicumin [2000] 
puutteelliseen määritelmään tai viitataan sovellusintegraatioon teknisenä 
ratkaisuna. 

Käytän sovellusintegraation määritelmänä tässä tutkimuksessa seuraavaa: 

sovellusintegraatio on prosessi, jonka tavoitteena on lisätä tietojärjestelmien 
ja sovellusten yhteistoiminnallisuutta kohdeorganisaation tai 
−organisaatioiden operatiivisen toiminnan asettamia tietojenkäsittelyvaati-
muksia vastaavaksi. 

Edellä esitetty sovellusintegraation määritelmä perustuu kappaleessa läpi-
käytyihin määritelmiin ja se kattaa hyvin kaikki edellä esiin tulleet ongelma-
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kohdat tuoden esiin keskeiset sovellusintegraatioon liittyvät aspektit. Määri-
telmästä selviää, että sovellusintegraatio on prosessi, kyseessä voi olla sekä 
organisaation sisäinen että ulkoinen integraatio, integraatio voi koskettaa sekä 
sovelluksia että tietojärjestelmiä ja että integraation taustalla on käytännön 
toiminnasta lähtevä tarve rationalisoida kohdeorganisaation operatiivista 
toimintaa. Käytän sovellusintegraatio-termiä jatkossa viittamaan edellä esittä-
määni määritelmään. Vaikka määritelmäni kattaa sekä organisaation sisäisen 
että ulkoisen integraation, niin viittaan sillä tässä tutkimuksessa ensisijaisesti 
vain sisäiseen integraatioon, koska tutkimusalue kattaa vain organisaation 
sisäisiä tietojärjestelmiä ja sovelluksia. 

2.2.2. Sovellusintegraation taustatekijät 
Sovellusintegraation tausta ja siihen liittyvät ongelmakohdat ohitetaan integraa-
tiokirjallisuudessa yleensä yhtä lyhyesti kuin integraation määritelmäkin. 
Integraation toteutus ja teknologiat näyttävät viehättävän tutkijoita paljon 
enemmän kuin integraation syyt ja taustatekijät. Perusteluina integraation 
välttämättömyydelle esitetään tavallisesti globaalin kilpailun mukanaan tuoma 
tarve toiminnan tehostamiseen ja sidosryhmien kanssa verkostoitumiseen 
[Wangler and Paheerathan, 2000]. Jotkut tutkijat panostavat taustatekijöihin 
hieman enemmän mainiten selviä syitä kuten nykyisen heterogeenisen tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin ylläpitämisen kalleus [Osborne, 2001], tiedon pirstaloituminen 
ja merkitysten hämärtyminen [Stonebraker, 1999] sekä sidosryhmien kanssa 
välttämättömäksi nouseva B2B-integraatio [Lublinsky, 2001]. Sovellusintegraati-
on taustojen selvittäminen näyttää kuitenkin jääneen vaille systemaattista ja 
kokonaisvaltaista selvitystä, joka osoittaisi mihin sovellusintegraatiolla loppu-
jenlopuksi pyritään. Tämä selvitystä vailla oleva asia herätti mielenkiintoni 
teoriamateriaalia kerätessäni ja niinpä päätin selvittää taustatekijöitä hieman 
tarkemmin pyrkien muodostamaan kattavamman taustasyiden luokittelun. 

Sovellusintegraation lähtökohdat vaikuttavat olevan usein teknisiä. Lähtö-
kohtaisesti integraatiossa on kysymys vähintään kahdesta erillisestä sovelluk-
sesta, jotka halutaan saada kommunikoimaan keskenään – vaihtamaan tietoa 
ilman manuaalista käsin syöttöä. Useiden erillisten sovellusten olemassaoloon 
on useimmiten ajanut vuosien mittaan tehty tietojärjestelmäkehitys, jossa yksi 
ongelmakohta on paikattu aina yhdellä järjestelmällä. Kehityksen tuloksena on 
syntynyt heterogeeninen, kymmenistä tai jopa sadoista erilisistä tietojärjestel-
mistä rakentuva kokonaisuus. 

Monimutkaisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin aiheuttamiin ongelmiin on 
viime vuosina tarjottu ratkaisuksi toiminnanohjausjärjestelmiä (engl. Enterprise 
Resource Planning, ERP), mutta tästä huolimatta sovellusintegraatiotarpeelta ei 
ole vältytty. Wanglerin ja Paheerathanin [2000] sekä Pinkstonin [2001] mukaan 
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ERP-järjestelmät tarjoavat laajoja toimintokokonaisuuksia, jotka kattavat monia 
yritysten tietojenkäsittelytarpeita, mutta tästä huolimatta kaikki tarpeet eivät 
kuitenkaan täyty – tarve useammalle tietojärjestelmälle ja niiden integraatiolle 
säilyy edelleen. Themistocleousin et al. [2001] tutkimuksen mukaan ERP-
järjestelmät kattavat tavallisesti vain 40 – 50 % kaikista organisaatioiden 
tietojenkäsittelytarpeista ja korkeimmillaankin toiminnanohjausjärjestelmillä 
päästään vain 60 - 70 prosenttiin kaikkien vaatimusten toteutumisesta. Tästä 
syystä 38 % yrityksistä ei korvaa perinnejärjestelmiään toiminnanohjausjärjes-
telmän käyttöönoton myötä, vaan ne jäävät toimintaan ERP-järjestelmän 
rinnalle täydentämään puutteita [Themistocleous et al., 2001]. 

Toiminnanohjausjärjestelmillä saattaa olla myös toisenlainen integraatiotar-
vetta luova vaikutus: ERP-järjestelmän myötä tiedon siirtyminen järjestelmästä 
toiseen voi muodostua kokonaisuuden kannalta entistä kriittisemmäksi kasvat-
taen integraation merkitystä entisestään [Vasconcelos et al., 2004a]. Vaikka 
toiminnanohjausjärjestelmä kattaisikin laajasti organisaation tietojenkäsittely-
tarpeita, niin vanhoista järjestelmistä ei päällekkäisyyksistä huolimatta aina 
luovuta, sillä vanhat järjestelmät halutaan pitää käytössä uusien rinnalla niin 
kauan kun järjestelmistä on saatavissa hyötyä – yritysten vallitsevana tendens-
sinä on menneiden tietojärjestelmäinvestointien tuottojen maksimointi [Wang-
ler and Paheerathan, 2000]. Useiden järjestelmien rinnakkaisuus aiheuttaa 
väistämättä integraatiotarvetta. 

Toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi tietojärjestelmäarkkitehtuuria on py-
ritty järkeistämään rakentamalla järjestelmien välille yksilöllisiä integrointirat-
kaisuja, joiden avulla hoidetaan yksittäisiä järjestelmien välisiä siirto-
operaatioita. Yleensä näissä on kysymys enemmän tai vähemmän automatisoi-
duista eräajoihin perustuvista siirroista, joiden määrä saattaa suurissa, kymme-
nien tai satojen tietojärjestelmien, organisaatioissa kasvaa erittäin suuriin 
mittoihin. Liittymien määrän kasvaessa myös niiden aiheuttamat ongelmat 
kumuloituvat: ylläpitotyöstä tulee hankalaa ja sen vaatima työmäärä kasvaa 
suureksi. Tekninen monimutkaisuus ja sen mukanaan tuomat kustannukset 
ovat siis selvästi yksi pääsyy yhtenäisen sovellusintegraatioarkkitehtuurin 
kehittämiselle. Integraatioalustalla pyritään, paitsi ylläpitotyön vähentämiseen, 
niin myös integroinnin helpottamiseen: valmis alusta tarjoaa valmiit työvälineet 
järjestelmien välisille siirroille. 

Sovellusintegraatiota markkinoidaan pitkälti tekniset ongelmat ratkaisevana 
teknisenä integraatiotuotteena, mutta yhtenäisen integraatioalustan ja 
−ratkaisun kehittämisen taustalla on paljon muitakin syitä kuin tekniset 
vaikeudet ja niiden mukanaan tuomat ylläpito-ongelmat. Yksi keskeisin syiden 
osa-alue on koko integraation keskipisteeseen eli tietoon liittyvät ongelmat. 
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Heterogeenisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin omaavassa organisaatiossa tieto 
eriytyy järjestelmäkohtaiseksi muodostaen näin muista tietojärjestelmistä ja 
niiden tiedoista erillään olevan oman tietokeskittymänsä [Stonebreaker, 1999]. 
Asetelmaan liittyy kaksi merkittävää ongelmaa: samalle tiedolle voi olla eri 
merkityksiä ja samoja käsitteitä saatetaan käyttää eri merkityksissä. Lisäksi 
hajautuneissa tiedoissa voi olla päällekkäisyyksiä, jotka aiheuttavat eheys- ja 
redundanssiongelmia. Yksikään järjestelmäkohtaisista tietokeskittymistä ei kata 
organisaation keskeisiä tietokokonaisuuksia täydellisesti, minkä vuoksi keskit-
tymien välinen integraatio onkin kokonaisuuden kannalta välttämätöntä. 

Teknisten, taloudellisten ja tiedollisten syiden ohella tärkeä yrityksen sisäinen 
integraation motivaatiotekijä on järjestelmien käyttäjiin liittyvät sosiaaliset ja 
psykologiset tekijät. Integroimattomassa tietojärjestelmäympäristössä käyttäjät 
voivat joutua kopioimaan käsin huomattavia määriä tietoa järjestelmästä 
toiseen, mikä ei tietenkään tunnu käyttäjistä mielekkäältä. Työn epämielekkyys 
puolestaan laskee työntekijöiden työmotivaatiota [Andersson and Aleksic, 
2002]. Turha käsityö suurissa määrin on jo sinänsä kustannuskysymys ja 
järkeistämällä sitä integraation avulla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. 

 Sosiaalisten ja psykologisten integraatiovaikuttimien kategoria ei kuiten-
kaan ole aivan yksiselitteinen tapaus: käyttäjät kokevat tiedon kopioinnin 
järjestelmästä toiseen epämielekkääksi, mutta toisaalta pitkälle viety integraatio 
voi ajaa myös toiseen äärilaitaan: suojareaktioon ja muutosvastarintaan [Wangler 
and Paheerathan, 2000]. Erittäin pitkälle viety, prosesseja myöten optimoitu, 
integraatio on organisaation kannalta tehokasta ja sillä voidaan parantaa 
toiminnan tehokkuutta. Tällaiset ratkaisut tuovat kuitenkin mukanaan yleensä 
myös uusia organisatorisia järjestelyjä: osa aiemmin tarvitusta työvoimasta voi 
osoittautua turhaksi, mikä taas tarkoittaa irtisanomisia tai henkilöstön siirtoa 
uusiin tehtäviin. Läheskään aina toimintatapojen muutos ei kuitenkaan johda 
irtisanomisiin, sillä muuttunut toimintaympäristö voi tuoda tullessaan uuden-
laisia työtehtäviä, joihin työntekijöitä sijoitetaan. Kaiken kaikkiaan työntekijöi-
den voi kuitenkin olla vaikea nähdä integraatiolle sosiaalisia ja psykologisia 
hyötyjä työn epämielekkyyden vaihduttua epätoivoksi oman työn tulevaisuu-
desta ja työmäärän kasvusta. Integraatio tuo väistämättä muutoksia toimintata-
poihin ja muutosten läpivienti kohtaa helposti muutosvastarintaa. 

Edellä esittämäni sovellusintegraation vaikuttimet edustavat organisaation 
sisältä lähteviä integraatioon ajavia syitä. Näiden ohella integraatiopainetta 
kasvattavat myös yrityksen ulkopuoliset tekijät: yhteistyökumppanit, asiakkaat 
sekä yhteiskunnalliset faktorit. Yritysten yhteydet niiden keskeisiin sidosryh-
miin ovat nousseet viimeaikoina entistä tärkeämpään asemaan ja yritykset 
pyrkivät verkostoitumaan mm. alihankkijoiden ja logistiikkayritysten kanssa 
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muodostaen yhtenäisiä toimitusketjuja ja hankintaorganisaatioita. Näillä 
verkostoilla pyritään reaaliaikaiseen kaupankäyntiin ja tuotteiden seurantaan 
läpi koko toimitusketjun tavoitteena saavuttaa kilpailuetua koko partneriver-
kostolle. Ulkoinen integraatio on yrityksen kannalta tavoittelemisen arvoinen 
asia, mutta organisaatioiden välisen integraation hyödyt jäävät saamatta, jos 
yrityksen sisäiset järjestelmät ja niiden välinen integraatio eivät ole ensin 
kunnossa. Tästä syystä yritysten välinen integraatio toimii yrityksen sisäisen 
integraation vaikuttimena pakottaen ensin sisäisten tietojärjestelmien kuntoon 
laittoon [Lublinsky, 2001]. 

Yritysten välisen integraation ohella ulkoisena sovellusintegraation vaikut-
timena voivat toimia myös asiakassuhteet ja niiden ylläpitämiseen tarkoitetut 
CRM-järjestelmät (engl. Customer Relationship Management). Asiakkuuden 
hallintajärjestelmien tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa suoran palve-
lukanavan kautta mahdollistamalla mm. tuotteiden massaräätälöinti. Toimitus-
ketjun hallintajärjestelmien tavoin myös CRM-järjestelmät edellyttävät 
yrityksen sisäisen tietojärjestelmäkentän kunnossa oloa, mikä tietenkin antaa 
syyn sisäisen integraation kehittämiselle. 

Kolmas ulkoisten integraatiovaikuttimien luokka on yhteiskunnalliset tekijät. 
Organisaatiot voivat joutua kehittämään tietojärjestelmiään ja niiden integraa-
tioratkaisuja yhteiskunnan asettamien lakien ja säädöksien vuoksi. Lainsäädäntö 
voi rajoittaa paitsi tietojärjestelmiin tallennettavaa tietoa niin myös koko 
toimialan toimintaa. Rajoituksia voi tulla kysymykseen etenkin yksilön tie-
tosuojan kannalta kriittisillä toimialoilla, kuten terveydenhuoltoalalla. Yhteis-
kunnallisissa tekijöissä ei kuitenkaan ole aina kysymys pelkästään toiminnan 
rajoituksista, vaan integraatiotarvetta voivat kasvattaa esimerkiksi yhteiskun-
nan yrityksiltä vaatimat raportoinnit. Tällaisia vaatimuksia kohdistuu erityisesti 
julkisiin pörssiyhtiöihin, mutta myös muuhun julkisen sektorin toimintaan, 
johon liittyy raportointi- ja tiedotusvelvoitteita [Cisneros et al., 1997]. Rapor-
toinnin toteuttamiseksi vaadittava tieto löytyy yleensä tietojärjestelmistä, mutta 
tietojen yhdistely ja haluttuun muotoon saattaminen voi helpottua sovellusin-
tegraatioratkaisujen avulla huomattavasti. 

Sovellusintegraation toteuttamiselle on löydettävissä lukuisia niin organi-
saation sisäisiä kuin ulkoisiakin syitä ja perusteluja. Olen koonnut kuvaan 9 
edellä esittämiini, kirjallisuuslähteistä löytämiini, näkökulmiin perustuvan 
sovellusintegraation vaikuttimien luokittelun. 
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Kuva 9. Yhtenäistä integraatioarkkitehtuuria puoltavien syiden luokittelu. 

Sovellusintegraation vaikuttimien luokittelu mahdollistaa integraation tul-
kinnan myös toiseen suuntaan: jos syyt voidaan luokitella kuvan mukaisesti, 
niin myös integraatiolla tavoiteltavat hyödyt pitäisi voida kategorisoida esitetyn 
jaottelun mukaisesti. Luokittelu toimii siis samalla viitekehyksenä integraation 
hyötyjen tavoittelulle ja sen avulla voidaan tähdätä tietoisemmin tietynlaisten 
hyötynäkökulmien saavuttamiseen. 

2.2.3. Integraation tasot ja ulottuvuudet 
Sovellusintegraatiota voi lähestyä erilaisista näkökulmista ja sitä voidaan 
käsitellä eri laajuudessa niin organisatorisessa [Wangler and Paheerathan, 2000], 
liiketoiminnallisessa [Linthicum, 2000] kuin teknisessäkin kontekstissa [Gold-
Bernstein, 1999]. Organisatorista näkökulmaa sivuttiin jo sovellusintegraation 
määrittelemisen yhteydessä alakohdassa 2.2.1, jossa tehtiin jako sisäisen ja 
ulkoisen integraation välille. Wangler ja Paheerathan [2000] tuovat tarkasteluun 
lisädimension esittäen integraation paitsi sisäisen ja ulkoisen niin myös horison-
taalisen ja vertikaalisen ulottuvuuden jakona. Horisontaalisella ja vertikaalisella 
integraatiolla he tarkoittavat integraation suhtautumista organisaatiohierarkiaan. 
Horisontaalinen eli vaakasuuntainen integraatio koskettaa samalla operationaa-
lisella hierarkiatasolla eli samassa prosessiketjussa tehtävää integraatiota, kun 
taas vertikaalinen integraatio on organisatorisesti tarkasteltuna pystysuuntaista 
integraatiota, jossa on tyypillistä johto- ja kontrollijärjestelmien integrointi 
operatiivisen toiminnan järjestelmiin. 

Wanglerin ja Paheerathanin [2000] esittämien organisatoristen integraation 
ulottuvuuksien tarkastelu saman koordinaatiston eri ulottuvuuksina, tuottaa 
integraatiolajien nelijakoisen luokittelun (Kuva 10). Nelikenttä selventää 
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sovellusintegraation organisatorista kontekstia auttaen samalla sovellusinte-
graation organisatorisen toimikentän rajausta sekä tavoitteiden asettamista. 

 

Kuva 10. Sovellusintegraation lajit toiminnan tasojen ja organisatorisen laajuu-
den suhteen. 

Siinä missä samat toimintamallit pätevät sisäiseen ja ulkoiseen sovellusinte-
graatioon [Luomala et al., 2001], niin sama koskee pitkälti myös horisontaalista 
ja vertikaalista integraatiota [Wangler and Paheerathan, 2000]. Wanglerin ja 
Paheerathanin mukaan suurin eroavaisuus syntyy siitä, että vertikaalisen 
integraation piiriin kuuluu yleensä eri kontrolli- ja johtotasosta johtuen yhteen-
sopimattomampia sovelluksia kuin horisontaaliseen integraatioon. 

Sovellusintegraatio voidaan jakaa useisiin erilaisiin tasoihin sekä teknisessä 
että liiketoiminnallisessa kontekstissa. Eri tutkijoilla on tasojen jaotteluista 
erilaisia näkemyksiä, joista yksi on Lublinskyn [2001] integraatiojako: 

- data- (engl. data-level), 

- viesti- (engl. message-level) sekä 

- prosessiperustainen integraatio (engl. process-level integration). 
Data-tason integraation lähtökohtana ovat sovellusten tietokannat. Integraatio 

voidaan toteuttaa asettamalla järjestelmät käyttämään yhteisiä jaettuja tietokan-
toja tai suorittamalla tietokantojen välisiä datasiirtoja. Lähtökohdan etu on se, 
ettei sovellusten ohjelmakoodi edellytä välttämättä lainkaan muutoksia. 
Viestiperustainen integraatio on edelliseen lähestymistapaan verrattuna kontrol-
loidumpi. Siinä tieto siirretään järjestelmästä toiseen käyttäen viestiperustaista 
kommunikointia. Viesti-tason integraatio voidaan toteuttaa erilaisin viestitys-
menetelmin, ja lähestymistavalle on ominaista muutostenteon tarve olemassa 



 34 

oleviin järjestelmiin: järjestelmät eivät välttämättä tarjoa valmiita kommuni-
kointirajapintoja, vaan liittymiä joudutaan rakentamaan jälkikäteen. 

Kolmannen integraatiotason eli prosessi-integraation lähtökohtana toimivat 
organisaation liiketoimintaprosessit. Prosessi-integraatiossa tarkastellaan 
organisaation toimintaa analysoiden prosessien tietotarpeita sekä prosessien 
tuottamia tietoja. Analyysi mahdollistaa prosessien uudelleensuunnittelun ja 
sen myötä koko toiminnan tehostamisen. Prosessikokonaisuuksille pyritään 
luomaan ehyt tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa toiminnan kannalta relevantti 
tieto kulkee integraation avulla järjestelmästä toiseen läpi koko prosessiketjun. 
Prosessi-integraatiolla pyritään siis tarjoamaan oikeaa tietoa, oikeassa paikassa 
ja oikeaan aikaan [Nagarajan et al., 1999]. Varsinaisessa teknisessä toteutuksessa 
voidaan käyttää data- ja viestitason integraatioratkaisuja. Themistocleous ja 
Irani [2002] tarkastelevat sovellusten prosessisidonnaisuutta jakamalla integraa-
tion tiukkaan ja löysään integraatioon. Tiukasti integroiduille sovelluksille on 
ominaista korkea prosessiriippuvuus, kun taas löysässä integraatiossa prosessin 
merkitys ei ole integraation kannalta yhtä merkittävä. 

Integraation tasojaottelujen tarkastelu paljastaa sen, että sovellusintegraati-
oon on olemassa kaksi pääasiallista lähestymistapaa: tekninen sekä käytännön 
toiminnasta lähtevä pragmaattinen lähestymistapa. Jaottelemalla kirjallisuudessa 
esiintyvät integraatiotasot lähestymistapojen mukaisiin kategorioihin muodos-
tuu kuvan 11 esittämä tasojaottelu. Eri integraatiotasot on koottu kuvaan niiden 
abstraktiotason mukaan lajiteltuna: korkeimmalla tasolla ja lähimpänä organi-
saation käytännön toimintaa on prosessi-integraatio, jota seuraavat alaspäin 
siirryttäessä metodi-, käyttöliittymä- sekä konteksti-integraatio. Vastakkainen, 
tekninen, lähestymistapa puolestaan alkaa alhaaltapäin alustaintegraatiosta ja 
jatkuu data-, komponentti- ja sovellusrajapinta- sekä sanomaintegraatiolla. Asetel-
man keskipisteenä on tietointegraatio, johon koko sovellusintegraation tulisi 
kulminoitua. 

Pragmaattisen ja teknisen lähestymistavan keskeisimmät erot liittyvät tie-
don asemaan: teknisessä lähestymistavassa keskitytään herkästi datan siirtoon 
järjestelmästä toiseen kun taas pragmaattinen näkökulma antaa datalle konteks-
tuaalisen merkityksen tehden siitä tietoa. Integrointi ilman tiedon kontekstin eli 
pragmaattisen näkökulman huomioon ottoa aiheuttaa ongelmia mm. tiedon 
päällekkäisyyksissä ja merkityksissä [Stonebreaker, 1999]. 
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Kuva 11. Sovellusintegraation lähestymistavat ja niihin liittyvät integraation 
toteutustasot. 

Esittämäni sovellusintegraation tasojaottelun tarkoituksena ei ole määritellä 
sovellusintegraation toteuttamistasoa eikä se myöskään väitä, että integraatio 
olisi toteutettavissa puhtaasti tietyn tason puitteissa. Mallin ajatuksena on sen 
sijaan toimia viitekehyksenä integraatioon liittyvien tasojen ja niiden keskinäis-
ten suhteiden osoittamisessa. Pragmaattisesta lähtökohdasta toimittaessa 
tarvitaan toteutukseen teknisiä integrointitasoja ja taas teknisestä näkökulmasta 
toimittaessa on järjestelmiä mahdoton liittää onnistuneesti yhteen ilman 
toiminnan kontekstin ymmärtämisestä. Väitänkin, että sekä toiminnallisen että 
teknisen näkökulman huomioonottaminen on integraation kannalta välttämä-
töntä – kysymys on lähinnä siitä, missä järjestyksessä eri näkökulmiin tulisi 
nojautua. 

Tutkielman alussa asettamani hypoteesi väittää, että sovellusintegraatio 
tulisi toteuttaa tietoarkkitehtuuriin perustuen. Integraatiotasojen tarkastelu antaa 
selvää tukea hypoteesin väitteelle: lähtökohtana integraatiossa tulisi olla 
käytännön toiminta ja sen vaatimat tietotarpeet, mutta varsinaisessa toteutuk-
sessa puolestaan on kysymys teknisen näkökulman tarkastelusta. Integraation 
tulisi siis kulkea kahdella rintamalla: ensin asiaa lähestytään pragmaattisesta 
näkökulmasta kunnes integroitavat järjestelmät ja niiden välillä siirrettävät 
tietoalkiot ja -kokonaisuudet on löydetty. Tämän jälkeen asiaa lähestytään 
toiselta kantilta eli teknisestä näkökulmasta etsien sopivat tekniset toteutusta-
vat. 
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Integraation toteuttaminen pitkän kaavan mukaan ei ole välttämättä aina 
organisaation tarpeiden kannalta mielekästä ja joissain tapauksissa voi olla 
järkevämpää oikaista ja ratkaista integraatio-ongelmat puhtaasti teknisestä 
näkökulmasta. Integraatiossa oikominen saattaa olla lyhyellä aikavälillä 
kannattavaa: sillä voidaan saavuttaa hyötyjä nopeasti ja suhteellisen edullisesti, 
mutta kuitenkin rajallisesti. 

Pitkän kaavan mukaan tehty tietoarkkitehtuuriin nojaava integraatio on 
yleensä aikaa vievä, monimutkainen ja kallis menettely, mutta tekniseen 
toimintatapaan verrattuna sillä on saavutettavissa suuremmat hyödyt. Toimin-
nan analyysistä lähtevän integraation hyödyt tulevat esiin pitkällä aikavälillä 
toiminnan sekä järjestelmien ja niiden välisten liittymien ylläpidon tehostumi-
sena [Lublinsky, 2001]. Lyhyellä aikavälillä puhtaalla data-tason integraatiolla 
voidaan saavuttaa hyödyt nopeammin ja edullisemmin, mutta se aiheuttaa 
helposti suuret ylläpitokustannukset ajaen ennen pitkää koko integraatioratkai-
sun kyseenalaistamiseen. Kysymys onkin siitä, paljonko organisaatio haluaa 
panostaa integraatioon, millaisia hyötyjä siltä odotetaan saavan ja miten 
pitkäjänteisesti asiaa halutaan tarkastella. Integraatiopanostuksen suuruus 
heijastuu suoraan saavutettavaan hyötyyn. 

Hasselbring [2000] määrittelee tietojärjestelmäintegraatiolle kolme keskeistä 
dimensiota, joiden muodostamassa avaruudessa integraatioprosessissa toimi-
taan. Nämä kolme dimensiota (Kuva 12) ovat järjestelmien autonomia (engl. 
autonomy), heterogeenisuus (engl. heterogeneity) ja hajautus (engl. distribution). 
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Kuva 12. Tietojärjestelmäintegraation dimensiot [Hasselbring, 2000]. 
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Autonomiassa on kysymys järjestelmien tai niiden komponenttien kyvystä 
käsitellä tapahtumia itsenäisesti. Integraatio aiheuttaa usein konflikteja auto-
nomia-dimension suhteen, sillä järjestelmien halutaan toimivan paremmin 
toistensa kanssa yhteen, mutta taas toisaalta ne halutaan pitää irrallisina 
mahdollisimman korkean järjestelmäriippumattomuuden ja järjestelmien 
myöhemmän korvattavuuden takaamiseksi. 

Järjestelmien heterogeenisuus voi olla seurausta kahdesta syystä: ajan myötä 
tapahtuneesta tietojärjestelmäevoluutiosta sekä ilman selviä suuntaviivoja 
tehdystä tietojärjestelmien hankinta- ja kehitystyöstä. Useimmiten syynä on 
pitkän ajan kuluessa tapahtunut järjestelmien kehitystyö, jossa suunnittelu- ja 
toteutusmenetelmät ovat vähitellen muuttuneet. Heterogeenisuus ei ole ollut 
tarkoituksellista, vaan aina uusiin ja entistä parempiin menetelmiin ja teknii-
koihin siirryttäessä ovat vanhat järjestelmät ja niiden teknologiat jääneet 
rinnalle toimimaan. Heterogeenisuus voi kasvaa myös siinä tapauksessa, että 
tietojärjestelmähankintoja ei tehdä tietoisesti, määrätyn strategian puitteissa, 
olemassa olevaan tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin perustuen. 
Arkkitehtuureja sekä toteutusvälineitä ei ole välttämättä vakioitu eikä niiden 
vaatimuksia ole eksplisiittisesti määritelty. Tämän seurauksena eri järjestelmät 
voivat toimia eri laitealustoilla tai käyttöjärjestelmillä. Heterogeenisuus voi 
ilmetä lisäksi erilaisten ohjelmointiparadigmojen tai -kielten käyttönä sekä 
toisistaan poikkeavina käsitteellisen tason tietomalleina. 

