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Tiivistelmä 

Tänä päivänä organisaatiot ovat koko ajan muutosten alla ja niissä tarvitaan keinoja 

selviytyä muutosten tuomista ylläpitohaasteista. Lait ja asetukset säätävät 

korkeakoulujen toimintaa ja asettavat paineita muutoksille. Lisäksi valtakunnallisella 

tasolla kehitetään palveluita korkeakoulujen käyttöön. Korkeakoulujen on pyrittävä 

vastaamaan lakien ja asetusten vaatimuksiin sekä valtakunnallisten palveluiden 

tarpeisiin. Kokonaisarkkitehtuuri nähdään usein ratkaisuna muutosten hallintaan.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten kokonaisarkkitehtuuria voitaisiin 

hyödyntää Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tietovarastointityössä. Korkeakoulujen 

viranomaistiedonkeruuprosessin muutoksista johtuen korkeakoulujen tuli muuttaa omia 

tiedonkeruuprosessejaan vastaamaan valtakunnallisia tarpeita. Tutkimuksen ongelmana 

oli miten VIRTA-hankkeen määrittämien viranomaistiedonkeruiden tarvitsemat tiedot 

saataisiin siirrettyä Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen 

tietovarantoon kokonaisarkkitehtuurin periaatteita noudattaen. Tutkimuksen ongelmana 

oli lisäksi se, mikä olisi järkevin tapa toteuttaa tietojensiirto käytännössä. Toisena 

ongelmana oli se, miten tiedot saataisiin siirrettyä tietovarantoon oikeellisessa 

muodossa.   

Tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä tutkimusta, joka perustuu 

tarkkoihin artifaktan suunnittelu ja arviointi kriteereihin. Tutkimuksen tuloksena saatiin 

toteutettua kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden mukaiset viranomaistiedon-

keruuprosessin nykytila- ja tavoitetilakuvaukset. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin 

tietovarasto Oamkin tarpeisiin sekä ETL-työkalut viranomaistiedonkeruussa tarvittavien 

opiskelijatietojen siirtämiseen Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen 

tietovarantoon. Toteutettuja KA-kuvauksia hyödynnettiin muuttuneen 

tiedonkeruuprosessin toteuttamisessa. Jatkossa kuvauksia voidaan hyödyntää 

tietovaraston ylläpidossa ja tiedonkeruiden muutostenhallinnan tukena. Toteutettua 

tietovarastoa hyödynnettiin viranomaistiedonkeruussa ja sitä voidaan jatkossa laajentaa 

organisaation johdon tarpeiden mukaan. Tietovarastoa voidaan käyttää johdolle 

tuotettavien BI-analyysien ja raporttien lähteenä. Tiedonsiirtoja varten toteutettuja ETL-

työkaluja voidaan käyttää jatkossakin tiedonkeruussa tarvittavien tietojen siirtämiseen. 

ETL-työkaluja voidaan hyödyntää lähdejärjestelmien tietojen korjaamisessa ja tiedon 

laadun parantamisessa. 

Tutkimuksen tuloksia ei voida kokonaisuudessaan yleistää, mutta toteutettu 

tiedonkeruuprosessi on hyödynnettävissä muillekin korkeakouluille. KA-kuvauksia 

voidaan käyttää vain Oamkin tarpeisiin niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Myös 

tietovarasto toteutettiin Oamkin tarpeisiin, mutta se on rakenteeltaan korkeakoulujen 

tietomallin mukainen ja täten hyödynnettävissä myös muille korkeakouluille. 

Tutkimuksessa toteutetut ETL-työkalut räätälöitiin Asio-opiskelijahallintojärjestelmän 

pohjalta, joten ETL-työkalut ovat hyödynnettävissä Oamkin lisäksi myös muiden Asio-

ammattikorkeakoulujen tarpeisiin. 

 

Asiasanat 
Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto, korkeakoulujen tiedonkeruu, 

kokonaisarkkitehtuuri, Kartturi-malli, tietovarastointi, ETL-prosessi 
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Alkusanat 

Tämä tutkielma on osa työn ohella suorittamiani tietojenkäsittelytieteiden opintoja. 

Tutkielman tekemisessä olen voinut hyödyntää 10 vuoden työkokemustani 

tietojenkäsittelytieteiden alalta sekä opintojen aikana saavuttamaani tietämystä muun 

muassa organisaation prosesseihin, projektin hallintaan ja tieteelliseen tutkimukseen 

liittyen. Haluan osoittaa kiitokset ohjaajalleni, dosentti, FT Raija Haloselle 

asiantuntevasta ohjauksesta. Hän ”kiilasi” säännöllisten tapaamisten avulla tutkielman 

tekoani. Välillä tuntui, ettei kirjoitusprosessi edennyt kovin nopeaa tahtia muiden 

kiireiden vuoksi, mutta ilman näitä säännöllisiä tapaamisia tutkielman tekeminen olisi 

viivästynyt, ja en olisi saanut sitä valmiiksi määräajassa. Kiitokset opponentilleni, FL 

Jouni Lappalaiselle, rakentavista kommenteista ja kehitysehdotuksista. Haluan kiittää 

myös esimiestäni tietohallintopäällikkö Samuli Malista, joka mahdollisti etätyöt ja 

kirjoitusprosessin tekemisen osittain työaikana sekä Oulun ammattikorkeakoulun 

kokonaisarkkitehtia DI Pekka Koivukoskea rakentavista kommenteista 

kokonaisarkkitehtuurikuvauksia ja tutkielmaa koskien. Kiitokset kuuluvat erityisesti 

kotiväelle kärsivällisyydestä ja tukemisesta kirjoitusprosessin aikana. Toivon, että 

tutkielmassa käytetystä aihepiiristä on hyötyä sekä työnantajalleni, että muille asiasta 

kiinnostuneille.  

 

Oulussa 25.4.2014    

Neea Salo 
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1. Johdanto 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja aiempi tutkimus aiheeseen liittyen. 

Lisäksi on paneuduttu tutkimuskysymykseen ja tutkielman rajaukseen. Lopuksi on 

käyty läpi tutkielman rakenne. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Korkeakoulujen toimintaa säätelevät monet lait ja asetukset, jotka koskevat esimerkiksi 

henkilötietojen käsittelyä. Vuonna 2011 säädettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimesta laki julkisen tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634). ”Tämän lain 

tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja 

niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta”. Tähän 

pohjautuen julkisilla organisaatioilla on kolme keskeistä velvoitetta. Ensinnäkin 

organisaatioiden on suunniteltava ja kuvattava tietohallintonsa määritellyn 

kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti (7.1§). Toiseksi organisaatioiden on noudatettava 

julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta kuvaavia määrityksiä 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi (7.2§). Kolmanneksi 

organisaatioiden tulee pyrkiä käyttämään sellaisia sähköisen asioinnin ja hallinnon 

tukipalveluja, jotka edesauttavat tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (7§).  (Laki 

julkisen tietohallinnon ohjauksesta, 2011.) 

Tietojärjestelmät ovat tulleet De Vriesin (2010) mukaan koko ajan 

monimutkaisemmiksi ja niiden on tuettava monia organisaation toimintoja. 

Järjestelmien on oltava joustavia ja pystyttävä tukemaan nopeasti muuttuvia 

organisaation muutoksia. Muutosten hallinta on haastavaa ja avuksi tarvitaan työkaluja. 

Hugoson, Magoulas ja Pessi (2011) kuvaavatkin kokonaisarkkitehtuuria ratkaisuksi 

tähän haasteeseen.  De Vries (2010) pitää kokonaisarkkitehtuuria systemaattisena 

suunnittelun ja päätöksenteon työkaluna toimintojen ja organisaation kehittämisen sekä 

IT järjestelmien kannalta.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata opiskelijatietojen siirtäminen organisaation 

operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että prosessissa 

otettaisiin huomioon kokonaisarkkitehtuurin periaatteet ja tietohallinnon ohjausta 

koskevan lain velvoitteet ammattikorkeakouluille. Kuvauksen tarkoituksena oli auttaa 

kokonaiskuvan hahmottamisessa koskien opiskelijatietojen siirtymistä organisaation 

ulkopuolelle valtakunnalliseen tietovarantoon sekä helpottaa tietojen ylläpitoa. 

Kuvauksen pohjana käytettiin Inmonin arkkitehtuuria, joka perustuu keskitettyyn 

tietovarastoratkaisuun (Inmon, 2002, 2008). Tässä tutkimuksessa toteutettu 

tietojensiirtomalli koskee Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) lisäksi Mikkelin, 

Jyväskylän ja Kajaanin ammattikorkeakouluja, joissa on käytössä sama 

opiskelijahallintojärjestelmä kuin Oulun ammattikorkeakoulussa. Korkeakoulusektorilla 

on tehty suhteellisen vähän tutkimusta kokonaisarkkitehtuuriin ja tietovarastointiin 

liittyen. Vasta viime vuosina aiheeseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. 

Korkeakouluilla ei ole ollut aiemmin lainsäädäntöä ja velvoitteita kuvata toimintaansa 

kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti tai toimia kokonaisarkkitehtuurin periaatteiden 

mukaan.  
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1.2 Aikaisempi tutkimus 

Kokonaisarkkitehtuuri on levinnyt Harmonin (2005) sekä Winterin ja Fischerin (2006) 

mukaan myös julkisella sektorilla organisaatioiden menestykselle ja tuloksellisuudelle 

tärkeäksi tekijäksi. Kaupallisella sektorilla löytyy enemmän tutkimuksia 

kokonaisarkkitehtuuriin liittyen kuin julkisella sektorilla. Winter ja Fischer (2006) ovat 

tutkineet kokonaisarkkitehtuurin rakennetta ja sen kerroksellisuutta verraten eri 

kokonaisarkkitehtuurin standardoituja viitekehyksiä: TOGAFia (The Open Group 

Architecture Framework), FEAFia (Federal Enterprise Architecture Framework) ja 

ARISta (Architecture of Integrated Information Systems). He kuvaavat tutkimuksessaan 

kokonaisarkkitehtuurin kannalta tärkeimpiä kerroksia ja artifaktoja. Närman, Schönherr, 

Johnson, Ekstedt ja Chenine (2008) pitävät kokonaisarkkitehtuuria kalliina 

kuvaamisratkaisuna organisaation toiminnoille, mutta kokonaisarkkitehtuuri voi oikein 

käytettynä olla hyvä päätöksentuenväline liiketoimintaan suuntautuneille IT-päätöksille. 

Närman et al. (2008) käsittelevätkin tutkimuksessaan kokonaisarkkitehtuurimallien 

käyttöä järjestelmien laatuanalyyseissä. Tutkimuksen mukaan kokonaisarkkitehtuuri ja 

järjestelmät auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa samalla, kun ne auttavat 

ratkaisemaan organisaation mahdollisesti kohtaamia kriittisiä ongelmia.  

Tietovarastointiin löytyy runsaasti kirjallisuutta (Inmon, 2002, 2008; Inmon, O’Neil & 

Fryman, 2007; Kimball, Ross & Thornthwaite, 2011; Hovi, Hervonen & Koistinen, 

2009) ja siitä on tehty myös paljon tutkimuksia (Zhang, 2010; Guohua & Jingting, 

2010; McAuley, Mortier & Goulding, 2011). Tunnettuja tietovarastointiin liittyviä 

kirjailijoita ovat Kimball ja Inmon, jotka ovat käsitelleet kirjoissaan tietovarastointia ja 

tietovarastoinnin arkkitehtuureja. Kimballin ja Inmonin arkkitehtuureja on myös 

vertailtu Watsonin ja Ariyachandran (2010) tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on ollut 

selvittää organisaation avaintekijöitä oikean tietovarastoarkkitehtuuriratkaisun 

löytämiseen.  Oleellinen osa tietovarastointia on tiedon käsittely, siirtäminen ja 

lataaminen (ETL-prosessi) ja tätä varten on kehitetty kaupallisia työkaluja. ETL-

työkalujen käyttö ei Guohuan ja Jintingin (2010) mukaan kuitenkaan aina ole 

ongelmatonta sillä tietovarastointiin liittyen tärkeä asia on datan oikeellisuus. Tätä 

aihetta on käsitelty useissa tutkimuksissa (Rahm & Do, 2000; Cong & Xiaoyi, 2009; 

Rehman & Esichaikul, 2009; Ali & Warraich, 2010). Tutkimukset tuovat esille datan 

käsittelyyn liittyviä ongelmakohtia.  

1.3 Tutkimusongelma ja -menetelmä sekä tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen ongelmana oli miten VIRTA-tiedonkeruun määrittämät opiskelijatiedot 

saataisiin siirrettyä Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen 

tietovarantoon. Tiedot oli tarkoitus siirtää ensin Oamkin tietovarastoon ja sieltä 

oikeellisessa muodossa valtakunnalliseen tietovarantoon. Oamkin tietovarastoon 

siirrettävien tietojen tuli olla VIRTA-tietojen sekä korkeakoulujen tietomallin kanssa 

yhtenevässä muodossa. Siirrossa tuli ottaa huomioon kokonaisarkkitehtuurin periaatteet. 

Tutkimuksen ydinkysymyksenä oli:  

Kuinka kokonaisarkkitehtuuria (KA-malli) hyödynnetään opiskelijatietojen 

siirrossa operatiivisista järjestelmistä Oamkin tietovarastoon?  

Kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti ensin tuli selvittää mikä on tietojensiirron 

nykytilanne ja kuinka sitä voidaan parantaa ottamalla huomioon kokonaisarkkitehtuurin 

periaatteet. Lisäksi siirrettävien tietojen oikeellisuus oli varmistettava. Näistä syistä 

tutkimuksessa tarvittiin tarkentavia kysymyksiä. Lisäkysymyksinä olivat: 
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Miten VIRTA-tietointegraatio on järkevintä käytännössä toteuttaa? 

Kuinka opiskelijatiedot saadaan siirrettyä oikeellisessa muodossa 

tietovarastoon? 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin suunnittelutieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen 

tavoitteena oli toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriin perustuva malli, joka kuvaisi Oamkin 

opiskelijahallintojärjestelmässä olevien tietojen siirtymistä valtakunnalliseen 

tietovarantoon. Tutkimuksessa käytettiin empiirisenä aineistona aiempia Oulun seudun 

koulutuskuntayhtymän (Osekk) tietovarastointipilotteja ja niistä saatuja kokemuksia. 

Tutkimukseen sisältyi tietovarastointiprojekti, jossa testattiin käytännössä tietojen 

siirtomallin toimivuutta.   

Tutkimuksessa tarkasteltiin Oamkin opiskelijatietojen siirtämistä valtakunnalliseen 

tietovarantoon. Lähdejärjestelmistä siirrettiin vain viranomaisraportointiin tarvittavia 

välttämättömiä tietoja: opiskelijoiden perustiedot, tutkintotiedot, opintosuoritukset ja 

lisäksi opiskelijoiden opinto-oikeudet sekä lukukausi-ilmoittautumiset (CSC, 2012c). 

Tietojensiirtoarkkitehtuurin kuvauksessa sekä käytännön toteutuksessa käytettiin 

pohjana kokonaisarkkitehtuuriperiaatteita. Tässä tutkimuksessa käytettiin TOGAFiin 

pohjautuvaa Kartturi-viitekehystä, jossa on kuvattu tärkeimmät kokonaisarkkitehtuurin 

tasot (Tietotekniikkaosasto/Tietohallinto, 2009). Viitearkkitehtuurista rajattiin 

tutkimusta koskemaan tietoarkkitehtuuri ja sieltä looginen (”miten”) taso. Lisäksi 

tutkimuksessa otettiin huomioon lainsäädännön vaikutukset tietojen siirtämiseen sekä 

tietoturvatarpeet ja -periaatteet.  

1.4 Tutkielman rakenne 

Tutkielma on jaettu yhdeksään lukuun. Toisessa luvussa on käsitelty tietovarastointia, 

sen toteutusta, haasteita ja tulevaisuutta. Kolmannessa luvussa on käsitelty 

kokonaisarkkitehtuuria, sen hyötyjä ja haasteita sekä tulevaisuutta. Lisäksi luvussa on 

käsitelty tutkimuksen taustalla vaikuttavaa Kartturi-viitekehystä. Neljännessä luvussa on 

esitelty suunnittelutieteellisen tutkimusmenetelmän periaatteita, joita on käytetty myös 

tässä tutkimuksessa. Viidennessä luvussa on käyty läpi tutkimusympäristöä ja 

tiedonkeruun nykytilannetta ja taustaa. Kuudennessa luvussa on kuvattu tutkimuksen 

toteutus. Seitsemännessä luvussa on arvioitu tutkimuksen toteutusta 

suunnittelutieteellisten periaatteiden mukaisesti. Kahdeksannessa luvussa on pohdittu 

tutkimuksen tuloksia ja verrattu niitä aiempiin tutkimuksiin. Viimeisessä luvussa on 

esitetty yhteenveto tutkimuksesta, tutkimuksen rajaukset ja mahdolliset 

jatkotutkimuskohteet. 
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2. Tietovarastointi 

Tässä osiossa keskitytään tietovarastointiin. Ensin on kuvattu tietovarastojen historiaa ja 

suhdetta erilaisiin tietojärjestelmiin sekä toteutustapoja. Lisäksi luvussa kerrotaan 

tietovarastojen eduista ja haasteista sekä tietovarastojen tulevaisuudesta. 

2.1 Tietovarasto käsitteenä 

Operatiiviset järjestelmät ovat yrityksen perustoimintoihin liittyviä järjestelmiä, joiden 

tehtävänä on automatisoida käyttäjien toimintoja. Toiminnallisten järjestelmien 

tietokantoina käytetään melkein aina SQL-pohjaisia relaatiotietokantoja. Esimerkkejä 

toiminnallisista järjestelmistä ovat muun muassa laskutusjärjestelmä, 

kirjanpitojärjestelmä, paikanvarausjärjestelmä tai opintohallintojärjestelmä.  

Toiminnallisessa tietokannassa on paljon päivittäisiä tapahtumia, tietojen ajantasaisuus 

on tärkeää ja tiedot muuttuvat sekä elävät koko ajan. Tietovarasto taas sisältää useita 

operatiivisen järjestelmän tietoja.  Tietovarasto on vain lukukäytössä ja pohjana 

käyttäjien päätöksenteolle. Tietovarasto voi olla monien käyttäjäryhmien yhteiskäytössä 

ja se on suunniteltu raportoinnin ja kyselyiden kannalta tehokkaaksi. Tiedot 

tietovarastoon ladataan ajoittain operatiivisista järjestelmistä, joten tiedot eivät ole 

ajantasaisia. Tietovaraston tietoja voidaan tarkastella usein moniulotteisesti. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että tietoja voidaan yhdistellä ja tarkastella eri ulottuvuuksilla. 

Esimerkiksi myyntiä voidaan tarkastella tietyn myyjän ja tuoteryhmän kohdalla tiettynä 

ajanjaksona. (Hovi et al., 2001, s. 45-51.) 

Aiemmin relaatiotietokantoja ei pidetty sopivina tietovarastoille. Nykyisin 

relaatiotietokannat ovat kehittyneet ja voivat käsitellä suuria tietomassoja. Lisäksi niissä 

on varmistus- ja toipumismenetelmät ja käyttäjien oikeuksien hallinta järjestetty. 

Enemmän relaatiotietokantoja on kuitenkin käytetty operatiivisiin järjestelmiin. 

Tietovarastoinnin kannalta relaatiotietokannoissa on ylimääräisiä osia, kuten lukituksia, 

tapahtumien hallintaa ja deadlock-toipumisia, joita ei tietovarastoissa tarvittaisi 

ollenkaan. Aiemmin relaatiokannoissa ei ollut mahdollista ristiintaulukoiminen eikä 

porautuminen moniulotteiseen tietojenkäsittelyyn. Nykyisin nämäkin ovat mahdollisia, 

ja siksi relaatiotietokannat soveltuvat hyvin tietovarastoiksi. Relaatiotietokantojen 

etuina voidaan pitää sitä, että niillä on avoin SQL-rajapinta ja hyvät välineet tietojen 

yhdistelyyn, jalostukseen ja summaamiseen. (Hovi et al., 2001, s. 56-58.) 

Hovin et al. (2001, s. 45-51) mukaan tietovarastointi eli Data Warehousing on 

nopeimmin kehittyviä tietotekniikan alueita. Yrityksien perusjärjestelmät eivät pysty 

täyttämään riittävästi vaativia tietojen analysointi- ja raportointitarpeita. Niinpä monissa 

yrityksissä on ymmärretty, että tiedot on koottava erilliseen tietovarastoon. Törmänen 

(1999) toteaa, että informaation merkitys kasvaa koko ajan ja tiedon hallinnasta tulee 

yritysten yksi avaintekijä. Usein organisaatioissa on kuitenkin ongelmana hyödyntää ja 

hallita tietoa, sillä monista operatiivisista järjestelmistä on hankala saada ulos 

oikeanlaista tietoa johdon käyttöön. Lisäksi päivittäinen tietotulva Internetin ja muiden 

medioiden kautta vaikeuttaa oikean ja merkityksellisen tiedon löytämistä. Myös jatkuva 

teknologiankehitys tuo haasteita yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan. Yrityksen 

on hallittava teknologiaympäristö ja ne tietokokonaisuudet, jotka ovat tärkeitä yrityksen 

kilpailukyvylle. Tietovarastointia voidaankin pitää yhtenä tiedon ja tietämyksen hallitun 
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johtamisen (Knowledge Management) teknologisena osa-alueena. (Törmänen, 1999, s. 

7-8.) 

Tietovarastoinnista on Hovin et al. (2001, s.18-19) sekä Watsonin ja Ariyachandran 

(2010) mukaan tulossa yritysten strategisen johtamisen työkalu. Ali ja Warraich (2010) 

sekä Watson ja Ariyachandra (2010) kuvaavat tietovarastointia organisaation 

kokonaisuuden kannalta tärkeäksi päätöksentuen, raportoinnin sekä analysoinnin ja 

suunnittelun avuksi.  Hovin ja kumppaneiden mukaan (2001) yrityksen tietoja on 

pystyttävä käyttämään monipuolisesti, sillä johtajat haluavat seurata ja reagoida 

liiketoimintaympäristön muutoksiin nopeasti. Asiakkaiden käyttäytymistä on seurattava 

tarkasti ja pyrittävä selvittämään tuottoisimmat asiakkaat. Asiakastiedon analysoinnilla 

päästään täsmämarkkinointiin, parannetaan asiakaspalvelua ja voidaan parantaa 

yrityksen toimintoja ja logistiikkaa. Myös liiketoiminnan ongelma-alueiden 

paikallistaminen ja niihin nopeasti puuttuminen parantavat kilpailukykyä ja voivat 

auttaa markkinaosuuksien kasvattamisessa. Tietovarastoinnin tehtävänä onkin 

liiketoiminnan kehittäminen. (Hovi et al., 2001, s.18-19.) 

Törmäsen (1999, s.10) mukaan tietovarastoinnin ideana on raportoinnin ja analysoinnin 

suorittaminen häiritsemättä operatiivista toimintaa raskailla hauilla ja kyselyillä erillisen 

tietojärjestelmäkokonaisuuden avulla. Koska tietovarastoissa yhdistyvät 

laiteteknologiat, tietokannat, käyttöliittymät, tietoverkot ja ohjelmistotekniikat, tarvitaan 

tietovarastointiin monipuolista osaamista. Tietovarastointi on kehittynyt huimaa vauhtia 

viimeisten vuosien aikana. Tiedon määrä ja merkitys kasvaa koko ajan. Yritykset ovat 

huomanneet, että pelkillä perusjärjestelmillä ei pystytä hallitsemaan ja käyttämään 

tehokkaasti kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Tästä syystä on kehitetty erillisiä 

tietovarastoja tiedon varastointiin raportointi ja analysointitarpeita varten. Ali ja 

Warraich (2010) kuvaavat tietovarastoinnin olevan ainoa järkevä ratkaisu tiedon 

hallintaan ja päätöksentuen avuksi. Tiedon saatavuus ja oikeellisuus ovat äärimmäisen 

tärkeitä asioita tietovarastoinnissa. Alin ja Warraichin (2010) mukaan parhain tapa 

tiedon oikeellisuuden tarkistamiseen on tiedon puhdistaminen ennen sen siirtämistä 

tietovarastoon. Törmäsen (1999) ja Hovin et al. (2001,2009) mukaan liiketoiminnan ja 

kilpailun kannalta on tärkeää pystyä hallitsemaan tietoa, saada tietoa, asiakkaista ja 

ennakoida tulevaa. Nämä liiketoiminnan tarpeet tiedon hyödyntämiseen kasvavat koko 

ajan. Tietovarastot ovatkin enimmäkseen päätöksentekoa varten suunniteltuja ja 

kehitettyjä. Lisäksi organisaatioiden vaatimukset raportoida erilaisille viranomaisille 

ovat kasvaneet niin yritysten kuin julkishallinnonkin puolella. Tietojen hyödyntäminen 

ei kuitenkaan ole ihan ongelmatonta. Ongelmana on usein yhteismitallisen tiedon 

saaminen operatiivisista järjestelmistä. Toisena ongelmana on hallita valtavaa 

tietotulvaa ja löytää siitä oikeaa ja relevanttia tietoa. Haasteena voidaan pitää myös 

tiedon oikeellisuuden varmistamista. (Törmänen, 1999; Hovi et al. 2001; Hovi et al., 

2009.) 

2.2 Tietovarastojen historiaa 

Törmäsen (1999, s.13-16) mukaan johtoa tukevien järjestelmien kehittämisessä on 

pyritty organisaation tuloksellisuuden parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. 

Inmon (2002, s.2-5) kuvaa päätöksentuenjärjestelmien evoluution olleen pitkä ja 

monimutkainen prosessi, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä. 1960-luvulla oli vain 

erillisiä tiedostoja ja raportteja, jolloin syntyi useita päätiedonlähteitä (masterdatoja). 

