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Mobiilit sovellukset ovat kehittyneet nykyään sille tasolle, että yritykset 
miettivät niiden todellista hyödyntämistä oman toimintansa kehittämiseksi.  
Aker Finnyardsilla suunnitellaan mobiilin sovelluksen rakentamista oman 
telakka-alueen työskentelyn parantamiseksi. Mobiili sovellus tulisi toimimaan 
telakka-alueella laivan rakentamisvaiheessa valmistettavien osalohkojen ja 
lohkojen seurannan apuna. Lisäksi sovelluksella tulisi pystyä seuraamaan 
myös lohkojen sijoittamisessa käytettyjen hallien käyttöastetta. Mobiili sovellus 
tulisi toimimaan jo olemassa olevan selaimella käytettävän Lohkosijoitus-
sovelluksen rinnalla. Oman etunsa se toisi mm. antamalla mahdollisuuden 
päivittää lohkojen tietoja tietojärjestelmään reaaliaikaisesti. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin yleisesti mobiilien sovellusten tuomaa 
lisäarvoa yrityksille eri näkökulmista katsoen. Lisäksi tutkielman yhteydessä 
tehtiin suunnitelma mobiilin sovelluksen toteuttamisesta Aker Finnyardsin 
telakkatoimintaan hyödyntämällä J2ME-teknologiaa. Tutkielman yleisillä 
tuloksilla on pyritty lisäksi osoittamaan kuinka Aker Finnyardsille suunniteltu 
mobiili sovellus voi toimia lisäarvon tuottajana Aker Finnyardsin telakka-
alueen työskentelytoiminnassa. Tutkielman tuloksena havaittiin, että mobiilien 
sovellusten käytössä saattaa myös ilmetä joitakin ongelmia. Tällaisia ovat mm. 
mobiilien laitteiden käytön vaikeus sekä niiden pienestä koosta johtuvat 
käytettävyysongelmat. 

 
 

Avainsanat ja -sanonnat: mobiili, yrityssovellus, lisäarvo, J2ME. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen tausta 

Jokainen yritys pyrkii löytämään erilaisia keinoja kasvattaakseen 
tuotannollisuuttaan, tehokkuuttaan  tai saadakseen muita hyötyjä omalle 
liiketoiminnalleen tai liiketoiminnan prosesseilleen. Osa yrityksen 
työntekijöistä liikkuu paljon ja heillä tulisi olla mahdollisuus pystyä tekemään 
töitään myös mobiilisti. Oman ratkaisunsa tähän ongelmaan tuovat erilaiset 
mobiilit sovellukset, jotka ajasta tai paikasta riippumatta voivat olla yhteydessä 
mobiilin laitteen kautta yrityksen keskeisiin tietojärjestelmiin ja tällä tavalla ne 
pystyvät tuomaan yrityksen sisäisen tiedon työntekijälle riippumatta siitä 
missä työntekijä milläkin hetkellä sattuu työskentelemään. Työministeriön 
tekemän tutkimuksen [Työministeriö, 2005] mukaan mobiileista sovelluksista 
on useimmin hyötyä ainakin myyntitoiminnassa, huoltotoiminnassa sekä 
palvelusektorilla. Yhtenä ehkä tärkeimpänä mobiilien sovellusten 
sovellutusalueena on mainittu logistiikan ala. 

1.2. Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Mobiilit yrityssovellukset tuovat kuitenkin omat ongelmansa verrattuna 
työntekijöiden käyttämiin tietojärjestelmäsovelluksiin, jotka eivät ole mobiilisti 
toteutettuja. Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon kun suunnitellaan 
sovelluksia pienitehoisiin mobiileihin laitteisiin kuten matkapuhelimiin, joiden 
muistiresurssit ovat hyvin rajalliset. Nykyään yrityskäyttöön suunnitelluissa 
matkapuhelimissa on kuitenkin jo huomattava määrä prosessoritehoa sekä 
muistia, jotta sovelluksilla on mahdollisuus toimia kyseisillä alustoilla. Näissä 
matkapuhelimissa on usein myös jo hyvin kattavat verkko-ominaisuudet, joista 
tärkeimpänä mainittakoon tuki langattoman lähiverkon (WLAN) käytölle. 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on selvittää yleisesti, mitä 
lisäarvoa mobiilit yrityssovellukset tuovat mahdollisesti jo yrityksellä olemassa 
olevien tietojärjestelmäsovelluksen lisäksi. Tarkoituksena on myös selvittää 
mitä mahdollisia rajoituksia tähän tarkoitukseen suunnitellut sovellukset 
tuovat yritykselle ja sovellusten käyttäjille. Tutkimuksessa pyritään ottamaan 
myös selvää siitä, mitä muita huomioonotettavia asioita esiintyy näiden 
sovellusten käytössä. 

Tutkimukseen otetaan mukaan myös Case-tutkimus Aker Finnyardsin 
olemassa olevasta Lohkosijoitus-sovelluksesta. Case-tutkimuksen tarkoituksena 
on arvioida Lohkosijoitus-sovellusta ja kartoittaa, mitä mahdollista lisäarvoa 
mobiili sovellus voisi tuoda Aker Finnyardsille jo olemassa olevan 
Lohkosijoitus-sovelluksen lisäksi. 
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Java Micro Edition (Java ME) on teknologia sekä sovellusalusta sellaisten 
sovellusten toteuttamiseen sekä suorittamiseen, joiden muisti- sekä 
prosessoriominaisuudet ovat osittain rajoittuneita. Tällaisia laitteita ovat 
esimerkiksi matkapuhelimet ja PDA-laitteet. 

Java-teknologia sisältyy Solita Oy:n keskeiseen sovellusosaamiseen. Tämän 
vuoksi tutkimuksen tarkoituksena on siten myös ottaa selvää Java ME-
sovellusalustan mahdollisesti tuomista rajoituksista matkapuhelimeen 
toteutettavan sovelluksen suunnittelussa. 

1.3. Tutkimusote 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tehdä suunnitelma mobiilin sovelluksen 
toteuttamiseksi sekä arvioida sen mahdollista toteutumista kirjallisuudesta 
löytyneiden tutkimuksien tuloksiin nojautuen. Lähtökohdat suunnitelman 
toteuttamiselle on mainuttu luvussa 4.1. Suunnitelman luomisessa pyritään 
hyödyntämään myös lähtökohtana olevan Lohkosijoitus-sovelluksen 
arvioinnista saatuja tietoja. Suunnitelmassa pyritään lisäksi myös jonkin verran 
arvioimaan Java ME-teknologian toimivuutta mobiilien sovellusten 
toteuttamisessa sekä miettimään sen mahdollisesti aiheuttamia rajoituksia 
mobiilille sovellukselle asetettuihin vaatimuksiin. Mobiilin sovelluksen 
toteuttamiselle on lisäksi asetettu tiettyjä tavoitteita ja ne liittyvät olennaisesti 
mobiilin sovelluksen tuomaan lisäarvoon. 

Koska tutkimuksessa ei toteuteta konkreettista sovellusta eikä sovelluksen 
toimintaa näin ollen pystytä käytännössä testaamaan, arvioidaan suunnitelman 
mahdollista toteutumista vertaamalla sen sisältämiä yksityiskohtia 
kirjallisuudesta löytyvien tutkimuksien tuloksiin. Arvioinnin perusteella 
pyritään tuomaan perustellusti esille mobiilien sovellusten tuoma lisäarvo 
yritysten olemassa oleville järjestelmille sekä yrityksen toiminnalle.  

1.4. Tutkielman rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastellaan yleisesti mitä yrityssovellukset ovat 
ja mitkä ovat niiden tyypillisiä tunnusmerkkejä. Samalla kerrotaan mitä 
vaatimuksia yritysympäristö yleensä asettaa suunniteltaville sovelluksille. 
Tämän yhteydessä käydään lisäksi läpi yrityssovellusten rakennetta sekä 
arkkitehtuuria ja havainnoidaan eri sovellusalueita muutaman esimerkin 
avulla. Lopuksi näiden esimerkkisovellusten rinnalle otetaan Aker Finnyardsin 
Lohkosijoitus-sovellus jonka kuvausta käytetään myöhemmin hyödyksi 
suunnitellessa ja toteuttaessa mobiilia prototyyppisovellusta sekä tutkiessa 
mobiilin sovelluksen yritykselle tuomaa lisäarvoa. 

Kolmannessa luvussa tutkitaan ensin yleisesti Java-teknologiaa. Yleisen 
osion tarkoituksena on tehdä lukijalle selväksi eri Java -sovellusalustojen erot ja 
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kuinka niiden arkkitehtuurit eroavat toisistaan. Lopuksi tarkastellaan 
tarkemmin Java Micro Edition (Java ME) –sovellusalustaa ja sen aiheuttamia 
rajoitteita mobiilien sovellusten suunnitteluun. 

Neljännessä luvussa esitellään Case-sovelluksen suunnitelma ja toteutus 
Nokian Communicator 9500 –matkapuhelimeen. Luvun tarkoituksena on 
ensiksi tutkia prototyyppisovelluksen suunnittelun lähtökohtia sekä tavoitteita. 
Tämän jälkeen kuvataan case-ohjelman toiminnallisuutta, rakennetta ja sen 
arkkitehtuuria. Vaikka sovelluksen suunnittelussa otetaankin huomioon tiedon 
synkronisointi, salaus sekä tietoturva, ei näitä ominaisuuksia kuitenkaan 
toteuteta suunniteltuun sovellukseen. 

Viidennessä luvussa selvitetään kirjallisuuteen perustuen mitä lisäarvoa 
yrityskäyttöön tarkoitettuihin matkapuhelimiin toteutetut mobiilit sovellukset 
voivat yrityksille tuoda. Tutkimuksessa pyritään havaitsemaan useiden eri 
kirjallisuudesta löydettyjen case-tutkimusten pohjalta olennaisimmat asiat 
mobiilien sovellusten tuomista lisäarvon merkityksistä. Lisäksi analysoidaan 
Aker Finnyardsille suunnitellun mobiilin prorotyyppisovelluksen tuomaa 
mahdollista lisäarvoa myös tutkimusten tulosten perusteella. 

Luvussa 6 on tarkoitus kirjallisuuden ja case-tutkimuksen perusteella vetää 
johtopäätöksiä sekä antaa suosituksia, jotka tulisi ottaa huomioon mobiilin 
sovelluksen kehittämisessä. 
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2. Yrityssovellukset 
Tämän luvun tarkoituksena on antaa yleinen kuva yrityksen tietojärjestelmistä 
sekä niihin kuuluvien eri sovelluksien tyypillisistä ominaispiirteistä.  

2.1. Yrityksen tietojärjestelmät 

Yrityksen toiminnan taustalla on yleensä jonkinlainen tietojärjestelmä, jonka 
tehtävänä on hallita yrityksssä liikkuvaa informaatiota ja dataa sekä palvella 
yrityksen työntekijöiden alati kasvavaa tiedon tarvetta. Tietojärjestelmä on 
ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuva 
järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa tai helpottaa 
jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi [ATK-sanakirja, 1999]. 

Yritys on yleensä jakautunut useampiin eri yksiköihin joihin kuuluu mm. 
tuotanto, logistiikka,  myynti ja  markkinointi, taloushallinto, 
henkilöstöhallinto sekä yrityksen johto. Jokaisella yksiköllä on yrityksen sisällä 
erilainen tehtävänsä ja jokainen yksikkö tarvitsee näin ollen toimintansa 
tuekseen myös oman toimintokohtaisen tietojärjestelmänsä, joka pitää huolta 
yksikölle tärkeän tiedon hallinnasta sekä ylläpidosta. Yksiköt tukevat 
toiminnallaan osittain myös toisen yksikön toimintaa, joten on tärkeää että eri 
yksiköiden tietojärjestelmät pystyvät myös kommunikoimaan keskenään. Tällä 
tavalla integroituna toisiinsa tietojärjestelmät muodostavat yritykselle yhden 
kokonaisvaltaisen tietojärjestelmän. 

2.2. The Classic Triangle 

Tietojärjestelmien tyyppejä voidaan erottaa toisistaan eri yksiköiden 
toimintojen erottelun lisäksi myös yrityksen/yksiköiden sisäisien tasojen 
välillä. Klassisen määritelmän mukaan organisaation tietojärjestelmien 
ajatellaan jakautuvan horisontaalisesti viiteen eri tasoon. Nämä tasot 
muodostavat yrityksen eri toiminnot - myynti ja markkinointi, tuotanto, 
taloushallinto, laskentatoimi ja henkilöstöhallinto. Vertikaalisella akselilla 
yrityksen tietojärjestelmät jaetaan tyypeittäin neljään eri tasoon: strategiseen, 
johtamisen, tietämykselliseen sekä toiminnalliseen tasoon. Eri tasot palvelevat 
yrityksessä eri toimijoita. Strategiset tietojärjestelmät toimivat strategiatasolla 
ylimmän johdon tukena. Strategisia tietojärjestelmiä käytetään mm. yrityksen 
strategioiden kehittämisen, strategian toteutumisen seuraaamisen sekä 
tulevaisuuden strategioiden määrittelemisen apuvälineenä. Johtamisen tason 
tietojärjestelmät toimivat yrityksen keskijohdon tukena. Niiden tehtävänä on 
antaa tukea  mm. päätöksentekoon sekä tehtävien seuraamiseen. 
Tiedon/tietämyksen tasolla yrityksen tietojärjestelmiä käytetään tiedon ja 
datan jakamiseen, tallennukseen sekä myös uuden tiedon luomiseen. 
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Toiminnallisen tason tietojärjestelmät seuraavat yrityksen eri aktiviteetteja 
kuten esim. materiaalien liikkumista, myynnin edistymistä sekä rahavirtojen 
kulkua. 

2.2.1. Myynti ja markkinointi 

Myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmien tehtävänä on tukea yritystä 
tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, myymisessä, asiakkaiden 
tunnistamisessa sekä erilaisten markkinointistrategioiden luomisessa. Yritys 
tarvitsee tietoa asiakkaista, jotta se pystyisi valmistamaan tuotteita, jotka 
vastaisivat mahdollisimman paljon asiakkaiden tarpeita. 

Tietojärjestelmän avulla asiakkaista, tuotteista sekä markkinoista kerätään 
erilaista dataa, jota analysoimalla voidaan tehdä erilaisia asiakasanalyysejä, 
myyntisuunnitelmia, myynnin ennusteita sekä markkina-analyysejä. Näiden 
tietojen keräämisessä sekä analysoinnissa auttavat erilaiset tietojärjestelmät 
kuten asiakkaanhallintajärjestelmät, tilaustenhallintajärjestelmät, järjestelmät 
markkina-analyysejä varten, hintaseurantajärjestelmät sekä 
myynninhallintajärjestelmät. 

2.2.2. Tuotanto 

Tuotannon tietojärjestelmät toimivat yrityksessä tuotteiden sekä palveluiden 
suunnittelussa, niiden kehittämisessä sekä itse tuotannossa. 

Tuotannon  tietojärjestelmien tehtävänä on seurata valmistuksessa 
tarvittavien materiaalien/tuotteiden liikkumista sekä tuotteiden ja palveluiden 
valmistamiseen tarvittavia koneita sekä niiden toimintoja. Tuotteiden 
suunnittelussa voi olla apuna erilaisia CAD-järjestelmiä, joissa uusia tuotteita 
suunnitellaan tietotekniikan avulla. Tuotannon kehittämisessä sekä tuotteiden 
valmistuksessa käytetään erilaisia tuotannonsuunnittelujärjestelmiä, joilla 
pyritään paikallistamaan mm. tuotettavien tuotteiden tarvetta ja määrää. 

2.2.3. Taloushallinto ja laskentatoimi 

Taloushallinnon ja laskentatoimen tietojärjestelmät seuraavat pääasiassa 
yrityksen taloudellista tilannetta sekä rahavirtoja. Taloushallinnon ja 
laskentatoimen tietojärjestelmien avulla tarkastellaan yrityksen hallussa olevaa 
pääomaa, seurataan yrityksen tekemiä erilaisia investointeja, tehdään 
budjettisuunnitelmia sekä arvioidaan tulevaisuuden näkymiä tuottojen osalta. 

2.2.4. Henkilöstöhallinto 

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät hallitsevat yrityksen työntekijöiden 
tietoja. Ensisijaisesti yrityksen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät hallitsevat 
työntekijöiden henkilötietoja sekä palkkojen  seurantaa. Yritykselle on 
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kuitenkin tärkeää myös seurata työtekijöidensä osaamisen tasoa kehittääkseen 
henkilöstöstään ammattitaitoista ja huippuluokkaa olevia yksilöitä. 
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmillä seurataan yrityksen henkilöstön 
osaamisen tasoa, tietoja ja taitoja, työnkuvaa sekä koulutusta. Näiden tietojen 
pohjalta ja niitä analysoitaessa voidaan mahdollisesti suunnitella ja kehittää 
työntekijöiden työuraa sekä yrityksen tieto-/osaamispääomaa johon työntekijät 
kuuluvat. Kun yritys on tietoinen työntekijöidensä osaamisesta voi se 
järjestelmän avulla mm. varautua ja reagoida nopeasti esim. mahdolliseen 
työvoiman tarpeeseen. 