Hajautus-dimensiolla kuvataan järjestelmien jakautumista erilaisiin osiin: 
lukuisista teknologia- ja käyttöjärjestelmäalustoista johtuen tietojärjestelmiä 
voidaan joutua jakamaan komponentteihin halutun palvelun toteuttamiseksi eri 
alustoille – tämä on siis usein seurausta heterogeenisuudesta. Käytännössä 
järjestelmän logiikka ja tietokannat voivat olla eriytettyinä omiksi kokonaisuuk-
sikseen, ja eri alustoille on toteutettu omat käyttöliittymät tai sovellukset 
yhteisen ydinkomponentin käyttöön. Tällöin välissä voidaan tarvita erilaisia 
viestiliikennettä tulkkaavia adaptereita tai välitys- eli ns. proxy-palvelimia. 
Hajautettu arkkitehtuuri voi tarjota sovellusintegraatiolle etuja valmiin adapte-
rirajapinnan ansiosta, mutta toisaalta se voi myös vaikeuttaa integraation 
toteuttamista. 

Integraation tavoitteena on saavuttaa tasapainotila autonomia-, heterogeeni-
suus- sekä hajautus-dimensioiden muodostamassa avaruudessa. Hasselbringin 
[2000] mallin tarkoitus ei ole määritellä tiettyä päämääräpistettä, vaan sen 
tavoitteena on selkeyttää integraation sujuvuuteen vaikuttavia järjestelmäarkki-
tehtuuria koskevia kysymyksiä. Organisaatioiden tulisi ottaa kantaa ulottu-
vuuksien tavoitepisteisiin oman tietojärjestelmäarkkitehtuuriensa osalta. 
Integraation sujuvuuden kannalta olisi tärkeää minimoida järjestelmien hetero-
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geenisuutta ja hajautusta, mutta taas järjestelmien autonomian säilyttäminen 
voi ajaa pakosta heterogeenisuuteen ja hajautukseen. Tavoitetilaan ei ole 
oikeata ratkaisua, vaan kysymys on organisaatioiden omista tietotekniikkapal-
veluihin ja tiedon hallintaan liittyvistä strategisista ratkaisuista. 

Esitettyjen jaotteluiden rooli osana integraatiota on integraatiokentän sel-
ventäminen ja sen keskeisten ulottuvuuksien osoittaminen. Ne eivät määrittele 
suoranaisesti integraation toteutusta, vaan jaottelut tarjoavat suuntaviivoja 
keskeisten asioiden huomioimiselle ja voivat siten edesauttaa integraatioprojek-
tien onnistumista. Erityisen tärkeätä on ymmärtää pragmaattisen ja teknisen 
integraationäkökulman keskinäinen riippuvuussuhde sekä näiden näkökulmi-
en väliset eroavaisuudet. Erottelu korostaa, ettei sovellusintegraatiota tulisi 
toteuttaa pelkästään teknisistä lähtökohdista vaan tekniikan rooli on toimia 
pragmaattisesta näkökulmasta tehdyn suunnittelutyön toteutusvälineenä. 
Toisaalta, hyvä suunnitelma ei myöskään yksistään riitä, sillä epäonnistuneella 
tekniikan käytöllä voidaan hyväkin suunnitelma pilata helposti. 

2.2.4. Tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus ja sen tasot 
Tutkielman aiemmassa luvussa määrittelin sovellusintegraation prosessiksi, 
jonka tavoitteena on lisätä tietojärjestelmien ja sovellusten yhteistoiminnalli-
suutta kohdeorganisaation tai -organisaatioiden operatiivisen toiminnan 
asettamia tietojenkäsittelyvaatimuksia vastaaviksi. Määritelmän mukaan 
sovellusintegraatiossa on siis kysymys yhteistoiminnallisuuden kehittämisestä, 
mutta mitä yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään? 

 Heiler [1995] määrittelee yhteistoiminnallisuuden (engl. interoperability) tie-
tojärjestelmien tai niiden komponenttien kyvyksi vaihtaa palveluita ja dataa 
keskenään. Se edellyttää lähettäjien ja vastaanottajien välistä sopimusta yhtei-
sistä toimintatavoista, kuten sanomaprotokollista, proseduurien nimistä, 
virhekoodeista ja argumenttien tyypeistä. Yhteistoiminnallisuuden avainajatuk-
sena on eri osapuolten välisen yhteisymmärryksen saavuttaminen – kommuni-
kointi on turhaa, jos eri osapuolet eivät ymmärrä toisiaan. Järjestelmien välistä 
ymmärrystä vaikeuttavaa heterogeenisuutta eli epäyhteneväisyyttä voi esiintyä 
useilla eri tasoilla, joita ovat Oukselin ja Shethin [1999] mukaan: 

- järjestelmä- (engl. system interoperability), 

- syntaksi- (engl. syntactic interoperability), 

- struktuuri- (engl. structural interoperability) sekä 

- semantiikka-taso (engl. semantic interoperability). 
Järjestelmätaso kattaa järjestelmäalustoihin sekä tiedon hallintaan liittyviä 

heterogeenisuuden osa-alueita kuten poikkeavia käyttöjärjestelmä-, laitteisto- ja 
tietokantaratkaisuja. Sovellusintegraatiossa on siis huomioitava teknisten 
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alustaratkaisujen erilaisuus ja kehitettävä järjestelmien keskinäisen kommuni-
koinnin mahdollistava tekninen siirtotie – kommunikoinnin ensimmäinen 
edellytys on fyysinen kommunikointikanava. Järjestelmätason yhteistoiminnal-
lisuuden sijaan kuvaavampi termi voisi olla tekninen yhteistoiminnallisuus. 

Toinen yhteistoiminnallisuuden osa-alue on tiedon heterogeenisuus, johon 
liittyvät tiedon semanttiset, rakenteelliset ja syntaktiset yhteistoiminnallisuuden 
aspektit. Syntaktisen yhteistoiminnallisuuden kehittämisellä mahdollistetaan 
järjestelmien kyky kommunikoida keskenään kieliopillisen yhteisymmärryksen 
tasolla. Strukturaalinen yhteistoiminnallisuus puolestaan liittyy tiedon rakenteelli-
seen yhtenevyyteen, jossa on kysymys siitä, että tietoa tarjoavan järjestelmän 
tarjoama tieto on rakenteeltaan yhteensopivaa vastaanottavan järjestelmän 
tietotarpeen kanssa. Semanttinen yhteistoiminnallisuus puolestaan tarkoittaa 
järjestelmien välillä vallitsevaa yhteisymmärrystä kommunikaatiossa siirrettä-
vän tiedon merkityksestä. 

Sovellusintegraatio on nähty pitkään melko puhtaasti järjestelmätason tek-
nisen yhteistoiminnallisuuden kysymyksenä. Vähitellen on kuitenkin havaittu, 
ettei tekniikka yksistään riitä, vaan on huomioitava myös varsinaiseen siirrettä-
vään tietoon liittyviä tekijöitä. Järjestelmätason yhteistoiminnallisuus on 
tietenkin olennainen ja ohittamaton osa integraatiota, sillä järjestelmät eivät voi 
kommunikoida ilman fyysistä kanavaa ja sopimusta siitä, miten tiedon vaihto 
teknisesti toimii. Tässä tutkimuksessa tekninen järjestelmätason yhteistoimin-
nallisuus jää kuitenkin toissijaiseksi tutkimuskohteeksi, sillä suurin mielenkiin-
to kohdistuu tietoarkkitehtuurilähtöisestä lähestymistavasta johtuen tietoon 
liittyviin yhteistoiminnallisuuden kysymyksiin. Tietoon liittyvien sovellusinte-
graation ongelmakohtien, kuten päällekkäisyyden ja monimerkityksellisyyden, 
poistamiseksi tulee järjestelmien välillä olla yhteisymmärrys tiedon semantii-
kasta eli merkityksestä sekä struktuurista eli rakenteesta. Syntaksin rooli on 
puolestaan toimia tiedollisen ja teknisen yhteistoiminnallisuuden siltana: siinä 
on kysymys yhteisistä esitystapasäännöistä, joita noudattamalla järjestelmät 
kykenevät ymmärtämään toistensa tietoa. Käytännössä yksi esimerkki syntakti-
sesta yhteistoiminnallisuudesta on sovittu XML-rakenne, johon siirtotiedoston 
tai -sanoman rakenne perustuu. 

Semanttinen yhteistoiminnallisuus varmistaa, että siirrettävillä tiedoilla on 
sama merkitys sekä lähettävän että vastaanottavan järjestelmän toiminnan 
kannalta katsottuna [Heiler, 1995]. Sovellusintegraation taustalla oleva tiedon 
pirstaloituminen erillisiin tietokeskittymiin johtaa herkästi tiedon ja käsitteiden 
merkitysten heterogeenisuuteen [Stonebreaker, 1999]. Käytännössä tiedon 
semantiikka jää usein kokonaan huomiotta, kun erillisten järjestelmien dataa tai 
toimintoja käytetään muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen [Heiler, 



 40 

1995]. Teknisestä näkökulmasta toimittaessa semantiikka jää väistämättä 
paitsioon, sillä Heilerin [ibid.] mukaan semanttisten sopimusten aikaansaami-
nen vaatii ihmisten osallistumista tiedon merkitysten analysointiin ja merkityk-
sistä sopimiseen. Käsitteiden merkitykset, tyyppimääritykset ja hierarkiat 
määräytyvät toiminnan ja siinä vaikuttavien toimijoiden kautta, mikä osaltaan 
osoittaa, että tiedon kontekstia huomioimaton tekninen lähestymistapa on 
väärä tapa toteuttaa sovellusintegraatio – luonnollinen kieli ja siihen liittyvät 
käsitteet ja käsitteiden merkitykset muuttuvat koko ajan, eikä muutosta voida 
estää teknisin perustein. 

Tiedon semantiikan eksplisiittinen määritteleminen ei ole yksinkertaista: 
yhdeksi heterogeenisuuden poistajaksi Kashyap ja Sheth [1998] esittävät 
metadataan, kontekstiin ja ontologioihin nojaavia terminologisia suhteita, joilla 
tiedon semantiikka voidaan ilmaista. Semanttista kartoitusta ei kuitenkaan voi 
automatisoida ja perustaa täysin tiedosta generoituun metadataan, sillä taustal-
la on aina joukko sosiaalisen ihmismaailman olettamuksia, jotka voivat jostain 
toisesta näkökulmasta katsottuna olla vääriä. Semanttiseen tarkasteluun 
kuuluukin olennaisesti väärien oletusten ja uskomuksien tunnistaminen 
yhtenäisten eksplisiittisten merkitysten varmistamiseksi [Heiler, 1995]. 

Kaiken kaikkiaan yhteistoiminnallisuudessa on kysymys järjestelmien ky-
vystä kommunikoida ymmärrettävästi keskenään. Sovellusintegraatio on 
järjestelmien välisen yhteistoiminnallisuuden kehittämistä ja siinä onnistuak-
seen on huomioitava niin tekninen, syntaktinen, strukturaalinen kuin semanttinen-
kin kommunikaation aspekti. Järjestelmien välinen kommunikaatiotarve 
itsessään on seurausta järjestelmien välisestä työnjaosta eli siitä, millaisen osan 
kokonaisuutta mikin järjestelmä kattaa. 

2.2.5. Sovellusintegraation haasteet ja riskit 
Sovellusintegraatio on monimutkainen prosessi, jonka läpivienti onnistunee-
seen lopputulokseen ei ole helppoa ja yksinkertaista. Integraatioon liittyy 
lukuisia haasteita ja ongelmakohtia, joihin ajautumalla koko integraatioprojekti 
saattaa epäonnistua. Useimmat integraatioon liittyvät ongelmakohdat ovat 
Lamin [2004] mukaan yleisiä IT-projektien hallintaan liittyviä seikkoja, mutta 
näiden lisäksi integraatioprojekteihin liittyy myös omia erityisiä haasteitaan. 
Potentiaalisten ongelmakohtien tunnistaminen ja näiden riskitekijöiden tietoi-
nen hallinta sekä ongelmien ennaltaehkäisy on välttämätöntä sovellusintegraa-
tioprojektien onnistumisen edesauttamiseksi. 

Lam [2004] yleistää integraatiohankkeiden riskienhallinnan koskemaan 
kaikkia integraatioprojekteja riippumatta siitä, millä tasolla integraatio tehdään. 
Hän jakaa integraatioprojektien riskienhallinnan teknisten, liiketoiminnallisten 
sekä organisatoristen riskien hallintaan. Näihin osa-alueisiin liittyen Lam esittää 



 41 

elinkaarimallin (Kuva 13), joka erittelee integraatioprojektin eri vaiheisiin 
liittyviä riskinhallinnan toimia. Malli ei ilmaise millaisilla toimilla ongelmilta 
vältytään, vaan se toimii suunnannäyttäjänä ja esittää asioita, joita integraation 
vaiheissa tulisi pohtia. 

 

Kuva 13. Integraatioprojektien riskienhallinnan elinkaarimalli [Lam, 2004]. 

Yleisten IT-projekteja vaivaavien ongelmien lisäksi integraatiohankkeisiin 
liittyy myös pelkästään integraatiota koskettavia haasteita, joihin Lam [2004] 
listaa: 

- Itsenäiset suunnitelmat: Integroitavat järjestelmät ovat usein suunnitel-
tu itsenäisiksi, jonka vuoksi niitä on laajennettava tarjoamaan ulkoisia 
rajapintoja. 

- Heterogeeniset teknologiat: Integroitavat järjestelmät perustuvat erilai-
siin alustoihin, teknologioihin ja ohjelmointikieliin. Lisäksi kompleksi-
suutta lisää järjestelmien hajautuneisuus. 

- Heterogeeniset organisaatiot: Organisaation liiketoimintapolitiikat ja 
-prosessit ovat yhteensopimattomia tai ristiriitaisia keskenään. Tällaiset 
kysymykset ovat keskeisiä sulautumis- ja hankintaskenaarioissa. 

- Perinnejärjestelmien osaaminen: Perinnejärjestelmien integrointi ny-
kyisten teknologioiden kanssa vaatii vanhojen teknologioiden osaamista, 
minkä löytäminen voi olla vaikeaa. 

- Dokumentoinnin puute: Järjestelmien sisäisen toimintalogiikan ymmär-
täminen voi olla puutteellisen dokumentoinnin vuoksi vaikeaa. 

- Rajapintojen rajoitukset: Sovellusten julkiset rajapinnat voivat olla ra-
joitettuja toiminnoiltaan, suorituskyvyltään, luotettavuudeltaan tai käy-
tettävän ohjelmointikielen osalta. 

- Integraation laajuus: Organisaation koosta riippuen käytössä voi olla 
satoja tai jopa tuhansia erillisiä sovelluksia. Järkevien integraatiovaih-
toehtojen suunnittelu ja kokonaisarkkitehtuurin hallinta vaatii suurta 
panostusta. 
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- Semanttinen yhteensopimattomuus: Eri järjestelmien sisältämissä tie-
doissa on usein sekä semanttista että syntaktista eroa. Tiedon siirtäminen 
järjestelmästä toiseen ei yksistään riitä, vaan on varmistettava, että tieto 
on toisen järjestelmän ymmärtämässä muodossa ja että tiedon merkitys 
vastaa vastaanottavan järjestelmän tiedolle asettamaa merkitystä. 

- Reaaliaikaisen tiedonsiirron tarve: Reaaliaikaisen tiedonsiirron tarve 
estää eräajojen ja erilaisten sovellusten vienti- ja tuontitoimintojen hy-
väksikäytön – tarvitaan paljon monimutkaisempia ratkaisuja. 

- Sovelluskohtaiset turvallisuusmallit: Jokaisella sovelluksella saattaa 
olla oma turvallisuusmalli, johon sisältyy mm. käyttäjien tunnistus, tar-
kastus sekä käyttäjäkohtaisten toimivaltuuksien rajoitus. Sovelluskohtai-
set turvallisuusmallit ovat yleensä suljettuja eikä niihin pääse käsiksi 
muista sovelluksista. Koko arkkitehtuurin laajuisen turvallisuusmallin 
puute saattaakin aiheuttaa vakavan ongelman integrointiprojektille. 

Altman ja Altman [2004] listaavat tietojärjestelmäintegraatiolle kolme kes-
keistä haastetta: 

- Järjestelmien väliset lisäohjelmat: Yksi suurista haasteista on järjestel-
mien välistä tiedonsiirtoa suorittavien lukuisten eräajoon perustuvien li-
säohjelmien hallinta. Uusia tietojärjestelmiä hankittaessa järjestelmien 
välisten liittymien määrä kasvaa kumulatiivisesti, sillä hyvin harvoin 
vanhoja siirtoja rationalisoidaan uusien liittymien myötä. 

- Monoliittiset sovellukset: Monoliittiset ohjelmat eivät tarjoa kunnollisia 
liittymiä ulospäin. Näiden vastakohtana ovat komponenttiperustaiset 
hajautetut järjestelmät, jotka jo hajautuksensa ansiosta tarjoavat yleensä 
rajapinnan tiedonsiirtoon ja siten myös integraatioon. 

- Tiedon semantiikka: Integraatiossa ei ole kysymys vain tiedon fyysises-
tä siirtymisestä järjestelmästä toiseen, vaan järjestelmien on myös ym-
märrettävä toisiaan. 

Sovellusintegraatioprojektien läpiviennin yksi ongelmakohta on organisato-
riset ja sosiaalis-psykologiset syyt. Integraation mukanaan tuomien muutosten 
läpivientiin liittyy helposti muutosvastarintaa [Themistocleous and Irani, 2001]. 
Tämän lisäksi ongelmia saattaa aiheuttaa eri toimijoiden välinen kommunikaa-
tio tai sen puute: kullakin osapuolella saattaa olla erilaiset näkemykset samoista 
asioista ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi on asioista keskusteltava 
[Johannesson and Perjons, 2000]. Kolmas ihmisiin liittyvä ongelmakohta on 
haluttomuus tiedon jakamiseen omien prosessien ulkopuolelle: johtotason 
henkilöt saattavat kokea tiedon jakamisen itselleen uhaksi, sillä siitä seuraa 
pelko oman kontrollin menettämisestä [Themistocleous and Irani, 2001]. 
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Yksi keskeisimpiä sovellusintegraation ongelmakenttiä on tietoon liittyvät 
haasteet, sillä redundanssin poistaminen tiedosta on haasteellista [Johannesson 
and Perjons, 2000]. Kaikkien poikkeustilanteiden huomioonottaminen voi olla 
integraatiossa hankalaa ja joissain erityistapauksissa järjestelmissä oleviin 
tietoihin saatetaan joutua tekemään muutoksia varsinaisen integraatiosystee-
min ohi. Tällöin seurauksena voi olla vakavakin tiedon pirstaloituminen ja siitä 
aiheutuva integraatiosysteemin toimimattomuus. Johannesson ja Perjons [ibid.] 
mainitsevat integraation toteuttamisen ongelmiksi integraatiossa tarvittavien 
mallien monimutkaisuuden. Mallinnuksessa tuotettavien mallien monimutkais-
tuessa on yhä vaikeampi kattaa kaikkia erikoistapauksia ja toisekseen, liiketoi-
minnan logiikka saattaa hukkua mallien monimutkaisuuteen. 

Sovellusintegraation esteiksi saattavat monissa organisaatioissa nousta in-
tegraation kustannuskysymykset [Themistocleous and Irani, 2001]. Integraa-
tiotarve voi olla ilmeinen, mutta päällimmäisenä syynä saattaakin olla juuri 
ylläpitokustannusten karsimisen tarve. Kun kustannuksia halutaan karsia, ei 
välttämättä ymmärretä, että tehokkaan ja paremmin hallittavan tietojärjestel-
mäkokonaisuuden toteuttaminen ei kuitenkaan tapahdu käden käänteessä ja 
ilmaiseksi.  Sovellusintegraatio on kallis prosessi ja jo pelkkä tekninen integraa-
tio-ohjelmisto on suuri investointi. Pelkkä ohjelmisto ei kuitenkaan riitä, vaan 
alustan onnistunut ja toimiva käyttöönotto palvelemaan asetettuja vaatimuksia 
edellyttää huolellista, pitkää ja suurta taloudellista panostusta.  Onnistunut 
integraatio edellyttää organisaation toiminnan analysointia sekä tähän liittyvää 
liiketoiminnan rakenteen ja prosessien uudelleensuunnittelua. Tästä huolimatta 
toiminnan analysointi nähdään usein turhana kustannustaakkana eikä ymmär-
retä sitä, että analyysin panostukset näkyvät vastaavasti projektin onnistumi-
sessa ja integraatiolla saavutettavissa hyödyissä. Käytännön toimintaan 
liittyvän suunnittelutyön vuoksi on selvää, että sovellusintegraatiohanke vaatii 
sitoutumista myös operatiivisen toiminnan henkilöstöltä: integraatio ei ole 
pelkästään teknisten tietotekniikka-asiantuntijoiden työtä, vaan siihen vaadi-
taan käytännön toiminnan perspektiiviä. 

Organisaation käytännön toiminnan ymmärtäminen ja analysointi eivät ole 
välttämättä sovellusintegraatiohankkeen puitteissa helppoa. Liiketoiminnan 
ihmisillä ei ole välttämättä ymmärrystä siitä, mitä toiminnan analysoinnilla 
tavoitellaan ja miten siinä tulisi toimia. Tämän lisäksi varsinaista analysointia 
saattaa vaikeuttaa toiminnan kompleksisuus. [Themistocleous and Irani, 2001] 

Sovellusintegraation tekninen puoli on operatiivisen toiminnan analyysistä 
nousseiden tarpeiden toteuttamista. Teknisen näkökulman ongelmia ovat paitsi 
sovellusten heterogeenisuus, niin myös sovellusintegraatiotuotteiden puutteet: 
EAI-alustat eivät välttämättä tarjoa kaikkia tarvittavia palveluita, minkä vuoksi 
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osa integraatiosta voidaan joutua toteuttamaan jollakin toisella välineellä tai 
teknologialla [Themistocleous and Irani, 2001]. Tavoitteeksi asetetun yhtenäisen 
integraatioarkkitehtuurin luominen ei siis välttämättä onnistu. Yhden ongelma-
kohdan muodostaakin sopivan ja mahdollisimman hyvin tarpeet täyttävän 
integraatiotuotteen valinta [Themistocleous and Irani, 2002]. Monimutkaiset 
integraatiototeutukset vaativat teknistä osaamista sekä integroitavien järjestel-
mien että varsinaisen integraatioalustan osalta, mutta tarvittavaa osaamista ei 
välttämättä ole eikä kouluttaminenkaan ole aina tiukan aikataulun vuoksi 
mahdollista [Themistocleous and Irani, 2001]. 

Edellä mainitut sovellusintegraation riskienhallinnan osa-alueet ja esitetyt 
ongelmakohdat antavat suuntaviivoja sovellusintegraation läpiviennille tuoden 
esiin asioita, joihin integraatiossa tulisi kiinnittää huomiota. 

2.3. Tietoarkkitehtuuri 

2.3.1. Yritysarkkitehtuurin rakenne 
Kohdassa 2.1 läpikäyty tietojärjestelmätieteen tutkimuskenttä antoi kuvan 
tietojärjestelmiin liittyvistä aspekteista ja niiden välisistä suhteista. Esiintuotu-
jen ympäristöjen ja prosessien muodostaman viitekehyksen ohella tietojärjes-
telmien ja tiedon asemaa voidaan tarkastella myös tiedon käytön 
organisatorisessa kontekstissa. Tästä, koko organisatorisen kontekstin huomio-
vasta, tietojärjestelmän roolia kuvaavasta mallista käytetään nimitystä yritysark-
kitehtuuri (engl. enterprise architecture, EA). Liiketoimintaan viittaavasta 
enterprise-termistä huolimatta yritysarkkitehtuurissa ei ole kysymys pelkästään 
liiketoimintaan soveltuvista arkkitehtuuriperiaatteista, vaan Schekkermanin 
[2004] mukaan sama kokonaisarkkitehtuuriajattelu pätee mille tahansa organisaa-
tiolle, jonka toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet ja päämäärät. 

Yritysarkkitehtuuri on eräänlainen yleissuunnitelma yrityksen toiminnasta 
sekä sen tieto- ja järjestelmätarpeista [Schekkerman, 2004]. Se käsittää kaikki 
kokonaisvaltaisen ja ehyen yrityskuvan kannalta relevantit liiketoiminnan 
aspektit: operatiivisen toiminnan rakenteen, tietotarpeet, tietojärjestelmät sekä 
näiden kaikkien edellä mainittujen elementtien toimintaa ja kehitystä ohjaavat 
liiketoiminnan tavoitteet ja strategiat [Vasconcelos et al., 2004b]. Kokonaisarkki-
tehtuurin ajatuksena on tarjota mekanismi, jonka avulla eri sidosryhmät voivat 
kommunikoida organisaation toiminnasta samojen periaatteiden mukaisesti 
[Schekkerman, 2004]. Yhtenäinen yritysarkkitehtuuri edesauttaa paitsi eri 
osapuolten välistä kommunikaatiota, niin myös funktionaalisten ja laadullisten 
kehityssuunnitelmien laatimista [Proper, 2003]. Zachman [1987] huomauttaa, 
että kokonaisarkkitehtuurin ymmärtämisen on erityisen tärkeää organisaatio- ja 
tietojärjestelmäkehityksen kurinalaisuuden saavuttamiseksi. 
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Schekkerman [2004] korostaa, että yritysarkkitehtuurissa ei ole kysymys 
staattisesta, liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn pysyvästi kuvaavasta, mallista, 
vaan dynaaminen liiketoiminta luo jatkuvaa muutostarvetta liiketoiminta-
arkkitehtuurissa ja sen myötä koko yritysarkkitehtuurissa tieto- ja järjestelmä-
tarpeiden muuttuessa. Arkkitehtuurin kehitystä tulisi siis ohjata organisaation 
strategiat, tavoitteet ja päämäärät. Yritysarkkitehtuurin keskeisenä ajatuksena on 
tarjota toiminnan kontekstista lähtevä suunnittelun ja kehityksen apuväline, 
joka auttaa kokonaisuuden hallitsemisessa. Lisäksi Schekkerman [ibid.] huo-
mauttaa, ettei arkkitehtuuriajattelu toimi kuitenkaan toiminnan ennustusväli-
neenä, vaan sitä tulisi hyödyntää kehitysmahdollisuuksien luojana. 

Organisaation kokonaisarkkitehtuurista on esitetty tiedemaailmassa hieman 
erilaisia näkemyksiä [Spewak, 1993] [Hasselbring, 2000] [Schekkerman, 2004]. 
Näkemysten erot liittyvät pääasiassa kokonaisarkkitehtuurin laajuuteen eli 
siihen, tarkastellaanko asiaa organisaation koko toiminnan vai pelkästään 
tietojärjestelmien näkökulmasta. Koko organisaation toimintaa tarkastelevat 
arkkitehtuurit asettavat liiketoiminnan tiedon ja tietojärjestelmät määritteleväk-
si kattoarkkitehtuuriksi [Schekkerman, 2004], kun taas tietojärjestelmänäkö-
kulmasta arkkitehtuurit nähdään tietojärjestelmien osa-arkkitehtuureina eli 
tieto-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuureina [Spewak, 1993]. 

Tämän tutkimuksen näkökulmaa palvelee parhaiten Schekkermanin [2004] 
esittämä kokonaisarkkitehtuurin tasojaottelu: 

- liiketoiminta-arkkitehtuuri (engl. business architecture), 

- tietoarkkitehtuuri (engl. information architecture), 

- tietojärjestelmäarkkitehtuuri (engl. information system architecture) ja 

- teknologia-arkkitehtuuri (engl. technology architecture). 
Toinen hyvin samankaltainen arkkitehtuurilähestymistapa on ODP eli Open 

Distributed Processing -malli. ODP-arkkitehtuuri rakentuu tavoite- (engl. enterpri-
se viewpoint), informaatio- (engl. information viewpoint), toiminto- (engl. 
computational viewpoint), toteutus- (engl. engineering viewpoint) sekä teknolo-
gianäkökulmasta (engl. technology viewpoint) [Farooqui et al., 1995]. 