Ongelmana oli tietojen päivittämisen monimutkaisuus ja tiedon synkronisointi. Inmonin 

(2002, s.2-5) mukaan vasta 1970-luvulla tuli mukaan tietokannat, jolloin tiedolle saatiin 

yksi lähde. Törmäsen (1999, s.13-16) mukaan johdolla oli käytössä päätöksiä tukevia 

raportointijärjestelmiä jo 1980-luvulta lähtien. Nämä perinteiset järjestelmät keskittyivät 
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lähinnä historiatiedon raportointiin. Myös analyysiratkaisuja oli kehitetty, mutta ne 

olivat aivan erillisiä yrityksen toimintajärjestelmistä. Jo 1980-luvun puolivälissä 

kehitettiin niin kutsuttuja Info Centereitä, joiden tarkoituksena oli toimintajärjestelmien 

tiedon muokkaaminen niin, että käyttäjät saivat itse laadittua haluamiaan raportteja. 

(Törmänen, 1999, s.13-16.) Inmonin (2002, s. 6-12) mukaan 1980-luvulla kehiteltiin 

”hämähäkkiverkko” -niminen tiedon poimintaprosessi, jonka tarkoituksena oli poimia 

kriteerien avulla dataa tietokannasta ja siirtää sitä toiseen tietokantaan tai tiedostoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Luonnollisen evoluution arkkitehtuuri – Hämähäkkiverkko (Inmon, 2002). 

Inmonin (2002, s. 6-12) mukaan tiedon siirtäminen toiseen tietokantaa oli uusi prosessi 

ja sen käyttö laajeni räjähdysmäisesti. Kuvassa 1 esitetyn luonnollisen evoluution 

arkkitehtuurin ongelmaksi nousi se, ettei tiedolla ollut yhtä päätietolähdettä 

(masterdataa) vaan samaa tietoa voitiin hakea useasta lähteestä. Ongelmana tässä oli se, 

ettei tietojen tallennusta voitu kontrolloida eri tietojärjestelmien välillä. Tiedon poiminta 

ja siirtäminen toisiin järjestelmiin oli monitasoista. Tieto haettiin erilähteistä ja tiedon 

sisältö vaihteli, sillä tiedolla ei ollut aikaleimaa ja tietojen hakualgoritmit olivat erilaisia 

tietolähteestä riippuen. Näiden edellä mainittujen ongelmien ansiosta tietojen 

uskottavuus kärsi. Tuottavuus ei myöskään ollut luonnollisen evoluution arkkitehtuurin 

parhaimpia puolia. Jotta raportteja saatiin haettua, jouduttiin tietoa hakemaan monista 

tietolähteistä ja useiden rajapintojen yli. Raporttien luomiseen kului valtavasti resursseja 

ja ennakointi tulevien raporttien suhteen oli vaikeaa. Törmänenkin (1999, s.13-16) 

toteaa, että analyysien pyörittäminen keskuskoneilla tuli kalliiksi ja tietokoneiden 

tehokkuus ei riittänyt tiedon käsittelyyn. 1980–luvulla tietotekniikalla tuettiin olemassa 

olevia organisaatiorakenteita ja prosesseja sekä pyrittiin tehostamaan niiden toimintaa. 

Inmonin (2002, s.15) mukaan 1990-luvun alussa tietovarasto-termi (Data Warehouse) 

tuli käyttöön. Tietovarastointia pidettiin ratkaisuna yrityksen epäyhtenäisen tiedon 

hallintaan ja tiedon saattamiseen asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. 

Törmäsen (1999, s.15-18) mukaan 1990-luvulla tietovarastoinnissa onnistuttiin ja 

epäonnistuttiin. Tietoa varastoitiin ja analysoitiin, mutta tietovarastoinnissa ei otettu 

huomioon sitä, että koko prosessin laatua on valvottava ja toimintaa kehitettävä 

jatkuvasti.  Liikkeenjohtamisen uudet lähestymistavat 1990-luvun lopulla toivat omia 

vaatimuksia organisaation toiminnan suunnittelulle ja lisäsivät tietovarastoinnin tarvetta. 
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Asiakaspalvelu kehittyi Call Centereistä Contact Centereihin ja massamarkkinoinnista 

ja massapalveluista siirryttiin täsmämarkkinointiin ja täsmäpalveluihin. Nämä lisäsivät 

yrityksien tarvetta asiakaskohtaisen tiedon hankintaan.  

Törmänen (1999, s.19-20) toteaa, että 2000-luvulla asiakkuuden hallinnassa on pyritty 

asiakkaiden koottujen tietojen hallintaan tietovarastoinnin avulla. Yritykset ovat 

pyrkineet profiloimaan ja mittaamaan asiakkaiden arvoa ja tuottavuutta sekä pääsemään 

eroon tuottamattomista asiakkaista. Lisäksi yritykset ovat pyrkineet pitämään nykyiset 

asiakkaansa, koska pelkkä uusien asiakkaiden hankinta ei ole enää riittänyt. 

Virtualisoituminen ja verkostoituminen ovat tuoneet omat haasteensa yrityksille. 

Virtualisoituminen ja asiakkaista etääntyminen (sähköinen kaupankäynti) vaativat 

asiakkaiden hyvän tuntemuksen. Verkostoituminen ja yrityksen kansainvälistyminen 

vaativat yhteisten toimintamallien ja standardien käyttöä, jotta yhteistyö ja toimintojen 

koordinointi onnistuisi joustavasti. Tietovarastointi ja tietovirta ovat kytkettävä tiukasti 

liiketoimintaan, jotta yritys pysyy globaalistuvassa kilpailussa mukana.  (Törmänen, 

1999, s.19-20.) 

2.3 Tietovarastojen arkkitehtuuri 

Inmonin (2002, s.111) mukaan tietovarastojen perusrakenne sisältää tietojen 

aikaleimaukset, avaimet, ensisijaisen tiedon ja sekundaarisen tiedon. Ensisijaiset tiedot 

identifioidaan avaimien avulla. Sekundaarisilla tiedoilla taas ei ole suoraa yhteyttä 

avaimeen tai ensisijaiseen tietoon ja ne eivät ole pakollisia tietoja. Tietovarastojen 

arkkitehtuurille on Hovin et al. (2001, s. 66-70; 2009, s. 26-29) mukaan kolme erilaista 

mallia: yksi tai useampi riippumaton ja erillinen datamartti (Independent Data Marts, 

IDM), joukko yhdenmukaisia datamartteja (Data Warehouse Bus, DBA) tai keskitetty 

tietovarasto (Enterprise Data Warehouse, EDW). Erillisillä datamarteilla (Kuva 2) 

tarkoitetaan arkkitehtuuria, jossa rakennetaan operatiivisista järjestelmistä useita erillisiä 

tietovarastoja raportointia varten. Datamartit rakennetaan yleensä yhden järjestelmän 

tietoja varten suppealle käyttäjäjoukolle. Hovi et al. (2001, s. 66-70; 2009, s. 26-29) 

toteavat, että tämä arkkitehtuurimalli on nopea tapa tehdä raportteja loppukäyttäjille BI-

työkaluja käyttäen, mutta ongelmana on kuitenkin se, että datamartit ovat erillisiä. 

Datamartit on saatettu toteuttaa eri teknologioilla ja kyselyiden ja liitosten tekeminen 

datamarttien välillä voi olla haasteellista. Lisäksi sama tieto voi löytyä useasta paikasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Erilliset datamartit (Hovi et al., 2001; 2009). 
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Toinen arkkitehtuurivaihtoehto on Kimballin malliksi kutsuttu joukko yhdenmukaisia 

datamartteja (Watson, Ariyachandra, 2010). Kimball (2010, s.150) määrittelee 

datamarttien sisältävän yhteismitallisia dimensioita ja faktatauluja. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että osa dimensioista eli ulottuvuuksista on yhteisiä. Datamarttien rakenne on 

Inmonin (2002, s. 139) mukaan yleensä kuvan 3 kaltainen tähtimalli. Tähtimalli sisältää 

faktataulun ja dimensioita. Faktataulu voi olla esimerkiksi opiskelijaliikkuvuus ja 

dimensiot voivat olla esimerkiksi opiskelija, partnerikoulu ja aikajakso. Kimballin 

(2010, s. 134) mukaan faktataulu sisältää viiteavaimet ja numeerisen tiedon, kun taas 

dimensiot sisältävät enimmäkseen tekstitietoa. Tietovarastoarkkitehtuurina joukko 

yhdenmukaisia datamartteja voi sisältää lukemattomia määriä erillisiä faktatauluja, jotka 

kuvaavat organisaation eri liiketoiminta prosesseja, sekä suuren joukon yhteisiä 

dimensiotauluja (Kimball, 2010, s. 134). 

 

Kuva 3. Yhdenmukaistetut datamartit (Hovi et al., 2001; 2009).  

Inmonin (2002, s. 119) mukaan perusjärjestelmistä viedään tietoja niin sanotulle 

työalueelle, jossa tietoja puhdistetaan ja muokataan tietovaraston tarvitsemaan muotoon. 

Tämän jälkeen tiedot siirretään tähtimallin mukaisessa arkkitehtuurissa eri 

datamartteihin (kuva 3). Näitä datamartteja käytetään vain tiettyjen organisaation 

osastojen tai käyttäjäryhmien tarpeisiin. (Inmon, 2002, s. 142.) Kimball (2010, s. 151) 

pitää yhdenmukaisten datamarttien arkkitehtuuria sopivana ratkaisuna tietovarastointiin, 

silloin kun organisaatioympäristö on monimutkainen ja vaikeasti yhdistettävissä. 

Kolmas Hovin et al. (2001, s. 66-70; 2009, s. 26-29) mainitsema tietovarastojen 

arkkitehtuuriratkaisu on Inmonin suosittelema keskitetty tietovarasto. Keskitetyn 

tietovaraston tarkoituksena on koota organisaation perusjärjestelmien tiedot yhteen 

isoon tietokantaan (Kuva 4). Keskitetty tietovarasto koostuu monien eri 

tietojärjestelmien yhdenmukaistetuista tiedoista ja se käsittelee tietoja koko 

organisaation tasolla, eikä vain tietyn osaston tai asiakokonaisuuden tasolla.  
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Kuva 4. Keskitetty tietovarasto (Hovi et al., 2001; 2009). 

Hovin et al. (2009, s. 27) mukaan keskitetystä tietovarastosta voidaan muodostaa IT-

henkilöstön avulla johdettuja datamartteja, summatauluja tai tiedonlouhinnan ja 

porautumisen mahdollistavia kuutioita, joita loppukäyttäjät voivat hyödyntää helposti 

erilaisten kyselyiden ja analysointien tekemiseen BI-työkaluilla. Tietovarastosta ei ole 

tarkoitus tehdä suoraan kyselyitä. Kyselyitä tehdään summaustekniikoilla rakennetuista 

kuutioista tai datamarteista, jolloin tietovaraston tehtävänä on olla operatiivisten 

järjestelmien tietojen yhdenmukaistamis- ja historiointipaikka. Se toimii myös suurten 

tietomäärien varastona. Hovi et al. (2001, s. 67) toteavat, että keskitetty tietovarasto 

sisältää useiden organisaation aihealueiden tietoja ja on täten suhteellisen 

monimutkainen. Kuitenkin se on rakenteeltaan yhdenmukainen ja keskitetty 

relaatiotietokanta, josta on IT-ammattilaisten suhteellisen nopeaa tehdä käyttäjien 

tarpeisiin uusia datamartteja. Hovi et al. (2009, s. 28) jatkavat, että loppukäyttäjät voivat 

itse tehdä BI-työkaluilla kyselyitä ja analyysejä tai tyytyä valmiiksi tehtyihin 

raportteihin. 

Watsonin ja Ariyachandran (2010) mukaan on myös neljäs arkkitehtuurivaihtoehto: 

yhdistetty arkkitehtuuri (Federated Architecture, FED). Kuvassa 5 on esitetty yhdistetyn 

arkkitehtuurin periaate. Yhdistetyn arkkitehtuurin tarkoituksena ei ole tehdä yhtä suurta 

keskustietovarastoa, vaan se on usein tulosta organisaation uudelleen organisoinnista tai 

yhdistymisistä. Organisaatioilla on olemassa monimutkaisia päätöksenteon ympäristöjä, 

joita ei haluta uudelleen rakentaa. Tällöin tietovarastointiratkaisuna käytetään usein 

yhdistettyä arkkitehtuuria. Bergerin ja Schreflin (2008) mukaan yhdistetty tietovarasto 

arkkitehtuuri sisältää neljä tasoa. Ensimmäisellä tasolla ovat organisaation operatiiviset 

järjestelmät. Toisella tasolla on yhteinen alusta, kuten kuvassa 5 oleva työalue, jossa 

tiedot muokataan yhdenmukaisiksi. Kolmantena tasona ovat globaalit yhdistetyt 

tietovarastot, jotka on jaoteltu organisaation liiketoimintanäkökulmista. Neljäntenä 

tasona on sovellustaso, jossa sijaitsevat tietovarastosta johdetut kyselyt, analyysit ja 

raportit. Maleszka, Mianowska ja Nguyen (2012) pitävät yhdistettyä 

tietovarastoarkkitehtuuria askeleena kohti modernimpaa tietovarastoratkaisua. 

Yhdistetyn tietovaraston tarve korostuu, kun tietojen varastointi ja käsittely järjestelmät 

tulevat suuremmiksi ja hajautetuimmiksi.    
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Kuva 5. Yhdistetty tietovarasto arkkitehtuuri (Watson & Ariyachandra, 2010). 

Watsonin ja Ariyachandran (2010) tutkimuksen mukaan oikean 

tietovarastoarkkitehtuurin valinta on organisaatioille haasteellista. Valintaan vaikuttavat 

monet tekijät, kuten tietojen vuorovaikutussuhde, tietojen tärkeys, strateginen 

näkökulma, tehtävien rutiininomaisuus, lähdejärjestelmien yhteydet, IT-henkilöstön 

kyvykkyys sekä organisaation rahoitustaso. Huonot arkkitehtuurivalinnat voivat johtaa 

ongelmiin suorituskyvyssä, skaalautuvuuden puutteisiin sekä moneen totuuteen samasta 

asiasta. IDM ja EDW arkkitehtuureita tai IDM ja DBA arkkitehtuureita verrattaessa 

tärkeimpinä tietovaraston arkkitehtuurin valintatekijöinä ovat Watsonin ja 

Ariyachandran (2010) mukaan IT-henkilöstön kyvykkyys, lähdejärjestelmien yhteydet 

ja strateginen näkökulma. Verrattaessa taas DBA arkkitehtuuria ja EDW arkkitehtuuria 

nousee tärkeimmäksi valintakriteeriksi strateginen näkökulma. Tutkimuksen mukaan 

kun tietovarastointi lähtee liikkeelle strategisesta näkökulmasta, on 

arkkitehtuurivalintana usein EDW. Vaikka EDW tietovarastoratkaisua pidetään kalliina, 

siihen suunnataan helpommin resursseja sen strategisen näkökulman vuoksi. DBA 

arkkitehtuuri on nopeampi tietovarastointitapa kuin EWD tietovarastoarkkitehtuuri, 

mutta sisältää vähemmän tietojenkäsittelyn kapasiteettia.  

Hovin et al. (2001, s. 66-70; 2009, s. 26-29) mukaan DBA:n kannattajat pitävät 

käsitemallin mukaista EDW arkkitehtuuria liian vaikeana  käyttäjille. Toisaalta DBA 

saattaa liiaksi muistuttaa operatiivista järjestelmää arkkitehtuuriltaan ja siten EDW 

arkkitehtuuri on riippumattomampi perustietojärjestelmistä.  Arkkitehtuuriltaan IDM 

esiintyy myös edelleen Watsonin ja Ariyachandran (2010) mukaan, koska niiden 

rakentaminen on nopeaa ja organisaatioissa niitä tuetaan niiden pitkäaikaisen käytön 

vuoksi. Oikean tietovarastoarkkitehtuurin valinnassa yrityksessä on otettava huomioon 

nykyiset organisaation olosuhteet ja verrattava niitä arkkitehtuurivalintaan vaikuttaviin 

tekijöihin. Näin yrityksessä pystytään paremmin ymmärtämään ja kontrolloimaan 

organisaation tietovarastoarkkitehtuurin valintapäätöstä. (Watsonin & Ariyachandran, 

2010.) 

2.4 Tietovarastojen toteutus 

Tietovarastointia on tehty useita vuosia. Siitä huolimatta tietovarastointistandardeja ei 

ole kuitenkaan vielä kehitetty. (Sen & Sinha, 2007, s. 29.) Hovin et al. (2009, s. 31-33) 

mukaan tietovarastoinnin toteutuksessa on otettava huomioon tietovaraston laajuus, 
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saatavilla olevat tiedot sekä käyttäjien tarpeet. Tietovaraston laajuus on strateginen 

päätös ja sen suunnittelussa on hyvä huomioida tulevaisuuden visiot. Operatiivisista 

järjestelmistä siirrettävien tietojen määrää on usein vaikea rajata. Kaikkien tietojen 

vieminen on raskasta, mutta toisaalta liian vähäisen tiedon vieminen voi olla pulmallista 

raporttien teon kannalta. Lisäksi loppukäyttäjillä pitäisi olla selkeä kuva siitä, mitä 

tietoja he tarvitsevat BI-välineillä toteutettaviin raportteihin. Tärkein ohjenuora onkin 

toteuttaa tietovarastointi laajana, mutta pieninä palasina. Hovi et al. (2001, s.137-138) 

toteavat, että tietovarastointi on jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka on kannattavaa 

toteuttaa projekteina. Tietovarastoprojektit ovat haastavia, koska niihin osallistuu 

yleensä enemmän henkilöitä kuin normaaleissa tietotekniikanprojekteissa. ”Tietovarasto 

ei ole IT-projekti, vaan se vaatii sekä eri hallinnonalojen että IT-asiantuntijoiden tiivistä 

yhteistyötä, raportteja tarvitsevan johdon, sidosryhmien ja ulkoisten 

raportointitarvitsijoiden kanssa” (CSC, 2012d). Lisäksi tietovarastoinnissa käytettävä 

tekniikka on monesti uutta. Hyvä tapa tietovarastoprojektin aloittamiseen on 

prototyyppien teko. Prototyyppien avulla tutustutaan uusiin työvälineisiin ja saadaan 

parempi käsitys operatiivisen tiedon laadusta. Prototyypin tietokantaan siirretään 

joitakin operatiivisen järjestelmän tietoja ja tiedoista tehdään muutamia raportteja, joita 

voidaan näyttää loppukäyttäjille. Ongelmaksi voi tulla se, että nähtyään valmiita 

raportteja käyttäjät haluavat nopeasti lisää ja olettavat, että lisäraportit ovat helposti 

saatavissa. Käyttäjille on kerrottava havainnollisesti, millainen työmäärä luotettavan ja 

julkaisukelpoisen tietovaraston rakentaminen on. (Hovi et al., 2001, s.137-138,162.) 

ETL-prosessi 

Tietovarastot keräävät tietoa useista hajautetuista lähteistä ja kokoavat tiedon 

kyselyiden tekemistä ja analysointia varten. Tiedonkeräysprosessia, jossa tieto kerätään 

tietovarastoon, kutsutaan ETL:ksi. (Zhang, Sun, Wang, Feng & Shi, 2006.) Hovin et al. 

(2001, s. 76-77) mukaan ETL on ensimmäinen ja työläin askel tietovarastoinnin 

toteutuksessa. Tietojen siirtäminen ja muokkaaminen tietovaraston vaatimaan muotoon 

voi viedä jopa 80 prosenttia tietovarastoinnin työmäärästä. ETL-lyhenne tulee sanoista 

Extract, Transform ja Load. Sanat kuvaavat tietokannan käytön prosessia, joka voidaan 

jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensin tieto poimitaan eri tietolähteistä, kuten esimerkiksi 

operatiivisista järjestelmistä, sovelluksista tai ulkopuolisista lähteistä (Tilastokeskus, 

Etla, Suomen Pankki). Tämän jälkeen tieto muokataan ja muunnetaan tietovaraston 

tarvitsemaan muotoon. Tiedon muokkaus sisältää virheiden tarkistusta ja koodien 

muunnoksia (Hovin et al. (2009, s.48).  Cong ja Xiaoyi (2009) toteavat, että tiedon 

muokkaus sisältää myös avaimien rakentamisen sekä tiedon summaamisen ja 

paikantamisen.  Lopuksi tieto tallennetaan kohdetietokantaan tai tietovarastoon (Cong & 

Xiaoyi, 2009). ETL-prosessi voidaan toteuttaa perinteisesti ohjelmoimalla tai 

käyttämällä erillisiä kaupallisia ETL-työkaluja. Työkalut voivat vaatia suuria 

investointeja. Ne kuitenkin mahdollistavat monesti metatiedon tallentamisen, jolloin 

tietojen käsittelysäännöt ja kuvaukset jäävät talteen keskitetysti. (Hovi et al. (2001, s.77-

78.) ETL-prosessin tekeminen muun muassa osittain strukturoiduista tiedoista vaatii 

erityisen ETL-prosessin luomisen, johon kaupalliset työvälineet eivät suoraan sovellu 

(Guohua & Jingting, 2010). Rahm ja Do (2002) toteavatkin, että usein merkittävä osa 

tiedon puhdistamista joudutaan tekemään käsin. 

Kuvassa 6 on esitetty Hovin et al. (2009, s. 48) mukaan keskitetyn 

tietovarastoarkkitehtuurin mukainen tietojen siirtyminen operatiivisista järjestelmistä 

tietovarastoon ETL-prosessia hyväksikäyttäen. Hovin et al. (2009, s. 48) mukaan ETL-

prosessin ensimmäinen vaihe on yleensä haastavin ja määrää sen, kuinka loppuprosessi 

menee. ETL-vaiheet ovat aikaa vieviä ja työläitä, sillä monet järjestelmät irrottavat 

tietoa useista tietojärjestelmistä, joissa tieto voi olla eri tavalla organisoitu ja eri 
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muodossa (Cong & Xiaoyi, 2009). ETL-prosessi on yleensä ajastettu käynnistymään 

ilta- tai yöaikaan, silloin kun ei ole paljon muuta käyttöä, sillä tietojen lataus vie aikaa. 

ETL-prosessissa käytetään usein työtietokantaa apuna tietojen siirroissa ja 

muokkaamisessa.  (Hovi et al., 2009, s.48.)  

 

Kuva 6. Tietojen kulku tietovarastoympäristössä (Hovi et al., 2009). 

Kuvan 6 mukaisen työalueen Input-tauluihin siirretään uusimmat tiedot 

lähdejärjestelmistä merkkimuodossa. Tämän jälkeen tiedot työstetään 

koodimuunnoksilla, tietojen yhdistämisillä tai hajottamisilla useisiin kenttiin sekä 

tehdään tarvittavat tarkistukset. Tarvittaessa apuna käytetään aputauluja (Work-tauluja). 

Oikeaan muotoon muokatut tiedot siirretään Output-tauluihin, joista ne sitten ladataan 

tietovarastoon. Työaluetta käytetään vain tietojen latausvaiheessa, joten sieltä ei tehdä 

kyselyjä tai analyysejä raportointiin. (Hovi et al., 2009, s.49.) 

Tiedon lataamiseen on Hovin et al. (2009, s. 50-52; 2001, s. 79-83) mukaan kaksi 

perustapaa: työntö- ja vetomenetelmät. Työntömenetelmässä tiedot poimitaan 

lähdejärjestelmistä erillisillä poimintaohjelmilla ja kirjoitetaan tiedostoihin 

tietovarastokannan taulujen mukaisessa muodossa. Tiedostojen sijasta voidaan käyttää 

myös kuvan 6 mukaista työaluetta, jossa tiedot muokataan tietovaraston edellyttämään 

muotoon. Poimintaan voidaan käyttää muun muassa eräajoja, luentaa varmuuskopioilta 

tai lokeista, laukaisimilla käynnistyviä muutosten poimintoja tai poiminnan käynnistystä 

ajoitetusti.  Tässä vaiheessa voidaan tehdä mahdollisia eheytystarkistuksia ja 

summauksia. Tiedostot siirretään tietovaraston kanssa samalle koneelle tietovarastoon 

siirtämistä varten. Ennen kuin tietoja siirretään tietovarastoon, on ne tarkistettava ja 

muokattava sekä tehtävä mahdollisia summauksia. Näitä voidaan tehdä myös 

poimintavaiheessa, jolloin tietueiden siirtämismäärä voi olla huomattavasti pienempi. 

Kuitenkaan kaikkea tarkistusta ja summaamista ei välttämättä voida tehdä 

poimintavaiheessa, vaan tarvitaan ristiintaulukointia muiden lähdejärjestelmien tietojen 

kanssa. Tällöin summaamiset ja tarkistukset on tehtävä latausvaiheessa.  

Hovin et al. (2001, s. 79-83) mukaan tietojen muuntaminen tietovaraston tarvitsemaan 

muotoon ja eri lähdejärjestelmien koodistojen yhdistäminen ovat tärkeimpiä 

muokkausvaiheen tehtäviä. Muokkausvaiheessa tehdään viite-eheystarkistuksia, 

pakollisuusarvo tarkistuksia sekä tuplarivi, lukumäärä ja päivämäärätarkistuksia. Cong 

ja Xiaoyi (2009) toteavat, että tietojen poimintaa, muokkausta ja lataamista vaikeuttavat 

lähdejärjestelmien rakenteelliset erot, tietojen eri muodot, päällekkäiset tiedot, tietojen 

epäjohdonmukaiset korrelaatiot sekä virheellinen tieto. Tietojen siivoaminen on työläin 

mutta tärkein vaihe ETL-prosessissa, sillä tietojen laatu riippuu tästä. Hovi et al. (2001, 

s. 82) kuvaavat tiedon siivousprosessin resursointia haasteelliseksi, sillä tietojen 

puutteellinen laatu tulee esiin usein vasta ensimmäisiä latauksia tehtäessä. Tiedot 

ladataan muokkauksen jälkeen tietovarastoon yleensä vanhojen tietojen perään, vain 
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joidenkin dimensioiden tietoja päivitetään. Latauksessa ongelmia voivat aiheuttaa 

indeksoinnit, jotka hidastavat latauksia. Latausten käynnistäminen voidaan tehdä joko 

käsin tai automaattisesti ajastettuna. 