2.3. Eri tietojärjestelmätyyppejä 

Toimintokohtaiset järjestelmät muodostavat omat järjestelmätyyppinsä ja näitä 
ovat [Ruohonen ja Salmela, 1999] mukaan: operatiiviset liiketapahtumien 
käsittelyjärjestelmät (transaction processing systems, TPS), johdon 
raportointijärjestelmät (management information systems, MIS), päätöksenteon 
tukijärjestelmät (decision support systems, DSS), johtamisen tukijärjestelmät 
(executive information systems, EIS), asiantuntijajärjestelmät 
(expert/knowledge systems, ES/KS) ja toimistojärjestelmät (office automation 
systems, OAS). 

2.3.1. TPS 

Operatiivisten liiketapahtumien käsittelyjärjestelmä (Transaction Processing 
Systems, TPS) toimii yrityksessä operatiivisella tasolla. Operatiivisten 
liiketapahtumien käsittelyjärjestelmien tehtävänä on pitää huolta yrityksen 
operatiivisista liiketapahtumista ja niiden suorittamisesta onnistuneesti. 

2.3.2. MIS 

Johdon raportointijärjestelmät (Management Information Systems, MIS) 
toimivat yrityksen johdon tasolla ja niiden tarkoituksena on kerätä ja käsitellä 
informaatiota sekä tuottaa tietoa johdon vaatimiin tarpeisiin. Yrityksen johto 
tarvitsee johdon raportointijärjestelmiä apunaan mm. päätöksenteossa, 
suunnittelussa sekä yrityksen toimintojen reaaliaikaisessa seurannassa. 
[Wikipedia]. 

2.3.3. DSS 

Päätöksenteon tukijärjestelmät (Decision Support Systems, DSS) toimivat 
johdon raportointijärjestelmien rinnalla ja niiden pääasiallinen tarkoitus on 
auttaa yrityksen johtoa ongelmien ratkaisemisessa ja päätöksenteossa 
analysoimalla eri järjestelmien keräämää informaatiota. Päätöksenteon 
tukijärjestelmät ovat pääasiassa suunnattu yrityksen johdon tarpeisiin. 
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2.3.4. EIS 

Johtamisen tukijärjestelmät (Executive Information Systems, EIS) toimivat 
yleensä keskijohdon tukivälineenä. Niiden tehtävänä on käsitellä yrityksen 
sisäistä ja ulkoista informaatiota ja tuottaa siitä informaatiosta tietoa, jota 
keskijohto pystyy hyödyntämään. Johtamisen tukijärjestelmien tuottamaa 
tietoa hyödynnetään yleensä yrityksen toimintojen seuraamisessa sekä myös 
päätöksenteon tukivälineenä. 

2.3.5. ES/KS 

Asiantuntijajärjestelmät/Tietämysjärjestelmät (Expert/Knowledge Systems, 
ES/KS) ovat asiantuntijatason apujärjestelmiä. Asiantuntijajärjestelmät toimivat 
myös päätöksenteon apuvälineinä. Ne analysoivat informaatiota tietyn 
kohdealueen ongelmista yleensä ennalta asetettujen sääntöjen mukaan. 
Asiantuntijajärjestelmät tuottavat analyysin avulla  erilaisia raportteja 
ongelma-alueista asiantuntijoiden käyttöön.  

2.3.6. OAS 

Toimistojärjestelmät (Office Automation Systems, OAS) toimivat 
työntekijöiden apuvälineenä jokapäiväisten työtehtävien suorittamisessa 
nopeasti ja tehokkaasti, informaation käsittelyssä sekä informaatiosta saatavan 
tiedon esittämisessä. Tyypillisiä toimistojärjestelmiä ovat mm. erilaiset 
dokumenttien hallinta-, tekstinkäsittely-, sähköposti- sekä kalenteriohjelmat. 
Toimistojärjestelmiin voi kuulua myös kommunikaatioon käytettäviä 
sovelluksia sekä projektinhallintatyökaluja. Toimistojärjestelmien tehtävänä on 
näin ollen parantaa työntekijöiden tuottavuutta automatisoimalla tiedon 
käsittelyä. 

2.4. Yrityssovellusten tyypillisiä piirteitä 

Yrityksellä on hyvin monenlaisia tietojärjestelmiä ja niiden toimivuus on 
yrityksen toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Tietojärjestelmät koostuvat 
yleensä niitä käyttävien ihmisten sekä koneiden lisäksi myös lukuisista 
sovelluksista, jotka toimintansa mukaan voivat vaihdella hyvinkin paljon. 
Tietojärjestelmän ydinosaan sijoittuville sovelluksille asetetaan tarkempia 
vaatimuksia toimivuuden, tietoturvan ym. osalta. Ydinosaan sijoittuvat 
sovellukset muodostavatkin tärkeimmän osan yrityksen toiminnan tukea. 
Virhetilanteiden sattuessa on siten äärimmäisen tärkeää, että ydinsovellukset 
pystyvät toipumaan virhetilanteista ilman että järjestelmän toiminta lakkaa tai 
että yrityksen tärkeät tiedot katoaisivat. 

Yrityksellä on myös paljon sovelluksia ydinjärjestelmänsä ulkopuolella, 
jotka jollakin tavalla kuitenkin ovat, tai ainakin pyrkivät olemaan, 
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kommunikaatioyhteydessä yrityksen keskeisiin järjestelmiin. Tällaisille 
sovelluksille asetetut vaatimukset eivät ole niin korkeat kuin ydinsovelluksille, 
mutta silti ne muodostavat yhden tärkeän osan yrityksen tietojärjestelmää. 
Yrityssovelluksiksi voidaankin siis sanoa yrityksen kaikkia sovelluksia, jotka 
tavalla tai toisella liittyvät yrityksen liiketoiminnan toteuttamiseen joko 
automatisoimalla toimintoja,  tuomalla tehokkuutta yrityksen työntekijöiden 
työtehtäviin tai auttamalla jollakin muulla tavalla yrityksen eri prosessien 
suorittamista. 

2.4.1. Korkea saatavuus 

Nykyajan vaatimukset tiedon saatavuudelle ovat korkeammat mitä ennen. 
Yrityksen työntekijöillä tulee tänä päivänä olla pääsy yrityksen 
tietojärjestelmiin myös työaikansa ulkopuolella puhumattakaan asiakkaista 
jotka voivat käyttää yrityksen sovelluksia esim. Internetin kautta. Tämän 
vuoksi tulee yrityksen sovelluksen sekä yrityksen koko järjestelmän pystyä 
tarjoamaan pääsy kyseisiin järjestelmiin ja sovelluksiin lähes 24 tuntia 
vuorokaudessa. 

Korkea saatavuus rakentuu monesta asiasta. Järjestelmän toiminta voi 
katketa joko tarkoitetusti tai tarkoittamatta. Tarkoitukselliset katkot aiheutuvat 
yleensä järjestelmän ylläpitäjän toimesta, jolloin järjestelmää esimerkiksi 
päivitetään. Tällöin järjestelmän käyttökatkot kuitenkin pyritään ajoittamaan 
työajan ulkopuolelle tai ajalle jolloin järjestelmän käyttö on minimissään.  
Tämän tapaiset katkot ovat myös hyvin hallittavissa ja ne kestävät yleensä vain 
ennalta suunnitellun ajan. Tarkoittamatta tapahtuvat katkot seuraavat yleensä 
jostakin virhetilanteesta, eikä niitä aina pysty helposti ennakoimaan. Tällaisia 
katkoja voivat aiheuttaa mm. järjestelmän laitteiden rikkoutuminen, 
verkkoyhteyksien katkeaminen tai sovelluksessa tapahtuvat virheet eli bugit, 
jolloin sovelluksien sekä järjestelmän käyttö estyy. Yritykset pyrkivätkin 
ehkäisemään näitä katkoja mm. pitämällä yllä varajärjestelmää joka asetetaan 
toimimaan toisen järjestelmän tilalle vakavan virhetilanteen sattuessa. 

2.4.2. Suuri käyttäjämäärä 

Yrityksen koosta sekä toiminnasta riippuen sen järjestelmillä sekä sovelluksilla 
voi olla hyvinkin paljon käyttäjiä. Näihin käyttäjiin sisältyy niin yrityksen omia 
työntekijöitä kuin myös yrityksen ulkopuolisia käyttäjiä. Usean käyttäjän 
toiminta asettaa omat vaatimuksensa järjestelmän sovelluksille, laitteille sekä 
verkkoyhteyksille. 

Monen käyttäjän yhtäaikainen toiminta aiheuttaa aina liikennettä yrityksen 
verkkoyhteyksiin. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että järjestelmän 
verkkokapasiteetti vastaa käyttäjien määrää. Mikäli verkon rakenne aiheuttaa 
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tietoliikenneruuhkan vuoksi katkoja järjestelmän toimintaan, vaikuttaa se 
osaltaan myös sovelluksien saatavuuteen, sillä tällöin ei järjestelmää pysty 
käyttämään tehokkaasti. 

Yrityksen sovellukset sijaitsevat yleensä myös jonkinlaisella 
sovelluspalvelimella. Mikäli samalle palvelimelle tulee usealta käyttäjältä 
kutsuja samaan aikaan, tulee sen myös pystyä sopivassa ajassa vastaamaan 
kyseisiin kutsuihin. Palvelimen laitteet vaikuttavat omalta osaltaan vastausten 
nopeuteen sillä vastaukseen menevä aika riippuu paljolti siitä kuinka kauan 
palvelimelta menee tulevan kutsun prosessointiin. Tämän vuoksi yrityksen 
sovelluspalvelimien tehokkuus nousee merkittävään osaan. Tehokkuuteen 
vaikuttaa suurelta osaltaan mm. prosessorien määrän lisäksi niiden tehokkuus 
sekä muistikapasiteetti. 

2.4.3. Virheidenkestävyys 

Sovellukset koostuvat usein monista eri komponenteista. Mikäli jokin näistä 
komponenteista lakkaa virhetoiminnan seurauksena toimimasta, vaikuttaa se 
yleensä myös muihinkin sovelluksen komponentteihin. Aina ei yksittäisen 
komponentin toiminnan lakkaaminen kuitenkaan aiheuta koko sovelluksen 
toiminnan lopettamista vaan sovellus pystyy toimimaan ilman virheellistäkin 
komponenttia. Tällainen virhetilanne voi esimerkiksi syntyä sähköpostin 
lähettämisessä. Mikäli verkkoyhteys palvelimeen on poikki, pitää sovelluksen 
kuitenkin pystyä muilta osin toimimaan täydellisesti. 

Joskus sovelluksesta löytyy myös virheellistä ohjelmakoodia joka aiheuttaa 
virhetilanteita sovellusta käytettäessä. Joissakin tapauksissa sovellukset 
pystyvät toimimaan myös tämänkaltaisten virhetilanteiden jälkeen.  

2.4.4. Palautettavuus 

Tietojärjestelmän osan tai sovelluksen virhetoiminnan seurauksena voi kyseistä 
virhetoimintaa edeltävällä hetkellä käsiteltävä tallentamaton tieto kadota ellei 
sitä käsitellä asianmukaisella tavalla. Tallentamattomalla tiedolla tarkoitetaan 
tietoa jota ei ole tallennettu pysyvästi tietokantaan. Tietojärjestelmän sekä 
sovellusten tulisikin pystyä toipumaan virhetilanteista tilaan, joka oli hetkeä 
ennen virheen ilmaantumista. 

Käyttäjälle tämänlainen virhetilanne aiheuttaa yleensä tiedon syöttämistä 
uudelleen järjestelmään. Mikäli syötettävä tietomäärä on suuri voi siitä 
aiheutua ylimääräistä vaivaa niin käyttäjälle kuin koko työprosessin 
suorittamiselle. 

Tietojärjestelmän tiedoista tulisi ottaa säännöllisiä varmuuskopioita 
mahdollisten virhetilanteiden varalta. Tietojärjestelmän tiedot voivat kadota 
myös laitteiden rikkoutumisen tai jonkin muun onnettomuuden kuten esim. 
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tulipalon seurauksena. Varmuuskopiot onkin syytä pitää fyysisesti erillään 
käytettävästä tallennusjärjestelmästä. 

2.4.5. Turvallisuus 

Sovellusten turvallisuudesta puhuttaessa liitetään siihen yleensä olennaisena 
osana järjestelmän tietoturva sekä käyttäjän tietosuoja. Tietoturvalla 
tarkoitetaan yleensä sitä, että sovellusten käyttäminen tulee olla rajoitettu 
ainoastaan niille henkilöille, joilla on valtuudet käyttää kyseistä järjestelmää. 
Tällöin puhutaan käyttäjien autentikoinnista eli tunnistamisesta. Hyvä 
tietoturvallisuus saavutetaan yleensä keskitetyllä käyttäjien hallinnalla, jolloin 
yrityksellä on selvästi tiedossa kuka henkilö saa käyttää mitäkin järjestelmää. 
Sovelluksissa tulee aina olla toiminnallisuus, jolla käyttäjät pystytään 
tunnistamaan. Tällaisen mahdollistamiseen voidaan käyttää erilaisia 
autentikointimenetelmiä kuten esimerkiksi käyttäjätunnusta ja salasanaa, 
dynaamisesti muodostettavia PIN-koodeja tai jopa biometrisiä tunnisteita. 
Authorisoinnilla lisäksi taataan, että käyttäjä näkee vain hänelle oikeutetut 
tiedot järjestelmästä. 

Yrityksen järjestelmien sekä sovellusten tietoturvaan liittyen tulee aina 
myös ottaa huomioon mahdolliset tietomurtojen yritykset sekä järjestelmiä 
saastuttavat virukset. Tällaisia asioita pyritään yleensä estämään mm. 
monimutkaisilla salasanoilla, käyttäjän virheellisten kirjautumisten määrän 
rajoittamisella sovelluksessa, palomuureilla tai jopa järjestelmän eristämisellä 
kokonaan ulkopuolisista järjestelmistä. Virukset ovat suuri uhka yritysten 
sovelluksille sekä järjestelmille ja tämän vuoksi on järjestelmän pystyttävä 
varmistamaan ettei yksikään sovellus tai sovelluksen osa joudu viruksen 
saastuttamaksi. 

Käyttäjän tietosuojalla tarkoitetaan sitä, ettei käyttäjän tekemät toiminnot ja 
käyttäjän järjestelmään syöttämä tieto näy järjestelmän muille käyttäjille tai 
varsinkaan järjestelmän ulkoupuolisille tahoille. Käyttäjän tietosuoja 
saavutetaan yleensä käyttämällä salattuja yhteyksiä järjestelmien välillä. 
Käyttäjän tietosuojaan liittyen myös järjestelmään tallennettuja käyttäjän 
henkilökohtaisia tietoja tulee käsitellä asianmukaisesti. 

2.4.6. Varmuus 

Tietojärjestelmät ja niiden sovellukset kontrolloivat joskus laitteita, jotka voivat 
olla vaarallisia ellei jopa hengenvaarallisia niitä käyttäville ihmisille tai 
ulkopuolisille. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta järjestelmästä voisi pitää 
lennonjohdon käyttämää tietojärjestelmää, jolla seurataan lentokentältä 
lähtevien sekä sinne saapuvien koneiden sijaintia. Pienikin virhe 
tämänkaltaisessa järjestelmässä voi aiheuttaa katastrofin, jossa jopa useampi 
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ihminen on vaarassa. Tällaisien järjestelmien yksi suurimpia vaatimuksia on 
järjestelmän toimintavarmuus. 

Järjestelmien toiminnan varmuus vaikuttaa myös muihinkin asioihin kuin 
ainoastaan ihmisiin. Yrityksen toiminnan kannalta voi olla elintärkeää, että 
jokin sen järjestelmässä käsiteltävä tieto ei saisi koskaan kadota tai millään 
muullakaan tavalla korruptoitua niin että yrityksen toiminta on uhattuna. 
Tämän vuoksi yrityksen sovellusten sekä järjestelmien on toimittava niin että 
yritykselle tärkeät tiedot ovat varmasti tallennettuna niin, että tietojen 
katoaminen tai korruptoituminen on tarkasti estetty. Sovellusten tulee toimia 
varmuudella niin etteivät ne aiheuta katoamista tai korruptointia yrityksen 
tietoja käsitellessään. 