Schekkermanin [2004] arkkitehtuurijaossa liiketoiminta-arkkitehtuuri kuvaa 
organisaation operatiivisen toiminnan eli prosessien kulun, tietoarkkitehtuuri 
kuvaa toimintaan liittyvät tietotarpeet ja tietojärjestelmäarkkitehtuuri puolestaan 
kuvaa järjestelmät ja sovellukset, joiden avulla tietoarkkitehtuurin sisältämiä 
tietoja hallinnoidaan liiketoiminta-arkkitehtuuri -tason edellyttämillä tavoilla. 
Teknologia-arkkitehtuurin rooli on kuvata tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrit-
tämien järjestelmien ja sovellusten teknologiset ratkaisut. 

Edellä esitetty arkkitehtuuritasojaottelu ei mielestäni kelpaa sinällään tämän 
tutkimuksen pohjaksi, sillä tietojärjestelmäarkkitehtuuri-termi on väärä kuvaa-
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maan kyseisen arkkitehtuuritason sisältöä. Aiemmin tarkastellun tietojärjestel-
män ja sovelluksen välisen käsitteellisen eron perusteella kysymys onkin siis 
sovellusarkkitehtuuri-käsitteestä, joka esiintyy mm. Spewakin [1993] sekä Hassel-
bringin [2000] arkkitehtuuritasojaotteluissa. 

Organisaation tietoa ja sen käsittelyä kuvaava kokonaisarkkitehtuuri erotte-
lee operatiivisen toiminnan, siihen liittyvät tiedot, tietoja käsittelevät sovelluk-
set sekä sovellusten taustalla olevan teknologian toisistaan tarjoten samalla 
pohjan myös tässä tutkimuksessa käsiteltävälle tietoarkkitehtuurilähtöiselle 
sovellusintegraatiolle. Arkkitehtuuri osoittaa tiedon yhteyden operatiivisen 
toiminnan prosesseihin sekä toisaalta sen erillisyyden sovelluksista ja teknisistä 
ratkaisuista. Integraation kannalta mielenkiintoiseksi nousevatkin tietoarkkiteh-
tuurin suhteet liiketoiminta- ja sovellusarkkitehtuureihin. 

Sovellusintegraation kannalta keskeisiksi nousevia arkkitehtuuritasojen 
välisiä suhteita selventää Vasconcelosin et al. [2004b] esittämä malli (Kuva 14), 
joka määrittelee liiketoiminta-, tieto- sekä sovellusarkkitehtuurien välisiä suhteita 
koskevia sääntöjä. 

Liiketoiminta-
arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri Sovellus-
arkkitehtuuri

Sääntö 1.1: jokainen
tietoalkio on yhden
prosessin luoma
Sääntö 1.2: jokainen
prosessi luo, päivittää ja/
tai poistaa vähintään
yhden tietoalkion
Sääntö 1.3: jokaista
tietoalkiota käyttää
vähintään yksi prosessi

Sääntö 3.1: jokaista tietoentiteettiä hallinnoidaan
vain yhdessä sovelluksessa
Sääntö 3.2: tiedon hallinta tulisi olla automatisoitu
sovellusjärjestelmän avulla

Sääntö 2.1: jokaisen
prosessin toimintaa
tulisi tukea vähintään
yksi sovellus
Sääntö 2.2: jokaiseen
sovellukseen liittyy
vähintään yksi
liiketoimintaprosessi

Teknologia-
arkkitehtuuri

 

Kuva 14. Arkkitehtuuritasojen väliset suhteet, mukaillen Vasconcelos et al. 
[2004b]. 

Arkkitehtuuritasojen välisiä sääntöjä kuvaava malli [Vasconcelos et al., 
2004b] esittää liiketoiminnan, tiedon ja tietoa hallinnoivien sovellusten ideaaliti-
lanteen. Mallin mukaan jokaiselle tietoarkkitehtuurin tietoalkiolle on oma 
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käyttöprosessinsa ja jokaista tietoalkiota hallinnoidaan ainoastaan yhdessä 
sovelluksessa. Tässä asetelmassa jokaiselle sovellukselle löytyy vähintään yksi 
sitä käyttävä liiketoimintaprosessi ja vastaavasti jokaisen prosessin tietojenkä-
sittelytarpeita tulisi tyydyttää vähintään yhdellä sovelluksella. Säännöt toteut-
tavassa yritysarkkitehtuurissa ei siis ole mitään ylimääräistä, vaan 
liiketoiminnan prosessit, niiden tarvitsema tieto ja tiedot sisältävät sovellukset 
ovat toistensa kanssa tasapainossa. 

Arkkitehtuuritasojaottelu osoittaa tiedon keskeisen aseman osana organi-
saation kokonaistoimintaa, mutta mitä hyötyä itsenäisestä tietoarkkitehtuurista 
varsinaisesti on? Tietoarkkitehtuuri määrittää keskeiset liiketoimintaa tukevat 
tiedot eli sen sisällön, jota sovelluksissa tulisi hallinnoida ja käsitellä [Brancheau 
and Wetherbe, 1986]. Tietoarkkitehtuuri toimii siis liiketoiminnan ja sitä 
palvelevien sovellusten välisenä liimana tarjoten kokonaiskuvan organisaation 
tietoon. Ilman kokonaisvaltaista näkemystä tieto pirstaloituu eri sovellusten 
sisään eikä kokonaisuuden oikeellisuudesta ja toimivuudesta ole takeita. 
Tiedon itsenäinen asema antaa paremmat mahdollisuudet tietojärjestelmähan-
kinnoille ja -kehitykselle, sillä organisaation tarvitsema tieto on määritelty 
keskitetysti eikä sitä tarvitse etsiä uudestaan olemassa olevista järjestelmistä. 
Sovellusintegraation kannalta tarkasteltuna yhtenäinen tietoarkkitehtuuri 
varmistaisi ennen kaikkea sen, että sovellukset saisivat integraation kannalta 
merkitykseltään ja rakenteeltaan oikeaa tietoa. 

Cisneros et al. [1997] ovat tutkineet tietoarkkitehtuurin luomiseen liittyviä 
syitä ja sillä saavutettavia hyötyjä. Näitä ovat heidän mukaansa: 

- tiedon valtameri: tiedon määrän kasvaessa on entistä tärkeämpää saada 
luotettavaa ja oikeaa tietoa, 

- tiedon moninkertaisuus: saman tiedon useampikertainen kerääminen 
on turhaa, 

- tiedon eheys: hajautettu tietokantakehitys voi synnyttää eroavaisuuksia 
tietojen välille, 

- yleisymmärrys: tietoarkkitehtuuri tarjoaa infrastruktuurista riippumat-
toman näkymän organisaation toimintaan, 

- päätöksentekotiedon luotettavuus: tietoarkkitehtuuri takaa luotettavan 
tiedon organisaation päätöksenteon tueksi ja 

- tietopääoma: tietoarkkitehtuuri korostaa tiedon luonnetta organisaation 
strategisena pääomana. 

Yhtenäisen tietoarkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito tarjoavat organisaa-
tiolle useita hyötyjä, joista tämän tutkimuksen kannalta merkittävin on sen 
tarjoama mahdollisuus semanttisen ja strukturaalisen yhteistoiminnallisuuden 
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kehittämiseen [Cisneros et al., 1997]. Integraatiohyötyjen ohella tietoarkkiteh-
tuurin eduiksi on nähtävissä sen mahdollisuudet liiketoimintaprosessien sekä 
niihin liittyvien tietojen tunnistajana ja dokumentoijana, mikä puolestaan 
edistää yhtenäisen käsitteistön syntyä sekä tukee tiedon hallintaan liittyviä 
toimia [ibid.]. 

Tietoarkkitehtuuriajattelu ei ole uusi ilmiö ja ajatus: Niederman et al. [1995] 
ovat tutkineet tietojärjestelmäkehityksen suuntauksia ja heidän mukaan 
organisaatiot ovat kokeneet yhtenäisen tietoarkkitehtuurin kehittämisen 1990-
luvun tärkeimmäksi tietojärjestelmäkehityksen suuntaukseksi. Tietoarkkiteh-
tuurin merkitys on koettu tärkeäksi etenkin tiedon eheyden ja oikeellisuuden 
varmistamisessa, sillä keskitetty ja systemaattinen tiedon hallinta ja tietoon 
liittyvät omistajuussuhteet edesauttavat oikean ja ajantasaisen tiedon käyttöä. 

Tutkimuksesta huolimatta tietoarkkitehtuuri vaikuttaa edelleen melko vie-
raalta asialta monille organisaatioille eikä sellaista ole välttämättä kartoitettu ja 
mallinnettu lainkaan. Jos tietoarkkitehtuuri on määritelty, niin todennäköisesti 
sitä ei ole kuitenkaan ylläpidetty ja päivitetty systemaattisesti tietotarpeiden 
muuttuessa. Myöskään tietojärjestelmähankintoja ei välttämättä tehdä sen 
mukaan, miten tuleva järjestelmä sopii aiempaan tietoarkkitehtuuriin, vaan 
hankinnassa keskitytään enemmän teknisiin arkkitehtuuriyhteensopivuuksiin. 
Tällainen hankintamenettely aiheuttaa tiedon ja järjestelmien hajautuneisuutta 
kasvattaen näin integraatiotarvetta [Bhatt, 2000]. Tiedon rooli on korostunut 
jatkuvasti, mutta vain harvoilla organisaatiolla on systemaattinen ja kokonais-
valtainen tapa hallinnoida sitä. 

2.3.2. Sovellusintegraatio yritysarkkitehtuurin kontekstissa 
Arkkitehtuuritasojaottelu sekä tasojen väliset suhteet ja säännöt muodostavat 
perustan tietoarkkitehtuuriin perustuvalle sovellusintegraatiolle. Sovellusinte-
graation ongelmakenttä havainnollistuu selvemmin suhteuttamalla alakohdas-
sa 2.2.4 esitetyt yhteistoiminnallisuuden tasot [Ouksel and Sheth, 1999] edellisessä 
luvussa esitettyyn kokonaisarkkitehtuuriin (Kuva 15). 
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Prosessi 1 Prosessi 2 Prosessi 3 Prosessi 4
Liiketoiminta-
arkkitehtuuri

Tieto-
arkkitehtuuri

Semanttinen

Sovellus-
arkkitehtuuri

Teknologia-
arkkitehtuuri

Tekninen

Käsite 2

Strukturaalinen

Käsite 1

Käsite 3

Käsite 4

Käsite 5

Syntaktinen

 

Kuva 15. Yksinkertaistettu kuva sovellusintegraation ongelmakentästä arkki-
tehtuuri- ja yhteistoiminnallisuustasojen suhteen. 

Kuvassa 15 esitetty asetelma on karkea yksinkertaistus sovellusintegraation 
ongelmakentästä, sillä todellisessa integraatiotilanteessa prosesseja, tietoele-
menttejä sekä järjestelmiä on tietysti paljon enemmän. Asetelma havainnollistaa 
kuitenkin hyvin sen, miten tietyt tietoelementit liittyvät tiettyihin prosesseihin, 
miten nämä elementit liittyvät sovelluksiin ja miten sovellukset liittyvät 
prosesseihin. Arkkitehtuurin yhteyteen tuodut yhteistoiminnallisuuden tasot 
havainnollistavat järjestelmien keskinäisen yhteisymmärryksen liittymistä 
kokonaisarkkitehtuurin osa-alueisiin. 

Tiedon semantiikka eli merkitys määräytyy tiedon kontekstin kautta, ts. 
semanttisen yhteistoiminnallisuuden tavoittelu on keino saavuttaa liiketoiminta-
arkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin välisen suhteen tasapainotila. Strukturaali-
nen yhteistoiminnallisuus on tietoarkkitehtuurin sisäistä tiedon eheyden ja 
yhtenäisyyden tavoittelua. Struktuuri määrittää tiedon rakenteen eli sen mitkä 
tietoalkiot muodostavat tietyn liiketoiminnan tarpeet tyydyttävän tietokokonai-
suuden ja miten eri alkiot liittyvät toisiinsa. Syntaksi yleismerkityksessään 
tarkoittaa lauseoppia ja tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan yhtenäistä tapaa 
esittää tietoarkkitehtuurin määrittämä tieto. Syntaktinen yhteistoiminnallisuus on 
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siis sopimus tieto- ja sovellusarkkitehtuurin välisestä suhteesta. Tekninen 
yhteistoiminnallisuus on puolestaan sovellus- ja teknologia-arkkitehtuurien 
välinen yhteisymmärrys siitä, miten eri sovellusten välinen vuorovaikutus 
tapahtuu teknisellä tasolla. 

Yritysarkkitehtuurilähestymistapa tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan kehittää 
organisaation toimintaa, sen tietojärjestelmiä sekä näiden välisiä suhteita. 
Arkkitehtuuriajattelu menettää kuitenkin merkityksensä, jos eri arkkitehtuuri-
tasojen erottelua ja niiden välisiä suhteita ei ymmärretä oikein. Vasconcelos et 
al. [2004b] mukaan on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää liiketoiminnan ja sitä 
palvelevan informaatioteknologian välinen suhde. Yritysarkkitehtuuri tulisi olla 
oikein määritelty ja sen tulisi huomioida kaikki relevantit organisaation tilat ja 
tarpeet. Erittäin tärkeätä olisi huomioida arkkitehtuuritasojen välisiin suhteisiin 
liittyvät säännöt ja pyrkiä näiden toteuttamiseen [ibid.]. Kaiken kaikkiaan 
arkkitehtuuri on hyvä silloin, kun sieltä ei ole enää mitään pois otettavaa – ei 
silloin kun sinne ei ole enää mitään lisättävää. 

Arkkitehtuuritasoerottelu osoittaa, että suppean, yhteen arkkitehtuuri-
tasoon nojaavan, lähestymistavan sijaan sovellusintegraatiota tulee tarkastella 
osana laajempaa kokonaisuutta. Järjestelmien integroiminen edellyttää selvyyt-
tä tietoon liittyvistä yhteistoiminnallisuuden kysymyksistä ja näiden ratkaise-
miseksi tarvitaan liiketoiminta-arkkitehtuurin tasolta lähtevää tuntemusta 
operatiivisesta toiminnasta. Liiketoiminta-, tieto- ja sovellusarkkitehtuuritasot 
kulkevat siis käsikkäin sovellusintegraatiossa. Lemahieu et al. [2003] esittävät-
kin, että sovellus- ja prosessi-integraatio kuuluvat kiinteästi yhteen: sovellusten 
onnistunut integrointi edellyttää, että sovellusten väliset liiketoimintaprosessit 
ovat ensin integroidut. He näkevätkin liiketoimintatapahtumat avainmekanis-
mina tietoon liittyvien yhteistoiminnallisuuskysymysten ratkaisijana. 

2.3.3. Arkkitehtuuriviitekehykset 
Yritysarkkitehtuurit auttavat organisaatioiden tietojärjestelmien suunnittelua ja 
toteuttamista, mutta ne ovat kuitenkin vain periaatteellisia kuvauksia siitä, 
miten liiketoiminta, tieto, sovellukset ja teknologia suhtautuvat toisiinsa. 
Johdonmukaisen ja yhtenäisen suunnittelun ja mallintamisen saavuttamiseksi 
tarvitaan taustalle lisäksi arkkitehtuuritasoja avaava viitekehys, metodologia sekä 
kehitysvälineet [Nagarajan et al., 1999]. Viitekehys määrittelee arkkitehtuuri-
tasoihin liittyvät näkökulmat [Whitman et al., 2001] ja sen rooli on avainasemas-
sa erityisesti kehitysprosessin kurinalaisuuden ja kontrollin saavuttamisessa 
[Zachmanin, 1987]. Lisäksi viitekehys auttaa suunnittelua tuomalla esiin 
suunnittelun kontekstit [McDavid, 1999]. 

McDavid [1999] määrittelee hyvän arkkitehtuuriviitekehyksen vaatimuksik-
si: 
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- ortogonaalisuus: viitekehyksen tulee tarjota joukko käsitteitä, jotka jakavat 
liiketoimintaan liittyvän tiedon tavalla, joka ei muodosta päällekkäi-
syyksiä; 

- kokonaisuus: viitekehyksen tarjoamien käsitteiden tulee kattaa koko on-
gelma-alue; 

- muistettavuus: viitekehyksen määrittämien käsitteiden tulee olla helposti 
muistettavia helpon kommunikoinnin takaamiseksi; 

- rikkaus: käsitteiden tulee olla sellaisia, että ne tarjoavat suunnittelun kan-
nalta relevantteja jatkoluokitteluja; 

- yleistettävyys: arkkitehtuurista ei ole hyötyä, jos se on spesifi tietylle koh-
dealueelle – sen täytyy olla yleistettävissä ja 

- tarkoituksenmukaisuus: käsitteiden tulisi olla todellisia liiketoiminnan kä-
sitteitä eikä informaatioteknologian rakenteita. 

Erilaisia organisaation kokonaisarkkitehtuurin kuvaavia viitekehyksiä on 
olemassa useita ja yksi yleisesti käytetyistä ja tutkimusteksteissä usein siteera-
tuista viitekehyksistä on Zachmanin viitekehys (Zachman Framework) [Zachman, 
1987] [Sowa and Zachman, 1992] (Kuva 16). 

 

Kuva 16. Zachmanin viitekehys [Sowa and Zachman, 1992]. 

Viitekehyksen rivit kuvaavat tietojärjestelmäkehitykseen liittyvät kuusi nä-
kökulmaa ja niihin liittyvät toimijat: 

- laajuus (engl. scope) (suunnittelija): määrittää suunniteltavan tietojärjes-
telmän ja sen vaatimusten laajuuden; 
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- liiketoimintamalli (engl. business model) (omistaja): esittää liiketoimintaan 
liittyvät entiteetit ja prosessit sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet; 

- systeemimalli (engl. system model) (suunnittelija): määrittää liiketoimin-
tamalliin perustuvat tietoelementit ja sovellusfunktiot; 

- teknologiamalli (engl. technology model) (toteuttaja): käsittää työkalut, 
teknologiat ja materiaalit fyysisen järjestelmän rakentamiseksi; 

- yksityiskohtaiset esitykset (engl. detailed representations) (alihankkija): esit-
tää yksittäiset järjestelmän moduulit, komponentit sekä niiden suhteet; ja 

- toimiva yritys (engl. functioning enterprise): esittää toimivan organisaati-
on toimintaa palvelevan tietojärjestelmäkokonaisuuden. 

Viitekehyksen sarakkeina on joukko kysymyksiä, joihin vastaamalla järjes-
telmäkokonaisuuden keskeiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi: 

- kuka: kuvaa ihmisten suhtautumista organisaatioon toimintaan, 

- milloin: ilmaisee aikaa tai tapahtumien välisiä suhteita, 

- miksi: määrittää organisaation toiminnan syyt, 

- mitä: määrittää eri perspektiiveihin liittyvät entiteetit, 

- kuinka: esittää eri perspektiiveihin liittyvät funktiot ja 

- missä: määrittää sijainnit ja niiden suhteet. 
Eri arkkitehtuuriviitekehyksissä on kysymys pääpiirteittäin samasta asiasta 

eli liiketoiminnan, tiedon, sovellusten sekä teknologian suhteuttamisesta 
toisiinsa. Viitekehysten eroavaisuudet syntyvät lähinnä niiden hieman toisis-
taan poikkeavista lähestymistavoista ja näkökulmista. Vaikka viitekehykset 
pyrkivätkin kattamaan koko yritysarkkitehtuurin sen kaikkine ulottuvuuksi-
neen, niin Zachman [1987] huomauttaa, ettei ole olemassa yhtä tiettyä arkkiteh-
tuuria, johon jokaisen organisaation tulisi pyrkiä – tavoitearkkitehtuuri riippuu 
aina organisaation omista tavoitteista ja päämääristä. Arkkitehtuuriviitekehystä 
ei siis tulisi käyttää orjallisesti sen kaikkien ulottuvuuksien kautta, vaan on 
tärkeää valita organisaation tarpeiden kannalta keskeiset näkökulmat, joihin 
suunnittelussa on tarvetta panostaa. Kaikkia arkkitehtuuriviitekehyksen 
näkökulmia ei siis aina tarvita eikä niitä ole järkevä ottaa mukaan kehitystyötä 
tarpeettomasti monimutkaistamaan [Whitman et al., 1998]. 

Yleisesti käytetyn Zachmanin viitekehyksen näkökulmat ja tarkastelutasot 
kattavat kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti koko organisaation toiminnan 
[Pant and Ravichandran, 2001]. Viitekehys soveltuu hyvin myös sovellusinte-
graation taustalle osoittaen integraatioon liittyvät näkökulmat ja niiden suhteet 
toisiinsa. Tutkimukseni aiheena oleva tietoarkkitehtuurilähtöinen sovellusinte-
graatio sijoittuu Zachmanin viitekehyksessä sarakkeiden osalta datan, toiminnan, 



 53 

verkoston, ihmisten, ajan ja motivaation lokeroihin sekä rivien osalta laajuuden, 
liiketoimintamallin ja systeemimallin näkökulmiin. 

Integraation laajuuden kannalta on oleellista ottaa kantaa kaikkiin viitekehyk-
sen sarakkeisiin eli kysymyksiin mitä, kuinka, missä, kuka, milloin sekä miksi. 
Näillä kysymyksillä tavoitellaan tässä yhteydessä liiketoiminnalle tärkeiden 
asioiden ja niihin liittyvien prosessien löytämistä. Laajuus-aspektilla otetaan siis 
kantaa toteutettavan integraation laajuuteen organisatorisen toiminnan kon-
tekstissa. Suuren organisaation tapauksessa ei ole välttämättä mielekästä 
huomioida heti koko toimintaa ja kaikkia sen prosesseja ja järjestelmiä, vaan on 
syytä tehdä jonkinlainen rajaus liiketoiminnallisten prioriteettien mukaan. 

Integraatio etenee määritellyn laajuuden puitteissa liiketoimintamallin myötä 
mitä- ja kuinka-sarakkeissa liiketoimintaan liittyvien entiteettien käsitteellisestä 
mallista prosessimalliin. Verkosto ilmaisee toiminnan sijainnit, ihmis-aspekti 
määrittelee toimijat, aika-aspekti toiminnan aikajänteen ja motivaatio-aspekti 
toiminnan taustalla olevat syyt. 

Viitekehyksen kolmannella rivillä eli loogisen kuvauksen luovassa systee-
mimalli-näkökulmassa edetään loogiseen tietomalliin ja sovellusarkkitehtuuriin. 
Verkosto-sarakkeessa otetaan kantaa järjestelmien hajautukseen, ihmis-
sarakkeessa toimijoihin, aika-sarakkeessa toiminnan aikajänteeseen sekä 
motivaatio-sarakkeessa toiminnan syihin. Järjestelmämallin kuvaukset antavat 
pohjan teknologiamallille ja järjestelmän toteutukselle, mutta nämä jatkovaiheet 
jäävät tässä tutkimuksessa valitettavasti tutkimusrajauksen ulkopuolelle. 

2.4. Sovellusintegraation mallintaminen ja ontologiat 

2.4.1. Sovellusintegraation mallintamisen lähtökohdat 
Yritysarkkitehtuuri ja sen taustalle valittu viitekehys pohjustavat sovellusinte-
graatiota määrittäen siihen liittyvät arkkitehtuuritasot ja niihin liittyvät näkö-
kulmat. Tämän tutkimuksen osalta suurin mielenkiinto kohdistuu nimenomaan 
tietoarkkitehtuuriin, mutta sitä ei kuitenkaan voi tarkastella irrallaan toiminnan, 
tiedon, järjestelmien ja teknologian muodostamasta kokonaisuudesta. 

Liiketoiminta-arkkitehtuuri määrittelee organisaation operatiivisen toiminnan 
rakenteen eli se kuvaa prosessitason toiminnan. Tietoarkkitehtuurin kannalta 
on oleellista tunnistaa mitkä liiketoiminta-arkkitehtuurin sisältämät prosessit 
tarvitsevat tietoresursseja ja mitkä prosessit tuottavat tietoa toisten prosessien 
käyttöön. Asetelma mahdollistaa prosessien välisten tietovirtojen sekä niiden 
sisällöt kuvaavan tietoarkkitehtuurin mallintamisen. 

Organisaation toiminnan ja sen tietotarpeiden mallintaminen ei ole sovel-
lusintegraation kannalta riittävää, vaan on tarkasteltava myös tieto- ja sovel-
lusarkkitehtuurin sekä liiketoiminta- ja sovellusarkkitehtuurin välisiä suhteita. 
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Liiketoiminta-arkkitehtuurin sisältämien prosessien suhde tietoarkkitehtuurin 
tietoihin varmistaa toiminnan kannalta oikean tiedon olemassa olon, mutta se ei 
vielä riitä kun pitäisi selvittää mitä tietoja integraation avulla on tarve siirtää 
mistäkin järjestelmästä toiseen. Tietoarkkitehtuurin tietojen ja sovellusarkkiteh-
tuurin sovellusten välinen suhde ilmaisee kunkin tiedon lähdejärjestelmän ja 
taas sovellusten ja liiketoimintaprosessien välinen suhde ilmaisee minkä 
järjestelmän kautta mitäkin tietoa tarjotaan prosesseissa toimiville loppukäyttä-
jille. Asetelma vastaa siis alakohdassa 2.3.1 esitettyjen arkkitehtuuritasojen 
välisten sääntöjen [Vasconcelos et al., 2004b] kuvaamaa tilannetta: sovellusinte-
graatiolla pyritään prosessien, tietojen ja sovellusten väliseen tasapainotilaan. 

Edellisessä kohdassa yritysarkkitehtuurin taustaviitekehykseksi esittämäni 
Zachmanin viitekehys [Sowa and Zachman, 1992] määrittää mallintamisessa 
huomioitavat näkökulmat, joista ovat tämän tutkimuksen kannalta relevantteja 
nimenomaan tietoon ja toimintaan liittyvät aspektit. Onkin selvä, että sovel-
lusintegraation mallintamiseen vaaditaan toimintaa kuvaavia prosessimallin-
tamisen menetelmiä ja kuvaustapoja sekä toisaalta myös tietoa ja sen rakennetta 
kuvaavia käsitteellisiä malleja. 

2.4.2. Prosessien ja niiden välisten tietovirtojen mallintaminen 
Karimaa [2001] määrittelee prosessin suoritukseksi tai tiettyihin resursseihin 
liittyväksi toimintosarjaksi, joka muuttaa panoksen tuotoiksi. Presley et al. 
[1993] tunnistavat kolme erilaista prosessityyppiä: 

1. prosessit voivat olla toiminnan suuntaa määrääviä eli ne muuntavat orga-
nisaation ulkopuolisia rajoituksia ja paineita toimintaa ohjaaviksi sisäi-
siksi rajoituksiksi, 

2. prosessit voivat hankkia ja asettaa saataville muiden prosessien tarvitsemia 
resursseja tai 

3. prosessit voivat käyttää resursseja tuottaakseen yrityksen kannalta toivottu-
ja lopputuotteita. 

Riippumatta siitä, millaisesta prosessista on kyse, on kaikille eri prosesseille 
tyypillistä se, että prosessilla on aina jokin alkutila ja syöte, joka saa aikaan 
lopputilan sekä prosessin lopputuloksen. Yritysarkkitehtuurin kohdalla on 
kysymys laajemmasta prosessijoukosta, jotka ovat sidoksissa toisiinsa määritel-
tyjen liiketoiminnallisten lopputulosten saavuttamiseksi. Yksi liiketoimintapro-
sessi on puolestaan joukko loogisesti toisiinsa sidoksissa olevia tehtäviä, joita 
suoritetaan määriteltyjen liiketoiminnallisten lopputulosten saavuttamiseksi 
[Davenport and Short, 1990]. 

Prosessien määrittelemistä voidaan tarkastella myös Davenportin ja Shortin 
[1990] esittämän kolmen prosessidimension valossa: 
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- Entiteetit: prosessit tapahtuvat organisatoristen entiteettien välillä. Ky-
seessä voi olla interorganisatorisia, interfunktionaalisia tai interpersoo-
nallisia prosesseja; 

- Objektit: prosessit tuottavat tuloksinaan manipuloituja objekteja, jotka 
voivat olla fyysisiä tai tieto-objekteja; sekä 

- Aktiviteetit: Prosessit voivat olla operatiivisen toiminnan prosesseja tai ne 
voivat liittyä organisaation johtamiseen. 

Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat prosessit ovat sekä resursse-
ja tarjoavat että niitä käyttävät prosessit. Entiteettien ja aktiviteettien suhteen 
niissä voi olla kysymys millaisesta prosessista tahansa, mutta objektien suhteen 
ovat integraation kannalta relevantteja vain tieto-objekteihin liittyvät prosessit. 
Tässä tutkimuksessa huomio pitäisi siis kiinnittyä siihen, miten nämä tietopro-
sessit löydetään. 

Prosessien mallintamista voi lähestyä erilaisista näkökulmista. Feurer et al. 
[2000] esittävät neljä erilaista prosessien mallintamisen tyyppiä: 

- Funktionaalinen: mitä aktiviteetit suorittavat ja mitä tietovirtoja niihin 
kohdistuu; 

- Behavioristinen: aktiviteetteihin liittyvät aikataulut, sekvenssit, iteraatiot, 
ym. ajalliset ehdot ja rajoitteet; 

- Organisatorinen: missä ja kenen toimesta aktiviteetit suoritetaan; sekä 

- Tiedollinen: prosessien tuottamat tai muokkaamat entiteetit sekä niiden 
rakenteet (dokumentit, tieto, artefaktit, tuotteet). 

Feurer et al. [2000] ovat analysoineet prosessimallintamisen eri menetelmiä 
mallintamisen lajien näkökulmasta ja he erittelevät eri menetelmien sopivuutta 
erilaisiin tarkoituksiin (Kuva 17). 
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Kuva 17. Liiketoimintaprosessien mallintamisen taksonomia 
[Feurer et al., 2000]. 

Tämän tutkimuksen kohdalla mielenkiinto Feurer et al. [2000] esittämässä 
prosessimallintamisen menetelmien luokittelussa kohdistuu nimenomaan 
funktionaaliseen sekä tiedolliseen mallintamiseen. Sovellusintegraation ja siihen 
liittyvien yritysarkkitehtuurin tasojen kannalta kiinnostavinta on prosessien 
funktionaalinen toiminta sekä toisaalta, toimintaan liittyvä tiedollinen perspektiivi 
eli prosessien välisten tietovirtojen sisällöt. 

Luokittelun toinen dimensio esittää mallintamisvälineiden soveltuvuutta 
erilaisiin tarkoituksiin. Tässä ulottuvuudessa on kysymys prosessien ymmärtämi-
sestä ja kommunikaation helpottamisesta, mutta toisaalta integraatioon vaadittava 
mallinnus voi tarjota paljon suuremmatkin hyödyt: prosessimalleja voidaan 
hyödyntää prosessien tehostamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tätä kehit-
tämissuuntausta tukee Bhattin [2000] väite, jonka mukaan integraatio on itse 
asiassa alkusysäys laajemmalle prosessien parantamiselle ja asiakaskeskeisyy-
den kehittämiselle. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kyse 
prosessien uudelleen organisoinnista, vaan mallinnuksella tavoitellaan etupääs-
sä integraation kannalta välttämätöntä liiketoiminnan ymmärtämistä. 

Olen korostanut mallinnusmenetelmien luokittelua esittävään kuvaan tä-
män tutkimuksen kannalta keskeiset dimensiot sekä näihin selvästi sopivat 
kuvaustavat. Funktionaalisen näkökulman mallintamiseen käytän tutkimukses-
sani IDEF0-kuvaustapaa (Integration Definition for Function Modeling), proses-
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sien välisiä tietovirtoja mallinnan DFD-kaavioilla (Data Flow Diagram) ja 
tietovirtojen sisältöjä puolestaan ER-mallilla (Entity-Relationship). Menetelmien 
valintaan johtivat edellä esitetyn luokittelun lisäksi käytettävissäni olleet 
mallinnustyökalut. Lisäksi IDEF0- ja DFD-kuvausten valintaa puoltaviksi 
eduiksi on nähtävissä niiden yksinkertaisuus, joka auttaa prosessimallintami-
seen perehtymättömiäkin ymmärtämään kuvauksia [Dalal et al., 2004]. 

IDEF0-menetelmä on organisaation toimintaa funktionaalisesta näkökulmas-
ta kuvaava mallinnustapa [NIST, 1993]. Malli perustuu periaatteiltaan edellä 
esitettyihin prosessien määritelmiin: siinä prosesseihin liittyy aina alkusyöte tai 
-sysäys (engl. input) sekä prosessin lopputulos (engl. output). Näiden lisäksi 
prosesseihin voi kohdistua myös ohjaustoimenpiteitä (engl. control) sekä toimin-
taan vaikuttavia muita ulkoisia tekijöitä ja prosessin suorittamiseen vaadittavia 
resursseja ja mekanismeja (engl. mechanism). Prosesseihin vaikuttavat tekijät 
erottuvat toisistaan niiden piirtosuunnan perusteella, mikä havainnollistuu 
kuvasta 18. 

 

Kuva 18. IDEF0-kuvaustavan mukainen prosessi [NIST, 1993]. 

Prosessikuvausmenetelmät eivät tyypillisesti ota kantaa tiedon ja tietojärjes-
telmien käyttöön prosesseissa. Prosessimalli kuvaa organisaation prosesseja 
riippumatta siitä onko niissä kysymys tietojenkäsittelystä vai tyypillisestä 
fyysistä tuotetta valmistavista tuotantoprosesseista. Tietojärjestelmäkehityksen 
ja sovellusintegraation kannalta huomio kiinnittyy kuitenkin nimenomaan 
organisaation tietojenkäsittelyprosesseihin, joiden löytäminen tapahtuu varsi-
naisen prosessimallin avulla. Organisaation prosessitason tietojenkäsittelyn 
kuvaamiseen tarvitaan siis oma kuvausmenetelmänsä, joka tämän tutkimuksen 
tapauksessa on DFD- eli tietovirtakaaviokuvaus [Gane and Sarson, 1979] (Kuva 
19). 
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Kuva 19. Tietovirtakaavion esitystapa. 

DFD-kaavio erottaa tiedon muista organisaation prosessivirroista ja se kuvaa 
organisaation tiedon kulkua kolmen peruskomponentin avulla. Malli rakentuu 
rajatun systeemin ulkopuolisina elementteinä toimivista rajapinnoista, tietoa 
käyttävistä ja sitä tuottavista prosesseista sekä tietovarastoista, jotka kuvaavat 
tiedon säilytyspaikkoja kuten sovelluksia, tietokantoja tai laajempia tietojärjes-
telmiä. Tieto liikkuu eri elementtien välillä tiettyjen eheyssääntöjen puitteissa. 
Liikkuminen perustuu siihen faktaan, että prosesseilla on aina jokin alkusyöte 
sekä lopputulos, joka ohjataan toiselle prosessille, tietovarastoon tai ulkoiselle 
rajapinnalle. Lisäksi tietovarasto ei voi koskaan olla tietovirran lopullinen pää, 
vaan kaikella tuotetulla tiedolla tulee olla aina käyttäjänsä. 

Tutkimuksessa käytettävän tietovirtakuvaustavan huono puoli on sen ky-
vyttömyys esittää prosessien ja tietovirtojen keskinäisen ajoitus eli toiminnan 
kronologisuus. Samoja järjestelmiä saatetaan käyttää eri prosesseissa ja toiminnan 
eri vaiheissa, minkä vuoksi kaavioihin syntyy kronologiasta poikkeavia, 
takaisin päin vieviä, tietovirtoja. Kronologian säilyttäminen olisi kuvauksissa 
jossain määrin mahdollista, mutta se paisuttaisi kaavioiden kokoa tarpeetto-
masti. Tietovirtakaaviot eivät siis itsessään kuvaa toiminnan ajoitusta, mutta 
tätä aukkoa paikkaavat tietovirtamallintamisen pohjaksi laaditut prosessikaavi-
ot, joissa toiminnan kronologisuus on helpommin ilmaistavissa. 

2.4.3. Tietomallintaminen 
Prosessi- ja tietovirtamallinnus tarjoavat tien koko sovellusintegraatiokentän 
ytimeen eli tietoon ja siihen liittyviin ongelmakohtiin. Prosessimallinnuksen 
tuloksena saadut tietovirtakaaviot toimivat pohjana varsinaiselle tietomallin-
nukselle, jossa tietovirtojen sisältöjä puretaan auki tarkemmiksi kuvauksiksi. 
Luodut tietomallit mahdollistavat käsitteiden ja tietosisältöjen tarkemman 
analyysin ja siten tietoon liittyvien ongelmien ja epäselvyyksien ratkaisemisen. 

Sovellusintegraatioon liittyvien semanttisten ongelmien selvittämiseksi tar-
vitaan käsitteisiin ja niiden merkityksiin erikoistunut tietomallintamisen 
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lähestymistapa, käsitteellinen mallintaminen, jossa on kysymys kohdealueen 
tiedon kuvaamisesta järjestelmien ja sovellusten toteutuksesta riippumattomal-
la tavalla [Wand et al., 1995]. Järjestelmäriippumaton tarkastelukulma korostaa 
myös aiemmin esittämääni arkkitehtuuritasojaottelua ja sen mukaista tietoark-
kitehtuurin itsenäisyyttä. 

Kangassalo [2000] määrittelee käsitteellisen mallintamisen prosessiksi, joka: 

- luo, tunnistaa tai etsii tietojärjestelmän kohdealueen kuvaavat relevantit 
käsitteet ja käsitteelliset mallit sekä 

- konstruoi tai valitsee kohdealueen puitteissa tietojärjestelmään sisälty-
vän relevantin käsitteellisen tietosisällön. 

Kangassalon kanssa samankaltaisella linjalla on myös Weber [2003], joka 
määrittelee käsitteellisen mallintamisen tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon 
aktiviteetiksi, jossa luodaan semanttinen esitys valitusta reaalimaailman 
kohdealueesta. Käsitteellisen mallintamisen ajatuksena on löytää ja määritellä 
tietojärjestelmiin liittyvät tiedot ja käsitteet. Luotu käsitteellinen malli kuvaa 
halutun tietojärjestelmän tietosisällön, jonka pohjalta suunnitellaan varsinainen 
toteutettava tietojärjestelmä. Tätä asetelmaa havainnollistaa kuva 20. 

 

Kuva 20. Käsitteellisen mallin rooli tietojärjestelmäkehityksessä esitettyjen 
arkkitehtuuritasojen suhteen, mukaillen Wand et al. [1995]. 

Wandin ja Weberin [1995] mukaan tietojärjestelmässä on lähtökohtaisesti 
kysymys tietystä reaalimaailman systeemin esitystavasta. Järjestelmän ja sen 
kuvauksen hyvyyden ratkaisee se, miten hyvin luotu kuvaus ja järjestelmä 
vastaavat reaalimaailman tilaa [Weber, 2003]. Jotta tietojärjestelmä palvelisi 
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hyvin käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeita, tulee sen vastata mahdollisimman 
hyvin koettua reaalimaailman tietojenkäsittelytarvetta. Tietojärjestelmää 
kuvaava esitys on siis hyvä silloin, kun se tarjoaa parhaan mahdollisen merki-
tyksen reaalimaailman ilmiölle, jota se kuvaa. Järjestelmiä luovat ja niitä 
käyttävät ihmiset, joten hyvyyden ratkaisee viimekädessä se, miten hyvin 
ihmisten tulkinta vastaa todellista mallinnettua ilmiötä [ibid.]. 

Käsitteellinen mallintaminen toimii ihmisten välineenä reaalimaailman il-
miöiden ja sitä kautta tietojärjestelmien käsitesisältöjen kuvauksessa, mutta 
mahdollisimman hyvän reaalimaailman ilmiön kuvauksen saavuttamiseksi 
tarvitaan selkeitä sopimuksia mallintamisen perustasta eli tavasta katsoa 
maailmaa. Käsitteellisen mallintamisen ydinongelmana on siis se, miten malliin 
saadaan vangittua mahdollisimman kattava ja hyvä kuva mallintamisen 
kohteena olevasta reaalimaailman ilmiöstä. 

Käsitteellisen mallintamisen teoriaperusta pohjautuu pitkälti kognitiotietee-
seen ja psykologiaan, sillä ihminen on keskeinen toimija mallintamisessa ja 
mallien tulkitsemisessa. Mallit saavat merkityksensä nimenomaan ihmisten 
käsitysten ja olettamusten kautta. 

Erilaisia käsitteellisen mallintamisen menetelmiä ja kuvauskieliä on olemas-
sa useita. Yksi yleisesti käytetty kuvausmenetelmä on relaatiomalli [Codd, 1970], 
jonka periaatteisiin pohjautuvat mm. nykyiset relaatiotietokannat. Relaatiomallin 
ajatuksena on kuvata tieto tietoelementteinä sekä niiden välisinä suhteina. Kukin 
elementti puolestaan rakentuu joukosta kyseisen elementin määritteleviä 
attribuutteja. Malli tarjoaa luonnollisen tavan tiedon kuvaamiselle, ja analysoi-
malla tietoelementtien välisiä suhteita voidaan vähentää tiedon epäjohdonmu-
kaisuutta sekä parantaa riippumattomuutta järjestelmistä [Codd, 1970]. 

Alkuperäinen relaatiomalli on periaatteellinen tiedon tallennukseen liittyvä 
ratkaisu, jota Chen [1976] on kehittänyt eteenpäin muodostamalla relaatioajatte-
luun perustuvan ER-mallin (Entity-Relationship Model). ER-malli rakentuu 
relaatiomallin ajattelulle, jossa tieto kuvataan attribuuteista rakentuvina 
entiteetteinä ja niiden välisinä suhteina. Varsinaiseen relaatiomalliin verrattuna 
ER-mallin etu on sen tarjoama helposti ymmärrettävä graafinen ilmaisutapa 
(Kuva 21). 

 

Kuva 21. Esimerkki tutkimuksessa käytetystä ER-mallin esitystavasta: käsite 1 
liittyy käsite 2:een 0 – n kertaa.  
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Chen [1976] määrittelee neljä loogista tiedon näkökulmaa ja näitä vastaavat 
ER-mallin komponentit: 

- Taso 1: entiteetteihin ja suhteisiin liittyvä tieto (entiteetit, entiteettijoukot, 
relaatiot, relaatiojoukot, attribuutit, arvot, arvojoukot, roolit), 

- Taso 2: tiedon struktuuri (relaatiot), 

- Taso 3: saantipolusta riippumaton datastruktuuri (tietokantataulu) ja 

- Taso 4: saantipolkusidonnainen datastruktuuri. 
ER-malli kattaa esitetyistä tasoista vain kohdat 1 ja 2, mutta se on riittävä 

tämän tutkimuksen ja sovellusintegraation kannalta katsottuna. Entiteetteihin ja 
suhteisiin liittyvällä tiedolla voidaan selkeyttää sovellusintegraation edellyttä-
mää tiedon semantiikkaa ja saavuttaa järjestelmien välinen semanttinen 
yhteistoiminnallisuus. ER-malliin liittyvien relaatioiden avulla voidaan puoles-
taan ratkoa tiedon rakenteeseen liittyviä ongelmia ja saavuttaa strukturaalinen 
yhteistoiminnallisuus. Näiden tasojen huomiointi on nähtävissä ER-mallin 
erityisiksi vahvuuksiksi [Chen, 1976]. 

Käsitteellisen mallin luonti ja sen käyttö tiedollisten ongelmien ratkaisemi-
seen ei ole yksinkertaista, sillä ihmislähtöiseen tarkasteluun liittyy aina näkö-
kulma- ja tulkintaeroja. Proper ja Hoppenbrouwer [2004] esittävät useita tähän 
liittyviä ongelmakohtia: 

- eri ihmiset käyttävät (vähän) erilaisia termejä samoista entiteeteis-
tä/suhteista samoissa tilanteissa (tai kohdealueissa); 

- sama ihminen saattaa käyttää (vähän) eri termejä samoista entiteeteis-
tä/suhteista eri tilanteissa (tai kohdealueissa); 

- sama kohdealue voidaan kuvata useilla erilaisilla tavoilla; 

- termit voivat tarkoittaa useampaa kuin yhtä asiaa tai useat termit voivat 
merkitä samaa asiaa; 

- ihmiset tarvitsevat kontekstuaalista tietoa kohdealueesta tai kohdealu-
eessa sanottujen asioiden tulkitsemiseksi oikein; sekä 

- kohdealueen muuttuessa myös termeillä on tapana muuttua sen mukana 
– ja kohdealueet tunnetusti muuttuvat. 

Käsitteelliset mallit eivät ratkaise yksistään tiedon ja sovellusintegraation 
ongelmia, vaan varsinainen ratkaisu piilee mallien tuottamiseksi suoritettavissa 
aktiviteeteissa, mallien tulkinnassa sekä mallien avulla sidosryhmien kanssa 
käydyssä kommunikaatiossa. Yksi malli edustaa yhtä näkemystä mallinnuksen 
kohteena olleesta reaalimaailman ilmiöstä ja yhteisymmärryksen saavuttami-
seksi tulkinnoista pitää keskustella. 
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Tiedon semantiikka ja rakenne ovat sovellusintegraation ongelmakohtia, 
joihin ei voida tarttua järkevällä tavalla teknisiä lähestymistapoja käyttäen. 
Semantiikka määräytyy tiedon kontekstin perusteella, mikä edellyttää ihmisten 
mukana oloa oikeiden merkitysten luojina. Käsitteelliset mallit tarjoavat tässä 
mielessä hyvän ratkaisun semanttisten ja rakenteellisten näkökulmien huomi-
oon ottamiseen, sillä kuvausmenetelmät, kuten ER-malli, sisältävät rakenteen 
näiden asioiden huomioimiseksi. Lisäksi yksi käsitteellisten mallien etu on 
niiden helppotajuisuus, jonka ansiosta ne toimivat erinomaisesti tiedollisten 
ongelmien ratkaisuun vaadittavan kommunikoinnin apuvälineinä [Elmasri and 
Navathe, 2000]. 

ER-malli tarjoaa mahdollisuuden tiedon kuvaamiseen eri sidosryhmien nä-
kökulmasta sekä näiden kuvausten keskinäiseen normalisointiin [Chrisman and 
Beccue, 1986]. Sovellusintegraation tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että 
toisiinsa linkittyviä eri kohdealueita kuvaavia malleja yhdistetään ja samalla 
ratkaistaan niiden keskinäisiä ristiriitoja. Semanttiset ja rakenteelliset ongelma-
kohdat tulevat siis esiin mallien eroavaisuuksina ja yhteensopimattomuuksina.  

2.4.4. Ontologiateoria 
Yksi keskeinen ihmislähtöinen käsitteellisen mallintamisen teoriaperustanäke-
mys on ontologioihin, luokitteluteoriaan (engl. classification theory) sekä puhe-
toiminta -teoriaan (engl. speech act theory) pohjautuva ajattelutapa [Wand et al., 
1995]. 

Ontologiateoriat antavat yleispohjan reaalimaailman rakenteille ja dynamii-
kalle eli ne tarjoavat linssin, jonka läpi maailmaa tarkastellaan auttaen näin 
mallinnettavien ilmiöiden ymmärtämistä. Käsitteellisen mallintamisen avulla 
tuotetut mallit eivät vastaa suoraan todellisuutta, vaan mallit perustuvat 
ihmisten käsityksiin todellisuudesta sekä kohdealuetta koskevaan tietämyk-
seen. Kategorioita ja luokitteluja käsittelevä luokitteluteoria muodostaa perustan 
reaalimaailman ilmiötä kuvaavien käsitteiden muodostamiselle. Malleissa 
muodostetut käsitteet ja kategoriat pyrkivät heijastamaan mallinnettua reaali-
maailman ilmiötä. Puhe-toiminta -teorian rooli on puolestaan kommunikaatiotoimi-
en luokittelu perustuen toimiin liittyviin tarkoituksiin ja mahdollisiin 
vaikutuksiin, ts. puhe-toiminta -teoria tarjoaa ratkaisuja tietojärjestelmiin 
sisältyvien interaktioiden mallintamiseksi. 

Käsitteellisen mallintamisen teoriaperusta on laaja ja monimutkainen on-
gelmakenttä, joka ei kuulu suoranaisesti tämän tutkimuksen ydinaiheeseen eli 
sovellusintegraatioon. Aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta on olemassa run-
saasti ja tarkempaa käsittelyä siitä tarjoavat mm. Wand et al. [1995]. 

Laajemman käsitteellisen mallintamisen taustateoriatarkastelun sijaan on 
tässä tutkimuksessa syytä paneutua tarkemmin ontologiateoriaan, joka on tämän 
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tutkimuksen kannalta oleellinen asia kahdesta syystä: ensinnäkin ER-mallin 
tarjoama esitystapaontologia antaa mahdollisuuden integraatiossa ilmenevien 
tiedollisten ongelmakohtien selvittelyyn ja toiseksi, sovellusintegraation 
ontologia taas määrittelee keskeiset integraation käsitteet ja niiden väliset 
suhteet antaen pohjan integraatiometodin kehittämiseen. 

Ontologia-käsite on ilmaantunut viime vuosien aikana tietojärjestelmäsuun-
nittelututkimuksen keskeiseen käsitteistöön, mutta sen juuret ovat syvällä 
filosofiassa [Guarino, 1998]. Filosofisessa merkityksessään ontologialla tarkoite-
taan olemassaolon teoriaa, mutta tietojärjestelmien kontekstissa se ymmärre-
tään hieman toisella tavalla [Kangassalo, 2000]. Ontologian merkitys on 
kiistaton, mutta sen tarkasta määritelmästä ei ole kuitenkaan yhteisymmärrystä 
[Guarino and Giaretta, 1995]. 

Ontologialla viitataan kirjallisuudessa yleisimmin Gruberin [1995] esittä-
mään määritelmään, jossa ontologia ymmärretään käsitteellistämisen spesifikaa-
tiona, mutta se – kuten eivät muutkaan määritelmät – ei avaa helposti ontologia-
ajattelun ideaa. Ajatusta selvittää jossain määrin Guarinon [1998] esittämä 
määritelmä, jossa ontologia nähdään formaalin kielen ilmaisut niiden aiottuihin 
merkityksiin sitovaksi loogiseksi teoriaksi. Ontologiassa on siis kysymys 
mekanismista, jolla pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys käsitteiden merki-
tyksistä [Staab and Schnurr, 1999]. 

Ontologiat voidaan luokitella käsitteellistämistavan mukaan neljään luok-
kaan [Heijst et al., 1997]: 

- Sovellusontologiat (engl. application ontologies): käsittävät kaikki määri-
telmät, jotka vaaditaan tietyn sovelluksen sisältämän tiedon mallintami-
seksi; 

- Kohdealueontologiat (engl. domain ontologies): määrittävät rajoitukset 
tietyn kohdealueen tiedon rakenteelle ja sisällölle; 

- Yleiset ontologiat (engl. generic ontologies): ovat kuten kohdealueontolo-
giat, mutta yleistettävissä useille eri sovellusalueille; ja 

- Esitystapaontologiat (engl. representation ontologies): ilmaisevat esitysta-
van viitekehyksen, jonka puitteissa tietoa voidaan esittää. 

Yksi konkreettinen esimerkki ontologia-ajattelun tarpeellisuudesta on ih-
misten välinen kommunikaatio: samoista käsitteistä käytetään eri termejä, 
samat termit yhdistetään eri reaalimaailman objekteihin – ihmiset ymmärtävät 
asioita hieman eri tavoin. Tietojärjestelmät ovat ihmisten suunnittelemia ja jos 
kommunikaatiossa ei voi olla varma sanoman oikeasta perillemenosta, niin 
miten tietojärjestelmienkään tietosisällöt voisivat olla yhteneviä ja samoissa 
merkityksissä luotuja [Kangassalo, 1999]. Kangassalon [ibid.] mukaan tietojär-
jestelmäsuunnittelussa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota käsitteiden 
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merkityksiin ja suunnittelu pitäisi perustua nimenomaan käsitteellisiin sisältöi-
hin, ei tietovirtoihin. 

Ontologian ajatuksena on selkeyttää käsitteiden käyttöä ja edesauttaa ihmis-
ten välistä ymmärrystä määrittämällä perusrakenteet, joiden puitteissa keski-
näisessä kommunikaatiossa voidaan toimia. Eri kielillä on omat ontologiansa, 
jotka määräävät kieliopin ja sen mukaisen kielen käyttäytymisen. Tietojärjes-
telmäsuunnittelun maailmassa ontologioita ovat esimerkiksi kuvausmenetelmi-
en rakenteet, kuten ER-mallin kohde-ominaisuus-suhde −rakenne. ER-malli 
onkin yksi esimerkki esitystapaontologiasta. 

Guarino ja Welty [2000] esittävät joukon metaominaisuuksia, joille ontologiat 
rakentuvat. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat identiteetti, kokonaisuus, ydinolemus 
sekä riippuvuus. Identiteetti liittyy instanssien välisen yksilöllisyyden ongelmaan 
eli siihen mikä erottaa instanssit toisistaan. Kokonaisuudessa on kysymys yhden 
kokonaisen instanssin ominaisuuksien määrittelystä eli mitä ominaisuuksia 
instanssilla tulee olla, jotta se on ehyt ja vastaa merkitystään. Ydinolemus liittyy 
siihen, mitä ominaisuuksia tietyn kohteen kaikilla instansseilla on tai ei ole ja 
riippuvuudessa on puolestaan kysymys siitä voiko toinen instanssi olla olemassa 
ilman toista. 

Sovellusintegraation kannalta ontologia-ajattelu on tärkeä kahdesta syystä: 
ensinnäkin, sillä on käsitteellisen mallintamisen ja esitystapaontologioiden 
kautta vahva rooli tietoarkkitehtuurin selkeyttämisessä ja toiseksi, muodosta-
malla sovellusintegraation ontologia voidaan varmistua integraation keskeisten 
piirteiden huomioimisesta osana integraatioprosessia. 

Tietoarkkitehtuurin merkitys osana integraatiota on varmistaa tiedon eheys 
ja oikea merkitys organisaatiolle, mutta se ei ole mahdollista ilman tarkempaa 
käsitteiden analyysiä. Tietoarkkitehtuurin selkeyttämiseksi tarvitaan selkeä 
käsitteet ja niiden suhteet kuvaava ilmaisutapa, jonka perustana on jokin 
esitystapaontologia. Tässä tutkimuksessa kuvausmenetelmänä käytetään ER-
mallia, jonka tarjoama ontologia on riittävä käsitteiden välisten epäkohtien 
selvittämiseksi. ER-mallin formalismin avulla pyritään käsiteanalyysissä 
soveltamaan Guarinon ja Weltyn [2000] esittämiä metaominaisuuksia, jotka 
edesauttavat yhteisymmärryksen saavuttamista tiedon merkitysten suhteen. 

2.5. Integraatio prosessina 
Tutkielman aiemmat kohdat tuovat esiin monia sovellusintegraation keskeisiä 
piirteitä, ulottuvuuksia ja tasoja, jotka antavat suuntaviivoja varsinaisessa 
integrointityössä huomioonotettavista seikoista. Aikaisemman määritelmäni 
mukaan sovellusintegraatiossa on kysymys yhteistoiminnallisuuden kehittä-
misprosessista, mutta mitä tähän prosessiin itse asiassa kuuluu ja mitä toimia 
siinä suoritetaan? 
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Alakohdassa 2.4.2 esitetyn prosessiajattelun mukaan prosessilla on aina jo-
kin lähtötilanne ja alkusysäys tai -syöte, josta suoritus saa alkunsa, sekä jokin 
lopputulos, jonka prosessi tuottaa. Integraatioprosessin kannalta asetelman 
lähtökohtana on kohdeorganisaation ja sen tietojärjestelmien nykytila. Prosessi 
ei tietenkään käynnisty tyhjästä, vaan sen laukaisevana tekijänä on integraa-
tiotarve, jonka taustalla on joukko alakohdassa 2.2.2 esitettyjä sovellusintegraa-
tion vaikuttimia. Onnistuneen integraatioprosessin lopputuloksena saavutetaan 
sovellusten yhteistoiminnallisuuden paranemista, mutta epäonnistuneessa 
tapauksessa lopputulos saattaa kuitenkin olla jotakin aivan muuta. 