 

Kuva 7. Tietojen lataus vetomenetelmällä (Hovi et al. (2001). 

Toinen lataustapa Hovin et al. (2009, s. 52; 2001, s. 84-86) mukaan on vetomenetelmä, 

jossa käytetään apuna ETL-työkaluja (Kuva 7). Vetomenetelmässä ETL-työkaluilla 

kytkeydytään suoraan operatiivisiin tietokantoihin tai esimerkiksi ODBC:n kautta, 

jolloin työkalujen avulla voidaan lähtöjärjestelmistä poimia tietojen kuvaukset ja 

tallentaa ne metadataan. Metadataan on tallennettu myös tietovaraston taulu- ja 

tietokuvaukset. ETL-työkalun Designer-osiolla määritellään tietojen käsittelysäännöt 

tietojen muokkausta varten ja tallennetaan ne metadataan. 

Hovin et al. (2009, s. 51) mukaan työntömenetelmän etuna voidaan pitää sitä, että siirto 

voidaan ajoittaa haluttuun aikaan, jolloin operatiiviset järjestelmät eivät kuormitu ja 

tiedot ovat ajantasaisia. Lisäksi etuna on, että operatiivisten järjestelmien asiantuntijat 

suorittavat poiminnan, sillä usein järjestelmät ovat monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 

rakenteiltaan. Ongelmana työntömenetelmässä ovat tiedostojen lukemisen vaikeus sekä 

suurempi työvaihemäärä, joka voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Vetomenetelmän etuina 

Hovi et al. (2009, s. 52) pitää yksinkertaisempaa toteutusta ja toteutuksen joustavuutta 

ja nopeutta, jos operatiivisten järjestelmien rakenne tunnetaan hyvin. Ongelmina 

voidaan nähdä keskeneräisten tietojen lukemisen mahdollisuus sekä vaikeus tulkita 

operatiivisia järjestelmiä oikein, koska vetomenetelmässä ETL-ihmiset suorittavat 

tietojen ETL-prosessin, eikä operatiivisten järjestelmien asiantuntijat. Hovin et al. 

(2001, s. 86; 2009, s. 53) mukaan menetelmät voidaan yhdistää, jolloin operatiivisista 

järjestelmistä poimitaan tiedot perinteisiin tiedostoihin, XML-tiedostoihin tai 

työtietokantaan operatiivisten asiantuntijoiden toimesta. Tämän jälkeen tiedot siirretään 

ETL-työkaluilla varsinaiseen tietovarastoon. 

2.5 Tietovarastoinnin hyödyt ja haasteet 

Laurikainen-Nuorteva (2013) toteaa, että tietovarastoinnin avulla on pystytty 

yhtenäistämään organisaation eri järjestelmien tietosisältöjä, koska käytössä on ollut 

yhteisiä käsitteitä ja yhteinen tietomalli. Käsitteiden avulla on pystytty vertaamaan eri 

järjestelmien tietosisältöjä keskenään ja löytämään epäjohdonmukaisuuksia. Lisäksi 

uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä on tietovarastosta saatu ladattua tietoja, 

jolloin uusien järjestelmien tiedot ovat olleet yhtenevät organisaation muiden 
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järjestelmien tietojen kanssa. Uusien operatiivisten järjestelmien käyttöönotto ja 

tietovaraston laajentaminen on Laurikainen-Nuortevan (2013) mukaan helppoa. Jos 

muutoksia on tullut lähdejärjestelmiin, ei muutoksia tarvitse tehdä kuin 

tietovarastolatauksiin. Analysointi- ja raportointinäkymiin nämä muutokset eivät 

vaikuta. Lisäksi tietovarastoinnilla pystytään vähentämään operatiivisten järjestelmien 

kuormittavuutta, kun raportointi hoidetaan tietovarastosta johtamalla, eikä operatiivisia 

järjestelmiä kuormittaen.  

Prabhun (2007, s. 123) mukaan tietovarastoinnin haasteet painottuvat teknisiin 

ongelmiin ja tiedon hallintaan. Inmonin (2002, s. 145) mukaan suurin tietovarastoinnin 

haaste on tiedon volyymin hallinta: tiedon rakeisuus ja jakaminen. Tiedon rakeisuudella 

Inmon (2002, s.49-53) tarkoittaa sitä, kuinka tarkasti tietoja tietovarastoon viedään. 

Hänen mukaansa tiedot kannattaa viedä kahdella eri tasolla: tarkalla ja vähän 

summatulla tasolla. Tietoa tarvitaan 95 prosenttisesti vähän summatulla tasolla, mutta 

tarpeen mukaan myös tarkempi taso on tällöin saatavilla. Inmon (2002, s. 78) toteaa, 

että tiedon rakeisuuden päättäminen on tietovarastoinnin kannalta kriittisin tekijä. Jos 

tieto on liian vähän rakeistettua, tiedon volyymi kasvaa. Tällöin tiedoin hakemiseen 

menee suunnattomasti aikaa ja tehokkuus kärsii. Jos taas tieto on hyvin rakeistettua, 

tiedon käsittely on tehokasta. Tällöin kuitenkin monien sellaisten analyysien teko voi 

olla vaikeaa, jotka tarvitsisivat tarkempia tietoja. Tiedon jakaminen on Inmonin (2002, 

s. 56-59) mukaan toinen tiedon volyymiin vaikuttava tekijä. Tiedon jakamista voidaan 

tehdä eri kriteerien perusteella, kuten esimerkiksi päivämäärän, maantieteellisen 

sijainnin tai organisaation yksiköiden mukaan. Yleisin tapa jakaa tieto on päivämäärän 

perusteella, jolloin esimerkiksi tiedon kuvauksen muuttuessa saman vuoden tiedoissa on 

sama kuvaus. Tiedon jakamisen tarkkuus riippuu siitä, kuinka helppoa tieto on 

indeksoida. Jos indeksointi onnistuu helposti, on tieto tarpeeksi jaettua. Inmon (2002, s. 

146) toteaa kuitenkin, että monesti operatiivisissa järjestelmissä ei ole aikaleimoja ja 

tietojen rakeisuus pitää vain mukauttaa tietovarastoon.  

Prabhu (2007, s. 123) toteaa, että tietovarastojen hyötyinä ovat tiedon parempi 

saatavuus, tiedon yhtenäisyys ja laadun paraneminen. Tietojen muokkaaminen 

tietovarastoon sopivaan muotoon on kuitenkin Inmonin (2002, s. 146) mukaan 

haastavaa. Monet asiat, kuten esimerkiksi tietokanta, laitteistot tai koodaus, voivat olla 

eri tavalla operatiivisissa järjestelmissä kuin tietovarastossa. Nagabhushana (2006, s. 

193) kuvaa kahta näkemystä tiedon laatuongelmiin tietovarastoinnissa. Ensimmäinen 

ongelma on se, että vain puhdas tieto menee tietovarastoon. Käyttäjät olettavat, että tieto 

on 100 prosenttisesti oikeellista, kun se on ladattu tietovarastoon. Kuitenkin tiedoissa 

saattaa olla virheitä ja niiden esiin tuleminen ja korjaaminen voi viedä aikaa. Tällöin 

tietovaraston tiedoista johdetut analyysit saattavat vääristää tietoja. Toinen tiedon 

laatuongelma Nagabhushanan (2006, s. 193-194) mukaan on siinä, että tieto 

puhdistetaan mekaanisesti samalla kun se viedään tietovarastoon. Haasteellista on 

määritellä tietojen korjausproseduurit oikealla tavalla, niin ettei väärin ymmärryksiä 

tule. Tässä ongelmana on se, että kaikki tieto on epäilyttävää ja voi sisältää väärin 

ymmärrettyä tietoa. Tästä seuraa se, että käyttäjät voivat pitää tietovaraston tietoja 

epäluotettavina, jolloin niitä ei käytetä.  Nagabhushana (2006, s. 194) toteaa vielä, että 

on epärealistista olettaa, että kaikki tieto on oikeellista ensimmäisen 

tietovarastolatauksen jälkeen. Kuitenkin on pyrittävä siihen, että virheellinen tieto 

saadaan korjattua ja vähemmän virheellistä tietoa ladattua tietovarastoon seuraavilla 

latauskerroilla. 

Laurikainen-Nuortevan (2013) mukaan tietovarastoinnin hyötynä on virheiden 

löytyminen datasta. Virheelliset tiedot saadaan korjattua lähdejärjestelmiin ja tätä myötä 

tiedon laatu paranee kaikissa organisaation operatiivisissa järjestelmissä. Tiedon laatu 
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riippuu Raon, Rajanikanthan, Sekharan ja Rajun (2012) mukaan tiedon tarkkuudesta, 

täydellisyydestä, uskottavuudesta, tulkittavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja 

saatavuudesta. Hamad ja Jihad (2011) ovat määritelleet tiedon laatuun vaikuttavia 

tekijöitä. Tiedon tarkkuudella he tarkoittavat sitä, miten tarkasti tieto vastaa 

lähdejärjestelmien tietoja ja niiden määrityksiä. Tietojen täydellisyys kuvaa heidän 

mukaansa sitä, onko kaikki tarvittava tieto saatu tallennettua tietovarastoon. Tiedon 

uskottavuus voidaan nähdä heidän mukaan tiedon kelpoisuudella, jossa tietojen viite-

eheydet ovat kunnossa ja duplikaatti dataa ei esiinny. Tiedon tulkittavuudella 

tarkoitetaan heidän mukaansa määritysten noudattamista. Kun yhdistetään esimerkiksi 

tietoja uudeksi tiedoksi, on yhdistämisen periaate aina sama, jolloin tiedot voidaan 

tulkita oikein. Hamad ja Jihad (2011) toteavat, että oikea-aikaisuudella tarkoitetaan sitä, 

että tietojen lataus tietovarastoon on aikataulutettu niin, että tiedot voidaan ladata 

oikeassa järjestyksessä. Tällöin kaikki tarvittavat tiedot ovat saatavilla oikea-aikaisesti. 

Saatavuudella he tarkoittavat sitä, että tieto on saatavilla tietovarastosta silloin kun sitä 

tarvitaan.  

Ali ja Warraich (2010) toteavat, että laadukkaan tiedon voi saavuttaa vain puhdistamalla 

tiedot ennen niiden lataamista tietovarastoon. Jotta tietovaraston tietoja voidaan käyttää 

päätöksentuen analyyseissä, on tiedon oltava virheetöntä. Rahm ja Do (2000) 

määrittävät, että eri lähteistä ladattavat tiedot sisältävät rakenteellisia eroavaisuuksia ja 

nimeämiseroja sekä epäjohdonmukaista yhdistämistä ja epäyhtenäisiä ajoituksia. 

Pelkästään yhdestä lähteestä ladattavat tiedotkin sisältävät virheitä, kuten esimerkiksi 

kirjoitusvirheitä, duplikaatteja, ristiriitaisia arvoja sekä uniikkiavain ja viiteavain 

ongelmia. Beskales, Ilyas, Golab ja Galiullin (2013) toteavat, että tietojen 

puhdistaminen on haasteellista. Tietojen korjaamiseen on olemassa monia tekniikoita, 

mutta on haastavaa korjata tietoja epäyhtenäisten tietojen osalta. On vaikeaa tietää, mikä 

tieto on oikeaa, kun verrataan eri lähteistä poimittuja tietoja, jotka eivät vastaa toisiaan. 

Vilminko-Heikkisen ja Pekkolan mukaan (2013) ongelmana masterdatan hallinnassa on 

tiedon laadun varmistaminen ja tietojen yhtenäisyys. Haasteellista on myös selvittää, 

mikä tieto on ensisijaista tietoa, johon luotetaan ja johon eri järjestelmistä haettuja 

tietoja verrataan. Laurikainen-Nuortevan (2013) mukaan on sovittava siitä, mikä on 

ensisijainen tietojen lähde organisaatiossa. Beskalesin et al. (2013) mukaan tietoja 

joudutaan korjaamaan usein käsin, sillä olemassa ei ole vielä mekaanista tapaa korjata 

näitä virheitä luotettavasti. Monet olemassa olevat järjestelmät on rajoitettu korjaamaan 

vain duplikaatti tietoa (Rao et al., 2012). Duplikaatti tieto on Rehmanin ja Esichaikulin 

(2009) mukaan suurin likaisen tiedon syy ja siksi sen korjaaminen on tiedon 

oikeellisuudelle tärkeää. Ali ja Warraich (2010) toteavat vielä, että tietojen 

puhdistamiseen menee aikaa ja rahaa, mutta olennaista on, että tietojen virheet saadaan 

korjattua ja epäyhtenäiset tiedot poistettua.  

Prabhun (2007, s.123) mukaan tietovarastoinnin haasteena on myös käyttäjien koulutus, 

muutosten hallinta ja käyttäjien odotukset. Nagabhushana (2006, s. 196) toteaa, että 

loppukäyttäjät tulee kouluttaa raportointityökalujen käyttämiseen. Jos loppukäyttäjiä ei 

kouluteta ja sitouteta tietovarastointiin ja raportointityökalujen käyttöön, voi ongelmaksi 

muodostua se, että IT-henkilöstön työmäärä kasvaa analyysien ja raporttien tekemisen 

myötä. Laurikainen-Nuorteva (2013) toteaa, että uusien työntekijöiden perehtyminen 

laajaan tietovarastoon vie aikaa. Jos käytössä on yhteinen tietomalli, on perehtyminen 

tietovarastoon helpompaa kuin useisiin erilaisiin tietovarastorakenteisiin perehtyminen. 

Nagabhushanan (2006, s. 194) mukaan ajan kuluessa tietovaraston rakenne muuttuu, 

latausalue muuttuu ja lähdejärjestelmät muuttuvat. Muutokset tulee tehdä tietovarastoon 

hallitusti projektien avulla. Muutoksia saattaa tulla tietovaraston laajuuteen liittyen, 

jolloin esimerkiksi lähdejärjestelmiä lisätään ja tietovaraston käyttöä laajennetaan 

koskemaan uusia liiketoiminta prosesseja. Muutoksia voi tulla Nagabhushanan (2006, s. 
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195) mukaan myös lähdejärjestelmiin ja tätä kautta tietovarastointiin tietojen poiminnan 

ja muokkauksen kautta. Nämä muutokset saattavat vaikuttaa tietovarastoinnin 

tehokkuuteen ja suorituskykyyn. Laurikainen-Nuorteva (2013) toteaa vielä, että 

raportointitarpeet muuttuvat koko ajan ja työllistävät enemmän organisaation 

henkilökuntaa.   

Törmäsen (1999, s. 135-136) mukaan tietovarastoinnin ongelmana voidaan nähdä 

yrityksen toimintaympäristön muuttuminen: kilpailu kiristyy ja kustannukset kasvavat. 

Tästä seuraa se, että halutaan lisää tietoa yrityksen sisäisistä ja ulkoisista asioista, eikä 

välttämättä tiedetä mistä tietoa saadaan, miten kerätään tai yhdistellään. Toinen haastava 

tietovarastoinnin ongelma on päätös tietovaraston toteutuksesta: mitä toimittajia 

käytetään ja millä tavalla tietovarastointi toteutetaan. Markkinoilla on useita eri 

yrityksiä, jotka tarjoavat tietovarastointiratkaisuja, kuten esimerkiksi Oracle, Sybase ja 

IBM (Dong, Dong, Huang, 2006). Törmänen (1999) toteaa, että 

tietovarastointivaihtoehtoja on useita, ja yrityksen avainhenkilöillä voi olla eriäviä 

näkemyksiä siitä, mikä vaihtoehto olisi paras. Organisaatiossa on mietittävä, mitkä ovat 

tietovaraston hyödyt ja kustannukset organisaatiolle. Tietovaraston toteutukseen on 

myös osattava varata resursseja ja työkaluja. Kolmas ongelmakohta on tietojen 

analysointi ja hyödyntäminen. Organisaatiossa on tiedettävä, mitä tiedot tarkoittavat ja 

miten niitä tulkitaan. Lisäksi pitää olla selvillä kuka tietoja analysoi. Neljäntenä 

ongelmana voidaan pitää sitä, miten analysoidaan saatujen tietojen hyödyt ja niiden 

aiheuttamat muutostarpeet. Organisaatiossa on tiedostettava, miten organisaation tulisi 

muuttua saatujen tietojen perusteella. (Törmänen, 1999, s. 138-139.)   

Tietovarastojen turvallisuus 

Tietovarastoinnin turvallisuus koskettaa koko tietovarastointi prosessia ja jokaista 

toimintoa siellä, kuten esimerkiksi lähdejärjestelmien poimintoja, tiedon mallinnusta, 

metadatan hallintaa, käyttöoikeuksia, analysointeja sekä tietokantojen ylläpitoa ja 

hallintaa (Thuraisingham & Iyer, 2007). Katic, Quirchmay, Schiefer, Stolba ja Tjoa 

(1998) toteavat, että tietovaraston turvallisuusvaatimukset ovat hyvin samanlaiset kuin 

hajautettujen järjestelmien. Tietovarastossa tietoja ei pääse kuitenkaan loppukäyttäjät 

päivittämään, joten päivityksistä aiheutuvia ongelmia siellä ei ole. Katicin et al. (1998) 

mukaan tietojen saatavuus on tietovarastossa tärkeää. Tietoihin on päästävä käsiksi 

analyysien tekoa ja raportointia varten.  Kun tietovarasto on otettu käyttöön 

organisaatiossa, siitä tulee strateginen päätöksentuenväline, joka on suojattava 

epäasialliselta käytöltä (Piattini & Rodero, 1999).  

Tietovarastot sisältävät Nagabhushanan (2006, s. 193) mukaan kriittistä tietoa 

organisaatiosta. Katic et al. (1998) kuvaavat, että tietovaraston tieto on hyvin 

määriteltyä ja summattua historiallista tietoa, johon loppukäyttäjät pääsevät käsiksi 

analyysien ja raporttien kautta. Organisaatio saavuttaa kilpailuetuja sillä, että tietoa on 

saatavilla työntekijöille tehokkaasti, jolloin organisaation ongelmia voidaan ratkaista 

dynaamisesti ja tehokkaasti.  Nagabhushanan (2006, s. 193) mukaan tietovarastossa 

tieto on helposti saavutettavassa muodossa, ja siitä syystä tieto on pidettävä turvassa 

tietovarastossa ja raportointiympäristössä. Tietovaraston tauluja ei voida kuitenkaan 

liiaksi rajata eri käyttäjiltä, sillä väärin rajatut taulujen poimintaoikeudet saattavat 

aiheuttaa ongelmia oikeanlaisten analyysien tekemisessä. Usein tietovarastot ovat 

pienen käyttäjäjoukon käytettävissä ja siksi niiden turvallisuus on alhainen. 

Tietovarastosta johdetut raportit tulee kuitenkin rajata näkymään vain kutakin tietoa 

tarvitseville käyttäjille. Thuraisingham ja Iyer (2007) kuvaavat tietovarastojen tietojen 

olevan moniulotteisia. Eri käyttäjille tulee näyttää samoista tiedoista raportteja eri 

muodossa. Myös tietojen tarkkuus vaihtelee. Esimerkiksi johtajille voidaan näyttää 
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henkilökohtaisilla tasoilla tietoja, kun taas projektipäälliköille näytetään vain 

keskiarvotasolla. Tästä syystä tietovarastosta on tärkeää pystyä rajoittamaan 

käyttöoikeuksien avulla raportoinnin sisältöä.  

2.6 Tietovarastojen tulevaisuus 

Kansainvälistymisen myötä tietovarastojen tulee toimia 24 tuntia vuorokaudessa, 

toteavat Hovi et al. (2001, s.41). Tämä aiheuttaa haasteita tietokannan ylläpidolle ja 

varmistusten tekemiselle. Tietovarastoista halutaan koko ajan yhä ajantasaisempaa 

tietoa, vaikka tietovaraston perustavoite on se, että siinä on tietoa tiettyyn ajankohtaan 

asti. Tämä helpottaa raporttien tekemistä ja vertailua. Operatiivisissa järjestelmissä on 

ajantasaisin tieto, mitä päivitetään koko ajan, ei tietovarastoissa. Tietovarastojen koko 

tulee kasvamaan Prabhun (2007, s. 123) mukaan hyvin suurista tietovarastoista 

äärimmäisen suuriin tietovarastoihin. Kasvua tapahtuu koko ajan. Hotin (2013) mukaan 

tietojen määrän kasvu tietovarastoissa, uudet tietotyypit, loppukäyttäjien odotukset ja 

pilvessä syntynyt tieto ovat muuttamassa tietovarastointia. Perinteiset 

tietovarastoratkaisut eivät taivu nykyisiin vaatimuksiin.  

McKendrickin (2011) kuvaamassa tutkimuksessa käy ilmi, että suurin osa vastaajien 

tietovarastoista on kasvanut laajuudeltaan viime vuosien aikana ja kasvu tulee 

jatkumaan. Kuitenkaan puolet vastaajista ei ole varmoja, pystyykö heidän 

tietovarastonsa vastaamaan tulevaisuuden haasteita. Lisäksi on nähtävissä muutosta 

tietovarastoinnin toteuttamisessa. Tietovarastoinnin toteutuksissa on entistä enemmän 

alettu miettiä pilvipalvelujen käyttöä. Tulevaisuudessa on mietittävä lisäksi, miten 

kasvava tietomäärä saadaan toimimaan tietojen tallennuksen osalta ja mobiilien 

laitteiden käytön kannalta. Mobiililaitteet voidaan kytkeä tietovarastoihin ja esimerkiksi 

kännykästä tarkistaa tuotteiden myyntiä. Tietovarastot sisältävät tekstuaalisen tiedon 

lisäksi myös multimediaa (Prabhu, 2007, s.123). Kasvava multimedian käyttö tuo 

haasteita tietovarastojen tiedontallennukseen ja kyselyjen tekemiseen näistä tiedoista. 

Multimediatiedoista voidaan haluta etsiä kuvia, joissa esiintyy tietty kuva tai kuvio 

kuten esimerkiksi auto. (Hovi et al., 2001, s.41.) 

Wu, Zhu, Wu ja Ding  (painossa) toteavat, että verkottumisen, tietovarastoinnin ja 

tiedon keräämisen kapasiteetin myötä tietovarastojen yhteydessä on alettu puhua Big 

Datasta. Big Datalla he tarkoittavat suurta määrää monimutkaista ja kasvavaa tietoa, 

joka haetaan useasta itsenäisestä tietolähteestä. Big Datan käyttö on kasvamassa kaikilla 

tieteen aloilla. Naatula (2013) kuvaa nykyiseksi tietovaraston trendiksi Hadoop 

ratkaisuja, joissa voidaan tehokkaasti käsitellä suurta erimuotoista tietomäärää, Big 

Dataa. Hadoop sopii Naatulan (2013) mukaan taustajärjestelmäksi tapahtumille, joita 

saadaan muun muassa internetistä, sensoreista ja eri laitteista. Tietoja kerätään 

esimerkiksi web-hauista, Google Maps hauista ja VPN-sessioista. Hadoopiin on helppo 

tallentaa tietoja eri muodoissa kuten esimerkiksi kuvia, videoita tai ääntä. Hadoop ei 

tule korvaamaan perinteistä tietovarastoa, vaan sitä tullaan käyttämään tietovaraston 

rinnalla työalueena, kuten kuvassa 8 asia on esitetty. Hadoopissa varastoidaan suurta 

tietomäärää, josta mallinnetaan tietoja ja rakennetaan tietovarastoa valikoitua käyttöä 

varten tarveohjatusti. Naatula (2013) toteaa myös, että tietovaraston tiedoista sekä 

hadoop tiedoista tullaan valmistamaan enenemässä määrin älykkäitä laitteita tiettyihin 

tehtäviin (Appliance MPP). Tietovarastosta ja hadoopista haetaan tietoja analyyttisiin 

sovelluksiin, joilla voidaan esimerkiksi tutkia ja arvioida asiakkaiden 

ostoskäyttäytymistä. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Wu,%20X..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Zhu,%20X..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Wu,%20G..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Ding,%20W..QT.&newsearch=true
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Kuva 8. Uudistuva tietovarastointi arkkitehtuuri (Naatula, 2013). 

Internetin käyttö on laajentanut tietovarastoinnin mahdollisuuksia. Hajautettujen 

tietokantojen ja middleware-ohjelmistojen käyttö tulee lisääntymään (Prabhu, 2007). 

Oracle on yksi middleware-ohjelmistojen toimittaja ja Oraclella onkin Data 

Warehousing ja Business Intelligence -ohjelmistoja tarjolla tietovarastointiin ja tietojen 

louhintaan (Oracle, 2013). Kommerin (2011, s.6-10) mukaan nykyisin IT-toimintoja 

siirretään usein kustannussyistä pilvipalveluihin. Pilvipalveluissa tarjotaan asiakkaille 

verkon kautta tietojenkäsittelyresursseja, kuten esimerkiksi palvelintilaa tai valmiita 

sovelluksia. Pilvipalvelut voidaan jakaa Motahari-Nezhadin, Stephensonin ja Singhalin 

(2009) mukaan seuraavasti: valmiit sovellukset (Saas), tietokantapalvelut (Daas), 

sovellusalustat (Paas) ja infrastruktuuritason palvelut (Iaas). Saas-palveluissa 

asiakkaalle tarjotaan vuokrattavaksi verkon kautta sovelluksia.  Kommerin (2011, s. 12) 

mukaan Paas-palvelut tarjoavat sovelluskehittäjille ohjelmointiympäristön, jossa on 

tietyt standardit ja työkalut. Näin kehittäminen voidaan aloittaa nopeasti ja sovellukset 

ovat hetkessä käyttäjien ulottuvilla. Kommeri (2011, s. 12) jatkaa, että 

infrastruktuuripalvelut voidaan jakaa virtuaalipalvelimiin, levytilaan ja 

tietoliikenneyhteyksiin.  Iaas-palveluissa on Motahari-Nezhadin et al. (2009) mukaan 

tarjolla laitteistoresursseja ja tietojenkäsittelyyn tehokkuutta muun muassa muistin ja 

CPU:n avulla. Daas-palveluja he kuvaavat tietovarastopalveluiksi, jotka tarjoavat 

tietokantakapasiteettia.  