2.4.7. Integraatio yrityksen keskeisiin tietojärjestelmiin 

Aikaisemmin yrityksen järjestelmät ovat toimineet erillisinä kokonaisuuksina, 
jolloin niillä ovat olleet erilliset ympäristönsä kuin tietokantansakin. Jokainen 
eri yrityssovellus on voinut esimerkiksi hakea asiakastietonsa omasta erillisestä 
asiakasrekisteristään. 

Nykyään yrityksen sovellukset ovat yhteydessä yrityksen keskeisiin 
tietojärjestelmiin, jonka kautta ne käyttävät yhteisiä asiakasrekistereitä sekä 
muita tietokantoja. Yrityksellä voi olla myös monia vanhoja järjestelmiä, jotka 
vielä toimivat omina kokonaisuuksinaan. Tämän asian korjaamiseksi yrityksen 
tietojärjestelmiä integroidaan toisiinsa, jolloin sovellusten käyttämä tieto on 
keskitetysti yhdessä ja samassa paikassa. Integraation avulla yrityksen 
sovellukset pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa, jolloin ne pystyvät 
paremmin hyödyntämään yrityksen järjestelmissä olevaa tietoa. 

2.4.8. Laajojen tietomäärien käsittely 

Yrityssovellukset eroavat normaaleista sovelluksista yleensä sillä, että niiden 
käsittelemän tietomäärän suuruus on aivan toista luokkaa. Tietoja syötetään 
yrityksen järjestelmiin monella eri tavalla monien eri toimijoiden kuten 
työntekijöiden tai asiakkaiden johdosta. Yrityksen tietomäärä kasvaa näin ollen 
jatkuvasti ja sen tallentamiseen tarvitaan koko ajan entistä suurempia 
tietovarastoja. Suuri tietomäärä ja sen jatkuva kasvu aiheuttaa sen, että 
yksittäisen tiedon löytäminen valtavan tietomäärän seasta tulee entistä 
vaikeammaksi. Tämän vuoksi tarvitaan entistä tehokkaampia tallennus-
/tiedonhakumetodeita, jotta järjestelmään tallennettu yksittäinen tieto on 
helposti ja nopeasti käsiteltävissä. 
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2.4.9. Transaktionaalisuus 

Yritysten sovellusten toiminnot ovat monesti transaktionaalisia, ne suorittavat 
useita toimintoja yhdellä kertaa. Transaktionaalisuus mahdollistaa 
toimintosarjan peruuttamisen kokonaan mikäli jokin transaktionaalisen 
suorituksen toiminnoista päättyy virheellisesti. Transaktionaalisuus estää myös 
tiedon tallentumisessa tapahtuvat virheet kun samaa tietoa muokkaa useampi 
käyttäjä yhtäaikaa. 

Hyvänä esimerkkinä transaktionaalisuudesta voi pitää pankin tilisiirtoa. 
Tilisiirto koostuu kahdesta toiminnasta: ensin otetaan rahaa pois tililtä josta sitä 
ollaan siirtämässä ja tämän jälkeen kyseinen rahasumma laitetaan tilille johon 
sen halutaan menevän. Mikäli ensimmäinen näistä toiminnoista onnistuisi 
mutta jälkimmäinen ei, olisi siirtäjän tililtä otettu rahasumma ilman 
transaktionaalisuutta hävinnyt olemattomiin. Transaktionaalisuus kuitenkin 
mahdollistaa koko toimintoketjun peruuttamisen, jolloin jälkimmäisen 
toiminnon epäonnistuessa suoritetaan ns. rollback, jolla siirretty rahasumma 
laitetaan takaisin siirtäjän tilille. Tämän jälkeen tilien saldo vastaa tilannetta, 
joka oli ennen tilisiirtotoiminnon suorittamista. 

2.4.10. Käytettävyys 

Käytettävyys on yhtenä osana yrityssovelluksien vaatimuksia noussut esiin 
varsinkin nykypäivän sovelluksissa. Käytettävyydella tarkoitetaan yleensä sitä 
kuinka hyvin jonkin sovelluksen toimintoja voidaan käyttää jonkin tehtävän 
suorittamiseen. Nielsenin määritelmän [Nielsen, 1993] mukaan hyvään 
käytettävyyteen liittyy olennaisena osana järjestelmän opittavuus, käytön 
tehokkuus, muistettavuus, virheiden vähyys sekä subjektiivinen miellyttävyys 
eli käyttäjän henkilökohtainen kokemus järjestelmästä sekä sen käytöstä. 
Käytettävyyttä pidetään yhtenä tärkeimpänä kriteerinä sovellusten 
käyttöliittymäsuunnittelun onnistumista sekä sovelluksen toimintaa ja käyttöä 
arvioitaessa. 

Hyvästä käytettävyydestä seuraavia hyötyjä voidaan arvoida monesta 
näkökulmasta. Käytettävyys voi suurelta osalta vaikuttaa työntekijän tehtävän 
suorittamiseen sekä työn laatuun. Sovelluksen helppo käyttäminen tuo 
tehtävän suorittamiseen tehokkuutta, jolloin säästöä tulee myös tehtävään 
käytetystä ajasta. Yleisesti hyvä käytettävyys tuo myös työtyytyväisyyttä, 
jolloin työntekijän motivaatio työhönsä säilyy korkealla. Huono käytettävyys 
taas osaltaan voi aiheuttaa päinvastaisia seuraamuksia. Työtehtävien teko voi 
olla tehotonta, koska järjestelmää on vaikea käyttää. Samalla 
työtyytymättömyys kasvaa ja työntekijä voi pitää tehtävän suorittamista 
epämiellyttävänä. Hyvän käyttöliittymäsuunnittelun avulla tällaisia huonon 
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käytettävyyden aiheuttamia haittapuolia voidaan ehkäistä ja järjestelmästä 
saadaan sen hyvän toiminnan lisäksi miellyttävä ja mukava käyttää. 

2.4.11. Skaalautuvuus 

Joskus sovellusten käsittelemän datan tai käyttäjien määrää on vaikea 
ennakoida tarkasti. Käyttäjien määrä voi nousta niin korkealle, että järjestelmä 
nykyisellä kokoonpanollaan ei pysty enää vastaamaan kasvun aiheuttaman 
tietoliikenteen määrään. Tästä johtuen yrityksen sovellukset tulisikin aina 
suunnitella niin, että ne pystyvät skaalautumaan käyttäjien tai tietoliikenteen 
määrän noustessa. Tämä tarkoittaa käytännössä järjestelmän komponenttien 
uusimista ja yleensä myös sovellukseen tehtävien päivitysten tekemistä. Muita 
mahdollisia vaikuttavia tekijöitä voivat käyttäjien määrän sekä tietoliikenteen 
kasvun lisäksi olla mm. käsiteltävän ja tallennettavan datan määrän 
kasvaminen. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat aina olennaisesti koko 
järjestelmän sekä sovellusten toimintaan ja järjestelmän suunnittelijoiden 
tulisikin ottaa ne huomioon sovelluksia sekä järjestelmiä kehittäessään. 

2.4.12. Hajautettavuus 

Yksi nykypäivän yrityssovellusten olennaisimpia tunnusmerkkejä on, että ne 
koostuvat usein monista eri komponenteista, jotka voivat sijaita eri 
palvelimilla, jolloin ne kommunikoivat toistensa kautta verkon välityksellä. 
Tarkemmin tästä asiasta kerrotaan seuraavassa luvussa. 



 14 

2.5. Yrityssovellusten arkkitehtuuri 

Sovellusten arkkitehtuurilla tarkoitetaan sitä, kuinka sovelluksen eri 
komponentit on rakennettu ja sijoitettu niin sovelluksen sisällä kuin myös 
järjestelmätasollakin sekä kuinka ne näin sijoitettuna kommunikoivat 
keskenään. Arkkitehtuurillisia ratkaisuja voi olla useanlaisia ja niillä voidaan 
myös saavuttaa erilaisia hyötyjä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole analysoida eri arkkitehtuurimalleja vaan ainoastaan antaa 
lukijalle yleinen käsitys yrityssovellusten arkkitehtuurista yhden yleisesti 
käytetyn sovellusarkkitehtuurimallin pohjalta. 

2.5.1. Sovellusten eri kerrokset 

Yksi ja ehkä käytetyin tekniikka monimutkaisten järjestelmien 
hajauttamiseen on erottaa järjestelmän eri komponentit toisistaan käyttäen 
useita kerroksia [Fowler, 2002]. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
sovelluksen toiminnallisuus on jaettu erillisistä toiminnoista koostuviin 
komponentteihin, jotka sijaitsevat kerroksittain niin sovelluksen kuin myös 
järjestelmän eri tasoilla. Kerroksittain nämä sovellusten osat kommunikoivat 
siten, että ylemmän kerroksen komponentit käyttävät yleensä alemman 
kerroksen palveluita. Tällaisen kerrostetun järjestelmän etuna on mm. se, että 
järjestelmän eri kerrokset pystyvät toimimaan omina kokonaisuuksinaan, 
jolloin niiden tarvitsee tietää ainoastaan hyvin vähän, jos lainkaan, toisten 
kerrosten toiminnasta. Sovelluksen rakentaminen eri kerroksiin voi tuoda 
myös  monia muitakin etuja [Fowler, 2002]. 
 

• Sovelluksen eri kerrokset pystytään ymmärtämään omina 
kokonaisuuksinaan. 

• Eri kerrokset pystytään helposti korvaamaan toisella samat palvelut 
tarjoavalla toteutuksella. 

• Kerroksien välinen riippuvuus saadaan minimoitua. 

• Standardoinnin mahdollisuus 

• Sovelluskerroksen käyttäminen usean ylemmän kerroksen apuna 
(uudelleenkäytettävyys) 

 
Sovelluksen jakamisesta eri kerroksiin saattaa löytyä myös haittapuolia.  

Sovelluskerrokset eivät välttämättä toimi täysin tietämättä muista kerroksista 
vaan niiden välillä saattaa olla jonkinasteisia riippuvuuksia. Mikäli näin ollen 
sovelluksen ylempään kerrokseen tehdään muutoksia, voi se aiheuttaa 
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muutosten tekemisen myös alemmissa kerroksissa. Usean eri kerroksen 
käyttäminen vaikuttaa usein myös järjestelmän tehokkuuteen, mikä voi 
ilmaantua esimerkiksi järjestelmän palveluiden hitautena. 

Oliopohjaisesta ajattelumaailmasta lähtöisin oleva melko yleisesti käytetty 
tapa on käyttää kolmea kerrosta sovelluksen toiminnan jakamiseen [Fowler, 
2002]. 

 

 

Kuva 1. Kolmikerroksinen sovellusarkkitehtuuri 

 
Tässä ajattelutavassa ylimpänä kerroksena toimii ns. esitystapakerros 

(presentation layer), johon tärkeimpänä osana kuuluu yleensä sovelluksen 
käyttöliittymä. Keskimmäisenä kerroksena toimii sovelluksen kohdealuetta 
kuvaava sovelluslogiikkakerros (domain layer), joka pitää huolta sovelluksen 
kohdealueeseen kuuluvasta logiikasta, kuten erilaisista laskutoimituksista. 
Alimpana kerroksena on sovelluksen tiedon lähteenä toimiva 
tietovarastokerros (data source). Pääosin sen tehtäviin kuuluu tiedon 
kerääminen sekä tallentaminen. Tämä kerros myös kommunikoi muiden 
järjestelmien kanssa saadakseen sovelluksessa tarvittavan tiedon käyttäjän 
saataville. Monesti yrityssovelluksissa tämä kerros kuitenkin toimii ainoastaan 
tallennettavan tiedon pysyvyyden toteuttajana sekä palveluiden tarjoajana 
ylemmille kerroksille tämän pysyvän datan hakemiseen. 
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2.5.2. Esitystapakerros (Presentation layer) 

Esitystapakerrokseen kuuluu olennaisena osana käyttöliittymä, joka toimii itse 
käyttäjän sekä sovelluksen välissä. Käyttöliittymä pitää huolta käyttäjän sekä 
sovelluksen välisestä toiminnasta. Esitystapakerroksen tärkeimpiin tehtäviin 
kuuluu sovelluksen tuottaman informaation näyttäminen käyttäjälle järkevässä 
muodossa sekä käyttäjän komentojen tai toimintojen välittäminen 
sovellukselle. Käyttöliittymän voi muodostaa esimerkiksi jonkinlainen 
tekstipohjainen komentojärjestelmä. Nykyään kuitenkin käytetään enemmän 
graafisia käyttöliittymiä joihin kuuluu mm. eri Windows-tyyliset 
ikkunasovellukset kuin myös erilaiset web-käyttöliittymät joiden alustana 
toimivat erilaiset HTML-selaimet. Joskus itse käyttöliittymä voidaan erottaa 
myös täysin omaksi kerroksekseen (esim. www-selain). Tällöin käyttöliittymä 
muodostaa oman käyttöliittymäkerroksensa esitystapakerroksen päälle. 

2.5.3. Sovelluslogiikkakerros (Domain layer) 

Sovelluksen kohdealueen logiikkaa hallitseva kerros eli sovelluslogiikkakerros 
vastaa yleensä liiketoiminnan logiikasta, johon liittyy tiedon laskemista 
tallennetusta datasta eri liiketoiminnan laskusääntöjen mukaan. Lisäksi sen 
tehtäviin kuuluu vastata myös käyttäjän syöttämän tiedon oikeellisuudesta. 
Sen tehtäviin kuuluu myös käyttäjän syöttämän tiedon lähettäminen 
tietovarastokerroksen tallennettavaksi kuin myös tiedon hakeminen 
tietovarastosta käyttäjälle. 

Kuten aikaisemmin on jo mainittukin, esitystapakerroksen tehtävänä on 
pääasiassa vain tiedon esittäminen eikä monimutkaisten laskutoimintojen 
tekeminen. Laskutoimintojen tekeminen jätetäänkin usein 
sovelluslogiikkakerroksen tehtäväksi. Sovelluksen esitystapakerroksen 
erottaminen omaksi kokonaisuudekseen antaa mahdollisuuden toteuttaa useita 
erilaisia esitystapakerroksia sovelluslogiikkakerroksen päälle. Mikäli 
liiketoiminnan logiikka olisi sijoitettu esitystapakerrokseen, tulisi sama 
logiikka aina uutta esitystapakerrosta lisättäessä toteuttaa myös tähän uuteen 
esitystapakerrokseen. Laitettaessa liiketoiminnan logiikka omaan kerrokseensa 
vältytään tiedon kopioimiselta ja sovelluksen toiminta on näin ollen paremmin 
hallittavissa. 

2.5.4. Tietovarastokerros (Data Source layer) 

Tietovarastokerroksen yleisin tehtävä on pitää huolta tiedon pysyvyydestä.  
Pysyvyyden toteuttamiseksi tietovarastokerroksella toimii yleensä jokin 
tietokanta joka tallentaa käyttäjän tai muiden järjestelmien syöttämää 
informaatiota tietokantaan sekä tuottaa tallennetusta informaatiosta tietoa 
sovelluksen käytettäväksi. Tietovarastokerroksen tehtävänä on myös 
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kommunikoida muiden yrityksen järjestelmien kanssa, joilta se saa kaiken 
sovelluksessa näytettävän sekä käsiteltävän tiedon. 

2.5.5. Eri sovelluskerrosten sijainti 

Yleensä kokonaisia sovelluksia ajatellaan suoritettavan fyysisesti samassa 
laitteessa, mutta varsinkin yrityssovelluksissa on kuitenkin tapana sijoittaa 
sovelluksen kerrokset paikkoihin, jotka voivat jopa maantieteellisestikin olla 
kaukana toisistaan. Eri kerrokset on toki mahdollista sijoittaa samallekin 
fyysiselle laitteelle kuten käyttäjän koneelle, mutta on olemassa monia syitä 
miksi näin ei yleensä tehdä. 

Tietokanta eli tietovarastokerroksen muodostava komponentti sijaitsee 
yleensä erillisellä palvelimella. Yksi syy tähän on mm. pitää monien 
sovellusten tarvitsema tieto yhdessä paikassa, sillä saman tiedon sijoittaminen 
useaan paikkaan aiheuttaa tiedon monistumista ja sitä kautta tiedon 
vaikeampaa hallintaa. Lisäksi yksi huomioonotettava asia on tehokkuus. 
Suuren tietomäärän hallintaan tarvitaan tehokkaat laitteet ja tämän vuoksi 
tietokanta onkin järkevää pitää erillään esim. normaalin käyttäjän 
työpöytäkoneesta. Mobiilit sovellukset tuovat tähän asiaan omat ongelmansa. 
Mobiilit sovellukset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tulisi toimia usein 
myös tilassa jossa sovellus ei ole aktiiviisesti kytkeytynyt yrityksen verkkoon. 
Tällöin on järkevää sijoittaa tietokanta suoraan mobiiliin laitteeseen ja 
verkkoyhteyden palautuessa voidaan offline-tilassa paikalliseen kantaan 
tallennettu tieto syknronisoida toisen tietokannan kanssa. 