Onnistumisen edesauttamiseksi on integraatioprosessissa syytä panostaa 
epävarmuus- ja riskitekijöiden vähentämiseen sekä huomioida mahdollisim-
man hyvin sovellusintegraation eri aspektit. Näitä integraation läpivientiin 
liittyviä haaste- ja ongelmakohtia esitin jo alakohdassa 2.2.5. Käytännössä 
tietoisuus mahdollisista ongelmakohdista ei aina riitä, vaan on turvallisempaa 
pohjata toiminta näitä asioita huomioivaan toimintamalliin tai metodiin. Sovel-
lusintegraation kohdalla toimintamallin tulisi opastaa, miten integraatiopisteet 
löytyvät ja mitä tietoa mistäkin järjestelmästä siirretään. Lisäksi metodin avulla 
on varmistuttava siitä, että tiedon semantiikka ja rakenne vastaavat haluttua. 

Yksi harvoista esitetyistä integraation läpivientiä ohjaavista toimintamalleis-
ta on Linthicumin [1999] kahteentoista askeleeseen perustuva integraatiometodi, 
joka rakentuu seuraavista kohdista: 

1. Ongelman kohdealue: integraatioon liittyvien vaatimusten keruu kohde-
alueelta; 

2. Tiedon sijainti: selvitetään tietojen sijainnit järjestelmissä; 

3. Organisaation prosessit: selvitetään organisaation prosessit ja niihin liitty-
vät tiedot; 

4. Sovellusrajapinnat: sovellusten liitäntämahdollisuuksien selvittäminen; 

5. Liiketoimintatapahtumat: tunnistetaan järjestelmien käyttöön liittyvät 
käyttötapaukset; 

6. Tiedon muunnosskenaariot: etsitään mahdolliset tiedon muuttumiseen 
johtavat käyttöskenaariot; 

7. Tiedon yhdistäminen: kartoitetaan tarvittavat järjestelmien väliset tietovir-
rat; 

8. Teknologia: sovellusintegraation tekninen toteutus; 

9. Testaus: integraatiototeutuksen testaus; 

10. Tehokkuus: toteutuksen testauksen jälkeen voidaan keskittyä tehokkuu-
den tavoitteluun; 
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11. Hyödyt: saavutettujen integraatiohyötyjen määrittely; ja 

12. Ylläpito: integraation ylläpitoproseduurien luominen. 
Linthicumin esittämä sovellusintegraation vaiheistus on suurpiirteinen eikä 

se tarjoa perusteellista integraation läpivientiä ohjaavaa mallia. Mallin suurin 
heikkous on se, etteivät esitetyt integraatioaskeleet puutu lainkaan tietoon 
liittyviin ongelmakohtiin, jotka ovat kuitenkin yksi keskeisistä integraatioon 
pakottavista syistä. Tästä syystä Linthicumin malli ei siis sovellu pohjaksi tässä 
tutkimuksessa käsiteltävään tietoarkkitehtuurilähtöiseen integraatioajatteluun. 

Toinen kirjallisuudessa esitetty toimintamalli on Mykkänen et al. [2003] esit-
tämä integraatioprosessi, jonka lopputuloksena tuotetaan integraation toteu-
tusmäärittely (Kuva 22). Mallin mukaan integraation vaiheet ovat osittain 
rinnakkaisia ja toisaalta kyse ei myöskään ole suoraviivaisesti kohti määrittelyä 
etenevästä prosessista, vaan halutun lopputuloksen saavuttaminen voi edellyt-
tää iterointia. 

1. Mitä: integraation
kohdealueen mallintaminen

2. Missä:
Sovellusarkkitehtuurin

tutkiminen

3. Kuinka: Teknisen
infrastruktuurin tutkiminen

4. Kuinka: Funktionaalisten
rajapintojen tunnistaminen
ja niiden tyyppien valinta

5. Kuinka:
Integraatioteknologian

valinta

6. Kuinka: Teknisten
rajapintojen määrittely

7. Kuinka:
Integraatiotyökalujen ja -

tuotteiden valinta

Integraatiovaatimukset
Nykyisten sovellusten
toiminnallisuus Sovellusarkkitehtuuri Sovellusinfrastruktuuri

Funktionaaliset
integraatiopisteet
Semanttiset
välitysvaatimukset

Funktionaaliset ja
semanttiset
standardit

Sovellus-
arkkitehtuurin
integraatiopisteet

Nykyinen
sovellus-
infrastruktuuri

Teknologianeutraalit
funktionaaliset
rajapinnat
Rajapintojen
semanttiset sovittelut

Uusi sovellusarkkitehtuuri
Integraatioteknologiat

Teknologiaspesifit
funktionaaliset rajapinnat

Tekniset
standardit

Uudet metodit,
työkalut ja
teknologiat

Iterointi, validointi
M

ää
ri

tte
ly

Integraation
profiilimääritys

 

Kuva 22. Sovellusintegraatioprosessin inkrementaaliset vaiheet ja niiden 
riippuvuussuhteet [Mykkänen et al., 2003]. 

Mykkänen et al. [2003] esittämä sovellusintegraation toimintamalli ei sovi 
sellaisenaan tässä tutkimuksessa tarkasteltavaan integraation näkökulmaan, 
sillä toimintamallin lähtökohtana toimii sovellusarkkitehtuuri ja sovellusten 
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toiminnallisuus määritellyssä kontekstissa, ei tietoarkkitehtuuri. Mallissa 
integraatiopisteet löydetään sovellusarkkitehtuurin kautta eikä prosesseihin 
liittyviä tietoja analysoimalla. 

Esitettyjen integraatiometodien lisäksi eri tutkijat ovat esittäneet myös sup-
peampia näkemyksiä integroinnissa huomioonotettavista seikoista ja integraa-
tioprosessin sisällöstä. Johannesson et al. [2000] erittelevät kolme keskeistä 
aktiviteettia, jotka heidän mukaansa tulisi sisällyttää integraatiometodologiaan: 

- Tiedon ymmärtäminen: Integraation tulisi alkaa organisaation tiedon kar-
toituksella eli olemassa olevien tietokantojen ja niiden sisältöjen selvit-
tämisellä. Kerätyn tiedon perusteella luodaan organisaation tietomalli. 

- Prosessien ymmärtäminen: Tunnistetaan organisaation prosessit ja luodaan 
ne kuvaava liiketoimintamalli. Malli kuvaa prosessit sekä niiden käyt-
tämät järjestelmät ja teknologiat. 

- Prosessien suunnittelu: Suunnitellaan tavoitetilanne eli miten prosessit 
toimivat olemassa olevan datan ja järjestelmien kanssa. 

Sovellusintegraatioprosessin sisältöä voi alakohdassa 2.2.3 esittämäni integ-
raatiotasojen jaottelun perusteella tarkastella kahdesta päänäkökulmasta: 
organisaation toiminnan sekä teknologisen integroinnin näkökulmasta. Organisaation 
toiminnan näkökulma on jäänyt kuitenkin integraatioprosessin tarkastelussa 
taka-alalle ja integraation lähtökohtana on usein itsestäänselvyys siitä, mitkä 
järjestelmät integroidaan ja mitä tietoja mistäkin järjestelmästä haetaan. Esimer-
kiksi Pinkston [2001] mainitsee integraatioprosessin ensimmäiseksi vaiheeksi 
integroitavien järjestelmien löytämisen ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, 
miten nämä järjestelmät löydetään. 

Loput Pinkstonin [2001] esittämistä integraatioprosessiin sisältyvistä asioista 
liittyvät vahvasti tekniseen toteutukseen. Varsinaisten kytkentöjen lisäksi 
prosessissa tulisi ottaa kantaa järjestelmien välisen viestiliikenteen reititykseen eri 
komponenttien välillä sekä sovellusrajapintojen suunnitteluun sovellusten omat 
syntaktiset ja semanttiset vaatimukset huomioonottaen. Tietoperspektiivistä 
katsottuna prosessissa tulisi Pinkstonin mukaan keskittyä datan muunnosten 
sekä validoinnin suunnitteluun. Tietonäkökulmaa huomioidaan hieman myös 
Themistocleousin ja Iranin [2001] esittämissä, todellisiin yritystapauksiin 
perustuvissa, integraatiostrategioissa, jotka liittyvät pääasiassa tekniseen 
lähestymistapaan. Yhtenä järjestelmien integroimisen menettelynä he esittävät 
yhtenäisten tietokokonaisuuksien luomisen. Themistocleous ja Irani eivät kuiten-
kaan erittele yksityiskohtaisemmin, mitä he tietokokonaisuuksien luomisella 
ajavat takaa ja miten integraatio näiden avulla toteutetaan. 

Tietokokonaisuuksiin perustuvassa sovellusintegraatiossa on kysymys siitä, 
että sovellukset nähdään erilaisten tietopalveluiden tarjoajina. Tieto on jaoteltu 
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eräänlaisiin asiakokonaisuuksiin kuten asiakas-, toimittaja-, tilaus- sekä henki-
lötietoon ja kullekin kokonaisuudelle on määritelty omistava järjestelmä eli 
järjestelmä, jossa tämä tieto ensisijaisesti hallinnoidaan. Muihin sovelluksiin 
tietokokonaisuuksien tietoa tarjotaan palveluna. Menettelyllä varmistetaan 
tietokokonaisuuden eheys ja oikeellisuus, mutta nimestään huolimatta lähes-
tymistapa ei takaa vapautta semanttisista ongelmista, sillä lähtökohtaisesti 
integraatio nähdään teknisenä palveluiden tarjoamisena. Tietokokonaisuuksiin 
perustuva integraatio ei lähde todellisista liiketoiminnan prosesseista ja niiden 
tarpeista eivätkä tietokokonaisuudet vastaa aina täsmälleen palvelua tarvitse-
van sovelluksen tietotarvetta. Yleensä tietokokonaisuuksiin perustuva integraa-
tio rakentuu WebServices-teknologialle, joka mahdollistaa järjestelmien välisen 
tiedonsiirron palveluajattelun. 

Endrein et al. [2003] mukaan sovellusintegraatiossa käytettävän toiminta-
mallin valinta voidaan tehdä ainoastaan tiettyjen organisaatiosta riippuvaisten 
vaatimusten valossa. Vastausta vaaditaan mm. kysymyksiin siitä, onko integ-
raatiossa kysymys tietotarpeesta vai prosessointitarpeesta ja tavoitellaanko 
integraatiolla reaaliaikaista palvelua käyttäjälle vai voidaanko toimet suorittaa 
taustalla käyttäjältä piilossa. Muita keskeisiä vaatimuksia ovat mm. kysymys 
integraation laajuudesta, suoritettavien operaatioiden vasteajoista, maantieteel-
lisestä sijainnista sekä prosessien uudelleensuunnittelun tarpeesta. 

Sovellusintegraation kannalta on tärkeää priorisoida integraatiota sen koh-
dealueen ja toteutuksen laajuuden mukaan [Mykkänen ja Korpela, 2003]. 
Kaikkien potentiaalisten integraatiovaihtoehtojen joukosta tulisi poimia akuu-
tein perustoteutusvaihtoehto, josta integraatiota voi myöhemmin laajentaa. 
Keskeisessä osassa integraatioprojektia on neutraalissa roolissa toimiva projek-
tia vetävä koordinaattori, jolle tulee tarjota ohjenuorat monenkeskisen projektin 
johtamiseen. Integraation läpivientivaiheina Mykkänen ja Korpela nostavat 
esiin vaatimusten määrittelyn, toiminnallisten rajapintojen määrittelyn, teknisten 
rajapintojen määrittelyn sekä sovittujen ja dokumentoitujen periaatteiden 
mukaisesti tehtävän toteutuksen. 

Mykkänen ja Korpela [2003] selventävät määrittelyvaihetta ja huomauttavat, 
että määrittelyn tulee kohdistua sovelluskomponenttien integrointiin, ei 
kokonaisten ohjelmistojen integrointiin. Lisäksi nykytilan analyysi tulee erottaa 
selkeästi tulevan tavoitetilan suunnittelusta. Mahdollisimman joustavan 
ratkaisun tuottamiseksi on oleellista erottaa data ja toiminnallisuus toisistaan 
integraation määrittelyssä. Teknisestä näkökulmasta tarkasteltuna integraatios-
sa tulee nojata mahdollisiin sovellusten tukemiin standardeihin, mutta rajapin-
tojen toteutuksessa tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan turvautua 
mahdollisimman paljon avoimiin teknologioihin. Mykkänen ja Korpela huo-
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mauttavat lisäksi, että samoja määrittelyjä voi olla mahdollista soveltaa useisiin 
eri integrointikohteisiin eikä kaikkea tarvitse välttämättä suunnitella aina alusta 
alkaen uudestaan. Toteutuksen kannalta on heidän mukaansa tärkeää, että sitä 
koskevat päätökset tehdään asetettujen integraatiovaatimusten pohjalta. Lisäksi 
toteutus tulee pohjautua olemassa olevien järjestelmien toiminnallisuuteen, 
arkkitehtuuriin ja teknologioihin – uudet teknologiat ja välineet tulee tuoda 
mukaan varovasti ja vain pätevin perustein. Integraatioprosessin tulee ottaa 
kantaa ylläpito- ja omistussuhteisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa prosessia. 

2.6. Teoriaviitekehyksen yhteenveto 
Sovellusintegraatio on aihepiirinä laaja ja sen tutkimus on jättänyt taustateori-
oiden tarkastelun melko vähälle. Edellisissä kappaleissa läpikäymäni integraati-
on ja yhteistoiminnallisuuden tasot sekä organisaation kokonaisarkkitehtuuri antavat 
pohjan tässä tutkimuksessa tarkasteltavalle tietoarkkitehtuurilähtöiselle 
sovellusintegraatiolle. Tätä teoriataustaa vasten pyrin tutkimukseni empiirises-
sä osassa tuottamaan integraation läpivientiä ohjaavan toimintamallin. 

Määrittelin sovellusintegraation alakohdassa 2.2.1 sovellusten välisen yh-
teistoiminnallisuuden kehittämisprosessiksi, jonka tavoitteena on saada 
sovellukset palvelemaan paremmin organisaation tietojenkäsittelytarpeita. 
Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sovellusten välistä 
kommunikointia eli kykyä vaihtaa tietoa ja palveluita. Sovellusten välinen 
onnistunut kommunikaatio edellyttää selvyyttä yhteistoiminnallisuuteen 
liittyvistä aspekteista eli yhteisen fyysisen kommunikointikanavan määrittäväs-
tä teknologisesta järjestelmäyhteistoiminnallisuudesta, kommunikoinnin kieliopin 
määrittävästä syntaksista, kommunikoinnin tietosisällön struktuurista sekä 
tiedon merkityksestä eli semantiikasta [Ouksel and Sheth, 1999]. 

Alakohdassa 2.3.1 esitetty organisaation kokonaisarkkitehtuuri kuvaa tietojär-
jestelmien suhtautumista organisaation operatiiviseen toimintaan. Mallin 
periaatteellinen ajatus on, että liiketoiminta-arkkitehtuurin käsittämät prosessit 
tuottavat ja käyttävät tietoa, jonka keskinäistä suhdetta ja rakennetta hallitaan 
kokonaisvaltaisesti omalla tietoarkkitehtuuritasollaan. Sovellusarkkitehtuuriin 
kuuluvat sovellukset puolestaan perustuvat tietoarkkitehtuurin tiedolle ja 
tarjoavat operatiiviselle toiminnalle välineet tarvittavaan tietoon käsiksi 
pääsemiseksi. Teknologia-arkkitehtuuri muodostaa rakenteen pohjan määrittäen 
järjestelmien tekniset toteutukset ja kommunikointikanavat. 

Kokonaisarkkitehtuurin tasojaottelu tarjoaa keinon sovellusintegraatioon 
kuuluvien yhteistoiminnallisuuden tasojen konkretisoimiseksi. Tiedon seman-
tiikka määräytyy liiketoiminnan kontekstin kautta muodostaen näin liiketoimin-
ta- ja tietoarkkitehtuurien välisen rajapinnan. Strukturaalinen 
yhteistoiminnallisuus on tietoarkkitehtuurin sisäistä tiedon ristiriidattomuutta ja 
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syntaktinen yhteistoiminnallisuus määrittää yhteisen kieliopin tietoarkkitehtuurin 
tiedon kommunikointiin sovellusarkkitehtuurin sovellusten välillä. Tekninen 
yhteistoiminnallisuus puolestaan on sovellus- ja teknologia-arkkitehtuuriin 
liittyvää sovellusten teknistä kykyä keskinäiseen kommunikaatioon. 

Esitetty kokonaisarkkitehtuurin ja yhteistoiminnallisuuden viitekehys muo-
dostaa perustan tietoarkkitehtuurilähtöiselle sovellusintegraatiolle määrittele-
mällä tiedon ja sovellusten sekä näihin liittyvän yhteistoiminnallisuuden 
suhtautumisen organisaation käytännön toimintaan. Sovellusintegraation 
kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tietoon liittyvien semanttisten ongelmien 
ratkomiseksi on integraatioprosessissa lähdettävä tietojen merkitykset määritte-
levän käytännön toiminnan tasolta. 

Organisaation liiketoimintaprosesseista lähtevä sovellusintegraation lähes-
tymistapa ei tullut esiin pelkästään kokonaisarkkitehtuurin tarkastelun kautta, 
vaan prosesseista lähtevä integraatio nousi teoriatarkastelussa esiin myös 
esitettyjen integraatiotasojen kautta. Alakohdassa 2.2.3 esitetyt integraation 
lähestymistavat ja niihin liittyvät toteutustasot (Kuva 23) osoittavat, että tietoon 
päästään käsiksi sekä pragmaattisella että teknisellä lähestymistavalla, mutta 
toisaalta teknisestä näkökulmasta toimittaessa ei kuitenkaan voida huomioida 
tiedon semanttisia ja rakenteellisia aspekteja. 

 

Kuva 23. Tässä tutkimuksessa käytetty sovellusintegraation lähestymistapa ja 
siihen liittyvät integraation toteutustasot. 

Teoriaviitekehyksessä läpikäydyt integraatio-, kokonaisarkkitehtuuri- sekä 
yhteistoiminnallisuus-tasot antoivat teoreettista tukea tutkimuksen hypoteesille 
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eli sovellusintegraation tietoarkkitehtuurilähtökohdalle. Tarkastelun perusteella 
organisaation operatiivisesta toiminnasta lähtevä integraatio on oikea tapa 
lähestyä sovellusten yhteistoiminnallisuuden kehittämistä eli sovellusintegraa-
tiota. Läpikäymäni teoriaosuus kuitenkin täsmentää, ettei tiedon semanttista 
yhteistoiminnallisuutta voi saavuttaa ilman tiedon kontekstin eli organisaation 
käytännön toiminnan huomiointia. Oikeastaan integraation lähtökohtana toimii 
siis liiketoiminta-arkkitehtuuri. 

Tutkielman seuraavassa luvussa tarkastelen edellä esitettyjä sovellusinte-
graatioajatuksia tapaustutkimuksena empiiriseen tutkimusotteeseen pohjautuen. 
Esittämäni tutkimusprosessimallin mukaisesti empiirinen osuus rakentuu 
aineiston keräämisestä, kuvaamisesta, analyysistä sekä johtopäätösten teosta. 
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3. Case Tieliikelaitos 

3.1. Tieliikelaitos ja tutkimusalue 
Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa Tieliikelaitoksessa tehty tapaustutki-
mus. Tieliikelaitos on infra-alalla toimiva palveluyritys, jonka palveluihin 
kuuluvat liikenneväylien suunnittelu, väylien ja alueiden hoito sekä rakentami-
nen, siltojen rakentaminen ja korjaus, ympäristöpalvelut, väylien päällystämi-
nen ja merkinnät, liikenteen ja liikenneympäristön asiantuntijapalvelut sekä 
lauttaliikenteen hoito. Liikelaitoksen asiakaskunta muodostuu Tiehallinnosta, 
kunnista ja kaupungeista, liikeyrityksistä, virastoista sekä muista asiakkaista. 
Merkittävin asiakaskunta on julkinen sektori, jonka osuus liikevaihdosta oli 
91 % vuonna 2003 [Tieliikelaitos, 2004]. 

Tieliikelaitos on itsenäisenä organisaationa nuori, sillä se perustettiin tielai-
tosuudistuksen yhteydessä 1.1.2001. Tässä yhteydessä Tielaitos jakautui tienpidon 
viranomais- ja hallintotehtävistä vastaavaksi valtion virastoksi, Tiehallinnoksi, 
sekä maa- ja vesirakennusalan palveluita tuottavaksi Tieliikelaitokseksi [Tiehal-
linto]. Organisaation historia on monivaiheinen ja Tieliikelaitoksen syntyyn 
liittyy monia muitakin käännekohtia. 

Organisaation historia juontaa juurensa aina vuoteen 1799 saakka, jolloin 
kuningas Kustaa IV Adolf allekirjoitti julistuksen Kuninkaallisen Suomen koskenper-
kausjohtokunnan perustamisesta. Suomen itsenäisyyden ajan valtiollinen historia 
alkaa vuonna 1918 säädetystä tielaista, jonka määräyksellä teiden rakentaminen 
ja kunnossapito siirtyivät valtiolle. Vuonna 1921 voimaan tullutta lakia toteut-
tamaan perustettiin vuonna 1925 Tie- ja vesirakennushallitus (TVH). Ensimmäi-
sen suuren muutoksensa organisaatio koki vuonna 1964, jolloin perustettiin Tie- 
ja vesirakennuslaitos (TVL). Se muodostui organisaation keskusvirastona toimi-
vasta TVH:sta sekä sen alaisina toimivista tie- ja vesirakennuspiireistä. [Tiehallin-
to] 
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Muutostahti kiihtyi 1990-luvun alussa, jolloin Tielaitos-uudistuksen myötä 
Tiehallituksesta tuli keskusvirasto ja sen alaisina toimivat tiepiirit. Samassa 
yhteydessä organisaatiosta erotettiin vesitieasiat, jotka siirtyivät merenkulkuhalli-
tukselle. Tiehallitus jäi historiaan nopeasti, sillä jo vuonna 1993 se muuttui 
Tielaitoksen keskushallinnoksi ja palvelukeskuksiksi. [Tiehallinto] 

Hallinnollisten viranomaistehtävien sekä tuotantotoiminnan erkaneminen 
käynnistyi todenteolla vuonna 1998, jolloin tuotanto erotettiin valtakunnallisiin 
tulosyksiköihin. Tielaitoksen sisäisenä järjestelynä käynnistynyt erkaneminen 
sai lopulta päätöksensä vuonna 2001, jolloin jako konkretisoitui Tiehallinnoksi ja 
Tieliikelaitokseksi. [Tiehallinto] 

Tielaitoksen jakautumisen myötä Tieliikelaitos on joutunut sopeutumaan 
asteittain vapaaseen kilpailuun tiealan urakoissa. Lailla määritelty tielaitosuu-
distuksen siirtymäaika päättyy vuoden 2004 lopussa, jonka jälkeen Tieliikelaitos 
toimii tavallisen liikeyrityksen tavoin kilpaillen tieurakoista vapailla markki-
noilla muiden maanrakennusyritysten kanssa. 

Liikeyrityksenä toiminut Tieliikelaitos saavutti vuonna 2003 543,2 miljoonan 
euron liikevaihdon tehden toiminnallaan tulosta 13,4 miljoonaa euroa. Organi-
saation henkilöstömäärä oli vuoden 2003 lopussa 3364 ja vuoden 2004 jälkeen 
määrä tulee olemaan siirtymäaikaan kuuluvien sopeuttamistoimien päättymi-
sestä johtuen selvästi pienempi. [Tieliikelaitos, 2004] 

Tieliikelaitoksen organisaatio rakentuu pääkonttorista sekä seitsemästä pal-
veluryhmästä (Kuva 24). Organisaation laajuuden vuoksi tutkimus on rajattu 
koskemaan vain Konsultoinnin palveluryhmää, jonka vastuualueeseen kuuluvat 
tutkimus-, mittaus-, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Kohdealueen valintaan 
vaikuttivat Konsultoinnin ajankohtainen tietojärjestelmäkehitystarve sekä 
muista palveluryhmistä poikkeava liiketoiminnan luonne. 
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Kuva 24. Tieliikelaitoksen organisaatiokaavio ja työssä käsitelty liiketoiminta-
alue varjostettuna, mukaillen Tähtinen [2003]. 

3.2. Tietojärjestelmien nykytila ja sovellusintegraation lähtökohdat 
Tieliikelaitos ja sen edeltäjäorganisaatiot ovat hyödyntäneet tietotekniikkaa 
toiminnassaan jo vuosikymmeniä. Edellisessä kohdassa esitetty organisaation 
syntyhistoria antaa mielenkiintoisen taustan tietojärjestelmille ja niiden kehi-
tykselle, sillä toisaalta organisaatiomuutoksien myötä myös tietojärjestelmiin on 
aiheutunut muutoksia, ja taas toisaalta valtion virastona toimittaessa on niin 
toiminnasta kuin tietojärjestelmistäkin puuttunut asiakaslähtöiseen ajatteluun ja 
perinteiseen liiketoimintaan liittyvä asiakas-käsite. Asiakas ja asiakassuhteiden 
hallinta on tullut mukaan tietojärjestelmiin vasta Tielaitos tuotannon ja tu-
losajattelun myötä. 

Yritysmäinen liiketoiminta on Tieliikelaitoksessa nuorta, joten tästä johtuen 
myös organisaation tietojärjestelmät ovat melko uusia. Tielaitoksen jakautumi-
nen on tarkoittanut käytännössä myös tietojärjestelmien ja niiden kehityksen 
eriytymistä. Tämän tutkimuksen tekohetkellä Tieliikelaitoksen tietojärjestelmäark-
kitehtuuri koostuu kymmenistä erillisistä sovelluksista, jotka on integroitu 
yhteen yksittäisillä järjestelmien välisillä integrointiratkaisuilla eli ns. point-to-
point −integraatiolla. 

Erillisten sovellusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta voimakkaasti ja 
samalla myös sovellusten välisten liittymien määrä on kumuloitunut yhä 
suuremmaksi. Monimutkaiseksi muodostunut tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja 
sen ylläpidon hankaloituminen ovat ajaneet Tieliikelaitoksen koko integraatio-
ratkaisun kyseenalaistamiseen. Järjestelmien keskinäinen kommunikaatio ja 
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tiedonvaihto on välttämätöntä, mutta tässä tapauksessa se halutaan tehdä 
keskitetysti ja hallitusti. Tässä tutkimuksessa sovellusintegraatiolla tavoitel-
laankin nimenomaan laajempien sovelluskokonaisuuksien kokonaisintegraatio-
ta tavoitteena järkeistää liittymien määrää sekä siirtojen sisältöjä ja niiden 
lukumäärää. 

Vaikka tutkimuksen kohdealueeseen kuuluvat tietojärjestelmät ovat jo en-
tuudestaan toisiinsa integroidut, tarkastellaan kohdealuetta tutkimuksessa 
ikään kuin integraatiota ei olisi vielä olemassakaan. Tutkimuksen tavoitteena 
on rationalisoida nykyintegraatioratkaisu perustuen nimenomaan kohdealueen 
tietoarkkitehtuuriin eikä olemassa oleviin liittymiin ja niissä tapahtuviin 
tietosiirtoihin. Tutkimuksen lähestymistapa tarkastelee integraatiota laajana 
kokonaisuutena pyrkien järkevään liiketoiminnan tarpeista lähtevään kokonais-
ratkaisuun ottaen huomioon tiedon semantiikan. 

Tarkempi kuvaus Tieliikelaitoksen sovellusarkkitehtuurista ja tätä tutki-
musta koskettavista sovelluksista on tutkielman liitteessä 1. Liite kuvaa yksi-
tyiskohtaisemmin sovellusintegraation lähtökohdat ja kehityslinjat. 

3.3. Organisaation tietoarkkitehtuuri 

3.3.1. Tietoarkkitehtuurin mallintamisen periaatteet 
Tieliikelaitoksen sovellusintegraatiota käsittelevä empiirinen tutkimusosuus 
rakentuu tutkielman teoriaosuudessa muodostamani teoriaviitekehyksen 
ympärille. Teoriaosuus loi pohjaa asettamalleni hypoteesille eli väitteelle, jonka 
mukaan tietoarkkitehtuurilähtöisyys on oikea tapa sovellusintegraation toteut-
tamiselle. Empiirinen tutkimusosuus nojaa siis ennen kaikkea teoriaosuudessa 
esitettyihin yritysarkkitehtuurin tasoihin sekä niiden välisiin suhteisiin pyrkien 
tuottamaan hypoteesia tukevaa tutkimusaineistoa. 