Tietomäärät kasvat Lvn, Wangin, Yanin ja Chengin (2012) mukaan tietovarastoinnissa 

ja nykyisten tietovarastojen skaalautuvuus tulee ongelmalliseksi. Myös kustannukset 

kasvavat tietomäärän kasvun myötä. Tällöin on tehokkaampaa siirtyä käyttämään 

pilvipalveluita. Lehman ja Vajpaynee (2011) toteavat, että organisaatioille on 

kustannustehokasta se, että pilvipalveluiden avulla voidaan maksaa vain todellisesta 

laitteistojen, levyjen tai ohjelmien käytöstä. Tietojen turvallisuus ja yhtenäisyys sekä 

vastuu pilvipalveluihin tallennetusta datasta ovat haasteita pilvipalveluille. Lehmanin ja 

Vajpayneen (2011) mukaan pilvipalveluiden kustannukset tulevat nousemaan, kun 

palveluiden tuottajat ottavat enemmän vastuuta asiakkaiden datasta. Heidän mukaansa 

pilvipalveluista pitäisi pystyä valitsemaan tiedon turvallisuustaso, riippuen tietojen 

erityisyydestä ja arkaluontoisuudesta.  
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2.7 Tietovarastoinnin viitekehys 

Kimballin (2010, s. 98) mukaan ensimmäinen tietovarastointihankkeen tehtävä on 

tietovarastointiprojektin käynnistäminen. Tähän kuuluvat tietovarastoinnin laajuuden 

päättäminen ja projektihenkilöstön valinta. Tietovarastointi on hänen mukaansa 

iteratiivista toimintaa, joka kehittyy jokaisen tietovarastoprojektin aikana. Toisena 

vaiheena tietovarastointiprojektissa on hänen mukaansa liiketoimintavaatimusten 

määrittäminen. Törmäsen (1999, s.111) mukaan tietovaraston kehitysprojekti lähtee 

liikkeelle liiketoiminnan tarpeiden määrittelystä. Kimball (2010, s. 98) toteaa, että 

organisaatiossa on mietittävä, mitkä ovat liiketoiminnan avaintekijät nyt ja 

tulevaisuudessa. Tämän jälkeen siirrytään tietovaraston varsinaiseen tekniseen 

vaiheeseen.   

Kuvassa 9 on esitetty tietovarastointimalli, joka perustuu Kimballin et al. (2011) 

tietovaraston elinkaarimalliin. Siihen on yhdistetty myös Hovin et al. (2001, s. 139) 

sekä Törmäsen (1999, s.111) kuvaamia malleja. Törmäsen mallista on poimittu 

tietovaraston kehitysprojektin päävaiheet: tietovaraston kehitysprojektin kuvaus, 

tietosisällön ja tietokannan mallinnus ja rajapintojen määrittely, tietokannan toteutus ja 

rajapintojen sekä latausohjelmien toteutus ja testaus, analyysisovellusten ja raporttien 

suunnittelu sekä analyysisovellusten ja raporttien toteutus ja testaus. Nämä päävaiheet 

kattavat Kimballin et al. sekä Hovin et al. kuvaamien mallien sisällön. Lisäksi 

yhdistettyyn malliin on lisätty jatkokehitysprosessi, sillä tietovaraston kehittäminen on 

iteratiivista toimintaa, jonka ylläpitoa varten kannattaa kuvata muutostenhallinnan 

prosessi (Hovi et al., 2001, s. 166-167). Dokumentointi ja projektin ohjaus on lisätty 

tietovaraston kehitysmalliin koko tietovaraston elinkaaren ajalle, sillä Hovin et al. 

(2001, s. 145) mukaan tietovarastoprojektin etenemistä tulee seurata tarkkaan, jotta 

muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Lisäksi dokumentaatio on ylläpidon ja 

jatkokehityksen kannalta olennainen ja tärkeä osa tietovarastointia (Törmänen, 1999, s. 

124).  

Kun tietovarastoa rakennetaan ensimmäistä kertaa, on Hovin et al. (2001, s. 139-140) 

mukaan hyvä ensin selvittää, mitkä ovat liiketoiminnan tietovarastolle asettamat 

rajaukset ja tavoitteet koko organisaation näkökulmasta. Vasta tämän jälkeen päätetään 

mitä osa-aluetta rakennetaan tai uudistetaan tietovarastoinnilla. Hovi et al. (2001, s. 

140-141) toteavat, että tietovarastoprojekti käynnistyy yleensä liiketoiminnan 

edellytysten parantamiseksi ja projektin asettaminen on omistajan vastuulla. Projektin 

asettamisessa määritellään projektin tavoitteet, resurssit, aikataulu ja haluttu lopputulos. 

Projektisuunnitelman laatii yleensä projektipäällikkö. Projektisuunnitelmassa työ 

jaetaan usein osiin ja suunnitelmaa päivitetään projektin kuluessa. Projektille kannattaa 

asettaa välitavoitteita ja tarkastuspisteitä, joissa projektin kulkua ja tavoitteisiin pääsyä 

arvioidaan. Hovi et al. (2011, s. 144) jatkavat vielä että, projektin kulkua seuraa 

johtoryhmä ja johtoryhmän kokouksissa käydään tarkasti projektisuunnitelma läpi ja 

peilataan osatavoitteita toteutuneisiin tuloksiin.  
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Kuva 9. Tietovaraston kehitysprojekti (Kimball et al., 2011; Törmänen, 1999; Hovi et 

al., 2001). 

Hovin et al. (2001,s. 150, 152) mukaan liiketoimintatarpeiden määrityksen jälkeen tulee 

tarkistaa toiminnallisten järjestelmien tiedon laatu. Tiedon laatu on monesti hyvin 

puutteellista ja sen korjaamiseen tarvittavan työmäärän arvioiminen on vaikeaa. Tiedon 

laatua tulee tarkastella koko tietovarastoprojektin ajan, jotta päästäisiin 

tietovarastoinnissa mahdollisimman oikeelliseen tietoon. Kimball et al. (2011, s. 110) 

mukaan seuraava tietovarastoinnin vaihe on teknisen arkkitehtuurin suunnittelu.  

Teknisen arkkitehtuurin tavoite on kuvata, kuinka tietovarastointi toteutetaan. Tekninen 

arkkitehtuuri pitää sisällään kolme osaa: tietoarkkitehtuurin, sovellusarkkitehtuurin ja 

infrastruktuuriarkkitehtuurin. Kimball (2010, s. 98-99) määrittää tietoarkkitehtuurin 

kuvaavan käsitemallin avulla liiketoimintaprosessien ja lähdejärjestelmien tietoja 

loogisella tasolla. Lisäksi tämä käsitemalli muunnetaan fyysiseen malliin ETL-prosessin 

mallintamisessa. Sovellusarkkitehtuurilla hän tarkoittaa BI sovellusten tunnistamista eli 

tarvittavien raporttien, kyselyiden ja analyysien mallintamista loppukäyttäjiä varten. 

Infrastruktuuriarkkitehtuuri sisältää hänen mukaansa suunnitelman tarvittavista 

laitteistoista, palvelimista ja verkoista sekä tarvittavien tuotteiden valitsemisen ja 

asentamisen. Kimballin et al. (2011, s. 110-112) mukaan teknisen arkkitehtuurin 

kuvaamisella on monia hyötyjä. Ensinnäkin kommunikaatio on helpompaa 

konkreettisten suunnitelmien avulla projektitiimin ja muiden IT-henkilöiden kanssa. 

Toiseksi liiketoiminnan vaatimukset tulevat helpommin toteutetuiksi. Suunnitelman 

avulla myös nähdään tietovarastoinnin monimutkaisuus ja saadaan dokumentoitua 

tietovarastoprojekti. Lisäksi pystytään varautumaan oikeisiin työvälineisiin ja muihin 

tietovarastointiprojektissa tarvittaviin teknisiin resursseihin.  

Kimballin (2010, s. 98-99) mukaan seuraava vaihe tietovarastoinnissa on ETL-prosessi. 

Tiedot poimitaan lähdejärjestelmistä, ne muokataan ja jalostetaan sekä lopuksi siirretään 

tietovarastoon. Lisäksi loppukäyttäjien tarvitsemat analyysisovellukset ja raportit on 

suunniteltava ja toteutettava.   Hovin et al. (2001, s. 162) mukaan toteutuksen jälkeen 
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tulokset on testattava ja suunniteltava käyttöönotto. Testaukseen on Hovin et al. (2009, 

s. 168) mukaan varattava riittävästi aikaa. Heidän mukaansa testauksen lähtökohtana on 

virheiden löytyminen. Testiaineisto on onnistunutta silloin, kun virheiden löytymisen 

todennäköisyys on suuri. Projektin ensimmäinen vaihe loppuu tietovaraston 

käyttöönottoon, joka yhdistää Kimballin (2010, s. 99) mukaan teknologian, tiedon ja BI 

sovellukset. Käyttöönotto jatkuu hänen mukaansa ylläpidolla ja jatkokehitysprojekteilla, 

sillä tietovarastointi on pitkän tähtäimen toimintaa, ei vain yksi projekti. Koko 

tietovarastointielinkaaren ajan liiketoiminnan vaatimuksia verrataan lähdejärjestelmien 

tietoon, teknologiaan ja tarjolla oleviin muihin tietolähteisiin. Kimball (2010, s. 99) 

jatkaa vielä, että tietovarastoinnin lähtökohtana on aina liiketoiminnan päätösten 

tukeminen.  

Lin (2008) mukaan projektin onnistumista pitäisi arvioida erivaiheissa läpi koko 

projektin, sillä eri vaiheilla on eri tavoitteita. Projektin onnistumisen kannalta arvioidaan 

saavutettiinko määritellyt tavoitteet kuinka hyvin ja onko projektin tuloksena se mitä 

piti. Lisäksi arvioidaan projektin läpivientiä. Stormin ja Janssenin (2004) mukaan 

onnistunut projekti on valmistunut ajoissa, budjetin rajoissa ja määritysten mukaisesti. 

Lisäksi onnistunut projekti täyttää projektin alussa määritellyt liiketoiminnan 

vaatimukset ja sille asetetut odotukset. Hovin et al. (2001, s. 168-173) mukaan 

toiminnallisuuden kannalta arvioidaan sitä, kuinka laajaa tietovaraston käyttö on, kuinka 

tyytyväisiä käyttäjät ovat saamiinsa tietoihin ja onko tietovarastosta saaduilla tiedoilla 

vaikutuksia organisaation toimintaan tulevaisuudessa. Projektin läpiviennin 

onnistumisen kannalta kriittisinä tekijöinä voidaan pitää heidän mukaansa hyvää johdon 

tukea, realistista projektisuunnitelmaa, selkeitä tavoitteita, osaavia projektihenkilöitä, 

ajankäytön ja projektin hallintaa sekä työvälineiden hallintaa. Projektin tavoitteiden ja 

lopputuloksen kannalta ajateltuna tärkeitä menestystekijöitä ovat tietovaraston 

suorituskyky ja kattavuus, tietojen luotettavuus ja saatavuus sekä tietovaraston 

toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys.  
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3. Kokonaisarkkitehtuuri 

Luvussa käsitellään kokonaisarkkitehtuurin käsitettä. Aluksi on kuvattu korkeakoulujen 

toimintaan vaikuttava kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Lisäksi luvussa on kuvattu 

kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja haasteet sekä tulevaisuuden näkymät.  

3.1 Kokonaisarkkitehtuurin luonne 

McKendrickin (2012) mukaan organisaatiot tarvitsevat läpinäkyvyyttä toimintaansa, 

jotta tämän päivän haasteisiin ja vaatimuksiin voitaisiin vastata. Buckl, Schweda ja 

Matthes (2010) toteavat, että organisaatiot ovat koko ajan muutosten kourissa ja 

muutosten hallintaan käytetään kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuuri nähdään 

heidän mukaansa organisaation keskeisten toimintojen ja järjestelmien kokonaisuutena 

ja näiden välisinä suhteina, joiden suunnittelua ja kehitystä standardit ja periaatteet 

ohjaavat. Kokonaisarkkitehtuurin hallinta nähdään työkaluna organisaation muutosten 

tukemiseen ja ohjaukseen, sillä kokonaisarkkitehtuurin hallinnan päätavoite on 

liiketoiminnan linjauksien ja IT-toiminnan parantaminen. Kokonaisarkkitehtuurin 

hallinnalla pyritään Bucklin et al. (2010) mukaan organisaation tehokkuuteen. 

Tehokkuudella tarkoitetaan paikallisten ylläpitokustannusten vähentämistä, 

standardoituja käytänteitä sekä riskien vähentämistä monimutkaisuutta poistamalla ja 

läpinäkyvyyttä lisäämällä. McKendrick (2012) toteaa, että kokonaisarkkitehtuurin 

hallinnalla organisaatio pystyy toimimaan nopeammin, paremmin ja halvemmin.    

McKendrickin (2012) mukaan kokonaisarkkitehtuuri on paljolti uusien teknologioiden 

käyttöönottamista, jolloin IT:n rooli korostuu. Chung, Song, Song ja Subramanian 

(2009) toteavat, että ohjelmistojen valintaa tulee huolellisesti miettiä organisaatiossa, 

jotta niistä saadaan mahdollisimman hyvä hyöty yritykselle. Käytetyt ohjelmistot 

yhdessä kokonaisarkkitehtuurin hallinnan kanssa ratkaisevat organisaation kriittisiä 

ongelmakohtia ja näin auttavat saavuttamaan organisaation tavoitteita. McKendrick 

(2012) toteaa, että nykyisin kokonaisarkkitehtuuri nähdään kuitenkin 

kokonaisvaltaisempana organisaation toiminnan kuvauksena, kun ennen se nähtiin vain 

teknologia ja sovelluspainotteisena. Kokonaisarkkitehtuuri sisältää Chungin et al. 

(2009) mukaan organisaation toiminnalle tärkeimmät elementit, kuten esimerkiksi 

ihmiset, laitteistot, ohjelmistot, tietokannat ja tilat. Harmonin (2005) mukaan 

kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan käsitteellisellä tavalla organisaation järjestelmät ja 

niiden konseptit. Chungin et al. (2009) toteavat, että kokonaisarkkitehtuuri pohjautuu 

liiketoiminta strategiaan ja se sisältää abstraktit kuvaukset organisaation liiketoiminnan, 

prosessien, integraation, ohjelmistojen ja teknologian arkkitehtuureista.  

Fyysisten arkkitehtuurikuvausten tarkoitus on Harmonin (2005) mukaan auttaa 

organisaation IT-toimintojen suunnittelua ja analysointia sekä viestintää eri osapuolien 

kesken. Chung et al. (2009) kuvaavat eri arkkitehtuurien tarkoituksen. Liiketoiminta-

arkkitehtuuri sisältää heidän mukaansa liiketoiminnan strategian ja se pohjautuu 

markkinalähtöisyyteen. Prosessiarkkitehtuuri kuvaa Chungin et al. (2009) mukaan 

organisaation palveluja, joiden periaatteina ovat tehokkuus ja hyötysuhteet. 

Integraatioarkkitehtuuri kuvaa heidän mukaansa organisaation tietojärjestelmiä ja 

kuvauksen periaatteena ovat ketteryys, kustannustehokkuus ja nopeus. 

Ohjelmistoarkkitehtuuri kuvaa ohjelmistojen artifaktoja ja palveluita sekä 

tietorakenteita tietojenkäsittelyperiaatteiden mukaisesti. Teknologia-arkkitehtuurilla 
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kuvataan lopuksi organisaation laitteistot ja verkot. Harmonin (2005) mukaan 

kokonaisarkkitehtuuri voidaan nähdä myös järjestelmien järjestelmänä, joka auttaa 

ymmärtämään yritystoiminnan suorituskykyä ja ratkaisun hallintaa. 

Jahani, Javadein ja Jafari (2010) toteavat, että kokonaisarkkitehtuuri ei toteudu 

organisaatiossa yhdellä kertaa, vaan se kypsyy ajan myötä. Harmonin (2005) mukaan 

kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen. 

Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan ensin nykytilanne, mitä on olemassa. Sen jälkeen 

kuvataan ideaalinen tavoitetilanne. Näitä kuvauksia arvioidaan, niiden mahdollisuudet 

ja puutokset puntaroidaan, jolloin saadaan tulevaisuuden kokonaisarkkitehtuurikuvaus, 

joka ohjaa organisaation toimintaa. Kokonaisarkkitehtuurin laatua voidaan mitata 

Chungin et al. (2009) mukaan erilaisilla analyyseilla. Riippuvuusanalyysillä nähdään 

mitä vaikutuksia milläkin muutoksella on muun muassa eri järjestelmiin ja prosesseihin. 

Kustannusanalyysi taas kertoo, mitä kustannuksia muutoksilla on organisaatiolle. 

Jahanin et al. (2010) mukaan kokonaisarkkitehtuurin kypsyyttä voidaan arvioida 

viisitasoisen kypsyysmallin avulla. Nolla taso kuvaa organisaation tilannetta ilman 

kokonaisarkkitehtuurin hallintaa. Ykköstaso on Jahanin et al. (2010) mukaan perustaso, 

jossa kokonaisarkkitehtuuria on aloitettu käyttämään dokumentoitujen ja 

standardoitujen käytänteiden kautta. Kakkostasolla käytänteitä aidosti noudatetaan ja 

prosesseja arvioidaan. Kolmas taso pitää heidän mukaansa sisällään hyvin kuvatun 

kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen ja toimintaa sekä sen suorituskykyä arvioidaan 

systemaattisesti. Neljäs taso on Jahanin et al. (2010) mukaan hallittu taso, jossa 

ennakoidaan mittarien avulla organisaation suorituskykyä ja kapasiteettia. Ylin eli 

viides taso kuvaa jatkuvaa kehittämistä yrityksen tehokkuuden ja taloudellisuuden 

kannalta. Kehittämisessä osataan ottaa huomioon liiketoiminnan ja tekniikan 

vaatimukset sekä muutosten vaikutukset organisaatiolle.   

 

Kartturissa (2013, s. s.156-158) on kuvattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

kokonaisarkkitehtuurin käyttöä. Siellä kokonaisarkkitehtuuri ja laatu on otettu osaksi 

toiminnan ja prosessien kehittämistä. Kuvassa 10 on esitetty heidän kehittämismallinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämismalli (Kartturi, 2013). 
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Seinäjoen ammattikorkeakoulun ideaalisessa kehittämismallissa toiminnan ohjauksen ja 

kokonaisarkkitehtuurityön osana on laadunvarmistusjärjestelmä. Tietohallinnon 

toimintaa jäsentää kokonaisarkkitehtuurikehys, joka sisältää Kartturi-mallin, 

tietomäärittelyt, tietokannat, ohjelmistosovellukset, tietotekniikan ja 

vastuuorganisaation. Johtamisen apuvälineenä on toiminnanohjausjärjestelmä, josta 

löytyy johtamisen prosessit, johdon tietovarannot ja -portaali sekä johtamisen 

organisaatio. Laadunvarmistusta tukemassa on laadunvarmistusjärjestelmä, josta 

löytyvät laatumittarit, prosessikartat, laatuportaali ja vastuuorganisaatio. Seinäjoen 

kehittämismallissa laadunvarmistuksesta saadaan prosessikuvauksia tietohallinnon 

toimintojen kehittämiseen. Tietohallinnossa otetaan laadunvarmistus huomioon 

tuottamalla tiedon kuvausmalleja ja dokumentaatiota. Tietohallinto tuottaa toiminta- ja 

raportointitarpeita tukevia tietovarantoja johdon käyttöön päätösten teon tukemiseksi. 

Johto määrittelee toimintaan ja sen seurantaan liittyviä tarpeita laadunvarmistukselle. 

Laadunvarmistus määrittelee johdolle kehittämisimpulsseja toiminnan ja prosessien 

kehittämiseen. Organisaatiolle toiminnan keskeisten prosessien tunnistaminen ja 

dokumentointi on tärkeää.  Laadunvarmistuksen keskeisin tehtävä on prosessien jatkuva 

kehittäminen.   

3.2 Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri - Kartturi-malli 

Kartturi (2013, s. 16) määrittää kokonaisarkkitehtuurin tarkoittavan dokumentoitua 

kuvausta organisaation nykyisestä ja tavoitteellisesta tilanteesta. Lisäksi 

kokonaisarkkitehtuuri määritellään keinoksi päästä nykytilasta kohti tavoitetilaa. 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmällä kuvataan organisaation toimintaprosessien, tietojen, 

tietojärjestelmien ja teknologian linkittymistä toisiinsa ja niiden toimimista 

kokonaisuutena. Kartturi kuvaa kokonaisarkkitehtuuria toiminnan kehittämisen mallina, 

joka huomioi IT-toiminnan kehittämisen osana ydintoimintojen kehittämistä. 

Kartturi-malli rakentuu kolmesta osasta: KA-menetelmä, KA-hallintamalli ja KA-

kypsyystasomalli (Kartturi, 2013, s. 19, 33-34). KA-menetelmä on esitetty kuvassa 11. 

KA-menetelmä kuvaa toiminnan ja yhteentoimivuuden eri näkökulmat: toiminta-, tieto-, 

tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin. Toiminta-arkkitehtuurilla kuvataan 

organisaation strategiaa, sidosryhmiä ja rooleja, palveluita sekä prosessikarttoja ja -

kuvauksia. Nämä osakuvaukset tarkentuvat Kartturin mukaan käsitteellisten tasojen 

kautta tarkempiin toiminnan kuvauksiin. Toiminta-arkkitehtuurilla varmistetaan, että 

tietotekniset ratkaisut tukevat jotakin tiettyä tarkoitusta ja käyttäjäryhmää. 

Tietoarkkitehtuurin tarkoitus on Kartturin (2013,s. 34-35) mukaan tukea tiedon 

jäsentymistä ja yhdenmukaisuutta eri tietojärjestelmissä. Tietoarkkitehtuuri pitää 

sisällään tietomallin, käsitemallin, koodistot sekä kuvaukset loogisista ja fyysisistä 

tietovarastoista. Tietojärjestelmäpalveluiden arkkitehtuuri sisältää kuvaukset 

tietojärjestelmien ja järjestelmien välisistä suhteista sekä tietokantojen ja palvelinten 

sijoittumisesta toisiinsa nähden. Tämän näkökulman tarkoituksena on jäsentää tietoja 

kokonaisuuksiin, jotka olisivat hyvin hallittavissa. Kartturi (2013, s. 35-36) kuvaa 

teknologia-arkkitehtuurin sisältävän palvelimien, tietoliikenteen, laitteiden ja laitetilojen 

kuvaukset sekä niiden käytön ja ylläpidon. Kartturin (2013, s. 36) mukaan edellä 

mainittuja näkökulmia täydennetään periaatetasolla, jossa muun muassa 

tietoturvallisuus on otettu huomioon.   
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Kuva 11. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin viitekehys, Kartturi-malli (Kartturi, 

2013). 

Kartturin (2013, s. 20,37) mukaan KA-menetelmä on lisäksi jaettu abstraktiotasoihin: 

käsitteellinen taso, looginen taso ja fyysinen taso, jotka mahdollistavat joko ylhäältä-

alas (top-down) tai alhaalta-ylös (bottom-up) kuvaukset. Näihin tasoihin vaikuttaa 

Kartturin (2013, s. 38-39, 42-49) mukaan vielä periaatteellinen taso. Periaatteellisella 

tasolla kuvataan keskeisimmät arkkitehtuurityötä ohjaavat ja rajaavat linjaukset, joihin 

nojaudutaan kaikessa muussa kokonaisarkkitehtuurityössä. Näitä rajauksia ovat muun 

muassa lait ja sopimukset, sidosarkkitehtuurit sekä tietoturvaperiaatteet.  Käsitteellisellä 

tasolla kuvataan mitä teknologisella ratkaisulla tehdään ja mitä tietoa käsitellään. 

Lisäksi kuvataan mitä tietojärjestelmiä tai teknologiapalveluita tarvitaan. Loogisella 

tasolla suunnitellaan miten toiminnan prosessit toteutetaan, miten tiedot jäsentyvät eri 

tietovarastoihin, miten rakentuvat järjestelmien ympäristöt ja miten tietojen integraatiot 

eri järjestelmien välillä toteutetaan. Fyysinen taso kuvaa Kartturin mukaan fyysisen 

toteutuksen eli millä välineillä tekninen ratkaisu toteutetaan: käytettävät tietokannat, 

järjestelmät, laitteet ja laitetilat.  