Esitystapakerros voi sijaita joko käyttäjän koneella tai palvelimella. 
Esitystapakerroksen sijainti riippuu paljon käyttöliittymätyypin valinnasta. 
Selaimella käytettävien sovellusten esitystapakerros sijaitsee yleensä erillisellä 
palvelimella, rikkaampien ikkunasovellusten esitystapakerros taas käyttäjän 
koneella. Käyttöliittymätyypin valinta vaikuttaa toisaalta aina myös käyttäjiin. 
Web-käyttöliittymään tuodaan yleensä standardiaa HTML:ää, jolloin käyttäjän 
on mahdollista käyttää sovellusta riippumatta käyttöjärjestelmästä. Lähes 
jokaiseen käyttöjärjestelmään on nykyään mahdollista saada HTML:ää tukeva 
selain. Asia on toisin ikkunasovelluksissa, joissa windows-sovellukset toimivat 
esimerkiksi vain windows-käyttöjärjestelmissä ja voi näin ollen rajata 
käyttäjämäärää suurestikin. Esitystapakerroksen sijoittamisessa erilliselle 
palvelimelle on toki myös omat huonot puolensa. Ongelmia aiheuttaa yleensä 
asiakkaan sekä palvelimen välinen etäisyys - verkkoliikenne voi aiheuttaa 
viivettä sovelluksen reagoinnissa käyttäjän syötteisiin. 

Sovelluslogiikkaa on mahdollista suorittaa myös joko palvelimella tai 
asiakkaan puolella. Suositeltavin tapa on kuitenkin suorittaa sitä aina 
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palvelimella [Fowler, 2002]. Verkottomassa offline-tilassa toimiessa on 
sovelluslogiikkaakin kuitenkin pakko suorittaa fyysisesti samassa laitteessa. 
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3. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) 
Tämän luvun tarkoituksena on kertoa yleisesti Java-teknologiasta ja sen eri 
suoritusalustojen käyttötarkoituksista. Luvun lopuksi vielä tutkitaan 
tarkemmin mobiiliin sovelluksiin tarkoitetun J2ME-sovellusalustan 
ominaisuuksia.  J2ME on huomattavasti rajoitetumpi muihin Java-
sovellusalustoihin verrattuna ja tämän vuoksi sen ominaisuudet on otettava 
tarkemmin huomioon erityisesti yrityssovellusten suunnittelussa. Näitä 
ominaisuuksia tutkitaan kuitenkin enemmän vasta seuraavassa luvussa, jossa 
suunnitellaan mobiili liitännäinen Aker Finnyardsin Lohkosijoitus-
sovellukseen. 

3.1. Yleistä Java-teknologiasta 

Java-teknologian suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että samat Java-
teknologialla kehitetyt sovellukset toimisivat erilaisissa ympäristöissä 
riippumatta siitä, missä laitteessa tai käyttöjärjestelmässä niitä suoritetaan. 
Java-sovellukset käännetään ns. tavukoodiksi joka on laite- ja 
alustariippumatonta. Kun Java-sovellusta suoritetaan, toimii käännetyn 
tavukoodin sekä laitealustan välillä ns. tulkki eli Java-virtuaalikone, joka osaa 
tuottaa tavukoodista laitteen ymmärtämää koodia hyvin nopeasti. Jokaiselle 
laitealustalle on siten oltava oma virtuaalikoneensa. Tämän etuna on se, että 
sovelluksen lähdekoodista ei näin ollen tarvitse kääntää erillistä versiota 
jokaista eri laitealustaa varten vaan yhtä ja samaa tavukoodia voidaan käyttää 
alustasta riippumatta. 

Java on oliopohjainen ohjelmointikieli ja ohjelmointi tapahtuukin 
käyttämällä erilaisia luokkia ja luokkakirjastoja. Java-teknologia on jakautunut 
kolmeen eri kehitysympäristöön, joista kukin sopii omilta ominaisuuksiltaan 
erilaisiin käyttötarkoituksiin ja jokainen versio pitääkin sisällään vain sille 
ominaisimpia luokkia. Nämä kolme eri Java-kehitysympäristöä ovat: 

 
• Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 
• Java 2 Standard Edition (J2SE) 
• Java 2 Micro Edition (J2ME) 

 
Java 2 Enterprise Edition, Java 2 Standard Edition ja Java 2 Micro Edition 

sisältävät ympäristöt sovellusten kehittämiselle sekä ne tarjoavat samalla 
alustan eri tyyppisten sovellusten suorittamiselle. Kuvassa 2 on 
havainnollistettu Java-arkkitehtuurin rakennetta sekä pyritty antamaan kuvaa 
Javan eri kehitysympäristöistä sekä niiden sisältämistä virtuaalikoneista. 
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Kuva 2. Java-arkkitehtuuri [J2ME] 

 
J2SE sijoittu ominaisuuksiltaan J2EE:n sekä J2ME:n väliin. J2SE on 

sovellusalusta, jonka ominaisuudet on suunniteltu niin työpöytäsovellusten 
kuin myös asiakas-palvelin-sovellustenkin kehittämiseen. J2SE ympäristö pitää 
sisällään kaikki Javan perusluokat. Tämän lisäksi se sisältää myös J2SE 
alustalle kehitettäviin työpöytäsovelluksiin yleensä tarvittavia luokkakirjastoja, 
jotka sisältävät erilaisia graafisten käyttöliittymien kehittämiseen tarvittavia 
luokkia. J2SE soveltuu myös palvelinpuolen sovelluksien kehittämiseen, mutta 
yritysympäristöön tarkoitettuihin sovelluksiin paremmat ominaisuudet tarjoaa 
kuitenkin Java 2 Enterprise Edition (J2EE). 

J2EE on suunniteltu yritysympäristöjä varten ja sen vuoksi se onkin 
laajennettu versio J2SE-ympäristöstä. Yrityssovellusten tyypillisiin piirteisiin 
kuuluu että ne toimivat yleensä hajautettuina ja niitä suoritetaan lisäksi 
erillisillä palvelimilla. J2EE:n yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on juuri tuki 
hajautettujen sovellusten kehittämiselle sekä komponenttiperustaisille 
toteutuksille. Tämän mahdollistamiseksi J2EE sisältää mm. Enterprise 
JavaBeans (EJB) sekä Java Server Pages (JSP)-teknologiat. Näitä J2EE:n 
sisältämiä teknologioita ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan tarkastella 
yksityiskohtaisemmin. 
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J2ME sovellusalusta on suunniteltu laitteisiin, joiden ominaisuudet ovat 
rajoittuneemmat verrattuna tehokkaampiin työpöytäkoneisiin tai 
palvelinkoneisiin. Tällaisten laitteiden ominaispiirteitä ovat yleensä hitaammat 
prosessorit, vähäinen muistin määrä, pieni näyttö ja erilaiset 
tiedonsyöttömekanismit. J2ME tarjoaakin tämän vuoksi optimoidut 
sovellusympäristöt sekä ohjelmointirajapinnat sovellusten kehittämiselle 
kyseisiin laitteisiin. 

3.2. J2ME-arkkitehtuuri 

J2ME-arkkitehtuuri määrittelee erilaiset konfiguraatiot kuten Connected 
Limited Device Configuration (CLDC) ja Connected Device Configuration 
(CDC), profiilit kuten Mobile Information Device Profile (MIDP), Foundation 
Profile, Personal Basis Profile tai Personal Profile sekä valinnaiset paketit 
(optional packages). Kohdelaitteelle toteutettavat ajonaikaiset ympäristöt, JRE:t 
(Java Runtime Environment), rakennetaan laitteen valmistajien toimesta 
hyödyntäen eri J2ME-arkkitehtuurin osia. Normaalit matkapuhelimet tukevat 
vain MIDP-profiilia CLDC-konfiguraation päällä kun taas esimerkiksi Nokia 
Communicator 9500 tukee edellisen lisäksi myös CDC-konfiguraatiota aina 
Personal Profiiliin asti. Järjestelmäsuunnittelijat voivat hyödyntää sovelluksia 
kehittäessään vain niitä ominaisuuksia mitä kyseinen laite ja sen ajonaikainen 
ympäristö tukee. Arkkitehtuurin määrittelemiä konfiguraatioita sekä profiileja 
sopivasti yhdistellen voidaan suunnitella ajonaikaisia ympäristöjä erilaisiin 
laitteisiin, joiden muisti- sekä prosessorikapasiteetit eroavat toisistaan. 

3.3. Konfiguraatiot 

Kaksi J2ME-teknologian pääkomponenttia ovat konfiguraatiot ja profiilit. Ne 
määrittelevät mm. Java-sovellusten suorittamisessa tarvittavan virtuaalikoneen 
sekä tarvittavien luokkakirjastojen ominaisuudet. Konfiguraatiot 
määrittelevätkin aina perustan mobiilien laitteiden ajonaikaiselle ympäristölle. 
Konfiguraatioita on kahdenlaisia. CLDC (Connected Limited Device 
Configuration) on konfiguraatioista rajoittuneempi kun taas CDC on 
suunniteltu laitteisiin, joiden ominaisuudet kuten muisti, prosessori ja 
verkkoyhteydet ovat hieman CLDC:n tukemia laitteita kehittyneemmät. 

3.3.1. CLDC (Connected Limited Device Configuration) 

CLDC-konfiguraation suunnittelussa pääasiallisina kohdealustoina ovat 
mobiilit laitteet, jotka ovat teholuokaltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan 
eniten rajoittuneimpia. Tämän vuoksi CLDC määrittelee vain perusosan J2SE:n 
luokkakirjastoista. CLDC on suunniteltu laitteisiin joiden muistiominaisuudet 
ovat yleensä 128KB - 512KB luokkaa. Tähän kategoriaan mahtuvat tällä 
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hetkellä useimmat kuluttajakäyttöön suunnitellut matkapuhelimet sekä jotkut 
heikkotehoisemmat PDA-laitteet. Näiden laitteiden prosessorit ovat yleensä 16-
bittisiä. 

CLDC:n virtuaalikone on myös rajattu monella tapaa verrattuna J2SE:n 
virtuaalikoneeseen. Mobiilien laitteiden pienten muisti- sekä teho-
ominaisuuksien vuoksi virtuaalikoneesta puuttuu tuki mm. liukuluvuille. 
CLDC:n virtuaalikone KVM (kilobyte virtual machine) onkin nimensä 
mukaisesti suunniteltu mahtumaan hyviin pieneen muistilohkoon. 

CLDC on kaikilta puolin hyvin rajoittunut ympäristö ja se tarvitsee  
yleensä lisäkseen myös rajapinnat käyttöliittymien sekä interaktiivisuuden 
toteuttamiseen. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu J2ME:ssä profiilit, joista 
CLDC:n kanssa käytetään yleensä MIDP-profiilia. MIDP:stä kerrotaan 
tarkemmin luvussa 3.4.1. 

3.3.2. CDC (Connected Device Configuration) 

Yrityssovellukset vaativat alustaltaan paljon ja niiden on pystyttävä 
käsittelemään suuria määriä dataa. Ollakseen käyttäjäystävällisiä niiden on 
tarjottava graafiset käyttöliittymäkomponentit sekä verkkoyhteydet ja välillä 
jopa pystyä toimimaan ilman verkkoyhteyttäkin. Yrityssovellusten on 
ehdottomasti oltava lisäksi tietoturvallisia. 

Connected Device Configuration on suunniteltu juuri edellämainittuja 
toiminnallisuuksia varten. Sen tarkoituksena on tarjota ympäristö, joka sopii 
suurilta osin yrityskäyttöön tehdyille sovelluksille sekä yrityskäyttöön 
valmistetuille mobiileille laitteille. Tällaisissa laitteissa on yleensä 32-bittiset 
prosessorit varustettuna jopa yli 2 megatavun muistilla. CDC:n suunnittelun 
pyrkimyksenä onkin ollut tuoda mahdollisimman paljon yhteensopivuutta 
J2SE:n kanssa. Tämän vuoksi CDC määritteleekin suuren osan J2SE:n 
luokkakirjastoista. CDC:n virtuaalikone vastaa lisäksi täysin virtuaalikoneelle 
yleisesti asetettuja vaatimuksia, jotka on määritelty Sunin Java-virtuaalikoneen 
kehittäjien toimesta. 

3.4. Profiilit 

Täyden ajonaikaisen ympäristön muodostaakseen on konfiguraatiot 
yhdistettävä jonkin korkeamman tason sovellusrajapintojen eli profiilien 
kanssa. Profiilit tarvitsevat aina alleen jonkinlaisen konfiguraation ja ne 
loppujen lopuksi määrittelevät mm. kohdealustan sovellusten elinkaarimallit, 
käyttöliittymät sekä tavan päästä käsiksi laitekohtaisiin resursseihin. 
Konfiguraatio tarjoaa aina vain kaikkein välttämättömimmät 
sovellusrajapinnat ja se antaakin tämän vuoksi laajemman tuen eri laitteille. 
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Profiilien tehtäväksi jääkin rajata ajonaikaisen ympäristön kohdealusta 
tarkoitukselleen sopivaksi. 

MIPD (Mobile Information Device Profile) on profiili joka yhdistetään 
yleensä CLDC konfiguraation kanssa. Tällaista yhdistelmää käytetään monesti 
kuluttajakäyttöön suunnitelluissa matkapuhelimissa. Foundation Profile, 
Personal Basis Profile ja Personal Profile ovat CDC:n kanssa käytettyjä 
profiileja. Näitä tukevat monet yrityskäyttöön suunnitellut matkapuhelimet 
sekä PDA:t. 

3.4.1. MIDP (Mobile Information Device Profile) 

MIDP on suunniteltu matkapuhelimiin sekä heikkotehoisimpiin PDA-
laitteisiin. Tämän profiilin suunnittelun tarkoituksena on ollut tarjota mobiilien 
sovellusten perustoiminnallisuudet kuten käyttöliittymät, verkkoyhteydet, 
tiedon varastointi sekä sovellusten hallinta. Nämä ratkaisut on tehty kuitenkin 
ajatellen matkapuheliminten teholuokkaa, jolloin esimerkiksi tuki raskaille 
käyttöliittymäkomponenteille on jätetty pois. Yhdessä CLDC:n kanssa MIDP 
muodostaa yhden täydellisen ajonaikaisen ympäristön. 

3.4.2. Information Module Profile (IMP) 

Information Module Profile on suunniteltu verkotettuihin laitteisiin, joilla ei ole 
mahdollisuuksia käyttää raskaita käyttöliittymäkomponentteja. IMP-profiilia 
käytetäänkin enimmäkseen ympäristöissä, joissa kommunikaatio tapahtuu 
laitteelta toiselle. Tällaisia ympäristöjä IMP-profiilille muodostavat esimerkiksi 
parkkimittarit, erilaiset hälytysjärjestelmät tai teollisuuden mittauslaitteet. 

3.4.3. Foundation Profile 

CDC-profiilit on muodostettu kerroksittain, jolloin niitä voidaan lisätä tarpeen 
vaatiessa sovelluksien tarvitsemien ominaisuuksien mukaan. Alimman 
profiilin muodostaa Foundation-profiili. Foundation-profiili on CDC:n 
perusprofiili ja se tarjoaakin kaikki CDC:lle suunnitelluille sovelluksille 
tarvittavat perusluokat kuten esimerkiksi tuen tulostusvirroille sekä 
verkkoyhteyksille. Foundation-profiilin määrittelemät sovellusrajapinnat 
pohjautuvat J2SE-teknologiaan, jolloin ne ovat tuttuja monelle J2SE-
soveluskehittäjälle. 

Koska Foundation-profiili toimii pohjana kaikille sovelluksille, se jättää 
ylemmän tason profiileille mahdollisuuden tarpeen vaatiessa lisätä joillekin 
sovelluksille sekä laitteille tarvittavat lisäominaisuudet kuten mm. graafiset 
käyttöliittymät. Foundation muodostaa CDC-konfiguraation kanssa kuitenkin 
täydellisen ajonaikaisen ympäristön, tosin ilman tukea käyttöliittymille. 
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Foundation-profiilin lisäksi käytetään yleensä kahta muuta profiilia, Personal 
Basis- ja Personal-profiilia. 

3.4.4. Personal Basis Profile 

Personal Basis Profile on suunniteltu laitteille, joissa sovelluksilla on tarve 
graafiselle käyttöliittymälle. Tällaisia laitteita ovat useimmat PDA:t sekä 
kommunikaattorit. Personal Basis Profile tarjoaa mm. kevyet 
käyttöliittymäkomponentit sekä Xlet-sovellusmallin jota käytetään esimerkiksi 
digitaalisessa TV-ympäristössä. CDC-profiilien kerrostuneisuudesta johtuen 
Personal Basis Profile sisältää myös kaikki alemman Foundation-profiilin 
tarjoamat sovellusrajapinnat. Personal Basic Profile muodostaa perustan 
Personal-profiilille, joka täydentää koko CDC-profiilien sarjan. 