Yritysarkkitehtuurin ohella toinen tärkeä teoreettinen taustatekijä tutkimuk-
selle on Zachmanin viitekehys [Zachman, 1987] [Sowa and Zachman, 1992]. 
Viitekehys määrittelee yritysarkkitehtuurin tavoin keskeisiä arkkitehtuuritasoja 
sekä näihin liittyviä näkökulmia. Zachmanin viitekehyksen määrittämät mitä, 
kuinka, missä, kuka, milloin ja miksi -kysymykset antavat pohjan integraatioon 
liittyvien näkökulmien huomioinnille. Mallintamisen tavoitteena on löytää 
vastauksia viitekehyksen määrittelemille kysymyksille tutkimusta koskevien 
viitekehyksen näkökulmien eli integraation laajuuden sekä integraatioon liittyvi-
en liiketoiminta- ja järjestelmämallien puitteissa. 

Yritysarkkitehtuurin tasoihin sekä valittuun Zachmanin viitekehykseen no-
jaten pyrin prosessi- ja tietovirtamallinnusta sekä käsitteellistä mallinnusta hyväksi-
käyttäen löytämään tutkimuksessa ratkaisun sovellusintegraation 
toteuttamiseksi mallinnusmenetelmiä hyödyntäen. 
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3.3.2. Konsultoinnin projektinhallinnan prosessi 
Tutkimuksen kohteeksi valittu Konsultoinnin palveluryhmä ja sen myyntilas-
kutusprosessi on sovellusintegraation kannalta mielenkiintoinen tapaus, sillä 
siihen kulminoituvat kaikki Tieliikelaitoksen konsultointiliiketoimintaan 
liittyvät hallinnolliset tietojärjestelmät. Laskutus perustuu ensisijaisesti todelli-
siin henkilötyö- ja suoritetoteumiin, mikä tarkoittaa sitä, että projektin aikana 
tehdyt toteutumakirjaukset niin työaikojen kuin muidenkin työsuoritteiden 
osalta on välityttävä laskutukseen. Käytännössä laskutuksen sujuvuus edellyt-
tää paitsi toimivaa laskutusjärjestelmää, niin myös toteumatietojen laskutuk-
seen keruun mahdollistavia integraatioratkaisuja. 

Konsultoinnin liiketoimintaan liittyvä myyntilaskutus on kaiken kaikkiaan 
melko monimutkainen prosessi, jossa on kysymys paljon muustakin kuin 
konkreettisen laskun tuottamisesta asiakkaalle. Prosessiin liittyy kaksi keskeistä 
ongelmakenttää, jotka ovat laskun tuottaminen sekä laskun sisäisen tuottojaon 
tekeminen. Laskun tuottamisen haasteena on laskutettavien toteutumatietojen 
keruu, kun taas tuottojaon ongelmana on se, miten laskun tuotto jaetaan 
Konsultoinnin organisaation sisällä. Tuottojaon teosta voi aiheutua ongelmia 
erityisesti suurissa projekteissa, joihin osallistuu suunnittelijoita eri yksiköistä 
erisuuruisilla työpanoksilla. 

Laskutuksen monisäikeisen luonteen vuoksi integraatiossa ei voi tarkastella 
pelkästään varsinaista myyntilaskun luontiprosessia, vaan asia vaatii paljon 
laaja-alaisemman tarkastelun, jossa tutkitaan miten projektien laskutettavat 
toteutumat syntyvät ja miten ne etenevät järjestelmissä – varsinainen laskun 
muodostaminen ja asiakkaalle toimitus on vain murto-osa koko laskutusproses-
sia. Laajemman näkökulman huomioimiseksi tutkimukseni lähtee liiketoiminta-
arkkitehtuuritarkastelussa liikkeelle paljon suuremmasta kokonaisuudesta eli 
koko Konsultoinnin projektinhallinnan prosessista. Laaja-alaisen prosessitar-
kastelun avulla pyrin pääsemään käsiksi sovellusintegraation kannalta keskei-
seen ongelmakenttään eli projektien toteutumatietojen syntyyn. 

Projektinhallinnan prosessin mallintaminen nojaa alakohdassa 2.4.2 esitet-
tyihin periaatteisiin ja menetelmiin. Mallintamisessa on käytetty kuvaustapana 
IDEF0-menetelmää. Konsultoinnin projektinhallinta ja siihen liittyvä laskutus-
prosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. 

Prosessimallintamisen tietolähteinä tutkimuksessa on käytetty Tieliikelai-
toksen sisäisiä dokumentteja sekä keskeisten Konsultoinnin ja sen laskutukseen 
liittyvien toimihenkilöiden haastatteluja. Mallintaminen tapahtui iteratiivisesti 
eli luotua mallia täydennettiin, tarkennettiin ja syvennettiin useiden komment-
tikierrosten avulla, kunnes malli vastasi riittävällä tasolla Konsultoinnin 
reaaliprosessia. Lopputuloksena mallintamisessa saavutettiin laaja kohdealueen 
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kokonaiskuva, jonka avulla oli mahdollista tunnistaa myyntilaskutuksen 
keskeiset vaiheet: 

- Asiakastiedon syntyminen: Asiakkaan perustiedot syntyvät projektin 
tarjousvaiheessa ja niistä tulee varsinaista asiakastietoa sen jälkeen, kun 
asiakkaaseen liittyy solmittu sopimus. 

- Projektin syntyminen: Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen myötä 
syntyy uusi laskutettava toteutusprojekti. Projektin perustiedot sekä las-
kutusperiaatteet määräytyvät sopimuksesta. 

- Toteumatietojen syntyminen: Laskutettavat toteumatiedot syntyvät 
projektin toteutuksen aikana tehdyistä henkilöstön työaika- ja suorite-
työilmoituksista sekä projekteille kohdistetuista matka- ja ostolaskuista. 

- Laskuehdotuksen tuottaminen: Projektille kertyneiden toteumatietojen 
perusteella tuotetaan laskuehdotus. 

- Laskuehdotuksen tarkastaminen, korjaus ja hyväksyminen: Tarkaste-
taan ja tehdään tarvittavat korjaukset tuotetulle laskuehdotukselle. Li-
säksi tarkastetaan projektin kokonaislaskutustilanne. Hyväksytty 
laskuehdotus toimii impulssina asiakkaan laskutukselle. 

- Laskun tuottaminen: Laskuehdotukseen tehdyt muutokset korjataan 
laskutustietoihin ja siirretään lasku myyntireskontraan. 

- Laskun toimitus asiakkaalle: Lasku tuotetaan myyntireskontrassa ja sen 
toimitus voi tapahtua asiakkaalle sähköisesti tai postitse. 

Prosessimallintamisen lopputuloksena tutkimuksessa saavutettiin koko 
kohdealueen eli Konsultoinnin projektinhallinnan prosessimalli. Tutkimuksen 
kannalta se tarkoittaa taustalle asetetun yritysarkkitehtuurin liiketoiminta-
arkkitehtuuria. 

3.3.3. Projektinhallinnan tietovirrat 
Prosessimallinnuksen tuloksena tuotetut prosessikaaviot eivät riitä sinällään 
sovellusintegraation toteuttamisen suunnitteluun, vaan niiden lisäarvo muo-
dostuu mallien kyvystä tarjota liiketoiminnallinen kokonaiskuva kohdealueesta 
ja tietojenkäsittelyn merkityksestä osana sitä. Kaaviot tarjoavat ennen kaikkea 
olennaisen semanttisen taustan sovellusintegraatiossa tarkasteltavalle tiedolle. 

Seuraava askel siirtymisessä liiketoiminta-arkkitehtuurista kohti tietoarkki-
tehtuuria on projektinhallintaan liittyvien tietovirtojen mallinnus. Prosessimallit 
tarjoavat välineriippumattoman kuvauksen liiketoimintaprosesseista, eivätkä 
ne ota kantaa prosesseissa käytettyihin tietojärjestelmiin ja tiedon kulkuun.  
Näitä aspekteja huomioidaan tietovirtamallintamisessa, jonka avulla kuvataan 
prosessien tietotarpeet, tietojenkäsittely sekä tiedon tuottaminen. 



 79 

Tietovirtamallintamista lähestytään tutkimuksessa alakohdassa 2.4.2 esitel-
lyn DFD-menetelmän avulla. Menetelmä ottaa huomioon paitsi prosessit ja 
niiden väliset tietovirrat, niin myös tietojärjestelmät sekä niihin liittyvät tieto-
virrat. Kohdealueen tietovirtamallintamista ja siihen liittyviä DFD-kaaviota 
tarkastellaan tarkemmin liitteessä 3. 

Mallintamisen tuloksena tutkimuksessa syntyi koko kohdealueen toiminnan 
kattava kokonaiskuva tiedon synnystä, siirtymisestä ja käytöstä. Luoduilla 
kaavioilla oli keskeinen rooli laskutusprosessin havainnollistamisessa sekä 
laskutukseen liittyvään tietoon käsiksi pääsemisessä. Tietovirtakaaviot eivät 
sinällään muodosta kohdealueen tietoarkkitehtuuria ja pohjaa sovellusintegraa-
tiolle, vaan niiden avulla tunnistetaan tiedon synty- ja käyttötilanteet, joita 
analysoimalla voidaan saavuttaa kohdealueen kokonaisvaltainen tietoarkkiteh-
tuuri. 

Tietovirta- ja prosessimallintaminen auttoivat tutkimuksessa paitsi tietoark-
kitehtuuriin käsiksi pääsemisessä ja sovellusintegraatiokentän liiketoiminnalli-
sen kontekstin muodostamisessa, niin myös projektinhallinnan ja laskutuksen 
ongelmien löytämisessä. Haastattelut ja mallinnus nostivat esiin useita laskutuk-
seen liittyviä ongelmia tai potentiaalisia ongelmia, jotka saattavat joissain tilan-
teissa realisoitua. Havaittuja ongelmakohtia on käsitelty tarkemmin liitteessä 6. 

3.3.4. Myyntilaskutuksen tietomalli ja tietomallien selkeyttäminen 
Konsultoinnin projektinhallintaan liittyvän myyntilaskutuksen tietoarkkitehtuu-
rin perustana tutkimuksessa käytettiin kohdealueesta luotuja tietovirtakaavioi-
ta. Mallintaminen tapahtui analysoimalla tietovirtakaavioissa tunnistettuja 
tärkeitä tietojenkäsittelyprosesseja sekä niihin liittyviä tietoja. 

Myyntilaskutuksen käsitteellinen mallintaminen tapahtui alakohdassa 2.4.3 
esitettyyn tietomallintamisen teoriataustaan perustuen ja kuvausmenetelmänä 
käytettiin ER-mallia. Mallintamisen tavoitteena oli muodostaa koko kohdealu-
een kattava tietomalli, joka kuvaa laskutuksen keskeiset käsitteet, niihin liittyvät 
ominaisuudet sekä käsitteiden väliset suhteet. Tietomallin ajatuksena oli tarjota 
kohdealueen tietoarkkitehtuurin kokonaiskuva, jonka pohjalta on mahdollista 
selvittää mahdolliset laskutukseen liittyvät käsitteelliset ongelmat. 

Varsinainen tietosisältöjen auki purkaminen vaati lisätutkimustyötä mm. 
haastattelujen osalta, sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei saatu selville prosessimal-
lintamisen yhteydessä. Kohdealueen tietomalli kuvasi tyydyttävällä tavalla 
reaalimaailman tilannetta vasta useiden korjaus- ja tarkennuskierrosten jälkeen. 
Erityisen vaikeaa tietomallintamisen näkökulmasta oli Konsultoinnin moni-
mutkaisen laskentamallin kuvaaminen. Laskentamalli sinänsä on järjestelmän 
sisäinen asia, mutta sen kuvaaminen oli välttämätöntä laskutettavien toteutu-
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matietojen ja laskun välisen suhteen selvittämiseksi. Varsinaisen integraation ja 
siinä siirrettävän tiedon kannalta laskentamallilla ei ole merkitystä. 

Prosessi- ja tietovirtamallintamisen yhteydessä kohdealueena tarkasteltiin 
koko Konsultoinnin projektinhallinnan prosessia, mutta tietomallintamisen 
yhteydessä tutkimusta rajattiin koskemaan pääasiassa vain alkuperäistä 
tutkimusaluetta eli laskutusta ja siihen liittyviä tietojenkäsittelyprosesseja. Tällä 
kohdealueen supistuksella rajattiin pois laskutusprosessin kannalta epäolennai-
set asiat kuten projektinhallintaan liittyvä dokumenttien hallinta ja raportoinnit. 

Laskutuksen tietomallia ja sen mallintamista tarkastellaan yksityiskohtai-
semmin tutkielman liitteessä 4. Liitteessä käsitellään myös tietomallintamisessa 
löydettyjä tiedon merkityksellisiä eroavaisuuksia sekä tietomallien selkeyttä-
mistä. 

Tietomallintamisen lopputuloksena tutkimuksessa saavutettiin ehyt koko-
naistietomalli koko Konsultoinnin laskutusprosessista. Malli kuvaa laskuun 
tarvittavan perustiedon, sen rakenteen sekä laskun tietojen keskinäiset suhteet. 
Mallin tietosisältö ja käsitteet eivät rajoitu aivan puhtaasti laskutukseen, vaan 
malli huomioi jossain määrin myös muita käsitteisiin liittyviä ominaisuuksia. 

Kokonaistietomallin muodostaminen nosti esiin odotettua vähemmän tie-
toon liittyviä epäkohtia, sillä käsitteistön merkitys oli pääpiirteittäin melko 
selkeää ja siitä vallitsi yhteisymmärrys Konsultoinnin sisällä. Mallintaminen 
nosti esiin joitakin potentiaalisia riskikohtia ja näiden käsitteiden osalta olen 
tehnyt tarkempaa tarkastelua tietomallintamista käsittelevässä liitteessä 4. 

3.3.5. Kohdealueen mallinnus Zachmanin viitekehyksessä 
Yritysarkkitehtuurin tasoja apunaan käyttävän tutkimuksen taustaviitekehyksek-
si valitsin Zachmanin viitekehyksen [Zachman, 1987] [Sowa and Zachman, 1992], 
jonka rakenne on kuvattu yksityiskohtaisemmin tutkielman alakohdassa 2.3.3. 
Tutkimus ei kata kaikkia viitekehyksen kahteen eri ulottuvuuteen liittyviä 
näkökulmia, vaan vain rajatun ja tutkimuksen kannalta keskeisimmän osan 
siitä. Kaikkien näkökulmien huomiointi ei ole tarpeellista, sillä tutkimus ei kata 
kaikkia viitekehyksen esittämiä tietojärjestelmäsuunnittelun osa-alueita. 
Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuukin lähinnä laajuus, liiketoimintamalli sekä 
järjestelmämalli -perspektiiveihin. Nämä näkökulmat tulivat huomioiduksi 
tutkimuksessa prosessi-, tietovirta- sekä tietomallintamisen myötä seuraavasti: 

- Laajuus: 

o Data: Tutkimusalueen kannalta tärkeiksi liiketoiminnan asioiksi 
nousivat asiakas, laskutusosoite, sopimus, projekti, henkilö, myyntilas-
ku, toimittaja, ostolasku, työaikailmoitus, suorite, suoriteilmoitus, mat-
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kalasku, kalustolasku, projektitehtävä, hinnasto, veloitusluokka, maksu-
posti ja tili. 

o Toiminta: Konsultoinnin laskutuksen kannalta keskeisiksi proses-
seiksi nousivat asiakastiedon synnyttävä toimeksiannosta sopimi-
nen, laskutettavaa toteutumatietoa tuottava projektin toteutus, 
laskuehdotuksen ja lopullisen laskun tuottava laskutusprosessi se-
kä laskuehdotuksen tarkastuksen ja korjausten tekevä toteutuksen 
ohjaus ja seuranta. 

o Verkosto: Konsultoinnin liiketoiminta on maantieteellisesti hajau-
tettu ja yhteiseen toimintajärjestelmään perustuva liiketoiminnan 
toimintamalli pitäisi olla kaikkialla sama. Käytännössä tutkimuk-
sen haastatteluissa nousi esiin toiminnan eroavaisuuksia, mutta 
ne jätetään tutkimuksessa huomiotta sovellusintegraatioon kuu-
lumattomuutensa vuoksi. Konsultoinnin organisaatiota käsitel-
lään tutkimuksessa kuin samassa paikassa keskitetysti toimivaa 
organisaatiota. 

o Toimijat: Laskutukseen liittyvät keskeiset toimijat ovat asiakas, 
projektipäällikkö, suunnittelijat sekä laskuttaja. 

o Ajoitus: Toimintaa kuvaavat prosessimallit antavat kronologisen 
kokonaiskuvan kohdealueen toiminnasta. Mallit esittävät toimin-
nan prosessit sekä niiden keskinäisen ajoituksen. 

o Motivaatio: Toiminnan syitä ei otettu tutkimuksessa erityiseen 
tarkasteluun, mutta yleisesti ottaen toiminnan motivaationa on 
kannattava liiketoiminta. 

- Liiketoimintamalli: 

o Data: Liiketoiminnan semanttinen tietomalli muodostuu mallin-
tamisessa tuotetusta laskutuksen kokonaistietomallista. 

o Toiminta: Kohdealueen prosessimalli kuvaa Konsultoinnin pro-
jektinhallinnan liiketoimintaprosessit. 

o Verkosto: Konsultoinnin liiketoiminta on verkostoitunut eri puo-
lille Suomea, mutta projektit toteutetaan saman prosessin mukai-
sesti. Verkoston hajautuneisuus ei sinänsä vaikuta 
sovellusintegraatiokenttään. 

o Ihmiset: Liiketoimintaan liittyvien toimijoiden toiminta on kuvat-
tu osana kohdealueen prosessimallia. 

o Ajoitus: Kohdealueen prosessimalli määrittelee toiminnan krono-
logian. 
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o Motivaatio: Tutkimuksessa ei oteta kantaa Konsultoinnin liike-
toimintasuunnitelmaan, vaan liikutaan yleisellä liiketoiminnan 
kannattavuuden ja sen parantamisen linjalla. Sovellusintegraation 
kehittäminen ei sinänsä liity mihinkään erityisiin Konsultoinnin 
liiketoimintatavoitteisiin. 

- Järjestelmämalli: 

o Data: Kohdealueen semanttinen tietomalli yhdessä tiedon omista-
juusaspektin kanssa muodostavat järjestelmätason tietomallin. 
Tämä tietomalli kuvaa tietoarkkitehtuurin suhtautumista sovel-
lusarkkitehtuuriin. 

o Toiminta: Näkökulma kuvaa järjestelmien keskinäisen suhteen eli 
sovellusarkkitehtuurin. 

o Verkosto: Verkostoaspekti kuvaa tietojärjestelmien hajautuksen. 
Kohdealueen sovellukset ovat kaikki verkon kautta käytettäviä 
etäsovelluksia, joiden suorittaminen tapahtuu useilla eri palveli-
milla. 

o Ihmiset: Ihmisten suhtautuminen tietojärjestelmiin ja niiden käyt-
töön ilmenee tietovirtakaavioista. Tämä näkökulma tuo esiin ih-
mistyön osuuden koko laskutusprosessissa. 

o Ajoitus: Järjestelmätason toiminnan ajoitus ilmenee prosessikaa-
vioiden sekä tietovirtakaavioiden keskinäisestä tarkastelusta. Pro-
sessikaaviot tarjoavat ajallisen näkökulman ja tietovirtakaaviot 
puolestaan kuvaavat toiminnan tietovirrat ja tietojärjestelmien 
käytön. 

o Motivaatio: Liiketoiminnan motivaation järjestelmätasolla kuvaa-
va näkökulma ilmaisee eksplisiittisiä liiketoimintasääntöjä. Näkö-
kulma on kohdealueen sovellusintegraatiokehityksen kannalta 
epäoleellinen eikä sitä tarkastella lainkaan tutkimuksessa. 

Viitekehyksen näkökulmat toimivat tutkimuksessa suuntaa antavina oh-
jenuorina, joiden tarkoitus oli kiinnittää huomio tietojärjestelmäsuunnittelun 
kannalta keskeisiin näkökulmiin ja niiden sisältöihin. Mallin merkitys korostui 
asioiden keskinäisten suhteiden havainnollistajana ja esiintuojana eri mallinta-
mismenetelmien käytössä. 

Viitekehyksen laajuusnäkökulma antoi pohjan tutkimuksen rajaukselle ja 
kohdealueen tärkeiden asioiden tunnistamiselle. Tunnistettujen liiketoiminnalle 
tärkeiden asioiden, prosessien sekä toimijoiden kautta oli mahdollista tutkia ja 
analysoida Konsultoinnin projektinhallintaa ja laskutusta yksityiskohtaisem-
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min. Laajuuteen liittyvien aspektien selvittäminen auttoi tutkimusta eteenpäin 
antamalla pohjan liiketoimintamalli-tasolla tarkasteltaville näkökulmille. 

Liiketoimintamallin näkökulmien huomioiminen ei edellyttänyt erityistä pa-
nostusta viitekehyksen seuraamiseen, sillä tutkimuksessa käytettäviksi valittu-
jen prosessi-, tietovirta- ja tietomallintamisen menetelmien tuottamat kaaviot 
antoivat itse asiassa vastaukset viitekehyksen näkökulmiin. Järjestelmämallin 
osuus puolestaan täyttyi mallintamisessa tuotetun tietomallin sekä sovellusark-
kitehtuurin tarkastelun myötä. Tarkastelusta pois jääneet teknologiamalli, 
komponenttikohtainen esitys sekä toimiva yritys -näkökulmat olisivat vieneet 
suunnittelua eteenpäin teknologisen ja komponenttikohtaisen suunnittelun 
kautta toimivaan yritykseen ja sen tietojärjestelmiin. 

3.4. Tietoarkkitehtuuri sovellusintegraation pohjana 
Tietomallintamisen myötä tutkimus eteni tutkimuksen hypoteesissa esitettyyn 
ydinaiheeseen eli tietoarkkitehtuuriin ja sen käyttöön sovellusintegraation 
lähtökohtana. Prosessi-, tietovirta- ja tietomallintamisen myötä tutkimuksessa 
saavutettiin kokonaiskuva toiminnasta, tiedosta, toimijoista, sijainneista, ajoitukses-
ta sekä toiminnan syistä ja tarkoituksista rajatuin osin Zachmanin viitekehyksen 
[Zachman, 1987] [Sowa and Zachman, 1992] puitteissa. 

Tietomallintamisen lopputuloksena tuotettu kohdealueen ER-malli kuvaa 
kohdealueen kokonaistietoarkkitehtuurin järjestelmäriippumattomalla tavalla. 
Se kuvaa kohdealueen tietoa ja sen rakentumista toimintaan liittyvällä käsitteel-
lisellä tasolla, ei järjestelmien tietosisältöjen perusteella. Tämän käsitteellisen 
mallin rooli sovellusintegraation suunnittelussa on kohdealueen kokonaisen 
”tietopalapelin” muodostaminen. 

Kohdealueen ”tietopalapelillä” tarkoitetaan tässä yhteydessä kokonaisuu-
den palat yhteen liittävää kokonaistietomallia. Sovellusintegraation suunnitte-
lussa on siis kysymys käänteisestä palapelin kokoamisesta: tietomalli kuvaa 
kokonaisuuden, mutta integraation suunnittelussa onkin tarkoitus etsiä mistä 
mikin palapelin pala löytyy – palapeliä puretaan siis palapalalta etsien palojen 
alkulähteitä. Käytännössä asetelmassa on kysymys tiedon omistajuusaspektin 
mukaan ottamista tietoarkkitehtuuriin. Jokaiselle tietoarkkitehtuurin käsitteelle 
ja tietoelementille määritellään omistava järjestelmä, josta tulee kyseisen tiedon 
vastuujärjestelmä. Asetelmalla pyritään siihen, että omistavaa järjestelmää 
käytetään tiedon ensisijaisena tietolähteenä. 

Tiedon omistajuusaspektin huomioon ottavaa tutkimuksessa mallinnettua 
tietomallia sekä Tieliikelaitoksen yleistä tietoarkkitehtuuria tarkastellaan 
yksityiskohtaisemmin tutkielman liitteessä 5. 

Palapelin purkamisen tuloksena tutkimuksessa saavutettiin tietojärjestel-
mäsidonnainen kokonaistietomalli. Tämä malli on avainasemassa integraa-
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tiopisteiden löytämisessä, sillä mallista selviää eri järjestelmissä olevien käsit-
teiden väliset suhteet. Integraatiopisteillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoark-
kitehtuurin määrittelemien tietoelementtien välisiä suhteita tilanteessa, jossa 
kahden tai useamman toisiinsa relaatiossa olevien käsitteiden omistajuus liittyy 
eri tietojärjestelmiin. Käytännössä tällainen tilanne tarkoittaa ainakin jonkun 
kyseisessä käsiterakenteessa olevan tiedon siirtoa toiseen järjestelmään. 

Avainasemassa tiedon omistajuuden ja integraatiopisteiden löytämisessä 
ovat kohdealueesta tuotetut tietovirtakaaviot. Kaaviot kuvaavat järjestelmiin 
liittyvät tietovirrat ja tämän perusteella on mahdollista selvittää eri tietoele-
menttien lähdejärjestelmät eli järjestelmät, joihin ko. tieto ensimmäisen kerran 
tallennetaan. Tiedon ensimmäinen tallennuspaikka on looginen omistava 
järjestelmä, mutta näin ei aina välttämättä ole. Tutkimuksen kohdalla tuli esiin 
kahdenlaisia tapauksia: osalle tiedosta määräytyy loogisesti omistavaksi 
järjestelmäksi niiden ensimmäinen tallennuspaikka, mutta jotkin käsitteet 
ovatkin peräisin koko tutkimusalueen ulkopuolelta organisaation toisesta 
osasta. Näin oli esimerkiksi henkilötiedon osalta, sillä se liittyi ensisijaisesti 
henkilöstöhallinnon järjestelmiin. 

Tiedon omistajuuden mukaan ottaminen Konsultoinnin laskutusprosessin 
tietomalliin ei ollut yksinkertaista ja helppoa. Näkökulmien yhteensovittaminen 
nosti esiin tapauksia, joissa samaan käsitteeseen liittyvät ominaisuudet olivat 
hajautuneina eri tietojärjestelmien tietosisältöihin. Osa sisällöstä saattoi olla 
yhdessä järjestelmässä ja loput jossakin toisessa järjestelmässä. Nämä tapaukset 
ratkaistiin määrittelemällä käsitteen omistajaksi puutteista huolimatta alkupe-
räinen lähdejärjestelmä, jonka sisältämästä tiedosta löytyi käsitteeseen liittyvät 
avainominaisuudet. Loput ominaisuudet käsitteeseen liittyivät vasta kohdejär-
jestelmässä käsin syötön tuloksena. 

Käsitteisiin liittyvien ominaisuuksien ja tietojärjestelmien tietosisältöjen vä-
liset epäyhteneväisyydet eivät ole epänormaali asia, joka olisi osoitus vaka-
vammista tiedon eheyteen liittyvistä ongelmista, vaan kysymys on normaalista 
liiketoimintaprosesseihin liittyvästä tiedon käsittelystä. Prosesseissa tuotettu 
tieto ei tietenkään säily aina muuttumattomana prosessiketjun loppuun asti, 
vaan tietoa käytetään prosessin kuluessa ja siihen saatetaan tehdä tarpeen 
mukaan muutoksia, lisäyksiä ja poistoja. Tapaus osoittaa sen, että sovellusinte-
graatiossa siirrettävää tietoa ei voi tarkastella kokonaisten käsitteiden tasolla, 
vaan on syvennyttävä käsitteisiin liittyviin ominaisuuksiin. 

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja niillä saavutetut mallit mahdollisti-
vat kohdealueen tietoarkkitehtuurin muodostamisen sekä integraatiopisteiden 
löytämisen. Näillä keinoilla oli siis saavutettavissa sovellusintegraatiossa 
edellytetyt semanttisen sekä rakenteellisen yhteistoiminnallisuuden tasot. Koko 
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integraatiokentän kattamiseksi olisivat tutkimuksen seuraavat askeleet olleet 
syntaktisen ja teknisen järjestelmäyhteistoiminnallisuuden tarkastelu. 

Järjestelmien välisen yhteisen kieliopin määrittely jäi tutkimuksen osalta 
taka-alalle, sillä kohdealueen integraatioratkaisu ei yltänyt tutkimuksen aikana 
teknisen toteutuksen ja liittymäsäännösten määrittelyyn saakka. Aivan tyhjästä 
näitä yhteistoiminnallisuuden aspekteja ei olisi kuitenkaan tarvinnut tarkastel-
la, sillä käytännössä kaikilla kohdealueen sovelluksilla oli nykyisestä integraa-
tioratkaisusta johtuen olemassa jonkinlaisia tiedon sisäänoton sekä ulosannon 
mahdollistavia liittymiä. 