KA-menetelmää voidaan Kartturin (2013, s. 102-103) mukaan käyttää laajasti 

organisaatioiden tavoitteellisen ja nykyisen toiminnan ja teknisen ympäristön 

kuvaamiseen. Kartturia ei ole tarkoitettu vain korkeakoulujen tavoitearkkitehtuurin 

kuvaamiseen vaan ohjenuoraksi kaikkien sähköisten palveluiden ja toimintojen 

kehittämisessä. KA-menetelmää kannattaa hyödyntää silloin, kun halutaan 

dokumentoida tietotekninen ympäristö, joka on olemassa tai jokin tietoteknisen 

ympäristön tavoitetila, jossa on otettu huomioon toiminnan tarpeet. Lisäksi KA-

menetelmä on hyödyllinen silloin, kun halutaan tietää miten suunnitellut muutokset 

vaikuttavat toimintaan.  
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KA-hallintamalli 

Kartturin (2013, s. 21) mukaan KA-hallintamallin avulla voidaan ohjata 

kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua ja johtamista. KA-hallintamalli auttaa pääsemään 

arkkitehtuurilinjausten mukaiseen päämäärään auttaen pysymään johdonmukaisessa 

kehittämisessä ja yhtenäisissä menetelmissä. Kartturin (2013, s. 119) mukaan 

kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ovat hierarkkisia. Ylimmällä tasolla korkeakoulujen 

arkkitehtuurin tulee noudattaa julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria ja sen 

alta erityisesti opetuksen, tieteen ja kulttuurin osa-alueen linjauksia, joista vastaa 

opetus- ja kulttuuriministeriö. KA-linjaukset on jaoteltu edellä kuvatun hierarkian 

lisäksi toiminto ja organisaatiotasolla. Tällä tasolla korkeakoulujen on noudatettava 

korkeakoulutuksen ja valtionhallinnon sekä kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri-

linjauksia.   Kartturi (2013, s. 116-117, 118) kuvaa KA-hallintamallin sisältävän kuusi 

eri osa-aluetta. Kuvassa 12 on esitetty nämä eri osa-alueet. Ensimmäinen osa-alue kuvaa 

korkeakoulun kehittämisen ja johtamisen linkittymistä KA-hallintaprosesseihin ja 

toimintoihin. Kokonaisarkkitehtuuri kiinnitetään korkeakoulun strategiseen 

suunnitteluun ja vuosisuunnitteluun sekä osaksi projekteja ja kehittämistoteutuksia. 

 

Kuva 12. KA-hallintamalli (Kartturi, 2013). 

Toinen osa-alue kuvaa Kartturin (2013, s. 117, 122-125) mukaan 

arkkitehtuurinhallinnan keskeisimmät roolit ja roolien tehtävät korkeakoulussa.  Kolmas 

KA-hallintamallin osa-alue kuvaa sitä, miten eri roolit toimivat käytännössä. Neljäs osa-

alue kuvaa KA-hallintaprosesseja, joiden mukaan arkkitehtuurinhallinta korkeakoulussa 

toteutetaan. Viidentenä osa-alueena on KA-työjärjestys ja vuosikello. Nämä kuvaavat 

kokonaisarkkitehtuurityön aikataulun ja hallinnan vuositasolla. Kuudentena osa-alueena 

Kartturi (2013, s. 133) kuvaa KA-hallintamallin sisältävän KA-toiminnan vuosittain 

päivittyvät mittarit, joilla arvioidaan kokonaisarkkitehtuurin hallinnan onnistumista ja 

toimivuutta sekä jatkuvan kehittämisen malli. Jatkuvan kehittämisen malli pohjautuu 

säännölliseen arviointiin muutostekijöistä, KA-toiminnasta ja vuosikellon mukaisista 

KA-mittareista.  
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KA-kypsyystasomalli 

Kartturin (2013, s. 137-138) mukaan KA-kypsyysmallin tarkoitus on auttaa 

korkeakoulujen nykytilan arvioimisessa ja kehittämiskohteiden suunnittelussa. 

Kypsyystason hyötyinä nähdään KA-kyvykkyyden kehittämisen ja mittaamisen, KA-

kehittämisen seuraavien tehtävien tunnistamisen, kehittämisen jakamisen pienempiin 

osiin sekä sen, että malli kattaa KA-toiminnan ja KA-hallinnan keskeisimmät osa-

alueet. KA-kypsyystasomalli pohjautuu yleisesti sovellus- ja järjestelmäkehityksessä 

käytettyyn CMM (Capability Maturity Model) -kypsyystasomalliin. Kypsyystasomalli 

on viisiportainen malli, joka kuvaa prosessien ja toiminnan kypsyyttä. Kuvassa 13 on 

esitetty kypsyysmallin tasot. KA-kypsyys kasvaa noustessa tasoja ylöspäin ja samalla 

alempien tasojen vaatimukset sisältyvät ylemmän tason vaatimuksiin. 

 

Kuva 13. KA-kypsyystasomalli (Kartturi, 2013). 

Kartturin (2013, s. 139) mukaan nolla-tasolla olevat organisaatiot eivät ole vielä 

tiedostaneet KA-toiminnan mahdollisuuksia kehittämisen tukena. Ensimmäinen 

kypsyystaso kuvaa organisaatiossa sitä, että organisaatio ja KA-hallinnan prosessit on 

määritelty, mutta niitä ei ole määritelty selkeästi. Toinen KA-kypsyystaso kuvaa sitä, 

että organisaatio käyttää osaa KA-hallinnan prosesseista, organisaatiosta tai työkaluista 

toiminnassaan. Kolmannen tason määrittely pitää sisällään organisoidun toiminnan, 

jonka kokonaisarkkitehtuurissa noudatetaan standardoituja kuvausmalleja ja prosesseja. 

Neljäs eli johdettu taso kuvaa sitä, että organisaation KA-toimintaa ja KA-hallintaa 

mitataan säännöllisesti. Näitä mittauksen tuloksia analysoidaan ja niiden perusteella 

KA-toimintaa kehitetään. Ylin eli viides taso on strateginen taso. Se kuvaa sitä, että KA-

toiminta on organisaatiossa strateginen työväline johtamiselle ja toiminnan 

suunnittelemiselle. KA-kypsyystasomalli on Kartturin mukaan kehittämisen väline, joka 

nostaa esille projektoitavia askelia kehittää organisaation KA-kyvykkyyttä.  

Kypsyystasoissa arvioidaan Kartturin (2013, s. 140-142) mukaan eri KA-osa-alueita, 

kuten kuvauksia, menetelmää, hallintaprosesseja, kehittämistä, organisointia, osaamista, 

substanssitoiminnan tukea sekä arkkitehtuuriyhteensopivuutta. 

Arkkitehtuurikuvauksista arvioidaan millaisia kuvauksia on olemassa ja miten niitä 

säilytetään organisaatiossa. Lisäksi kuvauksista arvioidaan niiden hyödyntäminen, 

jakaminen ja ajantasaisuudesta huolehtiminen. Arkkitehtuurimenetelmästä arvioidaan 

kuvausmenetelmän ja mallipohjien kattavuus ja systemaattisuus. Lisäksi arvioidaan 

kuinka systemaattisesti eri näkökulmia ja käsitteellisiä tasoja on hyödynnetty 



32 

 

kuvaamisen jäsentämisessä sekä kuinka yhtenäistä kuvaaminen ja kuvausten 

hyödyntäminen kehityksessä on. Kartturi (2013, s. 142-144) kuvaa 

arkkitehtuurinhallintaprosessien auttavan arkkitehtuurin kehittämisessä ja käytössä eri 

projekteissa noudattaen määriteltyjä arkkitehtuurilinjauksia. Hallintaprosesseja 

arvioitaessa painotetaan sitä, miten arkkitehtuurinhallinnan käytännöt on määritelty, 

kuvattu ja otettu käyttöön organisaatiossa. Lisäksi arvioidaan hallintaprosessien 

toimivuus ja ajantasaisuuden varmistaminen. Arkkitehtuurikyvykkyyden kehittäminen 

ja käyttöönotto osa-aluetta arvioidaan sen mukaan, onko kehittäminen suunniteltua ja 

ohjattua sekä sitä, miten käyttöönotolla varmistetaan, että toteutukset tulevat 

hyödynnettäviksi koko organisaatiossa. Arkkitehtuurityön organisointi osa-alueessa 

arvioidaan, miten organisaation arkkitehtuurityö on roolitettu ja kuinka vastuut on 

jaettu. Lisäksi arkkitehtuuriosaaminen osa-alueessa arvioidaan avainhenkilöiden ja 

johdon valmiuksia ja kykyjä hoitaa kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvia asioita. Kartturin 

(2013, s. 145-146) kypsyysmallin arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon 

substanssitoiminnan tuki, jossa arvioidaan arkkitehtuurin linkittymistä 

substanssitoimintaan ja sen prosesseihin. Lisäksi arvioidaan miten substanssitoiminnan 

todellisia vaikutuksia mitataan ja arvioidaan. Viimeinen KA-kypsyystasomallin 

arviointi osa-alue on yhteensopivuus. Arkkitehtuurin yhteensopivuudessa arvioidaan, 

kuinka korkeakoulun kokonaisarkkitehtuuri ja muut sidosarkkitehtuurit on sovitettu 

yhteen. Organisaation KA-kypsyys muodostuu jokaisen edellä mainitun osa-alueen 

kypsyydestä. Kypsyystasomallin tärkein tarkoitus on se, että organisaatiot kykenevät 

itse arvioimaan organisaationsa KA-toiminnan tason ja kyvykkyyden hyödyntää 

kansallista arkkitehtuurikehittämistä. 

3.3 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja haasteet 

Chung et al. (2009) kuvaavat kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä IT:n ja liiketoiminnan 

kannalta. IT:n kannalta kokonaisarkkitehtuuri parantaa monimutkaisuuden hallintaa ja 

teknisten ratkaisujen näkyvyyttä. Lisäksi se parantaa heidän mukaansa tietämyksen 

hallintaa ja koko IT-toiminnan läpinäkyvyyttä. Liiketoiminannan kannalta 

kokonaisarkkitehtuurin hyötyinä Chung et al. (2009) näkevät henkilöstön vaihtuvuuden 

vaikutuksien pienenemisen ja nopeamman mukautuvuuden muutoksiin. Lisäksi he 

kuvaavat kokonaisarkkitehtuurin kehittävän organisaation toiminnan prosesseja ja 

parantavan päätöksen tukea. Kokonaisarkkitehtuurilla saavutetaan Kartturin (2013, s. 

18-19) mukaan yhteinen kieli kuvata toimintaa ja teknologista ympäristöä, niin että 

kommunikaatio eri osapuolten välillä helpottuu ja tulkintaongelmia ei ole. Toiseksi 

kokonaisarkkitehtuurilla saavutetaan järkevien ja oikeasti hyödyllisten 

teknologiaratkaisujen toteuttaminen suunnitellusti selkeän tavoitetilan avulla. Näin 

vältytään päällekkäisiltä ratkaisuilta ja voidaan vähentää IT-investointien kustannuksia. 

Kolmas hyöty kokonaisarkkitehtuurista on toiminnan läpinäkyvyys sekä tietojen 

yhteiskäyttö ja tiedon laadun paraneminen.  

McKendrick (2012) toteaa, että kokonaisarkkitehtuuri on koko ajan elävää, sillä 

teknologia muuttuu koko ajan. Kokonaisarkkitehtuurissa pitää olla joustava ja ottaa 

samalla liiketoiminnan tarpeet huomioon.  Kokonaisarkkitehtuurin hallinta on Bucklin 

et al. (2010) mukaan haastavaa, koska se koskee laajaa aluetta. Muutokset voivat koskea 

montaa eri tasoa, kuten esimerkiksi liiketoimintaprosesseja, liiketoiminnan sovelluksia 

tai teknistä infrastruktuuria. He toteavat, että pienissä yrityksissä muutosprojektit 

sujuvat usein ongelmitta. Suurissa organisaatioissa taas saatetaan tarvita eri 

katselmointikierroksia ja käytänteiden muutoksia sekä toimintojen standardointeja, 

ennen kuin muutokset saadaan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti toteutettua.  
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Valtiovarainministeriön (2012b) tutkimuksen mukaan kokonaisarkkitehtuurin 

määritelmää pidetään monitulkintaisena, jolloin sen käyttö eri organisaatioissa voi olla 

hyvinkin erilaista. Lisäksi kokonaisarkkitehtuuri nähtiin yrityksissä strategisen tason 

tavoitteena ja sen hyödyntäminen käytännössä koettiin mahdottomaksi, jos 

lisäresursseja ja tarkempia ohjeita ei olisi saatavilla. Tutkimuksessa nousi esille myös 

IT:n ja organisaation johdon välinen ongelmallinen suhde. Kokonaisarkkitehtuurin 

nähtiin auttavan johdon ja IT-väen välistä kommunikaatiota ja uusien järjestelmien 

kehittämistä, mutta IT-johdon koettiin myös tunkeutuvan organisaation johdon puolelle, 

yrittäen ottaa keskeisempää roolia toiminnan kehittämisessä. Valtiovarainministeriön 

(2012b) tutkimuksen lopuksi käy ilmi myös kokonaisarkkitehtuurin eri näkökulmien 

ristiriitaisuus. Kokonaisarkkitehtuuria pidettiin ratkaisuna välittömiin ongelmiin, mutta 

myös vain strategisia tavoitteita palvelevana. Lisäksi sen koettiin tutkimuksen mukaan 

olevan dokumentointiin pakottava työkalu, jota direktiivit ohjaavat, ja joka vie 

resursseja. Tutkimuksessa korostuvatkin erilaiset näkemykset ja mielikuvat, jotka 

vaikeuttavat kokonaisarkkitehtuurin ja tietojärjestelmien kehittämistä.   
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4. Suunnittelutieteellinen tutkimus 

Hevnerin, Marchin ja Parkin (2004) mukaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen 

tarkoitus on luoda uusia ja innovatiivisia artifaktoja. Peffers, Tuunanen, Rothenberger ja 

Chatterjee (2007) toteavat, että hyvien artifaktojen luomisessa suunnittelutieteellinen 

tutkimus on avain asemassa. Hevnerin et al. (2004) mukaan suunnittelutieteellinen 

tutkimus yhdistää ihmiset, organisaation ja teknologian, sillä sen tarkoitus on löytää 

teknologian avulla ratkaisu organisaatiossa ilmeneviin ongelmakohtiin. Hevnerin et al. 

(2004) mukaan suunnittelutieteellinen tutkimus on iteratiivista rakentamis- ja arviointi – 

prosessia. Rakennettavaa artifaktaa ja suunnitteluprosessia arvioidaan ja niiden laatua 

parannetaan arvioinnin mukaisesti. Lopullinen artifakta valmistuu normaalisti vasta 

useampien arviointikierrosten jälkeen. Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa tärkeää 

on, että tutkijat arvioivat sekä suunnitteluprosessia että suunniteltua artifaktaa osana 

tutkimusta.  

Peffers et al. (2007) toteavat, että suunnittelutieteellistä tutkimusta on kritisoitu paljon ja 

sen käytön laajeneminen tietojärjestelmätutkimuksessa on ollut hidasta. Useat eri alojen 

tutkijat ovat etsittäneet ratkaisuja suunnittelutieteellisen tutkimuksen määrittelemiseen. 

Peffers et al. (2007) kuvaavat muista tutkimuksista poiketen suunnittelutieteellisen 

tutkimuksen menetelmää, joka sisältää yleisesti hyväksytyn viitekehyksen ja tietomallin 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen esittämiseen. Heidän mukaansa 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen menetelmän tulisi sisältää suunnittelutieteellistä 

tutkimusta kuvaavat käsitteellisen tason periaatteet, käytännön säännöt ja tutkimuksen 

suorittamiseen ja esittämiseen liittyvät prosessit. Käsitteellisen tason periaatteet 

määrittelevät, että suunnittelutieteellinen tutkimus luo ja arvioi IT artifaktoja ratkaisuna 

organisaatiossa tunnistettuihin ongelmiin. Käytännön säännöt sisältävät Peffersin et al. 

(2007) mukaan Hevnerin et al. (2004) määrittämät seitsemän ohjenuoraa, joita 

noudattamalla saavutetaan onnistunut suunnittelutieteellinen tutkimus. Peffers et al. 

(2007) määrittelevät, että tutkimuksen toteutusprosessi kuvataan tietomallin avulla, jotta 

se auttaisi hahmottamaan tutkimuksen lopputulosta. Prosessien tietomalli auttaa lisäksi 

tutkijoita rakentamaan tutkimusta tehokkaasti. 

Ozdwnizcin, Aydin, Coskun ja Keremin (2010) mukaan kriittisintä 

suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa on ymmärtää suunnittelutieteelliselle 

tutkimukselle annetut ohjenuorat. Ensimmäinen ohjenuora on tuottaa innovatiivinen ja 

tarkoituksen mukainen konkreettinen tuotos, artifakta, joka on joko tuote, malli tai 

metodi. Toisen ohjenuoran mukaan tuotetun artifaktan tulee ratkaista jokin erityinen 

organisaatio-ongelma, tai sen avulla tulee voida kehittää teknologiaan perustuva 

ratkaisu, jolla organisaation ongelma saadaan ratkaistuksi. Hevner et al. (2004) toteavat, 

että ongelma voidaan määritellä tavoitetilan ja nykytilan eroina. Ongelman ratkaisu 

voidaan määritellä ratkaisunhakuprosessina, jossa vähennetään ja eliminoidaan eroja 

tavoitetilan ja nykytilan väliltä. Kolmas ohjenuora koskee artifaktan arviointia. 

Artifaktaa tulee arvioida observoinnin, analyysien, kokemusten, testien tai kuvausten 

avulla ja määritellä näiden arvioiden perusteella sen hyödyllisyys, laatu ja tehokkuus. 

Hevnerin et al. (2004) mukaan arviointi on elintärkeä osa suunnittelutieteellistä 

tutkimusprosessia. Liiketoimintaympäristö asettaa ne vaatimukset, joihin artifaktan 

arviointi perustuu. Artifakta voidaan heidän mukaansa arvioida muun muassa 

toiminnan, täydellisyyden, yhtenäisyyden, tarkkuuden, suorituskyvyn, luotettavuuden ja 
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käytettävyyden perusteella. Artifaktaa voidaan arvioida myös matemaattisesti, jos se on 

mahdollista. 

Hevnerin et al. (2004) mukaan neljäs suunnittelutieteellisen tutkimuksen ohjenuorista 

on tutkimuksen myötävaikutukset. Myötävaikutuksia on kolmea eri tyyppiä. Ne voivat 

koskea suunniteltua artifaktaa, jolla ratkaistaan jokin ongelma. Toiseksi 

myötävaikutukset voivat koskea suunnittelutieteellisen tutkimuksen tietämystä, joka voi 

tutkimuksen seurauksena kokea jonkin täysin uuden tieteellisen ratkaisun kehittämisen 

tai parantamisen. Lisäksi myötävaikutukset voivat koskea menetelmää. 

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen kriittisimmät komponentit ovat mittarit ja arviointi. 

Tutkimuksen myötävaikutuksena voi olla Hevnerin et al. (2004) mukaan esimerkiksi 

uusien arviointimittarien kehittäminen. Viides ohjenuora koskee oleellisia ja täsmällisiä 

rakentamis- ja arviointimetodeja. Artifaktan rakentaminen tulee tehdä tarkkojen 

määritysten mukaisesti. Lisäksi artifakta tulee voida arvioida täsmällisten mittarien 

avulla. Jos artifakta on jokin malli, tulee se testata oikeassa ympäristössä. Arvioinnissa 

tulee voida sanoa syy, miksi artifakta toimii, tai miksi se ei toimi. Hevnerin et al. (2004) 

kuudes ohjenuora on suunnittelun iteratiivisuus. Parhaan ratkaisun löytäminen 

ongelmaan vaatii useiden suunnittelu- ja arviointikierrosten läpikäymisen. Seitsemäs 

ohjenuora painottuu tutkimuksen viestintään. Suunnittelutieteellinen tutkimus on 

esitettävä teknisesti ja hallinnollisesti orientoituneille kohderyhmille. Teknisen 

kohderyhmän tulisi ymmärtää artifaktan rakentamis- ja arviointiprosessien tarkoitus. 

Hallinnollisen kohderyhmän tulisi ymmärtää artifaktan sijoittuminen organisaation 

kontekstissa, ja täten pystyä antamaan resursseja artifaktan rakentamiseen ja 

käyttämiseen.  

Peffers et al. (2007) määrittelevät suunnittelutieteellisen tutkimuksen sisältävän 

käytännön sääntöjen ja ohjenuorien lisäksi toteutusprosessit, jotka sisältävät kuusi 

aktiviteettia. Ensimmäinen aktiviteetti koskee ongelman tunnistamista ja motivaatiota, 

eli syytä siihen, miksi ongelmaan pitäisi saada ratkaisu. Toinen aktiviteetti koskee 

ratkaisun tavoitteiden määrittämistä. Tällä pyritään kuvaamaan mahdolliset ja 

toteuttamiskelpoiset ratkaisut ongelmaan. Kolmas Peffersin et al. (2007) kuvaama 

aktiviteetti koskee suunnittelua ja kehittämistä. Aktiviteetti sisältää artifaktan 

toiminnallisuuden määrittämisen, sen arkkitehtuurin ja artifaktan luomisen. Neljäs 

aktiviteetti on demonstraatio. Artifaktan käyttö tulee demonstroida esimerkiksi 

simulaation tai tapaustutkimuksen avulla, jotta voidaan todistaa artifaktan ratkaisevan 

yhden tai useamman ongelman. Viides aktiviteetti on arviointi. Tällä aktiviteetilla 

arvioidaan ja mitataan demonstraatioon verraten, miten hyvin artifakta tukee ongelman 

ratkaisua. Arviointi voi sisältää minkä tahansa soveliaan empiirisen tai loogisen 

todisteen. Arvioinnin avulla tutkija päättää siirtyykö tutkimuksessaan eteenpäin vai 

jatkaako iteraatiota artifaktan kehittämisessä paremmaksi. Viimeinen aktiviteetti 

Peffersin et al. (2007) mukaan on viestintä, jossa viestitään ongelmasta ja sen 

tärkeydestä, artifaktasta ja sen hyödyllisyydestä sekä myötävaikutuksista.  

Hevnerin (2007) mukaan suunnittelutieteellinen tutkimus sisältää kolme tärkeää sykliä: 

merkityssykli, keskeinen suunnittelusykli ja myötävaikutussykli. Syklit on esitetty 

kuvassa 14. Merkityssykli sisältää vaatimusmäärittelyn ja organisaatioympäristön 

linkittämisen suunnittelutieteellisen tutkimuksen aktiviteetteihin. Tässä vaiheessa 

määritellään ja arvioidaan organisaatio-ongelmia ja tavoitteita, joita kehitysprojektin 

tulee saavuttaa ratkaistakseen kuvattuja ongelmia. Merkityssyklin avulla saadaan 

ymmärrys siitä, mikä on kehitysprojektin tärkeys ja merkitys organisaatiolle. Keskeinen 

suunnittelusykli toistaa Hevnerin (2007) mukaan artifaktan rakentamis- ja 

arviointiprosesseja. Tässä syklissä arvioidaan artifaktan hyvyyttä ongelman ratkaisijana 



36 

 

useiden arviointi ja rakentamiskierrosten avulla, jotta saavutettaisiin mahdollisimman 

hyvä ratkaisu ongelmaan.  

 

Kuva 14. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen kehityssyklit (Hevner, 2007). 

Kolmas Hevnerin (2007) mainitsema sykli on myötävaikutussykli, joka yhdistää 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen aktiviteetit tieteelliseen tietämykseen. 

Myötävaikutussyklissä aiempi tietämys tuodaan varmistamaan tutkimusprojektin 

innovaatiota. Tutkimuksen myötävaikutukset perustuvat suunnittelutieteellisessä 

tutkimuksessa tutkijoiden valitsemiin teorioihin ja metodeihin, joilla rakennetaan ja 

arvioidaan tuotettua artifaktaa. Hevner (2007) tukee suuntausta, jossa 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen pohjustukseksi käy merkityssyklistä peräisin olevat 

runsaat mahdollisuudet ja ongelmat, olemassa olevat artifaktat, analogiat ja metaforat, 

teoriat ja luovat oivallukset. Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulos voi tuoda 

lisäarvona tietämykselle uusia meta-artifaktoja (suunnitellut tuotteet ja prosessit) sekä 

kokemuksia tutkimuksen suorittamisesta ja tuotoksen testaamisesta. 
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5. Tutkimusympäristö: Oulun ammattikorkeakoulu 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen toteutusympäristö. Ensin on kerrottu 

organisaation nykytilanne ja sen haasteet. Lopuksi on kuvattu tutkimuksen tausta, joka 

on vaikuttanut tutkimuksen toteutukseen ja sen aikatauluun. 

5.1 Nykytilanne 

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on 8000 opiskelijan oppilaitos, jossa työskentelee 

750 henkilöä opettajina ja muuna henkilöstönä. Lisäksi oppilaitoksessa vierailee 

vuosittain reilut 100 ulkomaalaista opettajaa ja asiantuntijaa. Oamkin liikevaihto on 

noin 60 miljoonaa euroa. Oulun ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan neljään 

painoalaan: Internet ja ICT, Energia ja ympäristö, Terveys ja hyvinvointi sekä Luovat 

alat. Oamkin koulutustarjonta sisältää 28 tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, 10 

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusohjelmaa, 

erikoistumisopintoja, ammatillista opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta ja avoimen 

ammattikorkeakoulun opintoja. Opetuksen lisäksi Oamkin toinen perustehtävä on 

tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyö (tki-työ), jolla tuetaan koko Pohjois-Suomen ja 

Oulun seudun kehitystä.  (Oamk, 2013.) 

Oulun ammattikorkeakoulu elää tällä hetkellä muutosvaihetta, sillä organisaation 

yhtiöittämisen myötä koko organisaatiorakenne on uudistunut ja toiminnot sen myötä. 

Muutosten myötä myös tietohallinto on kokenut muutoksia. Tietojärjestelmien osalta 

muutostyöt vievät aikaa niin itse tehtyjen järjestelmien muokkaukset kuin ostettujen 

ohjelmistojen kilpailutuksetkin. Tästä huolimatta organisaation toiminnan on sujuttava. 