3.4.5. Personal Profile 

Personal Profile on CDC:n profiileista kaikkein kattavin. Se sisältää Personal 
Basis-profiilin lisäksi täyden Abstract Window Toolkit (AWT) –tuen sekä tuen 
Applet-sovellusmallille.  

3.4.6. Valinnaiset paketit (Optional Packages) 

Täydellisin ja kaikkein kattavin ajonaikainen ympäristö saavutetaan 
hyödyntämällä valinnaisten pakettien tuoma tuki sovelluksille. CLDC-
konfiguraation ja MIDP-profiilin luoman alustan päälle voidaan tarvittaessa 
liittää seuraavat valinnaiset paketit: 

 
• Java Technology for Wireless Industry (JTWI) 
• Wireless Messaging API (WMA)  
• Mobile Media API (MMAPI) 
• Location API  
• SIP API 
• Security and Trust Services API 
• Mobile 3D Graphics API 
• Web Services API 
• Bluetooth API 
• Content Handler API 
 
CDC:n valinnaisuuden muodostavat pääasiassa kaksi pakettia, joilla 

saadaan hyöty hajautettavuudelle sekä tuki tietokantayhteyksien 
hyödyntämiseen. Lisäksi CDC:n valinnaisiin paketteihin kuuluvat rikkaampien 
käyttöliittymien mahdollistava paketti sekä useammat tietoturvallisuuteen 



 25 

liittyvät paketit. CDC:n valinnaiset vaihtoehdot muodstuvat seuraavista 
paketeista: 

 
• RMI Optional Package 
• JDBC Optional Package 
• Advanced Graphics and User Interface Optional Package 
• Java Secure Socket Extension 
• Java Cryptography Extension 
• Java Authentication and Authorization Service 
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4. Suunnitelma mobiilin sovelluksen toteuttamiseksi 
Tässä luvussa esitellään suunnitelma mobiilin sovelluksen rakentamiseksi 
Aker Finnyardsin tietojärjestelmään. Luvun alussa käydään läpi taustaa sekä 
motiiveja sovelluksen toteuttamiselle ja luodaan katsaus itse työprosessiin, 
jonka kehittämiseksi mobiilia sovellusta ollaan suunnittelemassa. Luvun 
lopussa esitellään sovelluksen toiminnalle asetettavat vaatimukset sekä 
yksityiskohtainen suunnitelma itse sovelluksen toiminnasta. 

4.1. Taustaa 

Mobiilin sovelluksen toteuttamisen taustalla on Solitan yhteistyökumppanina 
toimivan Aker Finnyardsin telakan työskentelyn kehittäminen. Tavoitteena on 
kehittää olemassa olevia järjestelmiä telakan hallien käyttöasteen sekä halleissa 
rakennettavien lohkojen seuraamiseen. Sovelluksen toteuttamisen tavoitteena 
on rakentaa mobiili asiakassovellus jo olemassa olevan Lohkosijoitus-
sovelluksen rinnalle. Mobiilin sovelluksen toiminnallisuus tulisi osaltaan 
vastaamaan Lohkosijoitus-sovelluksen toiminnallisuutta. Mobiilin sovelluksen 
toteuttamisella haetaan etuja työskentelyn edistämiseksi. 

4.1.1. Prosessi 

Aker Finnyardsin lohkotehtaalla rakennetaan laivojen rakentamisessa 
tarvittavia, laivoihin sijoitettavia erikokoisia lohkoja. Suurimmat lohkot eli 
suurlohkot muodostuvat pienemmistä lohkoista, jotka taas kootaan vieläkin 
pienemmistä kokonaisuuksista, osalohkoista. Suurlohkot sijoitetaan laivan eri 
osiin valmistumisensa jälkeen laivan rakennusvaiheen aikana. Kun yksittäisiä 
lohkoja rakennetaan ne liikkuvat telakka-alueella hallien välillä eri 
työvaiheesta riippuen. Lohkojen sijoittamista varten tehdään työvaiheille oma 
suunnitelmansa. Yhden työvaiheen suoritus tehdään aina tietyssä telakan 
hallissa, johon lohko sijoitetaan. Työvaiheiden välissä lohkoja joko nostetaan tai 
siirretään tai molemmat operaatiot voivat tapahtua samanaikaisesti.  Nostoissa 
ja siirroissa lohko joko siirretään toiseen halliin tai sitä voidaan lisäksi kääntää 
toiseen asentoon Nämä tehdään lisäksi yleensä eri työvaiheita varten. Nostojen 
ja siirtojen yhteydessä tehdään aina merkintöjä myös siitä, missä siirtämiset tai 
nostot ovat tapahtuneet. Tällä tavalla voidaan seurata telakan hallien 
käyttöastetta sekä halleissa rakennettavien lohkojen valmistumista. 

4.1.2. Nykyinen tilanne 

Akerilla on tällä hetkellä käytössä Safran -niminen projektinhallinnan sovellus. 
Tämän projektinhallintatyökalun avulla suunnitellaan kaikki Akerin laivojen 
suurlohkoihin, lohkoihin ja osalohkoihin liittyvät työt, joita tavallisessa 
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laivaprojektissa on useita kymmeniä tuhansia. Projektin eteneminen 
päivitetään myös Safran-sovelluksen kautta. Sovelluksen kautta ovat lisäksi 
käytettävissä kaikki normaalit projektinhallinnan ominaisuudet kuten 
aikataulumuutokset ja seurannat, muutostenhallinta, resurssointi jne. Safran on 
voimakkaasti erikoistettu sovellus valmiista projektinhallintatyökalusta joka 
sopii Akerille laivanrakennukseen. Lisäksi se on erittäin monipuolinen työkalu. 
Monipuolisuudesta ja suuresta tietomäärästä johtuen esimerkiksi lohkojen 
sijaintiin ja siirtoihin liittyvän tiedon hakeminen on Safranin kautta hyvin 
työlästä. Olennaiseen tietoon ei sovelluksen kautta mm. pääse suoraan käsiksi 
vaan navigointi sovelluksessa oikean paikan löytämiseksi täytyy tehdä aina 
erikseen. Lisäksi sovelluksen tarjoamaa tietoa ei laajasta tietomäärästä johtuen 
pystytä tarjoamaan käyttäjälle kovinkaan selkeässä muodossa. 

4.1.3. Lohkosijoitus-sovellus 

Lohkosijoitus-sovellus on selaimella toimiva sovellus, jolla seurataan telakan 
hallien käyttöastetta ja halleissa rakennettavia lohkoja. Sovelluksella on 
mahdollista luoda viikottaisia lohkojen siirto- ja nostolistoja. Lisäksi sen avulla 
voidaan seurata halleissa tapahtuvaa toimintaa lohkotasolla. Sovelluksessa 
käyttäjä näkee telakan pohjapiirrustuksen, josta näkyy kaikki telakka-alueella 
sijaitsevat hallit. Pohjapiirrustukseen on merkittynä erikseen lisäksi ne hallit, 
joissa on parhaillaan työn alla olevia lohkoja. Sovelluksen avulla voidaan myös 
tarkastella yksittäisen lohkon tietoja, jolloin on mahdollista nähdä kyseisen 
lohkon eri rakennusvaiheet ajan suhteen. Tämän ominaisuuden avulla voidaan 
huomata esimerkiksi missä hallissa jokin yksittäinen lohko tiettynä 
päivämääränä sijaitsee. Lohkosijoitus-sovellus on suunniteltu niin, että se 
näyttää tietoja lähinnä eteenpäin. Historiatietoihin voi sisältyä joitain 
mahdollisia rajoituksia. 
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Kuva 2. Lohkosijoitus-sovelluksen arkkitehtuuri 

 

Lohkosijoitus-sovellus on tehty lohkojen sijaintia sekä siirtojen ja nostojen 
seuraamista varten. Tätä tarkoitusta varten on Safranin tietomäärästä siirretty 
tarvittava osajoukko keskitettyyn MDS (Master Data Storage)-tietovarastoon. 
Samalla kertaa tietoa on myös yhtenäistetty sekä käsitteistöä muutettu. Tämä 
on tehty siksi, että Safran on erikoistettu versio yleisestä 
projektinhallintatyökalusta. Sen käyttämä termistö on lisäksi tietomallin osalta 
hyvin yleinen eikä varsinaista toimintaa kuvaava. 

Lohkosijoitus-sovellus tarjoaa mm. seuraavat ominaisuudet lohkojen 
sijaintitiedon ja liikkumiseen havainnollistamiseksi: 

 
• Karttakuva telakka-alueen (hallit, alue) seuraamista varten. 
• Siirtolista, jossa näkyy seuraavan viikon aikana tapahtuvat siirrot. 
• Nostolista, jossa näkyy seuraavan viikon aikana tapahtuvat nostot. 
• Sijoittamattomat; lohkot, joita ei ole sijoitettu mihinkään. Tämä on 

eräänlainen virhelista lohkoista, joiden sijainti täytyy määritellä Safran–
sovelluksen kautta. 

• Haku; lohkon tunnistetiedon perusteella suoritettava haku, jolla 
päästään hakemaan lohkon koko elinkaari projektin aikana. Tuloksena 
nähdään lohkon eri sijainnit ja siirtymät prosessin eri vaiheissa. 
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4.1.4. Ongelmia 

Vaikka Lohkosijoitus-sovellus on helpottanut paljon lohkojen sijainnin 
seuraamista ei sen käyttäminen ratkaise kuitenkaan kaikkia ongelmia. Usein 
lohko joudutaan eri vaiheiden välissä siirtämään väliaikaisesti eri paikkaan 
kuin alkuperäinen suunnitelma määrittelee. Toisaalta myös työvaiheiden 
ajankohdat saattavat poiketa alkuperäisestä. Työvaihe voidaan päästä myös 
aloittamaan aiottua aikaisemmin tai työvaiheen aloitus voi myöhästyä. Yksi 
merkittävä ongelma muodostuukin siitä etteivät lohkojen sijaintitiedot 
välttämättä aina vastaa todellista tilannetta. Tämä aiheutuu siitä että muutokset 
lohkojen tietoihin tehdään pääsääntöisesti projektinhallintatyökalun kautta. 
Varsinkin lohkojen siirroissa tämä on kuitenkin liian hidas tapa tehdä 
muutoksia. Suunnitelman lohkojen siirroista Safraniin tekevät lisäksi eri 
henkilöt, jotka ovat vastuussa itse siirrosta telakka-alueella. Tämän takia myös 
fyysisestä siirtämisestä vastuussa olevilla henkilöillä tulisi olla käytettävissä 
keino, jolla lohkojen sijaintitietoja voisi päivittää nopeasti ja helposti. Telakka-
alueella toimivien henkilöiden työ on kaiken lisäksi liikkuvaa, eikä käytössä 
ole välttämättä omaa työasemaa. Parhaiten tähän käyttöön sopisikin mobiili 
pääte, jonka kautta lohkon määränpää voidaan välittömästi päivittää lohkon 
siirron jälkeen. Tämä olisi hyödyllistä varsinkin jos lohkon lopullinen sijainti 
poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Tällä tavalla myös 
projektinhallintatyökalu saataisiin välittömästi ajan tasalle. 

4.1.5. Käyttäjät 

Mobiilisovellusta tulisivat käyttämään lohkojen siirroista huolehtivat 
työntekijät. Heidän työnsä on liikkuvaa ja tapahtuu ympäri telakka-aluetta.  
Näillä käyttäjillä ei ole tunnuksia Safran-projektinhallintyökaluun. Tämä on 
osaltaan myös tietoturvaan liittyvä asia. Kullekin käyttäjälle pystytään 
tarjoamaan kuitenkin heidän tarvitsemansa näkymä sekä palvelut, joilla he 
pääsevät käsiksi järjestelmän sisältämään tietoon. Väärien tietojen 
muuttaminen ei näin ollen ole mahdollista edes vahingossa. 

4.2. Vaatimukset ja tavoitteet 

Tässä luvussa käydään läpi mobiilin sovelluksen toteuttamiselle asetettavia 
vaatimuksia. Vaatimuksissa käydään läpi olennaisimmat asiat mitkä tulee ottaa 
huomioon sovelluksen toteuttamisessa niin telakka-alueen työtehtävien 
näkökulmasta kuin myös järjestelmän tietoturvallisuuden ja arkkitehtuurin 
näkökulmasta. 
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4.2.1. Yleiset vaatimukset 

Yksi tärkeä vaatimus sovelluksen kohdealustasta on se että se on mobiili. Työ 
on liikkuvaa joten sovellusta varten ei tämän vuoksi haluta omaa päätelaitetta, 
sillä se johtaisi aina yhden ylimääräisen laitteen kuljettamiseen työtehtävää 
suorittavan henkilön mukana. Sovellus tulisikin suunnitella toisenlaiseen 
mobiiliin laitteeseen kuten esimerkiksi matkapuhelimeen, joka jo tällä hetkellä 
kulkee mukana helposti. Erillisen päätelaitteen käyttäminen lisäisi myös 
kustannuksia, joten jo tämäkin kannustaa suunnittelemaan sovellusta olemassa 
olevaan laitteeseen. 

Reaaliaikaisuus on yksi sovelluksen toiminnallisuuden pääkriteereitä. 
Tämän vaatimuksen ajatuksena on että sovelluksen tiedot pysyvät ajantasalla 
jatkuvasti. Uusimpien tietojen näyttäminen laitteessa tulisi tapahtua 
automaattisesti. Erillinen toiminto tietojen päivitykseen päätelaitteen ja 
palvelimen välillä voidaan myös sallia, mutta toiminnon olisi tässä tapauksessa 
oltava helposti ja nopeasti suoritettavissa. Sovelluksen tulisi olla myös muilta 
osin helppokäyttöinen ja sen tulisi olla toiminnassa koko telakka-alueella.  
Lohkojen kohdetietojen päivittäminen pitää olla myös helppoa. Päivityksen 
tekemisen tulee onnistua nopeasti, jotta se ei haittaisi normaalia työntekoa.  

Tiedon siirto mobiilissa järjestelmässä tulee toteutumaan langattomasti, 
joten päätelaitteen on tällöin noudatettava myös tätä ominaisuutta. Useat 
mobiilisovellukset toimivat nykyään vaikka verkkoyhteyttä ei olisikaan 
saatavilla. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan tämän kyseisen sovelluksen 
toteuttamisessa pidetä erityisen tärkeänä. 

4.2.2. Tietoturva 

Erityisiä tietoturvaan liittyviä vaatimuksia sovellukselle ei aseteta. Lohkojen 
sijaintiin sekä siirtoihin liittyvä tieto ei ole luonteeltaan salaista ja sovelluksella 
tulisikin pystyä käsittelemään vain ja ainoastaan näitä tietoja. Käyttäjien 
seurannan kannalta on riittävää kun lohkon siirtoon liittyvään tietoon liitetään 
tieto käyttäjästä, joka päivityksen on tehnyt. Tämä aikaan saadaan luomalla 
kullekin käyttäjälle oma käyttäjätunnus, jolla sovellusta käytetään. Käyttäjän 
tieto talletetaan kun lohkon sijaintitietoa päivitetään. 
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4.3. Suunnitelma 

Tässä luvussa esitellään suunnitelma mobiilin sovelluksen toteuttamiselle 
telakka-alueen lohkojen seuraamista varten. Suunnitelma on tehty 
sovellukselle asetettujen vaatimusten pohjalta ottaen huomioon myös Akerin 
järjestelmille yleisesti asetetut vaatimukset. 

4.3.1. Kohdealusta ja sovellusympäristö 

Mobiili sovellus tullaan toteuttamaan Nokia Communicator 9500 tai 9300-
matkapuhelimeen. Tämä valinta on tehty sen takia ettei telakka-alueen 
työtehtäviin tarvitse hankkia ylimääräistä laitetta, jolloin se mahdollisesti 
nostaisi kustannuksia tai voisi tehdä työtehtävän suorittamisen hankalaksi. 
Nokia Communicator 9500 on lisäksi yrityskäyttöön suunniteltu laite, joten sen 
ominaisuudet tukevat mm. langatonta viestintää ja nopeita 
tiedonsiirtoyhteyksiä kuten EGPRS ja WLAN. Laite on lisäksi riittävän tehokas 
niin muisti- kuin prosessoriominaisuuksiltaakin hieman rikkaampien 
sovellusten rakentamiseksi. Nokia Communicator 9500 sisältää myös muita 
työelämää tukevia sovelluksia ja se on hyvin laajasti käytetty puhelin 
yritysympäristössä. 