Nykyiset siirtoratkaisut perustuivat joko erilaisiin eräajoina ajettaviin teksti-
tiedostoihin tai tietokantanäkymiin. Monet järjestelmistä olivat ainakin osittain 
räätälöityjä, mikä tarkoitti että järjestelmiin oli räätälöity myös aiemman point-
to-point -integraation edellyttämiä tiedonsiirtoliittymiä. Tyypillistä olemassa 
oleville liittymille oli kuitenkin se, ettei niissä käytetty yleistä yhteisesti sovittua 
syntaksia. Käytännössä jokaisen järjestelmän tietosiirrot oli toteutettu omanlai-
sellaan syntaksilla. 

Alimpana yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvässä yhteistoiminnalli-
suuden hierarkiassa on tekninen järjestelmäyhteistoiminnallisuus. Tämä taso jäi 
syntaktisen yhteistoiminnallisuuden tavoin tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 
kohdealueen sovellusintegraatioratkaisu saavutti tutkimuksen kuluessa vasta 
suunnittelutason. Käytännössä teknisen toteutuksen osalta ei olisi ollut suuria 
rajoitteita, sillä kaikki tutkimukseen kuuluneet järjestelmät toimivat jo nykyään 
jollakin tavalla yhteen. 

3.5. Kohdealueen integraatioratkaisu ja johtopäätökset 
Konsultoinnin projektinhallinnan ja laskutuksen tarkastelu tutkimuksen 
kohdealueena oli laaja, monimutkainen ja haasteellinen tutkimuskenttä. 
Liiketoiminta-arkkitehtuurista lähtevällä ja tietoarkkitehtuuriin perustuvalla 
lähestymistavalla tutkimuksessa saavutettiin sovellusintegraation läpivientiä 
näistä lähtökohdista ohjaava sovellusintegraatiometodi. 

Tieteellisen tavoitteen lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa esitys koh-
dealueen eli Konsultoinnin laskutusprosessin kokonaisintegraatioratkaisusta sekä 
selvittää kohdealueen tietojenkäsittelyyn liittyviä ongelmia. Tutkimuksessa 
kuitenkin selvisi, ettei ongelmissa ollut kysymys asioista, joihin sovellusinte-
graatiolla voisi juurikaan vaikuttaa. Kysymys oli huomattavasti suuremmista 
ongelmista, joiden ratkaisemiseksi vaadittaisiin suurempia toimia. Prosessin 
tietotekninen tuki oli puutteellinen ja sen korjaaminen vaatisi laajemman 
järjestelmäkokonaisuuden hankkimista. Tässä asetelmassa tietysti herää 
kysymys, onko järkevää muuttaa toimivia integraatioratkaisuja pelkästään 
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uuden teknisen alustan vuoksi, jos niillä ei ole saavutettavissa liiketoiminnallis-
ta hyötyä? 

Tietoarkkitehtuurinäkökulman myötä osoittautui, että Konsultoinnin pro-
jektinhallinta oli tutkimuksen tarkastelualueena joiltain osin liian suppea, sillä 
osa kohdealueen toimintaan liittyvistä tiedoista syntyi Tieliikelaitoksen muussa 
liiketoiminnassa. Vastaavasti Konsultoinnin toiminnassa käytetyt tietojärjestel-
mät liittyivät osittain liikelaitoksen muuhun toimintaan tarkoittaen, että 
integraatiota olisi pitänyt tarkastella laajemmassa tiedon käyttökontekstissa. 

Tieliikelaitoksen nykyisen sovellusintegraation selväksi heikkoudeksi nousi 
teknisen monimutkaisuuden lisäksi keskitetyn hallinnan ja kokonaiskuvan 
puute. Järjestelmien välisten liittymien suunnittelu ja toteutus ovat olleet 
järjestelmien vastuuhenkilöiden harteilla ja jokainen näistä henkilöistä on 
tuntenut vain oman järjestelmäalueensa, ei yrityksen koko kokonaisuutta. 
Tutkimus osoitti, että avainasemassa sovellusintegraatiossa on juuri kokonai-
suuksien hallinta. Tieto tulee kyetä näkemään kokonaisuutena koko organisaati-
on mittakaavassa, ei vain yhden tai kahden järjestelmän osalta. Tiedon hallinta 
ei siis voi toimia pienissä piireissä yrityksen yksittäisissä liiketoimintayksiköis-
sä, vaan se on nostettava omaan asemaansa valvomaan ja ylläpitämään koko-
naisuutta. Vain näin voidaan taata tiedon oikeellisuus eri käyttökohteissa. 
Haasteelliseksi tilanteen tekee kuitenkin se, että liiketoimintayksiköt ovat 
tulosvastuullisia, jolloin kokonaisuuden sijaan halutaan nähdä ensisijaisesti 
vain omat tarpeet ja omat edut – kyse on siis johtamiskysymyksestä. 

Konsultoinnin laskutusprosessin integraatioratkaisua ja tätä koskevia johto-
päätöksiä käsitellään yksityiskohtaisemmin liitteessä 7. 
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4. Tutkimuksen tulokset 

4.1. Tietoarkkitehtuuriin perustuva sovellusintegraatio 
Tutkimusongelmana tutkimuksessa oli sovellusintegraatioprosessin läpivientiä 
ohjaavan integrointimallin kehittäminen. Ongelman ratkaisemiseksi tutkimuk-
sessa lähdettiin liikkeelle hypoteesista, jonka mukaan sovellusintegraation tulisi 
perustua ennen kaikkea organisaation tietoarkkitehtuuriin. 

Tietoarkkitehtuurilähtökohdan oikeuttamiseksi esitin tutkielman teoriaosas-
sa tämän arkkitehtuuritason asemaa tukevan yrityksen kokonaisarkkitehtuuri-
mallin, joka koostui liiketoiminta-, tieto-, sovellus- sekä teknologia-
arkkitehtuuritasoista. Sovellusintegraatiossa puolestaan on määritelmäni mukaan 
kysymys sovellusten välisen yhteistoiminnallisuuden kehittämisestä. Sovellusin-
tegraation asettaminen yritysarkkitehtuurin viitekehykseen nostaa esiin 
arkkitehtuuritasojen rajapintoihin liittyvät yhteistoiminnallisuuden tasot. 
Sovellusintegraatio edellyttää siis järjestelmien keskinäistä ymmärrystä siirret-
tävän tiedon semantiikasta, rakenteesta, syntaksista sekä teknisestä kommunikointi-
kanavasta ja sen rajapinnoista. 

Yritysarkkitehtuuri sekä siihen liittyvät sovellusintegraation yhteistoimin-
nallisuuden tasot muodostivat teoriapohjan varsinaiselle tapaustutkimukselle, 
jonka kohteena oli Tieliikelaitoksen konsultointiliiketoiminta. Tapaustutkimuk-
sen avulla tutkimuksessa pyrittiin hakemaan empiiristä tukea teoriataustan 
vahvistamiseksi sekä siihen perustuvan sovellusintegraation toimintamallin 
muodostamiseksi. 

Prosessimallintamisen avulla tutkimuksessa saavutettiin kokonaiskuva koh-
dealueen liiketoiminnasta. Liiketoiminnan ja tiedon suhdetta puolestaan 
tarkasteltiin tietovirtamallintamisella, jonka avulla tutkimuksessa tunnistettiin 
kohdealueen keskeiset tietojenkäsittelyprosessit sekä niihin liittyvät tietovirrat 
ja tietojärjestelmät. Tunnistetut tietovirrat mahdollistivat varsinaiseen tietoark-
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kitehtuuriin käsiksi pääsemisen eli prosesseihin liittyvien tietojen käsitteellisen 
mallintamisen. Tietovirtakaavioiden perustella esiin nousseet tietojärjestelmät 
puolestaan antoivat pohjan sovellusarkkitehtuurin tarkastelulle. 

Kohdealueen tietosisältöjen mallinnus ja muodostettujen mallien yhteenso-
vittaminen nostivat esiin tiedon merkityksiin liittyneet ongelmat. Käsitteiden 
selkeyttämisen avulla tutkimuksessa muodostettiin koko kohdealuetta kuvaava 
yhtenäinen tietomalli. Tietomalliin yhdistettiin sovellusarkkitehtuurin ja 
tietovirtakaavioiden mukanaan tuoma tiedon omistajuusaspekti, mikä puolestaan 
mahdollisti integraatiopisteiden etsimisen. Varsinainen integraation suunnittelu 
mahdollistui käsitteiden välisiä suhteita tutkimalla: kahden eri järjestelmään 
liittyvän käsitteen keskinäinen relaatio osoitti, että ainakin toinen tiedoista tulee 
siirtää toiseen järjestelmään. 

Tietoarkkitehtuuriin perustuvan integraatiolähestymistavan empiirinen 
koettelu ei toteutunut tutkimuksessa kaikin osin. Empiiristä tukea lähestymis-
tapa sai sovellusintegraation edellyttämän semanttisen sekä strukturaalisen 
yhteistoiminnallisuuden osalta, mutta syntaktinen ja tekninen yhteistoiminnal-
lisuus jäivät koettelun ulkopuolelle. Kaiken kaikkiaan tapaustutkimus kuiten-
kin osoitti, että sovellusintegraatiota on mahdollista lähestyä 
tietoarkkitehtuurin näkökulmasta ja että tämä näkökulma tarjoaa mahdollisuu-
den huomioida perinteisessä teknisessä integraatiossa huomiotta jäävät tiedon 
semanttiset ja rakenteelliset tekijät. 

Mallintamisen näkökulmasta sovellusintegraation ja siihen liittyvän tieto-
arkkitehtuurin mallintaminen oli monimutkaista ja kankeaa, sillä tällaiseen 
tarkoitukseen ei ole olemassa yhtä kaikenkattavaa mallinnusmenetelmää ja 
siihen liittyvää kuvaustapaa. Haluttujen näkökulmien huomioiminen edellytti 
useiden eri menetelmien käyttöä ja niin prosessi-, tietovirta- kuin tietomallilla-
kin saavutettiin vain rajallinen osuus koko kokonaisuudesta. Tietoarkkitehtuu-
rin mallintamismenetelmän puute ei sinänsä ollut uusi huomio, vaan myös 
Wang [1997] on tunnistanut tämän puutteen. 

Tärkeä tutkimuksen pohjalta tehty havainto on kokonaisuuden hallinnan 
tärkeys osana tiedon hallintaa ja sovellusintegraatiota. Ilman kokonaisvaltaista 
koko organisaation kattavaa tietoarkkitehtuuria on mahdoton ylläpitää tiedon 
eheyttä ja varmistaa, että prosessien ja järjestelmien tarvitsemat tiedot ovat 
oikeita, ehyitä ja ajantasaisia. Integraatiota ei siis voi tarkastella ja toteuttaa 
kahden järjestelmän välisenä teknisenä asiana, vaan vaaditaan kokonaisvaltai-
nen yleiskuva, jolla ensin varmistutaan, että ollaan integroimassa oikeita 
järjestelmiä ja oikeita tietosisältöjä. 

Tutkimus osoitti oikeaksi Bhattin [2000] väitteen, jonka mukaan sovellusin-
tegraatio on itse asiassa selvä alkusysäys laajemmalle prosessien parantamisel-
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le. Liiketoiminnasta ja sen mallintamisesta lähtevä sovellusintegraatio tarjoaa 
hyvän kokonaiskuvan kohdeorganisaation toiminnasta paljastaen samalla 
prosesseihin liittyvät ongelmat ja kehityskohteet. Tämän myötä integraatio 
tarjoaa huomattavasti laajemmat toiminnan kehittämisen mahdollisuudet. Näin 
kävi myös tämän tutkimuksen tapauksessa, jossa prosessimallintaminen 
käynnisti laajemman Konsultoinnin projektinhallinnan kehittämisen. 

Toisaalta liiketoiminnan kehittämisen ilmiö näyttää tutkimuksen perusteella 
vaikuttavan myös toiseen suuntaan: ihmisiä on vaikea sitouttaa sovellusinte-
graation suunnitteluun ja toteutukseen ilman, että toimintaan liittyisi samalla 
selvää liiketoiminnallisen hyödyn tavoittelua. Sovellusintegraation läpivienti 
pelkästään integraation itsensä vuoksi ei hyödytä liiketoimintaa ja siinä mukana 
olevia toimijoita. Hankalaksi tilanteen tekee se, että haluttaessa toteuttaa 
integraatio liiketoimintalähtöisesti tietoarkkitehtuuriin perustuen, tarvitaan 
keino sitouttaa liiketoiminnan henkilöstöä integraatioprojektiin – prosesseja ja 
tietoarkkitehtuuria ei voi kuvata kukaan ulkopuolinen ilman, että mukana olisi 
oikeita liiketoiminnan toimijoita kertomassa, miten prosessi oikeasti etenee. 
Yhtälö on vaikea ja paras lopputulos saavutetaan, kun sovellusintegraatio ja 
liiketoiminnan kehittäminen etenevät käsi kädessä. 

Markus [2004] on tunnistanut informaatioteknologian soveltamisen ja orga-
nisaation kehittämisen välisen yhteyden laajempana ongelmana ja hän nimittää 
sitä teknomuutokseksi. Teknomuutoksen onnistuneeseen läpivientiin ei Markusin 
mukaan riitä IT:n käyttöönotossa käytettävät projektin johtamisen opit eivätkä 
organisaatiokehittäjien opit, vaan kysymys on IT:n ja organisaation kehittämi-
sestä integroidusti, mikä edellyttää sekä informaatioteknologian että organisaa-
tionäkökulman samanaikaista huomiointia. Teknomuutoksessa sekä ratkaisu 
että siihen johtava prosessi ovat tärkeitä [ibid.]. 

4.2. Sovellusintegraation ontologia 
Marchin ja Smithin [1995] esittämä tutkimusviitekehys esittää neljänlaisia 
tutkimussuoritteita: konstruktiota, malleja, metodeita sekä realisaatioita. Tässä 
tutkimuksessa oli tavoitteena tutkimusongelman ratkaisemiseksi luoda nimen-
omaan metodi-tason tutkimussuorite, mutta sen muodostamiseksi on ensin 
välttämätöntä luoda ja määritellä sovellusintegraatiota kuvaavia konstruktioita 
ja malleja. Sovellusintegraation konstruktiot määrittelevät keskeiset integraati-
on käsitteet ja mallit puolestaan määrittelevät näiden käsitteistöjen välisiä 
suhteita. Tässä yhteydessä sovellusintegraatiomalli on ymmärrettävissä koh-
dealueontologiana, joka määrittää sovellusintegraation keskeiset ominaisuudet ja 
piirteet, jotka integraation läpiviennissä on huomioitava. 

Lähtökohtaisesti sovellusintegraatiossa on kysymys kahden tai useamman 
sovelluksen välisestä yhteistoiminnallisuuden parantamisesta. Tässä asetelmas-
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sa on siis jokin integraation alkupisteenä toimiva sovellus sekä yksi tai useampi 
kohdesovellus, johon tietoa halutaan siirtää. Tieto sinänsä ei välttämättä ole 
juuri sitä, mitä kohdesovellukset kaipaavat, vaan sovellusten välillä voidaan 
joutua tekemään erilaisia tietomuunnoksia kuten tietotyyppien konversioita 
sekä tietojen yhdistelyä ja erottelua. Asetelmaan liittyen tunnistettavissa ovat 
seuraavat sovellusintegraatioon liittyvät käsitteet ja niiden erityistapaukset: 

- Liiketoimintaprosessi: lähde- ja/tai kohdesovellukseen liittyvä liiketoimin-
taprosessi, joka määrittelee tiedon semantiikan; 

- Sovellus: liiketoimintaprosessin käyttämä sovellus, jolla käsitellään tietoen-
titeettejä: 

o Lähdesovellus: integraation alkupisteenä toimiva sovellus eli so-
vellus, josta siirretään tietoa muihin sovelluksiin; 

o Kohdesovellus: integraation loppupisteenä toimiva sovellus eli 
sovellus, johon siirretään tietoa toisista sovelluksista; 

- Liittymä: lähde- ja kohdesovelluksen välinen liittymä, joka käsittää paitsi 
fyysisen siirtotien, niin myös mahdolliset välitys- ja muunnoskomponen-
tit kuten väliohjelmistot ja integraatiopalvelimet; 

- Rajapinta: Sovellukseen liittyvä tekninen rajapinta, jonka kautta voidaan 
vaihtaa viestejä: 

o Lähderajapinta: lähdesovelluksen rajapinta, jonka kautta sovelluk-
sesta saadaan tietoa ulos; 

o Kohderajapinta: kohdesovelluksen rajapinta, jota kautta sovelluk-
seen saadaan tuotua tietoa muista sovelluksista; 

- Siirtotapa: lähde- ja kohdesovelluksen välillä käytettävä siirtomenetelmä; 

- Viesti: sovellusten välillä kulkeva viesti, sanoma tai muu kommunikaatio: 

o Lähdeviesti: lähdejärjestelmästä liittymän kautta ulos lähtevä tieto-
sisältöä omaava viesti, sanoma tai muu kutsu; 

o Kohdeviesti: liittymän kautta kohdesovellukseen kulkeva viesti, sa-
noma tai muu kutsu, joka voi rakentua muunnossäännön kautta 
useista lähdeviesteistä; 

- Tietoentiteetti: liiketoimintaprosessin tuottama tai sen tarvitsema tietoenti-
teetti: 

o Lähdetietoentiteetti: lähdesovelluksen tarjoama tietoelementti, joka 
sisältyy lähdeviestiin, ei välttämättä juuri se, jota kohdesovellus ja si-
tä käyttävä liiketoimintaprosessi tarvitsee; 
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o Kohdetietoentiteetti: kohdesovelluksen tarvitsema tietoentiteetti, jo-
ka sisältyy kohdeviestiin, ei välttämättä juuri se, jota lähdesovellus ja 
sitä käyttävä liiketoimintaprosessi tarjoavat; 

- Muunnossääntö: määrittää viestien tai tietoentiteettien välisiä muunnok-
sia, keino tuottaa lähdetietoentiteeteistä kohdetietoentiteettejä: 

o Viestimuunnossääntö: lähdeviestien suhtautumisen kohdeviestiin 
määrittelevä sääntö, kohdeviesti voi muodostua usean lähdesovel-
luksen tarjoamista lähdeviesteistä, ts. viestejä voidaan joutua muun-
tamaan toisiksi viesteiksi; sekä 

o Tietomuunnossääntö: lähdetietoentiteetin muunnoksen kohdetie-
toentiteetiksi määrittelevä sääntö. 

Sovellusintegraation piirteet määrittelevien konstruktioiden perusteella ke-
hitin tutkimuksessa konstruktion väliset suhteet kuvaavan sovellusintegraatio-
ontologian (Kuva 25). Malli määrittelee integraation keskeiset komponentit ja 
niiden väliset suhteet antaen pohjan integraatiota ohjaavalle toimintamallille. 
Käytännössä toimintamallin tulisi siis huomioida ontologian esittämät kom-
ponentit ja niiden väliset suhteet. 
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Kuva 25. Sovellusintegraation ominaisuudet ja niiden suhteet määrittelevä 
ontologia. 

Esittämäni sovellusintegraatio-ontologia perustuu tutkimuksessa sovel-
lusintegraation ongelmakentästä tunnistamiini sovellusintegraation kom-
ponentteihin ja niiden suhteisiin. Ontologia pyrkii ilmaisemaan 
sovellusintegraation kannalta keskeiset elementit, joihin integraation suunnitte-
lussa on vastattava. 

 Ontologian käyttökelpoisuuden testaus jäi tutkimuksessa osittain tekemät-
tä, sillä case-tapauksen sovellusintegraatio ei yltänyt tutkimuksen aikana 
käytännön tekniseen toteutukseen saakka. Empiirisen tutkimushavainnointini 
perusteella ontologian esittämät liiketoiminta-, tieto- sekä sovellusarkkitehtuu-
rin elementit kuvaavat kuitenkin tyydyttävällä tavalla todellisuutta. 
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Teknisen tason elementit vaikuttaisivat intuitiivisesti järkeviltä, mutta niiltä 
puuttuu empiirinen testaamisen kautta saavutettava todistuspohja. Näiltä osin 
tutkimussuoritteeni rajoittuvat Marchin ja Smithin [1995] tutkimusviitekehyk-
sessä rakentamisen, arvioinnin sekä teoretisoinnin tutkimusaktiviteetteihin. 
Konstruktiot ja sovellusintegraatio-ontologiaa kuvaava malli tulivat tutkimuk-
sen myötä osittain empiirisellä tapaustutkimuksella oikeaksi osoitetuksi, mutta 
teknisen aspektin osalta empiirinen koettelu jäi tässä tutkimuksessa tekemättä. 

Sovellusintegraatio-ontologia ei ole yleismaailmallinen eikä se kata kaikkia 
mahdollisia sovellusintegraation tasoja ja muotoja. Alakohdassa 2.2.3 yhteen 
kootut integraation tasot eli prosessi-, metodi-, käyttöliittymä-, konteksti-, tieto-, 
sanoma-, komponentti- ja sovellusrajapinta, data- sekä alustaintegraatio eivät kaikki 
sovi ontologian määrittämään viitekehykseen, vaan esimerkiksi konteksti-
integraation edellyttämät tiedon kontekstuaaliset sidokset jäävät huomiotta. 

Sen sijaan, että tutkimuksessa olisi pyritty saavuttamaan täysin universaali 
sovellusintegraatio-ontologia, keskityin ensisijaisesti järjestelmien väliseen 
kommunikaatioon yhteistoiminnallisuuden tasojen puitteissa. Ontologia ei siis 
tarjoa välineitä integraatioon, jossa tiedon vaihdon sijaan on kysymys prosessi-
en automatisoinnista sovellusintegraation keinoin. Tällaisissa integrointitapa-
uksissa on siis kysymys nykyaikaisten sovellusintegraatioalustojen kyvystä 
orkestroida integraatiota prosessitasolla – kysymys ei ole enää yksittäisistä 
tiedon siirroista, vaan integraatiopalvelin voi hallita suurempia kokonaisuuksia 
ja suorittaa itse tietojenkäsittelyprosesseja. Aiemmin ihmistyönä tehtyjä operaa-
tioita voidaan siis siirtää osittain osaksi integraatiologiikkaa. 

Esittämäni ontologia pyrkii ensisijaisesti täyttämään pragmaattisesta lähesty-
mistavasta lähtevän sovellusintegraation tarpeita. Vaikka lähestymistapa 
lähteekin liiketoiminnan prosesseista, niin tässä yhteydessä ei ole kysymys 
prosessien automatisoinnista sovellusintegraation keinoin, vaan integraatiolla 
pyritään ensisijaisesti siirtämään tietoa sovelluksesta toiseen.  

4.3. Sovellusintegraatiometodi 
Tutkimuksessa sovellettavan Marchin ja Smithin [1995] tutkimusviitekehyksen 
tutkimussuoritteista oli tämän tutkimuksen osalta tavoitteena saavuttaa 
tutkimusongelman ratkaiseva metoditason lopputulos. Viitekehyksen periaat-
teen mukaan tutkimuksessa rakennettava metodi pohjautuu aiemmissa tutki-
musvaiheissa luotuihin konstruktioihin ja malleihin. 

Edellisessä kappaleessa esitetty sovellusintegraatio-ontologian sekä sitä tu-
kevan empiirisen tutkimushavainnoinnin perusteella rakensin sovellusintegraa-
tion läpivientiä ohjaavan integrointimetodin (Kuva 26). Metodin perusteet 
nojaavat teoriaosassa esitettyihin yritysarkkitehtuurin ja yhteistoiminnallisuuden 
tasoihin. 
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1. Liiketoiminta-arkkitehtuurin
mallinnus ja analyysi

4. Integraatiopisteiden
tunnistus

5. Teknologia-arkkitehtuurin
analyysi

Sovellusten rajapinnat
Liittymäsopimukset

8. Integraation toteutus

Liiketoimintaprosessit ja
niihin liittyvät tietovirrat
Tiedon ja sovellusten
käyttökonteksti

Kohdealueen
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Kuva 26. Integraatioprosessia ohjaava metodi. 

Tutkimuksen pohjalta johtopäätöksenä vedetty sovellusintegraatiometodi 
koostuu seuraavista askelista: 

1. Liiketoiminta-arkkitehtuurin mallinnus ja analyysi: Sovellusintegraa-
tion suunnittelu alkaa kohdealueen valinnalla ja rajauksella. Liiketoimin-
ta-arkkitehtuurin määrittämiseksi mallinnetaan ja analysoidaan valitun 
kohdealueen operatiivisen toiminnan prosessit sekä prosesseihin liitty-
vät tietovirrat. Lopputuloksena saavutetaan kohdealueen tiedolle se-
mantiikan antava kokonaiskuva liiketoiminnan prosesseista sekä niiden 
välisestä tiedon kulusta. 

2. Tietoarkkitehtuurin mallinnus ja analyysi: Liiketoiminta-
arkkitehtuurin pohjalta mallinnetaan prosesseihin liittyvien tietovirtojen 
sisällöt sekä muodostetaan niistä ehyt ja semanttisesti ristiriidaton koh-
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dealueen kokonaistietomalli. Tiedon merkitykset määrittelee liiketoimin-
ta-arkkitehtuurin käyttökonteksti. 

3. Sovellusarkkitehtuurin kartoitus ja analyysi: Tietovirtamallinnuksessa 
tunnistettujen tietojärjestelmiin kohdistuvien tietovirtojen pohjalta kar-
toitetaan kohdealueen tietojärjestelmät ja niiden väliset suhteet. 

4. Integraatiopisteiden tunnistus: Lisätään tietoarkkitehtuuriin tiedon 
omistajuusaspekti suhteuttamalla sovellusarkkitehtuuriin liittyvät tieto-
virrat mallinnettuun kokonaistietomalliin. Joissain tapauksissa omista-
juussuhteen määrittämisessä voi olla kysymys poliittisesta päätöksestä. 
Integraatiopisteet löytyvät tietoarkkitehtuurista eri sovelluksiin liittyvien 
käsitteiden välisistä suhteista. Integraation suunnan ilmaiseen käsitteen 
omistajuussuhde, ts. omistava järjestelmä jakaa tietoa muihin sitä tarvit-
seviin järjestelmiin. 

5. Teknologia-arkkitehtuurin analyysi: Selvitetään integroitavien sovel-
lusten rajapinnat ja niiden tukemat tiedonsiirtostandardit sekä muut ky-
vyt saavuttaa syntaktinen ja tekninen yhteistoiminnallisuus. Tässä 
yhteydessä tutkitaan sovellusten tiedonsiirto- ja tietokantaliittymät sekä 
mahdollisuudet toteuttaa räätälöityjä lisäliittymiä. 

6. Integraatioteknologian valinta: Selvitetään mahdolliset teknologiset 
integraatioratkaisut sekä eri tuotevaihtoehdot. Valitaan nykyiseen sovel-
lus- ja teknologia-arkkitehtuuriin sopiva integraatioratkaisu. 

7. Teknisen toteutuksen suunnittelu: Suunnitellaan järjestelmien väliset 
tiedonsiirrot implementoiva tekninen toteutusratkaisu, jossa huomioi-
daan syntaktinen ja tekninen yhteistoiminnallisuus.  

8. Integraation toteutus: Toteutetaan kohdealueen integraatioratkaisu laa-
ditun suunnitelman mukaisesti ja saavutetaan lopputuloksena sovellus-
ten välisen yhteistoiminnallisuuden kehittyminen. 

Metodin ajatuksena on muodostaa ensin kokonaiskuva kohdealueen liike-
toiminnasta ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä. Tämän avulla toimintaan 
liittyvä tieto voidaan analysoida yhtenä kokonaisuutena ja määritellä tiedon 
omistajuussuhteet. Omistajuudella on integraation kannalta keskeinen merki-
tys, sillä se määrittelee integraation suunnan: tiedon eheyden varmistamiseksi 
tieto pyritään aina integroimaan omistavasta järjestelmästä muihin järjestelmiin. 