Lisäksi organisaatiolle tulee koko ajan uusia haasteita, joista on selvittävä. Yksi tärkeä 

uudistus, joka Oamkin on otettava huomioon toiminnassaan, on uusi laki julkisen 

tietohallinnon ohjauksesta. Tähän pohjautuen ammattikorkeakoulun on toimitettava osa 

nykyisistä viranomaistiedonkeruista valtakunnallisen tietovarannon kautta. Nykyisin 

opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedonkeruut sekä tilastokeskuksen tiedonkeruut 

toteutetaan useiden erilaisten prosessien kautta. Yleisesti ottaen Tietohallinto poimii 

tiedot lähdejärjestelmistä ja toimittaa tiedot tiedon tarvitsijalle. Tietosisällön 

oikeellisuus tarkistetaan Oamkissa, mutta lähetettävän tiedoston oikeellinen muoto 

tarkistetaan OKM:ssä ja Tilastokeskuksessa. Tietohallinto korjaa tarvittaessa tiedot 

lähdejärjestelmään. Oikeelliset tiedot vahvistetaan lopuksi vielä tietohallinnon toimesta. 

Liitteissä F, G ja H on kuvattu nykyiset tiedonkeruuprosessit koskien Tilastokeskuksen 

tutkintotiedonkeruuta, opiskelijatiedonkeruuta ja OKM:n tiedonkeruita.  

Tutkintotiedot 

Tilastokeskuksen keräämät valmistuneiden tutkintotiedot ja suoritukset toimitetaan 

liitteessä F olevan kaavion mukaisen prosessin kautta. OKM lähettää kirjeitse pyynnön 

tutkintotietojen keruusta Tietohallintoon tiedonkeruun yhteyshenkilölle. 

Tietohallinnossa poimitaan tutkintotiedot määriteltyjen poimintaehtojen perusteella 

opiskelijahallintojärjestelmän tietokannasta. Tiedot toimitetaan Tieteen tietotekniikan 

keskuksen (CSC) palvelimelle CSV-tiedostona. Tiedosto tarkistetaan CSC:n 

palvelimella tilastokeskuksen virheentarkistusohjelman mukaisesti ja palvelimelle 

muodostuu raportti teksti-tiedostona. Tietohallinto tarkistaa raportin. Jos raportissa 

ilmenee virheitä, korjaa Tietohallinto virheet lähdejärjestelmään eli Asioon. Tällöin 
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virheiden korjauksen jälkeen tehdään uusi tietojen poiminta ja lähetys CSC:lle. Tätä 

iteraatiota jatketaan kunnes tietojen siirtoraportti on virheetön tai olemassa olevat 

virheet ovat sellaisia, että eivät vaikuta tilastointiin. Tietohallinto vahvistaa 

sähköpostilla siirretyt tiedot oikeiksi Tilastokeskuksen yhteyshenkilölle. Tilastokeskus 

muokkaa tämän jälkeen tietoja tarvitsemiinsa raportteihin ja toimittaa OKM:lle sen 

pyytämät tiedot.  

Opiskelijamäärät 

Opiskelijamäärätiedot toimitetaan tilastokeskukselle liitteessä G määritellyn prosessin 

mukaisesti. Tilastokeskus lähettää kirjeitse pyynnön opiskelijamäärätietojen keruusta 

Tietohallintoon tiedonkeruun yhteyshenkilölle. Tietohallinnossa poimitaan 

opiskelijamäärätiedot määriteltyjen poimintaehtojen perusteella 

opiskelijahallintojärjestelmän tietokannasta. Poimitut tiedot lähetetään Excel-tiedostona 

opetusyksiköiden yhteyshenkilöille tarkistettaviksi. Opetusyksiköt tarkistavat ja 

korjaavat tiedot lähdejärjestelmään (Asioon) määräaikaan mennessä sekä ilmoittavat 

Tietohallintoon yhteyshenkilölle sähköpostilla tehdyistä korjauksista. Tietohallinnon 

yhteyshenkilö tarkistaa vielä lopuksi toimitettavat tiedot. Tietohallinto toimittaa 

pyydetyt tiedot CSV-tiedostolla Tilastokeskuksen palvelimelle. Tilastokeskus tarkistaa 

tiedoston oikeellisen muodon ja muodostaa palvelimelle siirtoraportin. Koontiraportti 

pdf-muodossa lähetetään myös Tietohallinnon yhteyshenkilölle sähköpostitse.  

Tietohallinto tarkistaa koontilistan ja CSC:n palvelimella olevan täydellisen virhelistan 

ja korjaa virheelliset tiedot lähdejärjestelmään. Virheiden korjauksen jälkeen poimitaan 

tiedot uudelleen lähdejärjestelmästä ja toimitetaan yksiköihin tarkistettaviksi. Tätä 

iteraatiota jatketaan niin kauan kunnes siirtoraportti on virheetön tai virheet ovat 

sellaisia, etteivät vaikuta tilastointiin. Tietohallinto hyväksyy siirtoraportin oikeelliseksi 

lähettämällä sähköpostiviestin Tilastokeskuksen yhteyshenkilölle. Tilastokeskus 

vahvistaa hyväksymisen ja muokkaa tämän jälkeen tietoja tarvitsemiinsa raportteihin ja 

toimittaa OKM:lle sen pyytämät tiedot. 

OKM-tiedonkeruut 

OKM:n tiedonkeruut koskevat VIRTA-tiedonkeruihin liittyen opintopistetiedonkeruuta, 

erikoistumisopintoihin hakeneita ja paikan vastaanottaneita opiskelijoita, avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijoita sekä opinnäytteitä. OKM kerää myös henkilöstöön, 

julkaisutietoihin ja toimipaikkoihin liittyviä tiedonkeruita. Liitteessä H esitetty OKM-

tiedonkeruuprosessi.   

OKM lähettää kirjeitse pyynnön tiedonkeruista Tietohallintoon tiedonkeruun 

yhteyshenkilölle.  Tietohallinnossa poimitaan tarvittavat tiedot määriteltyjen 

poimintaehtojen perusteella operatiivisistajärjestelmistä. Tietoja muokataan tarpeen 

mukaisesti, jonka jälkeen ne toimitetaan Excel-tiedostona opetusyksiköiden 

yhteyshenkilöille tarkistettaviksi. Opetusyksiköissä tiedot tarkistetaan ja korjataan 

tarvittaessa lähdejärjestelmiin määräaikaan mennessä.  Opetusyksiköiden 

yhteyshenkilöt ilmoittavat Tietohallintoon yhteyshenkilölle sähköpostilla tehdyistä 

korjauksista. Tietohallinnon yhteyshenkilö tarkistaa vielä lopuksi toimitettavat tiedot. 

Tietohallinto toimittaa pyydetyt tiedot CSV-tiedostolla OKM:n palvelimelle. OKM 

tarkistaa tiedoston oikeellisen muodon ja muodostaa palvelimelle siirtoraportin, joka on 

html-muodossa selaimella luettavissa. Tietohallinto tarkistaa siirtoraportin ja korjaa 

tarvittaessa tiedot lähdejärjestelmiin. Virheiden korjauksen jälkeen poimitaan tiedot 

uudelleen lähdejärjestelmistä ja toimitetaan opetusyksiköihin tarkistettaviksi. Tätä 

iteraatiota jatketaan niin kauan kunnes siirtoraportti on virheetön tai virheet ovat 
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sellaisia, etteivät vaikuta tilastointiin. Tietohallinto hyväksyy siirtoraportin html-sivun 

kautta.       

OKM-tiedonkeruut kerätään vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen-

tietovarantoon. Tiedonkeruun tiedot ovat korkeakoulujen yhteisen tietomallin mukaisia. 

Kerättäviä tietoja käytetään muun muassa ammattikorkeakoulun ohjauksessa ja opetus- 

ja kulttuuriministeriön raportoinnissa. (OKM, 2012.)  

5.2 Tutkimuksen tausta 

Jo ennen julkisen tietohallinnon ohjauksen lakia on ollut valtakunnallisia hankkeita, 

joilla on pyritty edistämään yhteentoimivuutta. Yksi merkittävä valtakunnallinen hanke 

on RAKETTI-hanke. ”RAKETTI (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto) 

on korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen hanke, jonka tavoitteena 

on korkeakoululaitoksen ohjauksessa ja vaikuttavuuden seuraamisessa sekä 

korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa tarvittavan tiedon sekä käytössä olevien IT-

ratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen kansallisella 

tasolla.” (CSC, 2013a.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeessa pyritään 

yhtenäistämään korkeakouluista kerättäviä tietoja, jotta voidaan paremmin vertailla ja 

seurata niitä. 

Vuonna 2003 tehtiin päätökset sähköisen asioinnin toteuttamisesta korkeakoulujen 

virtuaalihankkeessa. Sen jälkeen asiaa on edistetty strategiatyön, erilaisten työryhmien 

ja seminaarien kautta. Marraskuussa 2005 käynnistyi prosessissa merkittävä hanke, 

nimeltään ProAMK. ProAMK oli ARENE ry:n tietohallintohankkeen 

määrittelyprojekti, jossa olivat mukana ammattikorkeakoulut. Hankkeen raportissa 

todetaan, että eri korkeakoulujen opetus- ja opiskelijahallinnon tietojärjestelmien kautta 

ei saada riittävästi tukea ajantasaiseen raportointiin opiskelijan, opiskelijaryhmän, 

koulutusohjelman, koulutusalan tai ammattikorkeakoulun tasolla. (Arene, 2007a.) Tässä 

hankkeessa tavoitteena oli tarkemmin rajata ne palvelut, jotka sisältyvät tulevaan 

tietojärjestelmään ja myös kartoittaa nykytilanne sekä järjestelmien että prosessi- ja 

tietosisältöjen näkökulmasta. Hanke loppui keväällä 2007 ja heti sen jälkeen käynnistyi 

ProAMK:n hankkeen toinen vaihe. Hankkeen toisessa vaiheessa oli tarkoitus ratkaista 

ensimmäisen vaiheen esiin tuomat haasteet. Toinen vaihe kesti vuoden 2007 loppuun 

asti. Vuoden 2008 alusta oli tarkoitus käynnistää tuotantovaihe eli RAKETTI-hanke, 

johon osallistuivat myös yliopistot. (Arene, 2007b.) 

Vuoden 2008 kesällä käynnisti opetusministeriö korkeakoulujen yhteisen RAKETTI-

hankkeen. RAKETTI-hankekokonaisuuden ohjausryhmä koostui korkeakoulujen 

johdon, OKM:n sekä Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) edustajista, ja sen 

puheenjohtajana toimi johtaja Hannu Siren opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hankkeen 

rahoittivat OKM ja korkeakoulut yhdessä. (CSC, 2013a.) RAKETTI-hankkeella oli 

selkeä tavoite. Tavoitteisiin kuului kansallisella tasolla korkeakouluja koskevan tiedon 

sekä käytössä olevien IT-ratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden 

edistämistä. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, vaatii se OKM:ltä sekä korkeakoulujen 

johdolta ja tietohallinnolta entistä vahvempaa yhteistyötä. Yhteisiä tarpeita vastaavalle 

järjestelmälle luodaan ratkaisuja yhdistämällä selvityksiä, suunnitteilla ja käynnissä 

olevia kehittämishankkeita sekä käytössä olevia palveluja. (CSC, 2013a.) Tässä 

prosessissa yritetään samalla luoda yhtenäistä tietopohjaa ja työkaluja tiedolla 

johtamista ja viranomaisraportointia varten. Korkeakoulujen yhteistyö ja lisääntynyt 

liikkuvuus aiheuttaa sen, että entistä enemmän vaaditaan yhdenmukaisten tietojen 

siirtoa korkeakoulujen kesken. 
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RAKETTI-hanke koostuu erilaisista osa-hankkeista: 

– Raketti-KOKOA, jossa luodaan korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli, 

joka tukee korkeakoulun johdon ja tietohallinnon yhteistyötä erityisesti 

muutostilanteissa, kuten yliopistolain muutos tai korkeakoulujen yhdistymiset 

– Raketti-OPI, jossa painotetaan tietojen yhteismitallisuuden ja tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden tukemiseen sekä näitä edistävään korkeakoulujen väliseen 

yhteystyöhön 

– Raketti-TUTKI, jossa mahdollistetaan korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän 

hallinnollisen tiedon hyödyntämisen yhteismitallisessa muodossa 

– Raketti-XDW, jossa luodaan korkeakoulujen käyttöön yhteinen käsitemalli, jota 

käytetään pohjana valtakunnalliseen tietovarastoratkaisuun yhteismitallisen ja 

vertailukelpoisen raportointitiedon tuottamiseksi korkeakoululaitoksen toiminnasta   

– Raketti- VIRTA, jossa toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja 

viranomaistiedonkeruut, joissa huomioidaan Tilastokeskuksen ja opetus- ja 

kulttuuriministeriön opiskelijavalintoja varten kerättyjen tietojen hyödyntäminen 

(CSC, 2013b.) 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä osahankkeita ovat Raketti-XDW, Raketti-

VIRTA, Raketti-OPI ja Raketti-KOKOA. Raketti-KOKOA tukee korkeakoulujen omaa 

kokonaisarkkitehtuurityötä. Hankkeen tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, 

tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen ja niiden parempi 

hyödyntäminen tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä niin, että uudet 

järjestelmät ja palvelut voidaan suunnitella ja toteuttaa kokonaisuuteen sopiviksi. 

Raketti-KOKOA muodostuu koordinaatioryhmästä, joka koordinoi muiden RAKETTI-

osahankkeiden kokonaisarkkitehtuurityötä. (CSC, 2012b.) Raketti-OPIn tehtävänä on 

tukea yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta ja korkeakoulujen yhteistyötä. 

Raketti-OPI osahanke on toteuttanut viitearkkitehtuurin korkeakoulujen opiskelun ja 

opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon käyttöön. Viitearkkitehtuuri määrittää sitä, miten 

korkeakoulujen olisi järkevintä toteuttaa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden, 

hallinnon ja tietojärjestelmien kehittäminen sekä tietojen hallinta. Viitearkkitehtuuri ei 

kuitenkaan ota kantaa yksityiskohtaisiin suunnitelmiin tai toteutusteknologiaan. (CSC, 

2013c.)   

Raketti-XDW hanke on jo päättynyt. Hankkeessa toteutettiin ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen yhteinen käsitemalli, sekä käsitemalliin perustuva tietovarastopalvelu. 

Tavoitteena oli, että yhteinen käsitemalli johtaisi viranomaisraportoinnin 

yksinkertaistamiseen sekä luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottamiseen. Tietoja 

tuotetaan esimerkiksi opiskelijamääristä, opintosuoritteista, henkilöstöstä, 

tutkintomääristä, taloustilanteesta. (CSC, 2012d.) Käsitemallia ylläpidetään edelleen 

CSC:n toimesta. Hankkeessa työstetty käsitemalli1 (korkeakoulujen tietomalli) on 

kokonaisuudessa nähtävänä CSC:n nettisivulla. Myös käsitemalliin perustuvan 

tietovaraston luontiskriptit ovat vapaasti käytettävissä. Raketti-XDW:lla on 

osahankkeena erittäin keskeinen rooli koko RAKETTI-hankkeessa. Jos tavoite on, että 

jatkossa tuotetaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa, on yhtenäiset käsitteet ja 

yhtenäinen tietovarasto iso askel oikeaan suuntaan. Eri ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa on paljon erilaisia opiskelijatietohallintojärjestelmiä käytössä. Niissä 

olevien tietojen keskinäinen vertailu on käytännössä erittäin hankalaa. Yhteisellä 

käsitemallilla ja tietovarastolla saadaan kaikki tarvittavat tiedot oikeaan formaattiin ja 

                                                 

1 http://kasitemalli.csc.fi/ 
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varmistetaan, että tietyt tiedot varmasti löytyvät, jotta voidaan luotettavasti vertailla eri 

korkeakoulujen tietoja.  

Seuraava askel kohti RAKETTI-hankkeen tavoitteita saavutetaan valtakunnallisella 

tietovarannolla, jota Raketti-VIRTA hanke toteuttaa. Raketti-VIRTA perustuu 

korkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyviin lakimuutoksiin (HE 44/2012 vp). Tavoite 

on, että vuoden 2014 alusta lähtien yliopistojen ja korkeakoulujen haku- ja 

valintajärjestelmää uudistetaan. Yksi muutoksen osa koskee valtakunnallisen 

korkeakoulujen tietovarannon toteuttamista korkeakoulujen yhteishaun vaatimusten 

pohjalta. (Eduskunta, 2012.) Raketti-VIRTA hankkeen tavoite onkin ollut toteuttaa 

vuosien 2012 ja 2013 aikana korkeakoulujen yhteinen tietovaranto uuden lainsäädännön 

määräysten mukaisesti. Tavoitteena on ollut myös hyödyntää opiskelijavalintaa varten 

kerättyjä tietoja viranomaistiedonkeruissa. Tavoitteena on ollut, että tietovarannon 

tiedot ovat myös korkeakoulujen omassa käytössä. Korkeakouluille on asetettu uudessa 

lainsäädännössä tallennusvelvoite, jossa opiskelijoiden perustiedot, 

opiskeluoikeustiedot, tutkinnot sekä opintosuoritukset ja niiden arvosanat tallennetaan 

valtakunnalliseen tietovarantoon. Jokainen korkeakoulu vastaa itse omien tietojensa 

keräämisestä ja siirtämisestä valtakunnalliseen tietovarantoon. Tietovarannon 

tavoitteena on saada luotettavasti ja tehokkaasti korkeakoulujen rekistereissä oleva tieto 

valtakunnallisten ja korkeakoulujen omien palveluiden käyttöön henkilötietolain ja 

tietosuojan edellyttämissä rajoissa.  (CSC, 2012a.) 

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tietovarastointityön taustalla on edellä mainittu 

Raketti-hanke ja uuden lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietovarastointityötä 

aloitettiin Oamkissa syksyllä 2011 puoli vuotta kestäneellä pilottiprojektilla, jossa 

toteutettiin henkilöstön sekä opiskelijoiden perustietojen, opintojaksotietojen ja 

opiskelijoiden liikkuvuustietojen ETL-prosessi valtakunnallisen käsitemallin mukaiseen 

tietovarastoon. Tietovarastointityö jatkui toisella pilottiprojektilla keväällä 2012, jossa 

toteutettiin tietovaraston tietojen raportointia Oraclen Business Intelligence (OBIEE) 

työkaluja käyttäen. Näistä pilottiprojekteista kerättyjen tietojen ja kokemusten valossa 

Oamkissa aloitettiin syksyllä 2012 valtakunnalliseen tietovarantoon liittyvä 

tietovarastointiprojekti – VIRTA-tietointegraatio, jonka tarkoituksena on toteuttaa 

kokonaisarkkitehtuurin periaatteita noudattaen ETL-prosessi Raketti-VIRTA 

osahankkeen määräämien tietojen osalta sekä siirtää oikeelliset ja yhdenmukaiset 

Oamkin tietovarastoon kootut tiedot valtakunnalliseen tietovarantoon muun muassa 

valtakunnallisia palveluita ja viranomaistiedonkeruita varten.   
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6. Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen toteutus. Ensin on kerrottu toteutuksen 

määrittely- ja suunnitteluvaiheista. Sen jälkeen on paneuduttu toteutukseen. Toteutuksen 

jälkeen on kerrottu testauksesta. Lopuksi on kuvattu yhteenveto koko toteutuksesta.  

6.1 Alustava määrittely 

Tutkimuksen toteutus alkoi määrittelytyöllä ja tietokannan pystyttämisellä syyskuussa 

2012. Tietovaraston tietokanta toteutettiin Oraclen päälle ja tietokannan luontilauseet 

saatiin CSC:n ylläpitämän korkeakoulujen tietomallin nettisivuilta. Luontilauseet eivät 

sellaisenaan sopineet Oamkin käyttöön, koska luontilauseet oli tehty toimimaan 

Microsoftin SQL Serverille. Luontilauseita jouduttiin muokkaamaan Oraclelle sopivaksi 

ennen kuin taulujen luonti onnistui. Korkeakoulujen tietomalliin perustuvassa 

tietokannassa oli tauluja noin 350. Ensimmäinen tietovarastointiarkkitehtuuriluonnos 

(kuva 15) kuvattiin samoihin aikoihin ja se katselmoitiin ensin projektin 

ohjausryhmässä marraskuun alussa 2012 ja sen jälkeen Asio-konsortion kokouksessa. 

Arkkitehtuuriluonnos sisälsi sekä edustapalvelimen että lopullisen 

tietovarastopalvelimen. Lähdejärjestelmistä oli tarkoitus ETL-prosessin avulla 

työntömenetelmää käyttäen muokata tiedot korkeakoulujen tietomallin mukaiseen 

muotoon edustapalvelimelle. Tämän jälkeen tarkoitus oli siirtää oikeelliset tiedot 

Oamkin tietovarastoon ja muodostaa Virran määräämistä tiedoista XML-tiedosto 

CSC:lle toimittamista varten. 

 

Kuva 15. Virtatietointegraatio arkkitehtuuriluonnos. 

Liitteessä A on kuvattu tarkemmin ensimmäinen versio VIRTA-tietointegraation 

tietovirroista. Kaaviossa tiedot haetaan Asio-opiskelijahallintojärjestelmästä 

muokattavaksi, tarkastettavaksi ja muunneltavaksi tietomallin mukaiseen muotoon. 

Tiedot siirretään poiminnan jälkeen edustapalvelimelle. Tiedon siirroista muodostuu 

siirtoloki, joka tarkastetaan erillisen tarkistuskäyttöliittymän kautta jokaisen siirron 

jälkeen. Virheelliset siirrot tarkastetaan ja korjataan lähdejärjestelmään, jonka jälkeen 

korjatut tiedot siirretään uudelleen käyttöliittymän kautta. Tarkastetut ja oikeelliseksi 

merkatut tiedot siirretään Oamkin tietovarastoon. Myös tästä siirrosta jää lokimerkinnät. 

Siirron jälkeen muodostetaan XML-tiedosto, joka toimitetaan CSC:lle. 

Arkkitehtuuriluonnos hyväksyttiin ohjausryhmässä, mutta Asio-konsortion kokouksessa 

siihen tuli muutoksia. Muutokset johtuivat siitä, että VIRTA-tietointegraatio oli 

tarkoitus ottaa käyttöön myös muissa Asio-ammattikorkeakouluissa (Asio-amk), joilla 

oli tarkoitus käyttää muutakin kuin Oraclen tuotteita tietovaraston toteuttamisessa. 
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Kuvassa 16 on esitetty arkkitehtuurikuvaus VIRTA-tietointegraatiosta muutoksen 

jälkeen.   

 

 

 

 

 

Kuva 16. VIRTA-tietointegraatio arkkitehtuuri. 

Arkkitehtuurista poistettiin lopullinen tietovarasto ja XML-tiedoston luonti siirrettiin 

toteutettavaksi Edusta-palvelimen tiedoista. Lisäksi tietojen siirtotapaa täsmennettiin. 

Tämä tehtiin siitä syystä, että lopullisen tietovaraston toteutusteknologioilla ei olisi 

vaikutusta VIRTA-tietointegraatioon ja VIRRAn määräämien tietojen ulos saamiseen 

lähdejärjestelmästä. Liitteessä B on kuvattu tarkempi tietovirtakaavio hyväksytystä 

arkkitehtuuriratkaisusta. Tietovirtakaaviosta poistettiin lopulliseen tietovarastoon 

linkitykset. Lisäksi tietojen oikeellisuusmerkintöjä ei tehdä tarkistuskäyttöliittymässä, 

vaan kaikki virheettömästi siirtyneet tiedot otetaan mukaan XML-tiedostoon.   

6.2 Toteutuksen aikataulu 

ETL-työkalun suunnittelu ja toteutusjärjestys määräytyivät VIRRAn määräämistä 

tiedoista, joita olivat opiskelijoiden perustiedot, opinto-oikeudet, läsnä- ja 

poissaolotiedot sekä opintosuoritukset ja arvosanat sekä tutkinnot. Toteutuksen 

aikataulutus (liite C) tehtiin sen perusteella, että XML-tiedosto VIRRAn määräämistä 

tiedoista saataisiin muodostettua ennen kesää 2013. Projekti jaettiin viiteen vaiheeseen, 

joiden edistymistä seurattiin viikoittaisilla projektipalavereilla. Palavereihin pyydettiin 

aina tarvittaessa asiantuntijoita mukaan keskustelemaan esillä olevista ongelmista. 

Lisäksi noin kolmen kuukauden välein ohjausryhmälle tiedotettiin projektin 

edistymisestä ja valtakunnallisella tasolla VIRTA-tietointegraation edistymisestä 

raportoitiin VIRTA-yhteyshenkilöiden kuukausittaisessa kokouksessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa tarkoitus oli toteuttaa ETL-työkalu opiskelijoiden perustietojen, 

opintojaksotietojen ja koulutusohjelmatietojen siirtämistä varten. Ensimmäisen vaiheen 

kestoksi suunniteltiin marras- ja joulukuuta 2012. Toisessa vaiheessa tarkoituksena oli 

toteuttaa ETL-työkalu opinto-oikeuksien ja läsnäolotietojen siirrosta. Toisen vaiheen 

kestoksi arvioitiin tammi- ja helmikuu 2013. Kolmannessa vaiheessa tarkoituksena oli 

toteuttaa opiskelijoiden opintosuoritusten, arvosanojen ja tutkintojen siirto. Lisäksi 

tarkoituksena oli linkittää yhteen aiemmin toteutetut siirtoproseduurit ja tuottaa näistä 

XML-tiedosto. Tähän vaiheeseen varattiin aikaa maaliskuusta toukokuuhun 2013. 

Neljännessä vaiheessa tarkoituksena oli ETL-työkalun käyttöönottotestaus. 

Käyttöönottotestaus sisälsi tietojen siirtoajojen testauksen, tietojen oikeellisuuksien 

tarkastukset sekä virheiden tarkistuskäyttöliittymän testikäytön niin yksiköiden 

opintotoimistojen kuin tietohallinnonkin osalta. Neljännen vaiheen toteutukseen 

varattiin aikaa syys- ja lokakuu 2013. Kesä- ja heinäkuulle ei aikataulutettu mitään 

kesälomien vuoksi. Viimeisessä vaiheessa oli tarkoitus toteuttaa historiatietojen vienti. 