Sovelluksen toteutuksessa käytetään J2ME-sovellustalustaa. Valinta on 
tehty sen vuoksi että Solitan osaaminen liittyy suurelta osalta Java-
teknologiaan. Solita on lisäksi usean vuoden ajan toimittanut järjestelmiä Aker 
Finnyardsille Java-toteutuksen pohjalta. Tämän vuoksi myös Aker Finnyardsin 
puolesta on järkevää toteuttaa järjestelmät samalla teknologialla järjestelmien 
ylläpidettävyydenkin vuoksi. 

Nokia Communicator 9500-puhelimessa on Symbian OS 7.0-
käyttöjärjestelmä. Java-sovellusten toteuttamiselle se tarjoaa kaksi vaihtoehtoa, 
CLDC 1.1 + MIDP 2.0 ja CDC + Personal Profile 1.0. Sovellus tullaan 
toteuttamaan Personal Profile 1.0:aa käyttäen, sillä se sisältää paremmat 
ominaisuudet tietokantayhteyden sekä rikkaamman käyttöliittymän 
toteuttamiselle.Luvussa 3 on tarkasteltu lähemmin J2ME-teknologiaa ja se 
sisältyy tietyiltä osin myös mobiilin sovelluksen suunnitelmaan. 

4.3.2. Verkkoyhteydet 

Sovelluksen käyttäjä toimii telakka-alueella. Työ on hyvin liikkuvaa joten 
kiinteät yhteydet eivät sovelluksen reaaliaikaisessa käytössä ole mahdollisia. 
Langattomuuden mobiilille sovellukselle mahdollistavat Communicatorin 
EGPRS- sekä WLAN-yhteydet. Langattoman verkon tilapäisissä katkoissa tulee 
ottaa huomioon toiminta myös verkottomassa tilassa. Tästä asiasta kerrotaan 
enemmän luvussa 4.3.4. 
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4.3.3. Tiedon pysyvyys 

Sovellus kommunikoi palvelimella sijaitsevan MDS-tietokannan kanssa tiedon 
tallentamista sekä sen hakemista varten. Mikäli verkkoyhteyttä ei ole 
saatavilla, tallennetaan mobiililla sovelluksella käsiteltävä tieto laitteeseen 
asennettavaan paikalliseen tietokantaan, joka tarvittaessa synkronisoidaan 
MDS-tietokannan kanssa verkkoyhteyksien palautuessa. 

4.3.4. Offline-toiminta 

Telakka-alueelta löytyy toisinaan paikkoja missä laivojen metalliset rakenteet 
saattavat aiheuttaa langattomien verkkojen toiminnan huonontumiseen tai jopa 
sen katkeamiseen kokonaan. Tämän vuoksi sovelluksen pitää pystyä 
toimimaan myös verkottomassa tilassa. 

Mobiiliin sovellukseen asennetaan paikallinen tietokanta offline-toimintaa 
varten. Tietokantana toimii Oracle9i Lite, joka on suunniteltu juuri mobiileja 
sovelluksia varten. Offline-tilassa toimiessaan sovellus tallentaa tiedon 
paikalliseen tietokantaan, joka verkkoyhteyden palautuessa synkronisoidaan 
palvelimella sijaitsevan tietokannan kautta. Tähän tarkoitukseen käytetään 
erillistä Oracle9i Application Serveriin kuuluvaa Oracle9i Mobile Server 
komponenttia. Oracle 9i Lite tukee synkronisointia TCP/IP-pohjaisten 
verkkojen päällä sisältäen tuen mm. HTTP sekä WLAN-protokollille. Oracle 9i 
Lite tarjoaa lisäksi Mobile Sync Java API-ohjelmointirajapinnan Java-
sovelluksille laitteessa olevan paikallisen tietokannan synkronisointiin 
ohjelmallisesti palvelintietokannan kanssa [Oracle, 2002]. 

4.3.5. Tietoturva 

Telakka-alueen lohkojen siirto- ja sijaintitiedot eivät ole salaista tietoa. Tämän 
vuoksi verkkoliikenteen tai laitteessa olevan tiedon salaaminen ei ole 
tarpeellista vaikka itse laite kulkisikin myös telakka-alueen ulkopuolelle. 
Käyttäjien tunnistamiseen käytetään normaaleja authorisointi- ja 
autentikointimenetelmiä. Käyttäjän on aina sovellusta käynnistäessään 
kirjauduttava järjestelmään. Näitä kirjautumistietoja ei koskaan tallenneta itse 
mobiiliin laitteeseen. Käyttäjätunnisteiden, kuten salasanojen, tulee kuitenkin 
mennä aina salattuna mobiilin laitteen sekä kohdejärjestelmän välillä. Koska 
tiedon salaaminen on näinkin minimaalista, vaikuttaa se edullisella tavalla 
sovelluksen toiminnan tehokkuuteen. 

4.3.6. Arkkitehtuuri 

Sovelluksen arkkitehtuuri muodostuu siten että sovelluksen kaikki eri 
kerrokset toimivat samassa mobiilissa laitteessa. Sovellus kommunikoi 
palvelmiella sijaitsevan tietokannan kautta suoraan JDBC-rajapintaa käyttäen. 
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Näin ollen laitteessa oleva sovellus pitää sisällään sovelluksen käyttöliittymän, 
sovelluslogiikan sekä toiminnot tietojen tietokantaan tallentamista varten. 
Sovellukseen rakennetaan myös erillinen synkroinsointikomponentti tiedon 
synkronisointia varten. 

4.3.7. Käyttöliittymä ja sovelluksen toiminta 

Sovelluksen käyttöliittymän toteutukseen käytetään Personal Profilen 
tarjoamaa mahdollisuutta AWT-käyttöliittymäkirjastolle. AWT-komponenteilla 
saadaan rakennettua jokseenkin rikas käyttöliittymä, joka sisältää erilaisia 
listoja, syöttökenttiä, vieritettäviä näyttökomponentteja sekä muita 
samankaltaisia ohjelmointityötä helpottamaan tehtyjä valmiita käyttöliittymän 
komponentteja. Tällaisten komponenttien käyttö vaatii laitteelta yleensä 
hieman nomaalia enemmän prosessoritehoa ja muistia. Ottaen huomioon 
tietoturvatason minimaalisuuden sekä Nokia Communicator 9500:sen 
ominaisuudet on tässä tapauksessa AWT-komponentteja kuitenkin mahdollista 
käyttää. 

Seuraavaksi käydään läpi sovelluksen käyttöliittymän toimintaa 
tärkeimpien näyttöjen osalta. Sovellukseen kuuluu kaksi olennaista näyttöä: 
lista tulevista lohkosiirroista ja -nostoista eli ns. työlista (Kuva 3) sekä näyttö, 
jossa on tarkasti kuvattuna lohkon sijaintitieto sekä mahdollisuus muokata 
lohkon sijaintia (Kuva 4). 

 

Työlista-näyttö 
 
Työlista on näyttö, jossa näkyy kaikki lohkoihin kohdistuvat siirto- ja 
nostotehtävät. Listassa näkyy jokaisesta tapahtumasta päivämäärä, mihin 
projektiin kyseinen tehtävä sijoittuu, itse tehtävän tunniste sekä lisäksi 
sanallinen kuvaus itse tehtävän suorittamisesta.  

 

 

Kuva 3. Työlista 
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Listan oikealla puolella on navigaatiopainikkeet: ’Päivitä tiedot’, ’Avaa’ ja 
’Sulje’. Päivitä tiedot-päivittää listassa näkyvät tiedot vastaamaan nykytilaa.  
Avaa-painikkeesta aukeaa näyttö, jossa näytetään kyseisen tehtävän tarkat 
tiedot (Kuva 4). Sulje-painike sulkee sovelluksen. 
 

Työ-näyttö 
 
Työ-näytöllä (Kuva 4) näkyy tarkat tiedot valitusta tehtävästä. Siito- tai 
nostotapahtumasta näkyy kuvaus, projekti mihin tapahtuma kuuluu, 
tapahtuman tila, päiväys, aloitusaika, siirron tyyppi, suurlohkon tunniste, 
lohkon tunniste, osalohkon tunniste, paikka mistä lohko siirretään tai nostetaan 
ja tieto siitä kuka em. tiedon on viimeksi päivittänyt järjestelmään sekä paikka 
mihin lohko siirretään tai nostetaan. Siirtoa ja nostoa tehtäessä järjestelmä 
tallentaa aina myös tiedon siitä, kuka uuden paikkatallennuksen on lohkolle 
tehnyt. 

 

Kuva 4. Työ 

Työ-näytöllä on mahdollisuus päivittää lohkolle uusi sijainti kirjoittamalla 
se ’Paikkaan’-tekstikenttään. Tallennettaessa päivityy näytöllä myös viimeisen 
päivityksen tehneen käyttäjän tunniste. Näytön vasemmassa reunassa 
sijaitsevassa navigaatiopalkissa on ’Tallenna’- ja ’Takaisin’-painikkeet. 
’Tallenna’-painike tallentaa sijaintimuutoksen järjestelmään ja ’Takaisin’-
painikkeella pääsee takaisin Työlista-näytölle. 
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5. Mobiilin sovelluksen tuottama lisäarvo 
Tässä luvussa tutkitaan mobiilien sovellusten tuomaa lisäarvoa yrityksille. 
Tutkimuksen tuloksia on etsitty kirjallisuutta hyväksi käyttäen ja tuloksia on 
samalla verrattu Aker Finnyardsille tehtyyn mobiiliin Lohkosijoitus-
sovelluksen suunnitelmaan pyrkien näin osoittamaan kuinka suunniteltu 
sovellus voisi tuoda lisäarvoa telakka-alueen työskentelytoimintaan lohkojen 
paikkatietojen sekä hallien käyttöasteiden seuraamista varten. 

5.1. Työn tehokkuus 

Yritykset pyrkivät koko ajan työn tehokkaampaan suorittamiseen. Tämä 
tarkoittaa yleensä sitä, että työtehtäviä yritetään suorittaa entistä nopeammin, 
jolloin niitä samalla pystytään myös tekemään lukumäärällisesti enemmän. 
Mobiilit sovellukset auttavat varsinkin tapauksissa, joissa työ on liikkuvaa. 
Matkustuksesta johtuen työntekijöillä ei yleensä ole kiinteää tietoverkkoa 
saatavilla. Mobiilien sovellusten avulla saadaan kuitenkin pääsy järjestelmiin 
langattomien yhteyksien kautta. Näin ollen myös esimerkiksi matkustukseen 
käytetty aika voidaan tehokkaasti hyödyntää mobiileja sovelluksia 
hyväksikäyttäen. 

Hollannissa tehtiin tutkimus P-Info nimisen mobiilin sovelluksen käytöstä 
poliisin kenttätyön yhteydessä. Lopputuloksena havaittiin että mobiilin 
sovelluksen käyttö tuo työtehtävien suorittamiseen huomattavia etuja. 
Tutkimuksen tärkeimpänä huomiona oli se, että mobiilin sovelluksen avulla 
pystyttiin pidentämään poliisien kentällä vietettyä aikaa. Poliisien näkyvyys 
kentällä lisääntyi tutkimuksen mukaan yli 20%:lla verrattuna poliiseihin, joilla 
ei ollut mahdollisuutta tietojen päivittämiseen mobiilin päätteen avulla. 
Päätelaitteen avulla voitiin päivittää kentältä saatua tietoa suoraan 
organisaation keskeisiin tietojärjestelmiin, jolloin asemalla vietetty aika väheni 
runsaasti. Ajallisen säästön seurauksena pystyttiin kentällä työtehtäviin 
käytettyä aikaa tämän vuoksi lisäämään ja samalla poliiseille pystyttiin 
jakamaan entistä suurempia alueita päivittäiseen partiointiin. Tutkimuksen 
tuloksena myös huomattiin, että ajallisten säästöjen seurauksena suoritetut 
tehtävämäärät kasvoivat jolloin mm. maantiellä partiot pystyivät mobiilin 
päätelaitteen avulla tarkastamaan autoilijoita n. 50% normaalia enemmän 
[Geodan, 2004]. 

Yksi mobiilin sovelluksen käytön etuja on myös paperittomuuden 
mahdollistaminen. Paperisten asiakirjojen käsittelyyn voi mennä paljon aikaa 
varsinkin jos ylläpidettäviä asiakirjojen määrä kasvaa liian suureksi. Valtavan 
asiakirjamäärän seasta yhden tietyn asiakirjan löytäminen muuttuu 
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vaikeammaksi sitä mukaa kun asiakirjojen määrä kasvaa. Näin ollen kasvaa 
myös asiakirjojen ylläpitämiseen sekä yleisesti paperitöihin käytetty aika. 
Paperisten asiakirjojen ylläpidon vaikeus voi vaikuttaa myös siihen, että 
asiakirjoja päivitetään entistä harvemmin. Tällöin niiden sisältämä tieto ei 
välttämättä ole enää ajantasalla tai se on jopa osittain puutteellista. Mobiilin 
sovelluksen tarjoama pääsy yrityksen keskeisiin tietojärjestelmiin mahdollistaa 
tiedon syöttämisen suoraan järjestelmään jolloin vältetään, varsinkin 
kenttätyössä, tiedon tallentaminen ensiksi paperille ja vasta toimistolle 
saavuttua sähköiseen muotoon yrityksen tietojärjestelmään. Mobiilien 
sovellusten onkin huomattu selvästi vähentävän paperisten asiakirjojen 
hallintaan kuluvaa aikaa ja samalla voidaan lisäksi varmistua myös siitä, että 
sähköisen asiakirjan sisältämä tieto pysyy jatkuvasti ajantasalla [MacDonald ja 
Metzger, 2002]. 

Mobiileista sovelluksista on hyötyä myös tiedon keräämisessä. Paperisten 
asiakirjojen käyttö tiedonkeruuvälineenä  voi olla joskus hidasta ja etenkin 
työlästä, jos sama tieto pitää myöhemmin tallentaa vielä erikseen sähköiseen 
muotoon. Mobiilien sovelluksien avulla tieto voidaan kuitenkin tallentaa 
suoraan tietojärjestelmään, jolloin vältytään ylimääräisiltä tallennuskerroilta. 
Samalla tieto tulee hyvin nopeasti myös muiden toimijoiden saataville 
[Burden, 2005]. Monesti tulee myös tarve saada tietoa esille hyvin nopeasti. 
Paperisista asiakirjoista etsiminen on hyvin hidasta ja aikaa vievää. Joissakin 
tapauksissa informaation saaminen voi tapahtua myös puhelimitse, jolloin sen 
tallentaminen paperille on myös hidasta eikä kaikki tärkeä tieto välttämättä jää 
muistiin. Mobiilin sovelluksen avulla tärkeä tieto on kuitenkin saatavilla 
nopeasti suoraan tietojärjestelmistä. Sovelluksesta riippuen ulkoisesta 
järjestelmästä saatu tieto on myös käyttäjälle aina sopivasti näkyvillä ja lisäksi 
myös tallessa itse laitteessa. Nopea tiedon saatavuus omalta osaltaan vaikuttaa 
myös siihen, että tehtäviin liittyviä tärkeitä päätöksiä voidaan tehdä suoraan 
tietojärjestelmästä saadun tiedon avulla entistä nopeammin, paikasta 
riippumatta [MacDonald ja Metzger, 2002]. 

Aker Finnyardsin telakka-alueen lohkojen seurantaan suunniteltu 
mobiilisovellus toisi työn tehokkuuteen myös samankaltaisia etuja. Tällä 
hetkellä lohkojen paikkatiedot ovat alustavassa suunnitelmassa, johon on 
laitettu tulevien nostojen ja siirtojen tiedot. Tämä lista tulostetaan paperille, jota 
seuraamalla suunitelmaa toteutetaan. Suunnitelma kuitenkin muuttuu lähes 
aina lohkojen siirroissa ja nostoissa tapahtuvien poikkeuksellisten tapahtumien 
myötä. Tällaisissa tapauksissa muuttuneen tiedon päivitys tietojärjestelmään 
tapahtuu aina viiveellä. Monesti tämä aiheuttaa sen, että lohkon etsimiseen 
menee henkilöltä muihin työtehtäviin käytettävää aikaa koska oikeaa tietoa 



 37 

lohkon sijainnista ei enää ole saatavilla. Uusi tieto lohkon sijainnista 
päivitetään järjestelmään vasta kun lohkon muuttunut tieto viedään jonkun 
henkilön mukana päätteelle, josta on yhteys tarvittavaan tietojärjestelmään. 
Mikäli tieto voitaisiin mobiilin päätelaitteen avulla päivittää suoraan 
tietojärjestelmään sekä samaisella päätteellä kaikki työntekijät näkisivät lohkon 
todellisen sijainnin, säästyisi telakka-alueella edestakaisin kulkemiseen 
käytetty aika muiden työtehtävien suorittamiseen. Tämänkaltaisia tuloksia on 
saatu mm. tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin asiakkaiden ostotapahtumia 
ruokakaupoissa. Tutkimuksessa ruokakaupan asiakkaille jaettiin 
ostotapahtumaan mukaan mobiili PDA-laite, johon oli asennettu mobiili 
sovellus liikkeessä asioinnin tueksi. Sovelluksella pystyi mm. näkemään 
tuotteiden tarkat sijainnit liikkeessä näyttöön piirretyltä kartalta. Tutkimuksen 
seurannan tuloksena huomattiin, että asiakkaiden ostotapahtuma sujui PDA-
laitteeseen asennetun sovelluksen avulla entistä nopeammin sekä tuotteet 
löytyivät myös aikaisempaa helpommin [Newcomb et al., 2003]. 
Tutkimuksessa tuli esille myös se, että ylimääräisen laitteen kantaminen tuo 
suoritettavaan tehtäviin ongelmia varsinkin kun laite on normaalia suurempi ja 
jos tehtävä lisäksi vaatii käsien käyttöä. Tämän huomioonottamiseksi onkin 
Aker Finnyardsille suunniteltava mobiili Lohkosijoitus-sovellus tarkoitus 
asentaa työntekijöillä jo olemassa olevaan laitteeseen välttäen ylimääräisen 
laitteen jatkuvaa kantamista työntekijän mukana, sekä samalla välttäen 
kantamisesta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat työtehtävia suoritettaessa. 