Tekniikka astuu mukaan integraatioon vasta kun integraatiopisteet on ensin 
määritelty. Syntaktisen ja teknisen yhteistoiminnallisuuden ratkaisemiseksi on 
tutkittava sovellusten tiedonsiirtokyvyt sekä tehtävä näitä koskevat ratkaisut 
tiedon siirtotavoista. 
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Sovellusintegraatiomallin ja -metodin käsittely eteni Marchin ja Smithin 
[1995] tutkimusviitekehyksen osalta rakentamisen ja arvioinnin tutkimusaktivi-
teetteihin. Tutkimuksen perusteella luotu malli ja siihen pohjautuva metodi 
jäivät kuitenkin osittain käytännössä testaamatta, sillä tutkimuksen integraa-
tiotapauksessa ei ennätetty käytännön toteutukseen saakka. Tämä tietenkin 
tarkoitti sovellus- ja teknologia-arkkitehtuureihin liittyvien aspektien jäämistä 
vaille empiiristä tukea. Muodostamani tutkimussuoritteet perustuvat siis 
semanttisen ja strukturaalisen yhteistoiminnallisuuden osalta empiiriseen 
havainnointiin sekä syntaktisen ja teknisen yhteistoiminnallisuuden osalta 
teoriaviitekehyksen avulla muodostettuihin teoreettisiin oletuksiin. Empiiristä 
vahvistusta paitsi jääneet integraatiomallin ja -metodin osat vaikuttavat kuiten-
kin melko intuitiivisilta, eivätkä ne saa tämän tutkimuksen osalta osakseen 
vasta-argumentteja. 

Esittämälläni integraatiometodilla on rajoituksia paitsi jo integraatio-
ontologiaa koskevien eri integraatiotasojen suhteen, niin myös organisatorista 
laajuutta koskien. Malli pätee ensisijaisesti vain organisaation sisäiseen integraati-
oon, sillä tietoarkkitehtuuritarkastelua ei ole useinkaan mahdollista tehdä 
integraation toisena osapuolena olevan ulkoisen sidosryhmän toiminnasta. 
Organisaatioiden välinen integraatio tapahtuukin yleensä niin, että toinen 
osapuoli määrittelee tavan, jolla se haluaa ottaa tietoa vastaan ja toisen osapuo-
len on sopeuduttava tilanteeseen. Näiltä osin teoriaosassa esitetty Luomalan et 
al. [2001] väite samojen toimintamallien pätevyydestä sekä sisäiseen että 
ulkoiseen sovellusintegraatioon vaikuttaisi olevan paikkaansa pitämätön. 
Tilanne voi kuitenkin olla toinen aidon kumppanuussuhteen tapauksessa, jossa 
tietoa siirretään usein kumpaankin suuntaan. Kaksisuuntainen tiedonvaihto voi 
antaa tällöin mahdollisuuden laajemmalle tietoarkkitehtuuritarkastelulle. 

Toinen teoriaosassa esiin noussut organisatorinen näkökulmaerottelu oli 
sovellusintegraation jako vertikaaliseen ja horisontaaliseen integraatioon [Wangler 
and Paheerathan, 2000]. Näiden dimensioiden suhteen esittämäni sovellusinte-
graatiometodi ei aseta rajoitteita niin kauan, kun on kysymys samaan tarkaste-
lualueeseen kuuluvasta toiminnasta. Metodi on sovellettavissa sekä 
vaakasuuntaisen operatiivisen toiminnan että horisontaalisten johto- ja kontrol-
lijärjestelmien integraatioon, sillä taustalla on kuitenkin sama tieto- ja liiketoi-
minta-arkkitehtuurin välinen suhde. 

Tutkimuksen perusteella muodostamani sovellusintegraatiometodi on luon-
teeltaan melko yleinen, eikä se erittele integraation vaiheiden sisältöjä yksityis-
kohtaisesti. Tämä on toisaalta nähtävissä metodin hyväksi puoleksi, sillä 
yleisluontoisuus lisää metodin käyttökelpoisuutta erilaisissa integraatiotapauk-
sissa. Näkemystä tukee Fitzgeraldin [1998] havainto, jonka jokainen ohjelmisto-
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kehitysprojekti on uniikki ja näyttäisi tästä syystä järkevältä laatia metodit 
melko yleisluontoisiksi jättäen yksityiskohdat kussakin projektissa määriteltä-
viksi. Metodien joustavuudella voidaan näin vastata paremmin alan dynamiik-
kaan. 

Kaiken kaikkiaan metodeilla pyritään lisäämään projektien ennustettavuut-
ta, kontrollia ja laatua [Schönström and Carlsson, 2004]. Ennustettavuuden, 
kontrollin ja laadun paraneminen eivät sinällään edellytä yksityiskohtaisesti 
määriteltyjä metodeja, vaan hyötyjä voidaan saavuttaa paljon yleisluontoisem-
millakin metodeilla. Schönström ja Carlsson [ibid.] ovatkin havainneet, että 
yksistään metodien sisältämillä sanastoilla on tärkeä merkitys yhteisen pohjan 
luojana keskusteluille. 

4.4. Tutkimusprosessimalli 
Tämän tutkimuksen pohjaksi esitin luvussa 1.3.2 useiden eri tutkimusprosessi-
mallien parhaista puolista koostuvan hybriditutkimusprosessimallin. Varsinaisen 
sovellusintegraatiotutkimuksen lisäksi tämä tutkimus oli osaltaan myös 
esittämäni tutkimusprosessimallin toimivuuden testaamista. Tutkimuksen 
lopuksi on siis syytä arvioida mallin toimivuutta tutkimusta ohjaavana tausta-
viitekehyksenä. 

Hybridimallini koostui neljästä päävaiheesta: ideoinnista, esitutkimuksesta, 
tutkimuksesta sekä julkaisusta. Ideointivaiheessa oli kysymys tutkimusidean 
muotoutumisesta ja tämän tutkimuksen tapauksessa kysymys oli Tieliikelaitok-
sessa esiinnousseesta sovellusintegraation toimintamallin puutteesta. 

Tutkimusidean myötä tutkimus noudatti esitutkimusvaiheen kaavaa, johon 
kuului kirjallisuuskartoitus, tutkimusaiheen ja tutkimusongelman tarkentaminen sekä 
tutkimusstrategian muotoilu. Sovellusintegraation ja yritysarkkitehtuureihin 
liittyvän kirjallisuuskartoituksen myötä tutkimuksessa muodostettiin teoria-
tausta, jolla pyrittiin oikeuttamaan tutkimuksessa esitetty tietoarkkitehtuurilä-
hestymistapa. 

Tutkimusalueeseen liittyvän kirjallisuuden kartoittamisen yhteydessä tut-
kimuksessa saatiin muodostettua kokonaiskuva aihepiiristä sekä siihen liitty-
västä aiemmasta tutkimuksesta. Kirjallisuuskartoituksella saavutetun 
kohdealueen kokonaiskuvan myötä lopulliseksi tutkimusongelmaksi täsmentyi 
sovellusintegraatioprosessin läpivientiä ohjaavan integrointimallin tai 
-metodiikan kehittäminen. Tutkimukseni lähestyi tutkimusongelmaa normaali-
tieteen hypoteesilähtökohdan avulla. Kirjallisuuskartoituksen pohjalta tein 
hypoteettisen olettamuksen, että tietoarkkitehtuurista lähtevä lähestymistapa 
on oikea tapa toteuttaa sovellusintegraatio. 

Tutkimusongelman täsmennyttyä oli tutkimuksessa vuorossa tutkimusstra-
tegian määrittely. Tutkimuksessani oli selvästi kysymys empiiriseen tutkimusot-
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teeseen perustuvasta tutkimuksesta ja tapaukseen sopivaksi tutkimusmetodiksi 
määrittyi lopulta Cunninghamin [1997] selittävä case-metodi. 

Varsinainen tutkimuksen tutkimusvaihe eteni haastattelujen ja muun aineis-
ton keräämisen kautta sen kuvaamiseen ja analyysiin. Luotujen kuvausten perus-
teella pyrittiin tekemään johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksen saavuttamiseksi, 
mutta käytännössä johtopäätöksiin saakka pääseminen edellytti lisäaineiston 
keruuta sekä sen kuvausta ja analyysiä. Tämä keruu, kuvaus ja analyysi -sykli 
toistui tutkimuksessa useamman kerran, kunnes kuvaukset kuvasivat riittävällä 
tasolla todellisuutta tarjoten pohjan lopullisille johtopäätöksille. 

Tutkimuksen johtopäätöksiin pääseminen mahdollisti tämän tutkimusta ja 
sen tulosta raportoivan tutkielman kirjoittamisen eli tulosten julkaisun. Varsinai-
nen julkaisu tapahtuu vasta jättämällä tämä pro gradu -tutkielma tarkastetta-
vaksi. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukseni noudatti hyvin kokoamaani hybriditutki-
musprosessimallia. Mallin rooli ei rajoittunut vain taustalla olevaksi viitekehyk-
seksi, jota vasten yritän reflektoida tutkimusta näin jälkikäteen, vaan 
prosessimallilla oli selvä tutkimusta ohjaava rooli koko tutkimuksen ajan. Malli 
määritteli selkeällä tavalla tutkimuksen vaiheet ja niissä tavoiteltavat lopputu-
lokset, joten sitä oli helppo käyttää tutkimusta ohjaavana apuvälineenä. 

Tutkimusprosessimallin käyttö ei tuonut esiin mitään tutkimuksen tekemi-
seen liittyviä ongelmia, vaan tutkimuksen teko onnistui mallin pohjalta ongel-
mitta. Mallin käytöstä ei myöskään aiheutunut mitään haittavaikutuksia, vaan 
päinvastoin: malli teki tutkimuksesta johdonmukaista tarjoten selvät askeleet, 
joiden mukaan toimia. 

Käyttämäni tutkimusprosessimalli on luonteeltaan melko yleismaailmalli-
nen eikä se aseta suuria rajoitteita käyttökohteilleen. En näe esteitä mallin 
soveltamiselle mihin tahansa empiiriseen tutkimukseen, sillä malli toimii kelvolli-
sena ohjenuorana niin kauan kun tutkimuksessa on kysymys jollain tavalla 
asioiden havainnoinnista, havaintojen kuvaamisesta sekä kuvausten analyysis-
tä. Järvisen ja Järvisen [2000] tutkimusotteiden jaottelusta malli kykenee siis 
kattamaan empiiristen tutkimusotteiden päähaaran, mutta matemaattisten 
tutkimusotteiden suhteen tilanne on hieman toinen. Matemaattisissa tutkimusot-
teissa tutkimus ei rakennu samalla tavalla reaalimaailman kuvaamiselle vaan 
asioiden matemaattiselle oikeaksi todistamiselle. Tästä syystä mallia voi olla 
vaikea soveltaa tämän lajin tutkimustyössä. 

4.5. Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimustarpeet 
Tutkimuksen loppuun saattamisen ja johtopäätösten teon jälkeen on syytä 
arvioida tutkimustulosta yleisesti sen luotettavuuden, yleistettävyyden, vahvistet-
tavuuden sekä kattavuuden suhteen. Tutkimuksessa tuotettujen Marchin ja 
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Smithin tutkimusviitekehyksen [1995] mukaisten tutkimussuoritteiden arvioin-
tia voidaan lisäksi tehdä suoritteille määriteltyihin arviointikriteereihin perus-
tuen. 

Sovellusintegraatioprosessin läpivientiä koskevan tutkimusongelman rat-
kaisemiseksi tutkimuksessa tuotettiin yritysarkkitehtuurin rakenteeseen sekä 
yhteistoiminnallisuuden tasoihin perustuva sovellusintegraatio-ontologia sekä 
sovellusintegraatiometodi. Saavutetut tutkimustulokset perustuvat paitsi pohjaksi 
koottuun teoriaviitekehykseen, niin myös empiiriseen tutkimushavainnointiin 
tutkimuksen kohteena olleeseen Tieliikelaitoksen case-tapaukseen perustuen. 

Sovellusintegraatio-ontologian ja -mallin rajoituksia eri integraatiotasojen 
suhteen kävin läpi jo näitä malleja esittelevissä kappaleissa. Kysymys ei siis ole 
universaaleista kaikkiin integraatiotapauksiin sovellettavista yleisistä oh-
jenuorista, vaan mallien käyttö rajoittuu integraatioon, jossa tavoitellaan 
järjestelmien yhteistoiminnallisuutta nimenomaan tiedonvaihdon osalta. 
Integraatiossa on siis kysymys kahden järjestelmän välisestä yhteisymmärryk-
sessä tehdystä kommunikaatiosta, ei esimerkiksi järjestelmien välistä suoritus-
logiikkaa täydentävästä ja manuaalista käsityötä poistavasta prosessi-
integraatiosta. 

Empiirinen tutkimusosuus rajoittui tutkimuksessa pääasiassa semanttisen ja 
strukturaalisen yhteistoiminnallisuuden tarkasteluun eikä tutkimuksessa saavutet-
tu empiiristä havaintoaineistoa syntaktisen ja teknisen yhteistoiminnallisuuden 
osalta. Näiltä osin esittämäni integraatio-ontologia ja -metodi yltävät Marchin ja 
Smithin [1995] tutkimussuoritteissa vain rakentamisen ja arvioinnin tasoille. 
Tutkimuksen laajuuden suhteen ongelmaksi muodostui se, ettei Konsultoinnin 
laskutusprosessin integraatioprojekti edennyt tutkimuksen puitteissa toteutus-
vaiheeseen saakka, jolloin empiiristä tukiaineistoa olisi kertynyt koko esitetyn 
integraatiometodin osalta. Nyt metodi jäi osin hypoteettiseksi. 

Tutkimuksen taustalle asetetun Marchin ja Smithin [1995] tutkimusviiteke-
hyksen tutkimussuoritteisiin liittyy seuraavanlaisia arviointikriteereitä [ibid.]: 

- Konstruktiot: täydellisyys, yksinkertaisuus, eleganssi, ymmärrettävyys ja 
helppokäyttöisyys; 

- Mallit: mallin ja todellisuuden vastaavuus, täydellisyys, yksityiskohtai-
suus, lujuus ja sisäinen johdonmukaisuus; 

- Metodit: operationaalisuus (kyky suorittaa tehtävä tai ihmisten kyky 
käyttää metodia tehokkaasti, mikäli kysymys ei ole algoritmisesta meto-
dista), yleisyys ja helppokäyttöisyys; sekä 

- Realisaatiot: artefaktin tehokkuus ja vaikuttavuus sekä sen vaikutukset 
ympäristöön ja käyttäjiin. 
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Marchin ja Smithin [1995] arviointikriteereistä ovat tämän tutkimuksen osal-
ta relevantteja konstruktioihin, malleihin ja metodeihin liittyvät kriteerit. 

Konstruktiot tarjoavat yhteisen käsitteistön helpottamaan integraatiosta 
käytävää keskustelua ja siinä tavoiteltavan yhteisymmärryksen syntyä. Käsit-
teistö siihen liittyvine määritelmineen on melko ymmärrettävä, yksinkertainen 
ja helppokäyttöinen, mutta toisaalta näitä asioita ei kyetty osoittamaan tutki-
muksessa kaikkien käsitteiden osalta, sillä case-tapauksen integraatio ei 
edennyt tutkimuksen puitteissa tekniseen toteutukseen asti. Käsitteistöön 
liittyvät merkitykset ovat melko intuitiivisia enkä näe ristiriitoja arviointikritee-
rien ja tutkimuksessa saavutetun käsitteistön välillä. 

Teknisen integraatiototeutuksen jäätyä tutkimuksen ulkopuolelle vaikeutu-
vat myös sovellusintegraatiomallin ja -metodin arvioinnit. Tutkimuksessa 
saavutetun empiirisen havaintoaineiston perusteella malli vastaa ainakin 
osittain reaalimaailman tilaa: semanttisen ja strukturaalisen yhteistoiminnalli-
suuden osalta vastaavuus tuli tutkimuksessa selvästi osoitettua, mutta syntakti-
sen ja teknisen yhteistoiminnallisuuden osalta lopullinen vahvistus jäi vielä 
saamatta. Vaikka kohdealueen integraatiota ei toteutuksen osalta vietykään 
loppuun, niin mallia tukevia havaintoja nousi kuitenkin jossain määrin esiin. 
Muodostamani sovellusintegraatiomalli on kaiken kaikkiaan johdonmukainen, 
yksityiskohtainen ja ainakin tutkimuksessa osoitetulta osin täydellinen. 

Sovellusintegraatiometodia tulisi arvioida sen operationaalisuuden, ylei-
syyden sekä helppokäyttöisyyden perusteella. Mallin tavoin myös metodia 
koskee tutkimuksen rajautuneisuus semanttisen ja strukturaalisen yhteistoi-
minnallisuuden tarkasteluun. Metodi on kaiken kaikkiaan hyvin yleisluontoi-
nen, eikä se määrittele metodin vaiheissa käytettäviä prosessi, tietovirta ja 
tietomallintamisen menetelmiä. Tutkimuksessa käytettyjen IDEF0-, DFD- ja ER-
kuvausmenetelmien sijaan metodissa voidaan siis soveltaa myös muita tarvit-
tavat näkökulmat huomioivia mallintamismenetelmiä. Metodi jättää vapauden 
yksityiskohtien, kuten käytettävien mallintamismenetelmien, määrittelyyn 
projektikohtaisesti, mikä osaltaan lisää sen yleiskäyttöisyyttä. 

 Metodi itsessään on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, mutta se edellyttää 
mallintamisosaamista. Metodin kompleksisuus riippuu pitkälti siitä, mitä 
mallintamismenetelmiä siinä sovelletaan sekä kuinka laajasta kohdealueesta ja 
integraatiokokonaisuudesta on kysymys. Syntaktisen ja teknisen yhteistoimin-
nallisuuden osalta metodia ei voi kunnolla arvioida näiden näkökulmien jäätyä 
tutkimuksessa huomiotta. 

Normatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, ettei asetettuja tavoitteita saa-
vuteta aina sataprosenttisesti, vaan tavoitteista voidaan jäädä kauas [Järvinen ja 
Järvinen, 2000]. Myös tämän tutkimuksen tapauksessa tavoitteet jäivät osin 
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toteutumatta, sillä sovellusintegraatiomalli ja -metodi eivät yltäneet empiiriseen 
koetteluun koko laajuudessa. 

Esittämäni sovellusintegraatiometodi sai tehdyn tutkimuksen perusteella 
empiiristä tukea liiketoiminta-arkkitehtuurin, tietoarkkitehtuurin sekä integraa-
tiopisteiden löytämisen suhteen myös sovellusarkkitehtuurin osalta. Tämä 
sinällään riittää osoittamaan tutkimuksen hypoteesin väitteen päteväksi, sillä 
tutkimus osoitti, miten laaja-alainen liiketoiminnan prosesseista lähtevä 
näkökulma mahdollistaa integraatiopisteiden löytämisen sekä ennen kaikkea 
kohdealueeseen liittyvien käsitteellisten ongelmien selvittämisen. 

Tapaustutkimuksen kohteena olleen organisaation suuri koko edellytti tut-
kimusalueen rajausta pienempään organisaation osaan, mutta toisaalta tutki-
muksen kuluessa oli havaittavissa, ettei rajaus ollut kaikin puolin onnistunut. 
Ongelmaksi integraatiotarkastelussa nousi se, että kohdealueen tietojärjestelmät 
sekä näihin liittyneet käsitteet eivät olleet yksinomaan kohdeorganisaation 
käytössä. Osa järjestelmistä liittyi myös Tieliikelaitoksen muuhun liiketoimin-
taan ja rajauksen myötä kokonaisuus ei tullutkaan tarkastelluksi riittävässä 
laajuudessa. Pahimmat käsitteelliset ongelmakohdat olisivat itse asiassa olleet 
tutkimuksen kohteeksi valitun Konsultoinnin ja muiden palveluryhmien välillä. 

Tutkimuksen lopputuloksena esittämäni integraatiometodi perustuu vain 
yhteen tapaustutkimukseen, minkä vuoksi tuloksen yleistettävyyttä kohtaan 
voi esittää kritiikkiä. Tuloksen pätevyyttä kumoavaa aineistoa ei tämän tutki-
muksen puitteissa tullut esiin sen paremmin empiirisestä havaintoaineistosta 
kuin tieteellisistä julkaisuistakaan. Toisaalta metodi kuvaa sovellusintegraation 
läpivientiä niin yleisellä tasolla, että se on helposti sovellettavissa myös muihin 
tutkimuskohteisiin. 

Tuotettujen tutkimussuoritteiden pätevyyden jäätyä tutkimuksessa vain 
osittain empirialla oikeaksi osoitetuiksi, nousee mallin kokonaistestaaminen 
jatkotutkimusta kaipaavaksi aiheeksi. Erityisesti tutkittavaa on syntaktisen ja 
teknisen yhteistoiminnallisuuden saavuttamisessa osana tietoarkkitehtuuriläh-
töistä sovellusintegraatiota. 

Tietojärjestelmätutkimuksen pohjaksi tutkielman teoriaosassa tuotiin esiin 
Ives et al. [1980] esittämä tutkimusviitekehys, joka määrittelee tietojärjestelmän 
ympäristöt ja prosessit. Tutkimuksen perusteella on selvää, että sovellusinte-
graatiossa liikutaan tietojärjestelmän kehitysprosessissa tavoitteena kehittää 
sekä tietojärjestelmää käyttöprosessia paremmin palvelevaksi. Toisaalta, 
tutkimus ei kuitenkaan selventänyt ongelmakenttää siinä määrin, että käyttö-
prosessin rooli olisi noussut selvästi esiin. Mielestäni mallin suhtautumista 
sovellusintegraatioon tulisikin tutkia lisää. 
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Tutkimus osoitti, että sovellusintegraatio on nähtävä organisaationlaajuise-
na toimintana, jossa keskeisintä osaa näyttelee kokonaistiedonhallinta. Tiedon 
siirtoja ei voida nähdä yksittäisinä järjestelmien välisinä asioina, vaan integraa-
tiossa on huomioitava tiedon eheyden, oikeellisuuden ja ajantasaisuuden 
säilyminen koko organisaation laajuudessa. Suuressa organisaatiossa hallitta-
vaa tietoa on paljon, mikä tietysti lisää tiedon hallinnan kompleksisuutta 
vaikeuttaen kokonaisuuden hallintaa ja sen myötä myös integraation suunnitte-
lua. Onkin siis selvää, että monimutkaisuuden kasvaessa tarvitaan myös 
erityisiä kokonaisuuden hallinnan menetelmiä. Systeemiteoriat ovat kokonai-
suuden hallintaan erikoistuneita teorioita ja tältä osa-alueelta saattaa löytyä 
sovellusintegraation edellyttämään kokonaistiedonhallintaan soveltuvia 
menetelmiä. Tämä osa-alue jäi kuitenkin tässä tutkimuksessa huomiotta ja se 
onkin selvä jatkotutkimusta edellyttävä kohde. 
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5. Yhteenveto 
Sovellusintegraatio on aiheena ajankohtainen ja paljon käsitelty, mutta sitä 
tarkastellaan useimmiten tietojärjestelmät toisiinsa liittävänä teknisenä tuottee-
na tai ratkaisuna. Teknisestä näkökulmasta ei voida kuitenkaan varmistua 
integraatiossa siirrettävän tiedon merkityksestä, rakenteesta sekä eheydestä ja 
oikeellisuudesta. Sovellusintegraation tarkastelussa on yleisenä puutteena 
tietoon liittyvän näkökulman huomiointi sekä integraation läpivientiä ohjaavan 
metodin puute. Näiden puutteiden ratkaiseminen nousikin tavoitteeksi tässä 
tutkimuksessa. 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi lähestyin ongelmaa empiirisellä tutki-
musotteella ja tapaustutkimuksella. Tutkimuksen kohteena oli Tieliikelaitoksen 
konsultointiliiketoiminnan laskutusprosessi ja tutkimusongelman ratkaisemi-
seksi pyrin saamaan tarvittavaa empiiristä tukea tutkimuskohteesta selittävää 
case-metodia käyttämällä. 

Sovellusintegraatiokirjallisuuteen tutustuminen nosti esiin aiheeseen liitty-
vän terminologian sekavuuden: samoja termejä käytetään erilaisista integraati-
on muodoista ja toisaalta, samasta integraatiosta saatetaan käyttää eri termejä. 
Sekavuuden ratkaisemiseksi määrittelin sovellusintegraation tässä tutkimuk-
sessa tarkoittamaan prosessia, jonka tavoitteena on lisätä tietojärjestelmien ja 
sovellusten yhteistoiminnallisuutta kohdeorganisaation tai -organisaatioiden 
operatiivisen toiminnan asettamia tietojenkäsittelyvaatimuksia vastaavaksi. 

Sovellusintegraatiota ei tule toteuttaa vain integraation itsensä vuoksi ilman 
selvää syytä ja tavoiteltavia hyötyjä. Integraation toteuttamisen syyt ovat 
moninaiset, eikä niitä ole aiemmin tarkasteltu laajamittaisesti pyrkimyksenä 
systemaattisen luokittelun muodostaminen. Kirjallisuuskartoituksen perusteella 
kartoitin erilaisia integraation syitä ja muodostin niistä yhtenäisen luokittelun, 
joka jakaa integraation syyt organisaation sisäisiin ja ulkoisiin vaikuttimiin. 
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Sisäisiksi integraation syiksi paljastuivat tekniset, taloudelliset, tietoon liittyvät 
sekä sosiaaliset ja psykologiset tekijät. Ulkoisia integraation syitä puolestaan 
ovat yhteistyöhön tai asiakkaisiin liittyvät sekä yhteiskunnalliset syyt. 

Tiedollisiin integraation ulottuvuuksiin liittyvän tutkimuksen hypoteettinen 
olettamus oli, että sovellusintegraation tulisi pohjautua organisaation tietoark-
kitehtuuriin. Tätä olettamusta tuki yritysarkkitehtuurin tasojaottelu liiketoimin-
ta-, tieto-, sovellus- sekä teknologia-arkkitehtuureihin. Sovellusintegraatiossa 
oli määritelmäni mukaan kysymys yhteistoiminnallisuuden kehittämisestä ja 
suhteuttamalla yhteistoiminnallisuus arkkitehtuuriviitekehykseen konkretisoi-
tuivat semanttinen, strukturaalinen, syntaktinen sekä tekninen järjestelmätason 
yhteistoiminnallisuus helpommin tutkittaviin asiayhteyksiin. Teoriaviitekehyk-
seen ja empiiriseen havaintoaineistoon pohjautuen esitin tutkimuksen lopputu-
loksena sovellusintegraation läpivientiä ohjaavan toimintamallin, jonka 
lähtökohtana ovat yritysarkkitehtuurin tasot. 

Sovellusintegraatiometodin lähtökohtana on liiketoiminta-arkkitehtuuri, 
jonka mallintamisen tuloksena saavutetaan kokonaiskuva kohdealueen toimin-
nasta. Tietovirtamallintamisen myötä integraation suunnittelussa päästään 
käsiksi kohdealueen tietoon sekä sovelluksiin. Tietovirtojen sisältöjen mallin-
tamisella voidaan selvittää tietoon liittyvät käsitteelliset sekä rakenteelliset 
epäselvyydet ja ottamalla kokonaistietomalliin mukaan sovelluksiin liittyvä 
tiedon omistajuussuhde, voidaan tietomallista löytää tiedon integraatiopisteet. 
Syntaktinen ja tekninen yhteistoiminnallisuus puolestaan saavutetaan selvittä-
mällä sovellusten rajapinnat ja solmimalla liittymäsopimukset kommunikaation 
muodosta. 

Tutkimustuloksena saavutettu sovellusintegraatiometodi ei ole yleinen, 
kaikkiin erilaisiin sovellusintegraation muotoihin ja tasoihin pätevä metodi, 
vaan se pätee ainoastaan integraatiotapauksiin, jossa on kysymys kahden tai 
useamman järjestelmän välisestä kommunikaatiosta, jossa siirretään tietoa. 
Malli ei siis ole käyttökelpoinen tilanteessa, jossa integraatioon liittyy prosessi-
en ja sovelluslogiikan siirtoa kokonaisuutta orkestroivalle integraatiopalveli-
melle. 

Tutkimus osoitti, että sovellusintegraation kannalta on tärkeää tarkastella 
ongelmaa kokonaisuutena laajemmasta perspektiivistä. Tiedon eheyttä ja 
oikeellisuutta ei voida varmistaa ilman koko kohdealueen liiketoiminnan ja 
tietoarkkitehtuurin huomioon ottamista. 
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