Historiatiedoilla tarkoitettiin lähdejärjestelmän arkistotauluihin siirrettyjä tietoja sekä 

nykyisen lähdejärjestelmän ulkopuolisia vanhempia tietoja, joita ei ollut saatavilla kuin 
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paperisessa muodossa. Viimeisen vaiheen kestoksi varattiin aikaa tammikuusta 

maaliskuuhun 2014.  

 

Jokainen suunnitteluvaihe alkoi korkeakoulujen tietomallin tutkimisella ja 

lähdejärjestelmien tietojen linkittämisellä oikeisiin tauluihin ja kenttiin. Tietomallin 

tulkintaan pyydettiin neuvoa CSC:ltä ja valtakunnallisessa VIRTA-yhteyshenkilöiden 

kokouksessa asioita myös käsiteltiin. Lisäksi CSC järjesti VIRTA-tietointegraatiota 

koskevan tilaisuuden Oamkissa, jossa keskusteltiin siirtoihin liittyvistä kysymyksiä 

herättävistä asioista. Haasteena olivat korkeakoulujen eri käsitteet ja niiden merkitykset. 

Esimerkkinä yhdestä keskustelua aiheuttaneesta käsitteestä on ’opinto-oikeus’. ’Opinto-

oikeus’ käsitteestä käytettiin myös nimitystä ’opiskeluoikeus’. Käsitteestä päästiin 

kuitenkin valtakunnallisella tasolla yhteisymmärrykseen ja päädyttiin ’opiskeluoikeus’ 

käsitteeseen.  

 

Tietojen linkittämistä varten toteutettiin Excel-taulukko, jonne oli merkitty kaikki Virta-

tietointegraation tarvitsemat tiedot. Tiedosto lähetettiin muille Asio-

ammattikorkeakouluille (Asio-amkeille) täydennettäväksi. Huhtikuussa Kajaanissa 

järjestetyillä Asio-päivillä Asio-ammattikorkeakoulujen tietoja verrattiin keskenään ja 

linkityksistä keskusteltiin. Joitakin linkityseroavaisuuksia löytyi, vaikka kaikilla oli 

käytössä sama lähdejärjestelmä. Tämä johtui siitä syystä, että kirjauskäytänteet Asio-

ammattikorkeakoulujen välillä vaihtelivat. Linkityksiä muokattiin ja tarkennettiin 

tarvittavilla ehdoilla ja rajauksilla. Alustavista linkityksistä toteutettiin lisäksi taulukko, 

jossa esitettiin tietovaraston taulut ja niiden pakolliset kenttien linkitykset, jotta 

toteutusvaiheessa voitiin helpommin hahmottaa, mitä tietoja ja tauluja tarvittiin 

siirtoihin. Lähdejärjestelmän tietojen linkityksiä jouduttiin muuttamaan vielä 

toteutusvaiheessa tietomallin muuttuessa ja tarkentuessa. Toisena suurena haasteena 

tietojen linkittämisvaiheessa oli tietomallin muuttuminen.  Ennen kuin ETL-työkalut 

saatiin toteutettua, jouduttiin päivittämään tietokannan tauluja muuttuneen käsitemallin 

mukaisesti kaksi kertaa kevään 2013 aikana. Muutoksilla oli vaikutuksia 

siirtoproseduureihin. Taulujen linkityksiä jouduttiin lisäämään sekä muuttamaan 

kenttien tietosisältöjä.  

6.3 Toteutus 

Ennen ensimmäisten siirtoproseduurien toteutusta lisättiin tietokantaan pohjatietoja ja 

koodistoja. Lisättäviä tietoja olivat muun muassa kielet, maat, kunnat, postinumerot, 

oppilaitokset, arvosana-asteikot sekä muita koodistoja VIRTA-tietoihin liittyen. 

Haasteena pohjatietojen ja koodistojen laitossa oli, että koodistoja piti etsiä eri 

paikoista, sillä CSC ei ollut vielä tässä vaiheessa koonnut tarvittavia koodistoja yhteen 

paikkaan. Toisena haasteena koodistojen lisäämisessä oli se, että tietomallissa ei ollut 

vielä päätetty, mitä koodistoja kaikissa kerättävissä tiedoissa käytetään. Puuttuviin 

koodistoihin lisättiin lähdejärjestelmän koodistoja. VIRTA-siirtojen kannalta tärkeimpiä 

koodistoja päivitettiin myöhemmässä vaiheessa oikeiksi, kun tietomallin koodistot 

päätettiin valtakunnallisella tasolla. Toteutusvaihe jaettiin viiteen vaiheeseen. 

Suunnitellut ja toteutuneet vaiheet on kuvattu kuvassa 17. 

 

I vaihe 

 

Ensimmäinen toteutusvaihe aloitettiin aikataulun mukaisesti ja se sisälsi opiskelijoiden 

perustietojen, opintojaksotietojen ja koulutusohjelmatietojen ETL-proseduurien 

toteuttamisen. Opiskelijoiden perustietojen osalta rajattiin ensimmäisessä vaiheessa 

opiskelijoiden poiminta aktiivisiin ja läsnäoleviin opiskelijoihin. Tässä vaiheessa 
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siirrettiin noin 8000 opiskelijan tietoja. Opintojaksojen osalta siirrettiin kaikki 

opintojaksot. Ensin poimittiin ammatillisen opettajakorkeakoulun (amok) osalta 

opintojaksojen toteutustiedot erillisestä amokin ilmoittautumisjärjestelmästä ja muiden 

opetusyksiköiden osalta poimittiin opintojaksojen tiedot Asiosta. Amokin osalta 

todettiin myöhemmin, että kaikki toteutuneet opintojaksojen toteutustiedot siirretään 

Asioon, joten poimintaa muutettiin niin, että myös amokin osalta tiedot poimittiin 

suoraan Asiosta. Koulutusohjelmatietojen siirrossa siirrettiin kaikki tutkintoon johtavat 

koulutusohjelmat. Myöhemmin toisessa vaiheessa lisättiin myös erikoistumisopinnot ja 

avoimen koulutukset sekä lajiteltiin koulutukset nuorten ja aikuisten koulutuksiin, jotta 

opinto-oikeudet saatiin linkitettyä oikein.  

 

 
Kuva 17. Suunnitellut ja toteutuneet vaiheet. 

 

Ensimmäisen vaiheen ETL-proseduurien toteutuksessa haasteita aiheuttivat 

suurimmaksi osaksi lähdetietojen puutteelliset merkinnät, jotka johtuivat siitä, että 

lähdejärjestelmä sallii esimerkiksi henkilötunnuksen syöttämisen missä muodossa 

tahansa, tai henkilötunnus voi puuttua kokonaan. Eniten puutteellisia tietoja 

opiskelijoiden perustietojen siirrossa oli kotikunnissa, kansalaisuuksissa ja 

henkilötunnuksissa. Tietoja korjattiin lähdejärjestelmään massa-ajoilla ja osittain myös 

manuaalisesti. Opintojaksojen ja toteutuksien osalta suurin osa virheistä koski 

opintojaksojen tai toteutusten duplikaattitietoja. Samasta toteutuksesta saattoi olla neljää 

tai viittä täysin samaa tai eri versiota. Duplikaattivirheet johtuivat siitä, että 

lähdejärjestelmä hyväksyy samalle opintojaksokoodille ja toteutuskoodille useita 

ilmentymiä. Tietoja korjattiin manuaalisesti lähdejärjestelmään, poistamalla 

ylimääräisiä toteutuksia. Lisäksi kaikkiin opintojaksotietoihin ei ollut liitetty koulutusta 

järjestävää opetusyksikköä. Opetusyksikkötieto jouduttiin tällaisissa tapauksissa 

päättelemään opintojaksokoodin perusteella erillisen aputaulun avulla. 

Koulutusohjelmien siirrossa eniten päänvaivaa aiheuttivat koulutuksen sisältötiedot. 

Koulutuksen sisältötietojen linkitykset eivät olleet tarpeeksi hyvin selvillä, ja tästä 

syystä koulutuksen sisältötietoja ei viety aluksi tarpeeksi tarkalla tasolla. Toisessa 

vaiheessa jouduttiin tarkentamaan koulutusohjelmien vientiä.  

 

Koulutusohjelmatietojen siirtoon liittyi VIRTA-tietojen vaatimien uusien 

kuusinumeroisten tutkintokoodien lisääminen lähdejärjestelmään. Tilastokeskus toimitti 

sähköpostilla Excel-listauksen uusista kuusinumeroisista tutkintokoodeista 

koulutusohjelmittain. Koulutusohjelma ja tutkintotietoja varten toteutettiin Tutkinto-

taulu, jonne tiedot vietiin Excelistä. Lähdejärjestelmään lisättiin massa-ajoilla Tutkinto-

taulua hyväksikäyttäen opiskelijoille kuusinumeroiset tutkintokoodit ja 
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lähdejärjestelmän Parametri-tauluun lisättiin myös kuusinumeroiset tutkintokoodit 

koulutusohjelmille. Muutama ongelmallinen tilanne tuli esille, kun samasta 

koulutuksesta valmistui kahdelle eri tutkintokoodille. Päätettiin, että lähdejärjestelmän 

Parametri-tauluun voitiin lisätä toinen rivi samalle koulutusohjelmalle eri 

tutkintokoodilla aiheuttamatta haittaa lähdejärjestelmän toimintaan. Toinen ongelma, 

joka tutkintokoodien kanssa ilmeni, oli se, että joitakin vanhoja koulutusohjelmien 

tutkintokoodeja ei Excelistä löytynyt. Tilastokeskukselta pyydettiin puuttuvia 

tutkintokoodeja ja täydennetty Excel-listaus toimitettiin sähköpostilla. Uusi aputaulu 

tehtiin toimitettuja tietoja varten, koska sarakkeissa oli eroavaisuuksia aiempaan 

tiedostoon verrattuna. Puuttuvat tutkintokoodit saatiin ajettua uuden aputaulun avulla 

opiskelijoille.  

 

II vaihe 

 

Toinen toteutusvaihe aloitettiin aikataulun mukaisesti helmikuussa 2013 (ks. kuva 17). 

Vaihe sisälsi läsnäolo- ja poissaolotietojen sekä opinto-oikeustietojen ETL-proseduurien 

toteutukset. Läsnä- ja poissaolotiedoissa poimittiin opiskelijoiden perustietojen siirrossa 

viedyt opiskelijat ja heidän kaikki läsnä- ja poissaolotietonsa. Läsnäolo- ja 

poissaolotietojen siirroissa haasteita aiheuttivat lähdejärjestelmän puutteelliset 

merkinnät. Korkeakoulujen tietomallissa ja VIRTA-hankkeen määräämissä tiedoissa 

läsnäolojen ja poissaolojen syyt olivat tarkemmalla tasolla merkittynä kuin 

lähdejärjestelmässä. Lähdejärjestelmässä tarkempi tieto saattoi olla vain tekstikentässä, 

josta sitä ei varmuudella saatu poimittua oikein. Esimerkkinä tästä ovat armeijassa tai 

äitiyslomalla olevat opiskelijat, joilla opiskeluaika ei lyhene poissaolojen takia. Erillistä 

koodia edellä mainituille ei ollut merkitty Asioon. Nämä oli kuitenkin saatava 

menemään valtakunnalliseen tietovarantoon oikeilla koodeilla. Toisena haasteena 

läsnäolo- ja poissaolotietojen ETL-proseduurin toteuttamisessa oli opinto-oikeustietojen 

siirron viivästyminen. Läsnäoloista oli linkitys opinto-oikeuksiin ja opinto-oikeuksien 

puuttuminen haittasi läsnäolotietojen siirtämistä.  

 

Opinto-oikeustietoja päästiin toteuttamaan vasta helmikuun loppupuolella muiden 

kiireiden vuoksi. Lisäksi opinto-oikeuksiin liittyi paljon muita tauluja ja koodistoja, 

joita piti lisätä tietokantaan ennen kuin varsinaisia opinto-oikeuksia päästiin lisäämään. 

Opinto-oikeuteen liittyi opiskelijoiden luokkatunnusten linkittäminen, joka aiheutti 

ylimääräistä työtä. Kaikkia luokkatunnuksia ei ollut laitettu lähdejärjestelmän 

Luokkatunnus-tauluun, sillä opiskelijoiden luokkatunnuksia oli muutettu suoraan heidän 

opintokorteillensa. Lähdejärjestelmään jouduttiin tekemään korjausajoja, jotta kaikki 

puuttuvat luokkatunnukset saatiin lisättyä Edusta-palvelimelle. Lisäksi ongelmia 

aiheuttivat avoimen ammattikorkeakoulun (avoin amk) opiskelijat, joiden tiedot olivat 

muita opiskelijoita puutteellisempia. Avoimen amkin opiskelijoita päätettiin käsitellä eri 

tavalla, koska heiltä ei viranomaistiedonkeruussa kerätä kaikkia samoja tietoja kuin 

tutkinto-opiskelijoista.  Lisäksi päätettiin, että tietojen siirroissa käytettiin jatkossa 

päivittämistoimintoa, sillä taulujen linkityksiä oli niin paljon, että olisi ollut mahdotonta 

aina poistaa kaikki aiemmat tiedot ennen uusien tietojen siirtämistä.  

 

III vaihe 

 

Kolmannen vaiheen aloitus viivästyi resurssipulan vuoksi (ks. kuva 17). Kolmannen 

vaiheen ETL-proseduurien toteutus päästiin aloittamaan vasta huhtikuussa 2013. Vaihe 

sisälsi opintosuoritusten ja tutkintotietojen sekä opintojaksorakenteiden ETL-

proseduurien toteuttamisen. XML-tiedostojen toteuttaminen siirretyistä tiedoista 

aloitettiin jo maaliskuussa. Toisessa vaiheessa alkanut opinto-oikeustietojen siirtojen 
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toteutus jatkui vielä huhtikuun loppuun asti. Opintosuoritusten siirroissa askarruttivat 

’opintojen sisältyvyys’ käsite sekä ’koulutusmoduuli’ id. ’Koulutusmoduuli’ id oli 

pakollinen tieto, mutta id:n muodosta ei oltu varmoja. Korkeakoulujen tietomallissa ei 

tätä käsitettä ollut kovin tarkkaan määritelty. Se oli kahdella eri tasolla (opinto-

oikeuksissa sekä opintosuorituksissa) käytössä tietomallissa. Käsitteeseen kysyttiin 

tarkennusta CSC:ltä ja vastauksena oli, että korkeakoulu itse päättää mikä id on, mutta 

sen on hyvä kuvata suoritettavaa koulutuskokonaisuutta tai opinto-oikeutta 

(sähköpostiviesti 17.4.2013). Koulutusmoduulitunnisteeksi päätettiin laittaa 

opintosuorituksiin suoritettavan opintojakson koodi ja opinto-oikeuksiin yhdistelmä 

korkeakoulutunnisteesta, opiskelijan luokkatunnuksesta ja kuusinumeroisesta 

tutkintokoodista. Opintosuorituksista oli myös suora linkitys opintojaksojen 

toteutuksiin, joten koulutusmoduulitunniste oli päällekkäinen tieto linkitetyn tiedon 

kanssa. Toisessa vaiheessa alkanut opinto-oikeuksien ETL-proseduuri saatiin toteutettua 

opiskelijoiden liikkuvuustietoja lukuun ottamatta huhtikuun puoleen väliin mennessä. 

Opiskelijoiden liikkuvuustiedot saatiin toteutettua toukokuun alussa, jolloin opinto-

oikeustiedot olivat viimein valmiit. Opiskelijoiden liikkuvuustietojen siirroissa 

hidastivat puutteelliset partnerioppilaitosten sopimustiedot sekä 

duplikaattiliikkuvuuskirjaukset. 

 

Opintosuorituksissa askarrutti ’sisältyvyys’ käsite. Mietittiin, tarkoitetaanko tällä 

osasuorituksia vai opintokokonaisuuksia, sillä opintosuoritus-taulussa oli myös erikseen 

kenttä osasuoritus. Asiasta kysyttiin CSC:n asiantuntijoilta (sähköpostiviesti 17.4.2013) 

ja vastaukseksi saatiin, että sisältyvyys-taulun kautta voidaan linkittää osasuorituksia. 

Korkeakoulu sai itse päättää kumpaa tapaa käyttää. Päätettiin linkittää sisältyvyys-

taulun kautta osasuoritukset. Toinen osasuorituksia koskeva ongelma oli yksilöivän id:n 

puuttuminen lähdejärjestelmästä. Osasuorituksia varten jouduttiin lähdejärjestelmään 

ajamaan uusi juokseva id, jotta osasuoritukset saatiin yksilöityä. Suorituksiin liittyi 

myös suorituksen arvioija tieto. Suorituksen arvioijia varten jouduttiin siirtämään 

Edusta-palvelimelle myös opettajien tietoja. Opettajien tiedot olivat Asiossa 

puutteellisia (muun muassa henkilötunnuksia puuttui) ja päätettiin, että Oamkin 

kohdalla opettajien tietoja siirretään henkilöstörekisteristä, jossa sijaitsee 

henkilöstötietojen masterdata. Muiden Asio-ammattikorkeakoulujen kohdalla opettajien 

tietoja siirrettiin vain Asiosta, sillä muiden Asio-ammattikorkeakoulujen henkilöstön 

tiedot olivat paremmin merkittynä Asioon kuin Oamkilla. Opintosuoritusten siirtoa 

hidasti se, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettujen opintojen toteutustietojen 

siirroissa havaittiin puutteita, joita jouduttiin korjaamaan. Lisäksi opintosuoritusajojen 

testaaminen oli hidasta suuren tietomäärän vuoksi.   

 

XML-tiedostojen tekeminen aloitettiin opiskelijoiden perustiedoista. Tiedostoa tehdessä 

huomattiin, että perustietoihin tarvitaan opinto-oikeustiedoissa olevaa 

kirjoihintulopäivää. Muuten perustiedot saatiin muodostettua jo siirretyistä tiedoista. 

Kirjoihintulopäivää jouduttiin odottamaan kunnes opinto-oikeudet saatiin siirrettyä 

onnistuneesti. Toinen askarruttava tieto opiskelijoiden perustietojen XML-tiedostossa 

oli opiskelija-avain. Opiskelija-avain päätettiin muodostaa lähdejärjestelmän 

opiskelijatunnisteen ja korkeakoulutunnisteen avulla, jolloin opiskelija-avain oli 

yksilöllinen. XML-tiedostoja tehtiin tässä vaiheessa myös läsnäolo- ja 

poissaolotiedoista. Tietojen linkittämisessä huomattiin, että läsnäolotietoihin ei viedä 

ilmoittautumispäivämäärää, koska se ei ollut pakollinen kenttä tietokannassa, mutta se 

oli pakollinen tieto XML-tiedostossa. Läsnäolo- ja poissaolosiirtoa korjattiin tämän 

tiedon osalta, jotta XML-tiedostoon saatiin kaikki tarpeelliset tiedot mukaan. Lisäksi 

XML-tiedostoja yritettiin validoida ensimmäisen kerran CSC:n validaattorilla, mutta 

eteen tuli ongelma henkilötunnusten kanssa. Opiskelijalla tuli olla henkilötunnus tai 
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syntymäpäivä. Syntymäpäivä tuli olla muodossa ppkkvv-. Ilman viivaa validointi ei 

hyväksynyt syntymäpäivää. 

     

VIRTA-tietointegraatio toteutettiin kaikille Asio-ammattikorkeakouluille sopivaksi ja 

siitä syystä osallistuttiin Kajaanissa järjestettäville Asio-päiville huhtikuun lopulla. 

Siellä keskusteltiin tietojen linkityksiin liittyvistä eroavaisuuksista eri Asio-

ammattikorkeakoulujen välillä. Eroavaisuuksia löytyi koodistoista sekä 

kenttälinkityksistä. Eroavaisuuksien vuoksi päätettiin toteuttaa muuntotauluja 

koodistoille sekä koodissa erotella korkeakoulujen eroavaisuuksia tietojen poimintojen 

suhteen. Nämä eroavaisuudet eri korkeakoulujen välillä aiheuttivat hieman ylimääräistä 

työtä, joka hidasti toteutusaikataulua.  

 

Toukokuussa aloitettiin myös tarkistuskäyttöliittymän toteutus. Tarkistuskäyttöliittymän 

avulla oli tarkoitus tarkastella ja korjata siirtoajoissa tulleita lokitauluun merkittyjä 

virheitä. Tarkistuskäyttöliittymästä oli linkitys suoraan lähdejärjestelmään, jotta 

virheiden korjaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Käyttöliittymään oli kahdet 

eritasoiset oikeudet: ylläpito ja opintotoimiston oikeudet. Opintotoimiston oikeuksilla 

näytettiin opetusyksiköittäin virheet, jotka olivat opintotoimiston korjattavissa. Ylläpito-

oikeuksilla näytettiin kaikki siirtovirheet eli myös sellaiset, joiden korjaamiseen 

tarvittiin koodin muokkaamista.  

 

IV vaihe 

 

Neljäs vaihe aloitettiin aikataulun mukaisesti syyskuussa 2013. Vaihe sisälsi 

siirtoproseduurien testausajoja ja tarkistuskäyttöliittymän testikäyttöä. Testikäyttöön 

osallistui käyttäjiä molemmista käyttöoikeustasoista. Ennen kesää toimitettiin toteutetut 

ETL-proseduurit myös muiden Asio-ammattikorkeakoulujen käyttöön testikäyttöä 

varten. Tarkistuskäyttöliittymän testikäytössä tuli esille toiveita toiminnallisuuksien 

suhteen. Muun muassa automaattisia viestejä haluttiin järjestelmän lähettävän 

korjattavaksi tulevista tiedoista. Toteutetuista ETL-proseduureista muodostettiin 

erillinen ajo-proseduuri, jonne toteutetut siirtoproseduurit laitettiin oikeaan 

ajojärjestykseen. Siirtoajojen testauksessa saatiin hyviä tuloksia ja päätettiin lisätä 

siirrettävien opiskelijatietojen määrää valmistuneisiin ja keskeyttäneisiin opiskelijoihin. 

Tällöin siirrettäviä opiskelijoiden perustietoja oli noin 35 000. Siirtoajoja testatessa 

näillä uusilla poiminnoilla tuli eteen paljon uusia virheitä. Virheet johtuivat 

puutteellisista merkinnöistä, joita vanhoissa tiedoissa oli paljon. Lisäksi uutena 

ongelmana tulivat siirto-opiskelijoiden tunnistaminen ja koulutusohjelmaa vaihtaneiden 

opiskelijoiden tuplaopintokortit ja -kirjaukset. 

 

XML-tiedostojen toteutus suunniteltiin saatavaksi valmiiksi ennen kesää, mutta koska 

ETL-proseduurien toteutus viivästyi, viivästyi myös XML-tiedostojen toteutus. XML-

tiedostojen toteutusta jatkettiin syyskuussa. XML-tiedostojen validoinnissa virheitä 

esiintyi kuitenkin enää opintosuorituksissa. CSC:lle otettiin yhteyttä, jotta saatiin luotua 

testiyhteys CSC:n palvelimelle XML-tiedostojen siirtoa varten. Tarkoituksena oli testata 

XML-tiedoston sisältämien tietojen oikeellinen muoto. Testeissä tuli esille muutamia 

virheellisiä tietoja, kuten esimerkiksi opintosuorituksen laajuus ei saanut olla tyhjä tai 

suorituksen päivämäärä ei saanut puuttua. Myös muutamia puutteita ilmeni, jotka eivät 

kuitenkaan estäneet tietojen siirtämistä valtakunnalliseen tietovarantoon. Puutteita on 

esitetty kuvassa 18 näkyvässä latausraportissa. Osa puutteista johtui siitä, että 

opiskelijoiden perustiedot olivat menneet kantaan, mutta sen jälkeisissä siirroissa oli 

tullut virheitä, joita ei ollut vielä korjattu ennen XML-tiedoston muodostamista. Jotkut 
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puutteet olivat sellaisia tietoja, joita ei ollut huomattu lisätä XML-tiedostoon, kuten 

esimerkiksi tutkintojen koulutuskoodi. 

 

 
 

Kuva18. XML-tiedoston latausraportti.  

 

 

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon aikataulun mukaisesti CSC:lle saatiin 

toimitettua lokakuun 2013 loppuun mennessä XML-tiedosto suurimmasta osasta 

Oamkin opiskelijatietoja. Osa korkeakouluista ei saanut tietoja toimitettua, joten 

aikataulua jatkettiin maaliskuuhun 2014 saakka, jolloin viimeistään tuli olla ajastettu 

tietojen siirto valtakunnalliseen tietovarantoon käytössä. Oamkin testaussiirtoja 

jatkettiin marraskuusta 2013 helmikuuhun 2014, sillä jokaisessa ajossa tuli esille jotain 

pieniä muutoksia, joita sitten taas testattiin seuraavissa ajoissa. Lisäksi tietojen 

oikeellisuutta tutkittiin vertailemalla tietovarannosta ajettuja tilastoja vuoden 2013 

viranomaistiedonkeruista viranomaisille raportoituihin tietoihin. Vertailuna käytettiin 

eri vuosien tutkintotietoja, opiskelijamääriä, ammatillisen opettajakorkeakoulun 

tiedonkeruita sekä 55 opintopisteen tiedonkeruuta. Vertailujen seurauksena esille nousi 

ongelmia muun muassa tuplaopintokorttien omaavien opiskelijoiden tiedoissa. Tietojen 

poimintoja jouduttiin muuttamaan, jotta tiedot saatiin menemään oikein tietovarastoon. 

Tietomäärien kasvaessa siirrot hidastuivat huomattavasti. Ajoja pilkottiin usealle yölle, 

mutta siltikin ajot kestivät turhan kauan. Siirtoajojen hitaudesta johtuen, tietovarastoon 

lisättiin indeksejä, jotka nopeuttivat ajoja huomattavasti.   