5.2. Tuotannollinen tehokkuus 

Mobiilien sovelluksien avulla voidaan saada hyötyjä myös tuotannon 
seuraamiseen sekä hallintaan. Varsinkin logistiikan alalla voidaan mobiileja 
sovelluksia käyttää hyödyksi esimerkiksi integroimalla sovellukset yrityksen 
keskeisiin tuotannon järjestelmiin jolloin pystytään paremmin seuraamaan 
tavaroiden liikkumista ja regoimaan nopeasti niissä tapahtuviin muutoksiin 
[Burden, 2005]. Mobiili laite sekä siihen asennettu sovellus voi toimia 
tämänkaltaisessa tapauksessa esimerkiksi yhdistettynä viivakoodin lukijaan, 
jolloin tieto tuotteesta saadaan nopeasti järjestelmään skannaamalla ainoastaan 
tuotteen kyljessä sijaitseva viivakoodi. Tällaisesta voi olla hyötyä mm. 
yrityksen varastotilanteen seuraamisessa. Reaaliaikainen tieto materiaalien 
saatavuudesta tuo joustavutta myös tuotannon aikataulujen suunnitteluun. 
Mobiilin sovelluksen avulla tuotantoketjun seuraamista voidaan lisäksi tehdä 
suoraan paikan päällä [Burden, 2005]. Juuri liikkuvuutensa ansiosta mobiili 
laite ja siihen asennettu sovellus onkin hyvä työkalu. Ongelmatilanteissa 
reaaliaikainen tieto auttaa projektin johtajia ratkaisemaan ongelmia paikan 
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päällä. Tuotantoketjussa tapahtuvien muutosten reaaliaikainen seuranta 
mahdollistaa myös projektien entistä paremman hallinnan [Burden, 2005]. 

5.3. Päätöksenteko 

Mobiilit päätteet voivat osaltaan toimia myös päätöksenteon tukena jolloin ne 
omalta osaltaan voivat liittyä päätöksenteon tukijärjestelmiin. Erityisesti 
kriittisissä tilanteissa voi mobiilista päätteestä olla hyötyä varsinkin jos ollaan 
paikassa, missä tietoa ei millään muulla tavalla ole saatavilla. 

Saksan yliopistoissa tehtiin vuonna 2004 tutkimus mobiilin sovelluksen 
hyödyistä kriittisen päätöksenteon tukena lääketieteen alalla. Tutkimuksen 
aihealueena oli elinten siirtoon liittyvän päätökseteon kehittäminen niin, että 
päätöksenteko elimen luovuttajan ilmaantuessa olisi mahdollisimman nopeaa 
ja että tieto mahdollisesta elimen vastaanottajasta olisi nopeasti saatavilla. 
Kriittiseksi päätöksenteon tekee se, että luovutettavan elimen ilmaantuessa on 
sen säilyvyyden kannalta tärkeää tehdä päätökset elimen mahdollisesta 
sopivuudesta potilaalle nopeasti, jotta leikkaus päästään aloittamaan 
mahdollisimman pian. Aikaisemmin prosessi eteni niin, että luovutettavan 
elimen ilmaantuessa otettiin yhteys asiasta vastuulliseen kirurgiin puhelimitse 
ja tiedot niin luovutettavasta elimestä kuin mahdollisesta vastaanottajastakin 
annettiin kirurgille suullisesti. Päätös elimen sopivuudesta sekä leikkauksen 
aloittamisesta tuli kirurgin tehdä hyvin nopeasti, pelkän suullisesti annetun 
tiedon avulla. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että käsiteltävä tietomäärä voi 
joskus kasvaa hyvinkin suureksi, jolloin päätöksenteosta tulee entistä 
vaikeampaa. Mobiilin sovelluksen hyötyjä tutkittaessa asennettiin mobiliin 
laitteeseen tietokanta, johon aina säännöllisin väliajoin päivitettiin 
mahdollisten elintensaajien tiedot. Mobiiliin laitteeseen asennettiin myös 
sovellus, jonka avulla pystyi nopeasti löytämään olennaisimmat tiedot 
tarvittavista elimensiirtoon liittyvistä potilaista. Tutkimuksen tuloksena 
huomattiin, että tilanne muuttui päätöksenteon kannalta merkittävästi. 
Potilastietoja ei enää annettu puhelimen välityksellä vaan kirurgi pystyi 
hakemaan tarvittavan informaation nopeasti käyttäen mobiilin sovelluksen 
tuomaa tukea potilastietojen hankkimiseksi. Mobiilin sovelluksen avulla 
elimensiirron kannalta tärkeät tiedot potilaasta saatiin myös selvemmin esille. 
Ajalliset säästöt päätöksenteon tekemiseksi laskettiin olevan n. 30 – 50 
minuuttiin ja mobiili sovellus todettiin tutkimukseseen osallistuneiden 
kirurgien mukaan yleisesti hyvin hyödylliseksi [Krausea et al., 2004]. Mobiilin 
sovelluksen nopea sekä reaaliaikainen tiedonkeruutapa mahdollistaa myös sen, 
että tietojärjestelmään mobiililla sovelluksella tallennettu tieto on heti kaikkien 
saatavilla [Burden, 2005]. Näin toimiessaan mobiilin sovelluksen käyttö voi 
hyödyntää myös muiden toimijoiden päätöksentekoa. Ennenkaikkea se 
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mahdollistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin järjestelmästä saadun tiedon 
avulla [MacDonald ja Metzger, 2002]. 

Aker Finnyardsin telakka-alueella päätöksenteko liittyy monesti siihen, että 
lohkoja siirrettäessä tulee tarve etsiä välivarastointipaikka, joka kyseisellä 
hetkellä on vapaana ja johon lohko mahdollisesti voitaisiin siirtää. 
Aikaisemmin telakka-alueella on ollut tilanteita, jossa hallien käyttötiedot eivät 
ole olleet ajantasalla ja hallien todellinen tilanne on täytynyt käydä tutkimassa 
kävellen. Lohkojen siirtämisessä tarvittava päätöksenteko ei ole ajallisesti 
kriittistä, mutta päätöksenteon pitkittyminen haittaa olennaisesti työn 
tehokkuutta sekä työn etenemistä. 

5.4. Rahalliset vaikutukset 

Työnteon tehokkuuden kasvattaminen tuo yrityksille yleensä samalla myös 
rahallisia säästöjä. Tehokkuuden kasvattamisen ansiosta työtehtävät voidaan 
suorittaa nopeasti ja ne voidaan mahdollisesti hoitaa lisäksi vähemällä 
henkilöstömäärällä. Tämä vähentää työvomakustannuksia tai vaihtoehtoisesti 
se antaa mahdollisuuden kasvattaa työmääriä, jolloin yrityksen tulot voivat 
kasvaa tuotannon lisääntymisen kautta [MacDonald ja Metzger, 2002]. Ennen 
kuin todellisia tuloksia mobiilin sovelluksen käytöstä alkaa näkymään, tulee 
yrityksille kuitenkin menoja sovellusten käyttöönoton seurauksena. 
Käyttöönoton kustannukset muodostuvat usein mobiilien laitteiden 
hankinnasta, sovellusten hankinnasta ja kehittämisestä aiheutuvista 
kustannuksista sekä loppukäyttäjien koulutuksesta. 

 Hollannin poliisille mobiili sovellus antoi useita vaihtoehtoja kasvaneen 
työtehokkuuden ansiosta. Mobiili sovellus lisäsi poliisien näkyvyyttä kentällä, 
jolloin viiden poliisin partioima alue pystyttiin tarkastamaan neljän poliisin 
avulla. Tämän seurauksena Hollannin poliisilla oli mahdollisuus säästää joko 
henkilöstökustannuksista tai toisaalta kasvattaa partioitavia alueita. Vaikka 
sovelluksen käyttöönotosta aiheutuikin jonkin verran kustannuksia, katsottiin 
niistä saatujen hyötyjen olevan kuitenkin suurempia käyttöönotosta 
aiheutuviin kuluihin verrattuna [Geodan, 2004]. 

Mobiilien sovellusten edistämä paperittomuus voi kasvattaa rahallisia 
säästöjä hyvinkin monella tavalla. Säästöt muodostuvat monesti paperien 
manuaalisesta hallinnasta aiheutuvista kustannuksista. Mobiilit sovellukset 
poistavat manuaalisen päivittämisen tarvetta tallentamalla tarvittavat tiedot 
suoraan keskeisiin tietojärjestelmiin. Tällöin vältytään paperitietojen 
puhtaaksikirjoittamiselta, jolloin myös kyseistä tehtävää suorittavien 
henkilöden käyttämää aikaa voidaan säästää esimerkiksi 
henkilöstökustannuksissa [MacDonald ja Metzger, 2002]. Sen lisäksi että 
normalisti paperilta syötetty tieto saadaan mobiilin sovelluksen avulla 
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syötettyä suoraan tietojärjestelmään, voidaan arkistojen ylläpitokustannuksia 
myös vähentää. Tietojärjestelmässä sijaitseva sähköinen dokumentti on 
mobiilin sovelluksen avulla helpompi löytää. Dokumenttiin tehdyt muutokset 
myös tallentuvat suoraan järjestelmään. Kun paperiarkistojen hallintaan 
kuluvaa aikaa saadaan näin vähennettyä, voidaan samalla myös saavuttaa 
huomattavia kustannussäästöjä  paperiarkistojen ylläpidossa [MacDonald ja 
Metzger, 2002]. 

Mobiilien sovellusten avulla voidaan tehokkaasti seurata myös esimerkiksi 
yritysten varastotilanteen kehittymistä. Tavarantoimitusten seuraamiseksi 
voidaan mobiilin laitteen avulla päivittää materiaaliliikenteen tietoja suoraan 
toimintoketjun käytössä oleviin hallintajärjestelmiin. Näitä tietoja voidaan 
hyödyntää myöhemmin mm. tuotannon suunnittelussa. Tuotannon 
suunnittelun kehittyminen, osaltaan mobiilien sovellusten avulla, on 
vaikuttanut siihen, että materiaalien hallinta on parantunut ja 
varastokustannukset ovat vähentyneet huomattavasti [Burden, 2005]. 

5.5. Informaatio ja sen laatu 

Hollannin poliisin kenttätoimintaa seuraavassa tutkimuksessa kävi myös ilmi 
että mobiilin sovelluksen avulla poliisi pystyi kentällä toimiessaan 
hyödyntämään tietojärjestelmistä saatua informaatiota monella tavalla. 
Partiolle oli esimerkiksi suurta hyötyä siitä, että saapuessaan epäillyn 
asunnolle, heillä oli tiedossaan epäillyn mahdollinen rikollinen tausta. Tämän 
avulla on muissakin tapauksissa mahdollista ehkäistä poliisien altistuminen 
vaaratilanteille, varsinkin jos pidätystapauksissa epäilty on aseistautunut tai 
muuten vaarallinen. Liikkuvan partion saama informaatio paikan päälle 
suoraan keskeisistä tietojärjestelmistä auttaa heitä varautumaan 
tämänkaltaisiin tilanteisiin oikealla tavalla [Geodan, 2004]. Informaation 
saatavuus on yksi merkittävä hyöty mobiilin sovelluksen käyttönotosta 
[MacDonald ja Metzger, 2002], mutta tärkein asia informaation laadun 
kannalta on luultavasti se, että järjestelmästä saatu tieto on ennen kaikkea ns. 
uusinta tietoa eli tieto on ajantasalla. Mobiilien sovellusten etuna on se, että 
kentältä saatu tieto saadaan tallennettua  saman tien keskeisiin järjestelmiin 
jolloin se on myös välittömästi muiden käytettävissä. Reaaliaikaisen tiedon 
merkitys kasvaa etenkin kriittisissä tapauksissa, joissa reaaliaikainen 
raportointi on tarpeellista. Mobiilien sovellusten avulla raportointi järjestelmiin 
voi tapahtua lisäksi paikasta riippumatta [Burden, 2005]. Verrattuna 
paperiseen tallentamiseen, mobiililla laitteella tallennettu tieto ennen kaikkea 
selkeämpää ja se sisältää monesti myös enemmän informaatiota. 
Reaaliaikaisuus tuo lisäksi sen edun, että mobiililla laitteella tallennettua tietoa 
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pystytään hyödyntämään paremmin, varsinkin jos tehtävien suorittamisessa 
joudutaan liikkumaan paljon [MacDonald ja Metzger, 2002]. 

Samalla tavalla tiedon saatavuutta hyödyntäen voitaisiin mobiilin 
Lohkosijoitus-sovelluksen avulla saada reaaliaikainen tieto lohkon sijainnista. 
Jatkuvat yhteydet keskeisiin tietojärjestelmiin mahdollistavat myös lohkon 
sijaintitiedon päivittämisen heti kun lohkon siirrossa tai nostossa tapahtuu 
jokin muutos. Tällä tavalla voidaan varmistua siitä, että mobiililla sovelluksella 
hankittu tieto on oikeaa ja ennen kaikkea ajantasalla. 

5.6. Työn laatu 

Tallennettaessa informaatiota on huomattu se, että paperille ei aina ole 
välttämättä saatu tallenettua kaikkea tarvittavaa informaatiota. Mobiilin 
sovelluksen avulla tallennettu tieto on selvempää ja se sisältää myös monesti 
enemmän informaatiota kuin paperille laitettu tieto. Jos tieto lisäksi 
tallennetaan mobiilin sovelluksen avulla suoraan tietojärjestelmään on se heti 
kaikkien saatavilla ja muut toimijat voivat hyödyntää uusinta tietoa työssään 
paremmin [MacDonald ja Metzger, 2002]. Parempi intormaafion saatavuus 
parantaa myös työntekoa. Uusimman tiedon hyödyntäminen voi auttaa 
tarjoamaan entistä laadukkaampaa ja parempaa palvelua asiakkaille 
[MacDonald ja Metzger, 2002]. 

5.7. Työtyytyväisyys 

Työtyytyväisyys vaikuttaa olennaisena osana työn tehokkuuteen. 
Tietotekniikka ei tuo automaattista parannusta työtyytyväisyyteen ja varsinkin 
käytettävyysasiat on sovellusten suunnittelussa monesti jätetty huomiotta. 
Mobiileja sovelluksia käytettäessä käytettävyys nousee esiin myös senkin takia, 
että varsinkaan vanhemmille ikäryhmille uuden teknologian käyttö ei ole 
itsestään selvä asia. Sovellusten tarkoituksena on pääasiassa tuoda helpotuksia 
työtehtäviin, joiden sinällään tulisi parantaa myös työtyytyväisyytä. 

Sovellusten hyvä käytettävyys on yksi suuri asia mikä vaikuttaa 
olennaisesti työn tehokkaampaan samalla myös mahdollisesti helpompaan 
suorittamiseen. Mikäli sovellus on käytettävyydeltään huono voi se aiheuttaa 
tyytymättömyyttä sovellusta kohtaan. Sovelluksen huono käytettävyys 
vaikeuttaa aina työn suorittamista jolloin se tällä tavoin voi aiheuttaa 
tyytymättömyyttä myös itse työtehtävään. Yritysympäristössä voi olla monesti 
tarvetta ladata suuri tietomäärä mobiiliin laitteeseen. Kiinteään yhteyteen 
verrattuna mobiilin laitteen tiedonsiirto-ominaisuudet ovat kuitenkin hieman 
rajatumpia. Tiedon hitaan siirtymisen toisesta tietojärjestelmästä mobiiliin 
laitteeseen onkin huomattu vaikuttavan selvästi käyttäjän tyytyväisyyteen 
[Kaikkonen et al, 2005]. Vaikka mobiilin sovelluksen käyttöönoon seurauksena 
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ei aina tulisikaan mekittävää työn tuottavuudellista kasvua tai rahallisia 
säästöjä, ne voivat kuitenkin helposti parantaa sovelluksen käyttäjän 
työelämää. Mobiilin sovellukset tarjoavat monesti joustavuutta työn 
suorittamiseen, sillä työtä on mobiilin sovelluksen avulla mahdollista tehdä 
matkustaessakin. Joissakin tapauksissa pelkkä informaation saatavuuden 
parantuminen tai informaation saamisen helppous on riittänyt syyksi mobiiliin 
sovellukseen vaihtamiseksi, vaikka mitään suuria merkittäviä eroja sen 
käytöllä aikaisempaan työtapaan verrattuna ei olisikaan [MacDonald ja 
Metzger, 2002]. 

5.8. Asiakassuhteet 

Yksi yritysten päätehtävistä on pitää asiakkaat tyytyväisenä, jotta he 
käyttäisivät yrityksen palveluita jatkossakin. Asiakkaan tyytyväisyyteen 
vaikuttaa monta asiaa. Liian hidas reagointi asiakkaan pyytöihin karkoittaa 
asiakkaita. Mikäli asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan oikeanlaisia palveluita on 
mahdollisuus, että asiakas etsii palvelun joltakin toiselta yritykseltä. 
Menestyvät yritykset keräävät asiakkaista tietoa, jotta he pystyisivät paremmin 
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Nopea reagointi asiakkaan pyyntöön pitää 
huolen siitä että asiakkaan ei tarvitse odottaa pitkiä aikoja hänelle tärkeän 
tiedon saamiseksi. 

Mobiileilla sovelluksilla saavutetaan asiakasuhteiden hoitamiseen monia 
etuja. Erityisesti asiakastiedon keräämisen sekä sen syöttämisen suoraan 
yrityksen tietojärjestelmiin auttaa yritystä saavuttamaan paremman 
informaation laadun. Välittömästi tietojärjestelmästä saadun uusimman tiedon 
on huomattu parantavan ongelmanratkaisua varsinkin kenttätyöntekijöiden 
keskuudessa [Burden, 2005]. Asiakkaalle pystytään mobiilin sovelluksen avulla 
tarjoamaan myös tärkeätä tietoa ja vieläpä hyvin nopeasti. Lääkäreillä on 
esimerkiksi asiakaskäynneillään mahdollisuus saada tiedot hoidossa 
tarvittavista lääkeaineista suoraan mobiiliin laitteeseen siihen asennetun 
sovelluksen avulla. Lisäksi asiakkaille kirjoitetut reseptit voidaan lähettää 
suoraan apteekkiin, jolloin asiakkan vastuu reseptin käsittelyssä pienenee. 
Tällaisia mobiilien sovellusten tuomia etuja varsinkin asiakkaat arvostavat 
suuresti ja niiden on huomattu myös parantavan asiakkaille tarjotun palvelun 
laatua. [MacDonald ja Metzger, 2002]. Myös projektiluontoisessa työssä 
mobiileista sovelluksista on erityisesti hyötyä varsinkin asiakkaan etuja 
ajatellen. Mobiileilla sovelluksilla tehdyt reaaliaikaiset päivitykset projektin 
tilasta näkyvät saman tien asiakkaalle. Näin ollen asiakas pystyy paremmin 
hahmottamaan projektin kulkua jolloin sillä on myös tarkempi ja 
reaaliaikaisempi kuva projektin todellisesta tilasta [Burden, 2005]. 
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5.9. Muita huomioitavia asioita 

Tässä luvussa käydään läpi mobiilien sovellusten käytössä ilmenneitä asioita, 
jotka on syytä ottaa huomioon mobiilia sovellusta tai sen hankkimista 
suunniteltaessa. Yleisesti huomattuja asioita sovelluksia käytettäessä ovat olleet 
laitteen sekä sovelluksen käytettävyysasiat sekä niitä käyttävien henkilöiden 
yksilönsuoja. Lisäksi laitteisiin on monesti tallennettu hyvinkin arkaluontoista 
tietoa sisältäen henkilötietoja tai yrityksen salaisia asiakirjoja. Esiin on noussut 
myös laitteen ja tietojärjestelmien välillä liikkuvan tiedon salaamisen tärkeys. 

5.9.1. Käytettävyys ja käyttöönotto 

Sovellusten käytettävyys on asia joka vaikuttaa merkittävästi työtehtävien 
onnistuneeseen suorittamisen sekä käyttäjän tyytyväisyyteen. Huono 
käytettävyys voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että se estää työn 
suorittamisen kokonaan. Tutkimuksissa on tullut osittain esille myös se, että 
käyttäjien kokemattomuus mobiilin laitteen käyttämisessä, ainakin aluksi, voi 
aiheuttaa jonkin verran hankaluuksia [Krausea et al., 2004]. Tosin 
käyttöönotossa on myös huomattava, että aikaisempi kokemus 
samankaltaisista mobiileista laitteista ei välttämättä aina takaa sitä, että käyttäjä 
ymmärtää jokaisen laitteen toimintoja saati mobiilien sovellusten toimintaa 
[Kaikkonen et al. 2005]. Käytön edetessä tai pienen koulutuksen jälkeen laitteen 
toiminnot sekä sovelluksen käyttö alkavat kuitenkin sujumaan jo paremmin. 
Yleisesti arvioiden mobiilien sovellusten käyttö onkin helppoa ja ne tarvitsevat 
vain vähäistä harjoitusta [MacDonald ja Metzger, 2002]. Uuden laitteen sekä 
sovelluksen käyttö voi aluksi aiheuttaa myös muutoksia työruutiineihin. 
Vanhojen työrutiinien muuttaminen voikin olla yksi hankalimmista 
muutoksista uutta sovellusta käyttöönotettaessa. Pitkällä aikavälilllä katsoen 
mobiilien sovelluksen käytöllä on kuitenkin lopulta ollut työsuoritusta 
parantava vaikutus [MacDonald ja Metzger, 2002]. Alkuvaikeuksien 
ylipääsemiseksi voi koulutuksellakin olla näissä asioissa merkittävää hyötyä. 

Käytettävyyttä tutkiessa mobiileissa sovelluksissa ensimmäisenä asiana 
nousee esille usein mobiilin laitteen pieni koko sekä laitteen käyttö [Newcomb 
et al. 2003]. Ongelmia voi aiheuttaa monesti myös laitteiden pieni näyttö 
varsinkin jos käyttäjälle näytettävä tietomäärä on hyvin suuri. Samankaltaisia 
ongelmia kohdattiin tutkimuksessa, jossa tarkkailtiin ruokakaupan asiakkaiden 
toimintaa heidän käyttäessä apunaan mobiilia PDA-laitetta. Suurin ongelma 
ilmeni siinä kun kaupan tuotteita listattiin PDA-laitteen näytölle. Suuresta 
tietomäärästä on vaikeaa löytää oikeita tuotteita mikäli niistä ei ole tarjottu 
tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa. PDA-laitteessa näytön pieni koko kuitenkin 
rajoittaa suuresti näytettävää tiedon määrää, jolloin halutun tiedon 
löytämäinen voi olennaisesti vaikeutua. Ruokakauppatutkimuksessa tuli esille 
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se, että mikäli tuotteen sijainti näytetään liikkeen pohjapiirrustusta 
muistuttavalla kartalla, on tuotteen löytäminen helpompaa kuin jos sitä etsisi 
tavallisesti ilman mobiilia laitetta [Newcomb et al., 2003]. Mobiilit laitteet 
kärsivät lisäksi hitaammista tiedonsiirtoyhteyksistä verrattuna niihin, jotka 
ovat kiinteässä yhteydessä tietoverkkoon. Tämänkaltainen asia tulee esille 
varsinkin suuria tietomääriä ladattaessa, jolloin tiedonsiirron hitaus voi 
aiheuttaa käyttäjissä suurta turhautumista [Kaikkonen et al. 2005].  

5.9.2. Tietoturva 

Mobiilin laitteen sekä sovelluksen käytössä nousee aina esiin tietoturva 
varsinkin jos sovellus toimii yritysympäristössä, missä yritykselle tärkeä tieto 
ei missään tapauksessa saisi joutua vääriin käsin. Normaalisti järjestelmien 
välillä kulkeva tieto täytyy siirtää salattuna. Ottaen huomioon, että mobiilissa 
laitteessa voi olla pysyvästi tallennettuna yritykselle tärkeitä tietoja, laite 
saattaa sisältää myös yksityisiä henkilötietoja kuten lääkärille hyödyllisiä 
potilastietoja [MacDonald ja Metzger, 2002]. Myös mobiilissa laitteessa on 
tämän vuoksi tärkeää aina salata tiedot, sillä laitteen kadotessa salaamaton 
tieto joutuu helposti ulkopuolisten käsiin. Aker Finnyardsille suunnitellussa 
mobiilissa sovelluksessa tietoturva on huomioitu, mutta koska sovelluksen 
käsittelemä tieto ei ole erityisesti salaista, ei tiedon siirrossa tapahtuvalle 
salaukselle ole näin ollen tarvetta. 
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6. Yhteenveto 
Yrityksen tietojärjestelmät koostuvat monista erilaisista sovelluksista. 
Sovelluksista jokainen on suunniteltu omaa tiettyä tarkoitustaan varten. 
Tietojärjestelmien tarkoituksena on tukea yrityksen toimintaa useilla eri 
tasoilla. Näihin tasoihin kuuluu niin operatiivisen tason toimintaa kuin 
yrityksen johtamistakin. Myös mobiilisovelluksia on alettu nykyään 
hyödyntämään yrityksissä. Mobiilisovellusten käytöllä haetaan yrityksen 
toimintaan lisäarvoa mitä tavallisilla sovelluksilla ei välttämättä voida 
saavuttaa. Mobiilit sovellukset myös voivat toimia yhtenä tärkeänä osana 
yrityksen toiminnassa sen eri tehtäväalueilla. 

Tässä tutkielmassa tutkittiin mobiilien sovellusten tuomaa lisäarvoa 
yritysten toiminnalle. Tutkimus tehtiin pohjautuen olemassa oleviin 
tutkimuksiin erilaisten mobiilien sovellusten käytöstä organisaatioissa. 
Tutkielmassa tehtiin lisäksi suunnitelma mobiilin sovelluksen toteuttamiselle 
Aker Finnyardsin lohkotelakan työskentelyn kehittämiseksi. Suunnitelma 
laadittiin pohjautuen J2ME-teknologiaan. Teknologian valinta perustui Solita 
Oy:n korkeaan Java-osaamiseen sekä aikaisemmin Aker Finnyardsille 
toteutettujen järjestelmien teknologiavalintojen perusteella. Suunnitellun 
sovelluksen laitealustaksi valittu Nokia Communicator on taas puhtaasti 
yrityskäyttöön suunniteltu mobiili laite. Se on lisäksi käytössä hyvin monella 
työntekijällä, jolloin ylimääräisten laitteiden hankintaa mobiilia sovellusta 
käyttöönotettaessa ei tarvitse harkita. Suunnitelman onnistumista pyrittiin 
tutkimuksessa osoittamaan mobiilien sovellusten tuoman lisäarvon oletuksella. 

Tutkimuksen tuloksissa huomattiin, että mobiilien sovellusten käytöllä voi 
saavuttaa useita etuja normaaliin työskentelyyn verrattuna. Suurimmat edut 
tulevat yleensä työn tehokkuuden parantumisesta. Mobiilien sovellusten 
käytöllä havaittiin selvää kasvua mm. työtehtävien nopeutumisessa, joka oli 
suorassa yhteydessä suoritettavien tehtävien lukumäärän kasvuun. Erityisesti 
tehokkuuden nähtiin parantuvan niissä tehtävissä joita suoritettiin liikkuvasti. 
Jatkuvat yhteydet yritysten keskeisiin tietojärjestelmiin mahdollistavat kentältä 
saadun tiedon tallentamisen suoraan paikan päällä [Geodan, 2004]. Tämän on 
huomattu myös vaikuttavan siihen, että mobiilien sovellusten avulla paperille 
tallennettavan tiedon määrää voi olennaisesti vähentää tai se joissakin 
tapauksissa voi mahdollistaa täyden paperittomuuden. Paperittomuuden 
kehittyminen vähentää suurten paperiarkistojen ylläpitoon kuluvaa aikaa sekä 
siihen meneviä kustannuksia. [MacDonald ja Metzger, 2002]. 

Mobiilit sovellukset mahdollistavat joissakin tapauksessa myös 
nopeamman ja paremman päätöksenteon [Krausea et al., 2004]. 
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Päätöksenteossa käyttäjän tarvitsema informaatio on saatavilla paikasta 
riippumatta. Se voi olla lisäksi helpommin havaittavaa kuin esimerkiksi 
suullisesti saatu informaatio [MacDonald ja Metzger, 2002]. Paperilla 
sijaitsevaan informaatioon verrattuna tieto on mobiililla sovelluksella 
nopeammin löydettävissä ja se voi monesti sisältää myös paljon enemmän 
informaatiota. 

Mobiilien sovellusten käyttöönotto on tuonut monelle myös rahallisia 
säästöjä. Työtehtävien nopeutuminen on aiheuttanut sen, että esimerkisi 
henkilöstökustannuksista on pystytty säästämään huomattavia summia kun 
sama työmäärä on voitu tehdä pienemmällä henkilöstömäärällä. Tehtävien 
nopeutumien voi toisaalta myös mahdollista suoritettavien tehtävien määrän 
lisäämistä [Geodan, 2004]. Paperittomuuden lisääntyminen on myös 
vähentänyt kustannuksia, sillä aikaisemmin suuri aika on yrityksillä kulunut 
paperisten arkistojen hallintaan [MacDonald ja Metzger, 2002]. 

Ennen kaikkea mobiilien sovellusten käytöllä on huomattu olevan suora 
yhteys parempaan informaation laatuun. Mobiilien sovellusten avulla hankittu 
informaatio on entistä paremmin saatavilla ja se on lisäksi reaaliaikaisempaa 
[MacDonald ja Metzger, 2002] Mobiilien sovellusten avulla tallennettu tieto on 
heti muiden saatavilla.  Mobiilien sovellusten käyttö voi joissakin tapauksissa 
myös parantaa henkilöiden työtyytyväisyyttä sekä heidän tekemänsä työn 
laatua. Parempi työn laatu on ensisijaisen tärkeää varsinkin ajatellen 
asiakassuhteita. Mobiilien sovellusten avulla asiakkaille voidaan tarjota 
parempaa palvelua, sillä viimeisin tieto on aina saatavilla asiakkaalle paikan 
päällä. 

Mobiilien laitteiden käytössä voi osittain nähdä myös huonoja puolia. 
Laitteiden pienestä koosta johtuvat käytettävyysongelmat voivat vaikeuttaa 
työntekijän toimintaa. Pienistä näytöistä johtuen varsinkin suurien 
tietomäärien näyttäminen voi olla ongelmallista. Hitaat tiedonsiirto-
ominaisuudet voivat lisäksi suurilla tietomäärillä aiheuttaa käyttäjälleen entistä 
enemmän päänsärkyä. Laitteet ovat lisäksi muisti- sekä 
prosessoriominaisuksiltaan normaaleita pöytäkoneita heikompia jolloin ne 
estävät raskaiden ja monimutkaisten sovellusten toteuttamisen itse laitteeseen. 
Mobiilien sovellusten käyttöönotossa voi käyttäjillä lisäksi olla vaikeuksia 
aluksi tottua laitteen sekä sovelluksen toimintaan. Koulutus ja sovelluksen 
jatkuva käyttö auttavat kuitenkin yleensä tämän ongelman korjaamisessa. 

Aker Finnyardsille suunnitellulla mobiililla sovelluksella voi oletettavasti 
olla samanlaista lisäarvoa kuin tutkimuksen tuloksissa on todettu. Työ telakka-
alueella on liikkuvaa ja reaaliaikaisen tiedon saaminen lohkojen tilanteista on 
työn suoritusten kannalta erittäin tärkeää. Työtä voitaisiin nopeuttaa 
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käyttämällä mobiilia sovellusta lohkojen tietojen päivittämiseen paikan päällä. 
Tällöin myös järjestelmästä saatu tieto olisi jatkuvasti uusinta ja luotettavinta. 
Mobiilien laitteiden käyttö yrityksen työvälineenä nostaa aina esille myös 
tietoturva-asiat. Laitteeseen tallennettava tai sillä haettava tieto saattaa olla 
hyvin arkaluontoista yrityksen sisältämää tietoa, jolloin sekä itse laitteen tiedon 
sekä tietojärjestelmien välillä liikkuvan tiedon salaus on yritysturvallisuuden 
kannalta erittäin tärkeää. 
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