 

V vaihe  

 

Viides vaihe aloitettiin aikataulun mukaisesti tammikuussa 2014, vaikka neljäs vaihe oli 

vielä osittain kesken. Vaihe sisälsi arkistoitujen opiskelijatietojen siirtämisen 

tietovarastoon. Aikataulullisista syistä viides vaihe jätettiin kuitenkin tutkimuksen 

ulkopuolelle.  
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6.4 Toteutuksen yhteenveto 

VIRTA-tietointegraation toteutus sisälsi määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja 

käyttöönottotestausvaiheet, joiden iteraatioita on esitetty kuvassa 19. Määrittelyvaihe 

piti sisällään tietovarastoarkkitehtuurin suunnittelun ja katselmoinnin. Lisäksi 

määrittelyvaiheessa selvitettiin organisaation tarpeet ja vaatimukset tietovarastolle ja 

VIRTA-tietointegraatiolle. Suunnitteluvaihe sisälsi tietojen linkityksen käsitemalliin ja 

ETL-proseduurien toteutusjärjestyksen ja aikataulutuksen. Tietojen linkityksiä 

katselmoitiin ohjausryhmässä, valtakunnallisen VIRTA-yhteyshenkilöiden kokouksissa 

sekä Asio-ammattikorkeakoulujen kesken. Katselmointien tuloksena linkityksiä 

muutettiin.  Toteutusvaihe sisälsi ETL-proseduurien koodauksen ja testauksen. Toteutus 

jaettiin viiteen vaiheeseen, joista jokainen vaihe sisälsi suunnittelun ja toteutuksen. 

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa toteutettiin opiskelijoiden perustietojen, 

opintojaksotietojen sekä koulutusohjelmatietojen siirtoproseduurit.  

 

Kuva 19. Yhteenveto toteutuksesta. 

Toinen toteutusvaihe sisälsi opinto-oikeus sekä läsnä- ja poissaolotietojen ETL-

proseduurien toteutuksen. Kolmas toteutusvaihe sisälsi opintosuoritusten, arvosanojen 

ja tutkintojen sekä opintojaksorakenteiden siirtoproseduurien toteutuksen. Neljäs vaihe 

oli käyttöönottotestaus, jossa testattiin virheiden tarkistuskäyttöliittymän toimintaa sekä 

siirtoajojen toimivuutta. Testien tuloksena ETL-proseduureja muokattiin ja virheitä 

korjattiin sekä tarkistuskäyttöliittymän toimintaa parannettiin. Toteutusvaiheiden 

edetessä jouduttiin usein palaamaan jo toteutettuihin siirtoproseduureihin ja 

muokkaamaan niitä. Neljännessä vaiheessa tutkittiin lisäksi tietojen oikeellisuutta 

vertailemalla tietovarannosta ajettuja tilastotietoja aiemmin raportoituihin 

tilastotietoihin. Vertailujen seurauksena poimintoja muutettiin ja tietoja testattiin ja 

verrattiin aina uudelleen niin kauan, että tuloksiin oltiin tyytyväisiä. Viides vaihe 

jätettiin aikataulullisista syistä tutkimuksen ulkopuolelle. 
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7. Arviointi 

Tässä luvussa on kuvattu tutkimuksen arviointia Hevnerin et al. (2004) määrittämien 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen ohjenuorien mukaisesti. Luku on jaoteltu 

ohjenuorien mukaisesti. Ensin käsitellään artifaktan rakentamista, artifaktaa ongelman 

ratkaisijana ja artifaktan arviointia. Sen jälkeen käsitellään tutkimuksen hyödyllisyyttä, 

kurinalaisuutta, ratkaisujen etsintäprosessia ja lopuksi tutkimustuloksista viestimistä.  

Artifaktan rakentaminen 

Ensimmäisenä suunnittelutieteellisen tutkimuksen periaatteena on artifaktan 

rakentaminen. Tässä tutkimuksessa toteutettiin kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti 

nykytila- ja tavoitetilakuvaukset viranomaistiedonkeruista, jotka koskivat ensisijassa 

opiskelijamääriä, tutkintotietoja sekä suoritettuja opintopistemääriä. Kuvaukset 

sisältävät käsitemalleja ja prosessikaavioita (ks. liitteet D, F, G ja H) siitä, miten tiedot 

siirtyvät Oamkin operatiivisista järjestelmistä valtakunnalliseen tietovarantoon ja sitä 

kautta viranomaistiedonkeruun käyttöön. Kuvaukset sisältävät myös tarkempia tietoja 

siitä, mistä tauluista mitäkin tietoja poimitaan, ja mitkä ovat tietojen kohdetaulut 

tietovarastossa.  

Tutkimuksessa toteutettiin myös Oamkin tietovaraston rakentaminen. Tietovaraston 

toteutuksessa lähdettiin liikkeelle arkkitehtuurin suunnittelusta. Arkkitehtuuriksi 

valittiin Inmonin (2002, 2008) keskitetty tietovarasto. Tietovaraston pohjana käytettiin 

valtakunnallista korkeakoulujen tietomallia. Tutkimuksessa toteutettiin myös 

projektiluontoisesti VIRTA-hankkeen määrittämien tietojen siirtäminen Oamkin 

tietovarastosta valtakunnalliseen tietovarantoon. Tämä toteutus sisälsi VIRTA-hankkeen 

määrittämien tietojen poimimisen lähdejärjestelmästä, tietojen muokkaamisen ja 

siirtämisen tietovarastoon (ETL-prosessi) sekä siirtotiedoston muodostamisen 

tietovarannon tiedoista ja siirtämisen CSC:n palvelimelle.  

Artifakta olemassa olevan ongelman ratkaisijana 

Toisena suunnittelutieteellisen tutkimuksen periaatteena on luoda artifaktan avulla 

ratkaisu olemassa olevaan organisaation ongelmaan. Oamkissa ei ollut aiemmin kuvattu 

viranomaistiedonkeruun prosessia tietohallinnon näkökulmasta. Prosessi oli vain 

asianomaisten henkilöiden tiedossa. Lisäksi tiedonkeruuseen ei ollut vain yhtä 

käytäntöä, vaan tapoja oli useita (ks. liitteet F, G ja H). Tiedonkeruuprosessia oli 

tarpeellista selkeyttää ja se oli hyvä kuvata niin, että käytäntö oli koko organisaation 

tiedossa. Viranomaistiedonkeruu oli toteutettu aiemmin suorilla tietokantapoiminnoilla 

eri järjestelmistä ja korkeakoulukohtaisilla laskennoilla. Jokainen korkeakoulu oli 

aiemmin laskenut omat tiedonkeruuntunnusluvut ja toimittanut ne Tilastokeskukselle ja 

OKM:lle siirtotiedostoina. Ongelmana tässä oli, että korkeakouluilla on saattanut olla 

erilaisia tapoja tulkita laskentakaavoja, jolloin Tilastokeskuksen ja OKM:n saamat 

tunnusluvut eivät ole välttämättä olleet täysin vertailukelpoisia. Tätä ongelmaa pyrittiin 

vähentämään uudella tiedonkeruumenetelmällä, eli jokaisen korkeakoulun oli 

toimitettava opiskelijatietonsa valtakunnalliseen tietovarantoon 

viranomaistiedonkeruuta varten. Tietovarannosta CSC laskee Tilastokeskuksen ja 

OKM:n toimeksiannosta tarpeellisia tunnuslukuja Tilastokeskuksen ja OKM:n 

käyttöön. Tästä syystä Oamkille toteutettiin korkeakoulujen tietomallin mukainen 
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tietovarasto ja ETL-prosessi tiedonkeruiden vaatimien tietojen siirtämiseen Oamkin 

tietovarastoon ja poimimiseen XML-muotoiseen tiedostoon sekä tiedoston siirtämiseen 

valtakunnalliseen tietovarantoon.     

Artifaktan evaluointi 

Kolmantena ohjenuorana suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa on artifaktan ja 

suunnitteluprosessin arviointi artifaktaa toteuttaessa. Tutkimus toteutettiin 

projektiluontoisesti tietovarastoinnin viitekehyksen mukaisesti. Toteutus oli hyvin 

jaoteltu osiin sekä aikataulutettu. Toteutuksen onnistumista edesauttoi se, että projektille 

oli asetettu tarkistuspisteitä ja katselmointeja sekä se, että toteutusta seurattiin sekä 

projektin ohjausryhmän että valtakunnallisen VIRTA-hankkeen toimesta koko 

toteutuksen ajan. Joidenkin vaiheiden aikataulutus ei pysynyt suunnitelluissa rajoissa. 

Tähän vaikutti lähdejärjestelmien tiedonlaadun heikkous. Vaikka tiedon huono laatu oli 

tiedossa, ei sen korjaamiseen osattu varata riittävästi aikaa. Lisäksi projektin 

riskitekijöitä, kuten muita kiireellisiä työtehtäviä sekä CSC:n aikatauluja, ei ollut 

tarpeeksi hyvin mietitty ja otettu huomioon toteutusta suunnitellessa.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan arvioida kokonaisarkkitehtuurin kypsyysmallin 

mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuurin kannalta arvioituna lähtötilanne 

viranomaistiedonkeruuprosessissa ennen tutkimuksen toteuttamista oli Kartturin (2013, 

s. 138-140) KA-kypsyystasomallin 0-tasolla, jossa KA-toimintaa ei ole huomioitu 

ollenkaan.  Tutkimuksen kehityskohteessa kypsyysmallin kuvauksien ja menetelmän 

osalta on päästy 2-tasolle, joka tarkoittaa sitä, että dokumentointi on tehty osittain 

sovittujen mallien mukaisesti ja kuvaustapoina on käytetty alan standardeja. Lisäksi 2-

tasolle on päästy substanssitoiminnan tuen ja osaamisen saralla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että toteutettu viranomaistiedonkeruuprosessi kytkeytyy operatiiviseen toimintaan ja 

avainhenkilöillä on osaamista arkkitehtuuriin liittyen. Arkkitehtuurin yhteensopivuuden 

kannalta kypsyysmallissa on päästy jo 3-tasolle, joka kuvaa sitä, että arkkitehtuuri on 

yhteensopiva kansallisten arkkitehtuurisuositusten ja kuvausmenetelmien kanssa. 

Kuitenkin hallintaprosessien sekä kehittämisen ja käyttöönoton osalta on jääty vielä 1-

tasolle. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovittuja käytäntöjä prosessin kehittämiseen 

ja hallintaan ei vielä ole. Kokonaisuudessaan viranomaistiedonkeruuprosessin 

kypsyystaso tulee edellä kuvattujen osioiden keskiarvosta. Tällöin voidaan todeta, että 

viranomaistiedonkeruuprosessissa päästiin 2-tasolle, joka kuvaa sitä, että organisaatio 

käyttää osaa KA-hallinnan työkaluista toiminnassaan. 

Tutkimuksessa toteutettujen viranomaistiedonkeruun nykytila- ja tavoitetilakuvausten 

katselmoinnista vastasi projektin ohjausryhmä ja Oamkin kokonaisarkkitehti. 

Toteutettuja kuvauksia verrattiin Kartturi-viitekehykseen ja sen suosittelemiin 

kuvaustapoihin. Kuvauksissa tarkasteltiin onko tietoarkkitehtuurinäkökulmasta kuvattu 

loogisella tasolla oleellisimmat asiat. Nykytilan ja tavoitetilan kuvauksissa oli esitetty 

kehitettävän kohteen organisaatio ja kehitettävä prosessi Kartturin suositteleman BPMN 

(Business Process Model and Notation) notaation mukaisesti. Tiedot oli kuvattu 

taulukossa ja tarkemmin tietomallin avulla käyttämällä UML (Unified Modeling 

Language) notaatiota. Tietojen kuvaaminen on Kartturin (2013, s. 71) mukaan tärkein 

tietoarkkitehtuurinäkökulman loogisen tason kuvaustavoista. Lisäksi tietovirrat 

lähdejärjestelmien ja viranomaisten välillä oli kuvattu Kartturin suosittelemien 

symbolien mukaisesti. Tietovirroista voitiin päätellä kuinka paljon ja kuinka usein tietoa 

siirretään eri järjestelmien välillä. Kuvausten hyödyllisyyttä testattiin myös käytännössä, 

kun toteutettiin ETL-prosessi viranomaistiedonkeruuta varten operatiivisista 

järjestelmistä tietovarantoon. Kuvauksista oli hyötyä käytännön toteutuksessa, sillä 

niiden avulla selvisi, mitä tietoja mistäkin lähdejärjestelmästä haetaan ja mihin tiedot 
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käsitemallin mukaisessa tietovarastossa viedään.  Kuvauksia jouduttiin muuttamaan ja 

täsmentämään arviointien seurauksena ja käytännön työn edetessä.  

Tietovaraston toteutuksessa arkkitehtuuriratkaisua ja tiedonkeruuprosessia arvioitiin 

projektin ohjausryhmässä ja Asio-konsortion kokouksessa. Arkkitehtuuriratkaisua 

suunnitellessa ja arvioitaessa otettiin huomioon tietovaraston laajennettavuus 

tulevaisuudessa johdon tarpeiden mukaisesti sekä tietovaraston ylläpidettävyys. Lisäksi 

tietovaraston arkkitehtuuriin vaikuttivat muiden Asio-ammattikorkeakoulujen 

tietovarastoratkaisut. Arkkitehtuuriratkaisua ja tiedonkeruuprosessia muutettiin 

arviointien seurauksena niin, että toteutus vastasi paremmin kaikkien Asio-

ammattikorkeakoulujen tarpeita. Tietovaraston arkkitehtuuriratkaisua ei tässä vaiheessa 

voitu vielä käytännön hyödyn ja toimivuuden sekä ylläpidon kannalta arvioida, sillä 

tietovaraston toteutus oli osittain kesken.  

Oamkin operatiivisten järjestelmien ja tietovaraston välistä ETL-prosessin toimivuutta 

testattiin käytännössä ajamalla ETL-proseduureja useita kertoja eri projektin 

toteutusvaiheissa. Kuvassa 19 on esitetty toteutuksen iteraatiot, joiden mukaisesti ETL-

prosesseja kehitettiin. Testiajojen seurauksena havaitut virheet korjattiin ja ajot 

suoritettiin uudelleen. Tätä vaihetta jatkettiin niin kauan, ettei virheitä enää esiintynyt 

tai virheet olivat sellaisia, etteivät vaikuttaneet ETL-prosessin toimintaan. ETL-

työkaluilla saatiin lopulta siirrettyä tarvittavat tiedot tietovarastoon, jolloin voidaan 

todeta, että ETL-työkalujen toimivuus oli riittävän hyvä. ETL-työkalujen sopivuutta 

muille Asio-ammattikorkeakouluille testattiin ajamalla ETL-proseduureja muiden Asio-

ammattikorkeakoulujen palvelimilla. Näissä testeissä tuli esille virheitä, jotka johtuivat 

erilaisista pohjatiedoista tai kirjauskäytänteistä. ETL-proseduureja korjattiin näiden 

virheiden seurauksena ja lopulta tietojen siirrot onnistuivat myös muiden Asio-

ammattikorkeakoulujen palvelimilla. Voidaankin todeta, että ETL-työkalut soveltuivat 

Oamkin lisäksi myös muiden Asio-ammattikorkeakoulujen käyttöön. 

ETL-työkalujen luotettavuutta ja poimittavien tietojen oikeellisuutta arvioitiin 

vertailemalla siirrettyjä tietoja lähdejärjestelmässä oleviin tietoihin. Lisäksi siirretyistä 

tiedoista laskettiin tunnuslukuja (tutkinto- ja opiskelijamääriä), joita verrattiin 

viranomaisille aiempina vuosina raportoituihin lukuihin. Näiden vertailujen seurauksena 

löydettiin puutteita tiedoista ja ETL-prosesseja saatiin muokattua oikeellisempaan 

suuntaan. Täyttä varmuutta tietojen oikeellisuudesta ei saatu, sillä CSC laskee 

tunnusluvut tietovarannon tiedoista. Tässä vaiheessa ei vielä saatu CSC:ltä tietoa 

laskentatavoista eikä testilukuja, joihin Oamkin tietovarastosta laskettuja tietoja olisi 

voinut verrata. ETL-prosessien avulla tietojen laatua saatiin kuitenkin parannettua 

lähdejärjestelmässä, sillä siirtotietojen virheraporttien avulla löydettiin ja voitiin korjata 

virheellisiä tietoja lähdejärjestelmästä.  

Tiedonkeruuprosessia (ks. liite D) ei voitu käytännössä kokonaan testata, sillä toteutus 

oli vielä kesken ja prosessia oli tarkoitus ottaa käyttöön vasta syksyllä 2014. Tietojen 

poiminnan ja virheiden korjausten osalta prosessia kuitenkin testattiin. Opetusyksiköiltä 

tuli muutosehdotuksia virheiden tarkistuskäyttöliittymän käytettävyyteen ja 

toimintoihin ja tätä kautta virheiden käsittelyyn liittyen. Kaikkia muutosehdotuksia ei 

ehditty tämän tutkimuksen aikana toteuttaa. Lisäksi tiedonkeruuprosessissa testattiin 

tietojen poimimista tietovarastosta ja XML-tiedoston muodostamista ja toimittamista 

CSC:lle. Testausten seurauksena muutettiin XML-tiedostojen muodostamisproseduuria. 

Lisäksi ajastuksia lisättiin tietojen siirtoon tietovarastoon ja XML-tiedoston 

muodostamiseen ja siirtämiseen CSC:n palvelimelle. 
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Tutkimuksen hyödyllisyys 

Neljäntenä suunnittelutieteellisen tutkimuksen ohjenuorana on artifaktan rakentamisesta 

saatu hyöty. Tutkimuksessa toteutettujen viranomaistiedonkeruun nykytila- ja 

tavoitetilakuvausten, VIRTA-tietointegraation tietovirtakaavion ja prosessikaavion 

avulla parannettiin ymmärrystä Oamkin viranomaistiedonkeruuprosessista VIRTA-

tietojen osalta ja helpotettiin tietojen poimintaa lähdejärjestelmästä ja tietovarastosta. 

Tutkimuksessa toteutettu tietovarasto tuli tarpeeseen, sillä Oamkilla ei ollut ennestään 

tietovarastoa toteutettuna. Johdon raportointia ja viranomaistiedonkeruuta ajatellen oli 

tarpeellista saada koottua tiedot paikkaan, josta ne olisivat helposti poimittavissa 

analyysejä ja raportteja varten. Suurin hyöty tutkimuksesta oli lähdejärjestelmän tietojen 

oikeellisuudelle. Tutkimuksessa tuotettujen ETL-prosessien avulla saatiin 

lähdejärjestelmän virheellisiä tietoja korjattua runsain määrin. Tästä seurauksena oli 

lähdejärjestelmän tietojen laadun selvä paraneminen. Kuvassa 20 on esitetty 

tutkimuksen toteutukseen vaikuttaneet organisaation vaatimukset sekä toteutuksen 

vaikutukset organisaatiolle. 

 

Kuva 20. Tutkimuksen hyödyt organisaatiolle. 

Oamkin kokonaisarkkitehtuurin kannalta tutkimuksen hyötyinä voitiin nähdä tietojen 

yhdenmukaistamisen korkeakoulujen kesken. Kaikkien korkeakoulujen tuli toimittaa 

VIRTA-hankkeen määrittämät tiedot valtakunnalliseen tietovarantoon korkeakoulujen 

tietomallin mukaisessa muodossa.  CSC laskee toimitetuista korkeakoulujen tiedoista 

yhdenmukaisella tavalla tunnuslukuja tilastoinnin tarpeisiin. Jokainen korkeakoulu 

kuitenkin itse vastasi tietojen poiminnasta omista lähdejärjestelmistä, jolloin pieni 

virhemarginaali jäi jäljelle tietojen yhdenmukaisuutta ajatellen. Lisäksi hyötynä 

yhdenmukaisista tiedoista voidaan nähdä se, että yhdenmukaisten tietojen avulla 

valtakunnallisten järjestelmien jatkokehitys yksinkertaistuu. Tavoitteena 

valtakunnallisella tasolla on toteuttaa kaikkia korkeakouluja tukevia yhteisiä palveluita 

korkeakoulujen käyttöön. Tutkimuksen tuloksena VIRTA-hankkeen määrittämien 

tietojen tiedonkeruuprosesseja saatiin vähennettyä yhteen ja tietämystä prosessista 

lisättyä KA-kuvausten avulla. Tietovaraston toteutuksella päästiin VIRTA-

tiedonkeruussa yhden tietolähteen politiikkaan, joka on kokonaisarkkitehtuurin 

periaatteiden mukaista.  

Tutkimuksen hyödyllisyyttä kokonaisuutena oli vaikea vielä arvioida, sillä 

tiedonkeruuprosessin toteutus oli osittain vielä kesken. Kokonaisarkki-

tehtuurikuvaukset, ETL-työkalut ja koko tiedonkeruuprosessi voisi vielä muuttua. 
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Viranomaistiedonkeruu oli tarkoitus toteuttaa kehitetyn prosessin mukaisesti 

aikaisintaan syksyllä 2014. Kaikki riippui kuitenkin siitä, miten hyvin korkeakoulut 

saisivat tietonsa toimitettua tietovarantoon, ja miten oikeellista tieto tietovarannossa 

olisi. Vasta kun tiedonsiirtoa olisi käytännössä kokeiltu kehitetyn prosessin mukaisesti, 

voitaisiin sen laatua, tehokkuutta ja hyödyllisyyttä paremmin arvioida. 

Tutkimuksen kurinalaisuus   

Tutkimus toteutettiin suunnittelutieteellisten periaatteiden mukaisesti. Tietovaraston ja 

viranomaistiedonkeruuprosessin kehittäminen toteutettiin projektiluontoisesti 

tietovaraston viitekehyksen mukaisesti (ks. kuva 9). Projektille määriteltiin aikataulu, 

resurssit ja toteutussuunnitelma.  Määrittelyvaiheen suunnitelmia katselmoitiin projektin 

ohjausryhmässä ja Asio-konsortion kokouksessa. Lisäksi toteutettua 

viranomaistiedonkeruuprosessia ja toteutusaikataulua arvioitiin valtakunnallisella 

tasolla VIRTA-hankkeen toimesta koko toteutuksen ajan. KA-kuvausten tekemisessä ja 

arvioinnissa käytettiin Kartturi-viitekehystä. Tietovarastoinnin arkkitehtuuri rakennettiin 

Inmonin (2002, 2008) keskitetyn tietovaraston periaatteiden mukaisesti ja tietovaraston 

rakenteena käytettiin valtakunnallista korkeakoulujen tietomallia. Tietojen siirtämiseen 

operatiivisista järjestelmistä tietovarastoon käytettiin Hovin et al. (2001) kuvaamaa 

vetomenetelmää. Tietovaraston tiedoista muodostettiin XML-tiedosto CSC:n 

määrittämien skeemojen mukaisesti. Työntömenetelmää käytettiin tietovaraston tietojen 

siirtämisessä CSC:n palvelimelle (ks. kuva 16). Tutkimuksessa toteutettuja tiedonsiirron 

ETL-työkaluja testattiin mustalaatikkotestauksella ja käyttötapauksien avulla. Lisäksi 

siirtovirheiden tarkistamiseen ja korjaamiseen tarkoitetulle käyttöliittymälle tehtiin 

käyttäjätestaus, jossa opetusyksiköiden opintotoimistot testasivat virheiden korjaamista 

tarkistuskäyttöliittymän avulla.     

Suunnitteluprosessi ratkaisujen etsintäprosessina 

Kuvassa 19 on nähtävissä tutkimuksen toteutuksen eri vaiheiden iteraatiot. Jokainen 

toteutusvaihe sisälsi tuotetun artifaktan arviointia ja kehittämistä. Määrittelyvaiheessa 

tietovaraston arkkitehtuuria muokattiin katselmointien seurauksena. 

Suunnitteluvaiheessa lähdejärjestelmien tietojen linkityksiä käsitemalliin, jouduttiin 

muokkaamaan useaan otteeseen, kun katselmoinneissa huomattiin, etteivät tiedot 

vastanneet oikeita kenttiä tietomallissa. Lisäksi tietomalli muuttui projektin aikana, josta 

seurasi uusia tietojen linkitystarpeita. ETL-työkalujen toteutusvaiheessa proseduurien 

tietoja jouduttiin useaan otteeseen muuttamaan testiajojen seurauksena. 

Käyttöönottotestauksessa huomio kiinnittyi siirtoajojen hitauteen. Tietokannan tauluihin 

lisättiin indeksejä, joiden seurauksena ajot nopeutuivat huomattavasti. 

Käyttäjätestauksen seurauksena virheiden tarkistuskäyttöliittymää parannettiin. Osa 

käyttäjien toiveista jäi vielä toteuttamatta tämän tutkimuksen aikana.  

Tutkimustuloksista viestiminen 

Oamkin tietohallinnolle, projektin ohjausryhmälle ja Asio-konsortiolle informoitiin 

tutkimuksen aikana tutkimuksen edistymisestä ja viranomaistiedonkeruun 

muuttumisesta. Tutkimuksen tuloksia esitettiin ohjausryhmälle, kokonaisarkkitehdille 

sekä tietohallinnolle. Opetusyksiköiden opintotoimistot olivat mukana 

käyttäjätestauksessa ja heille tiedotettiin uudistuvasta tiedonkeruukäytännöstä, joka 

toteutuisi syksyllä 2014. Kesällä 2014 olisi tarpeellista tiedottaa opetusyksiköitä tulevan 

syksyn tiedonkeruuprosessin muutoksista ja tiedonsiirroissa esille tulevien virheiden 

tarkistamis- ja korjaamiskäytännöistä. Valtakunnalliselle VIRTA-hankkeelle tiedotettiin 
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Oamkin tiedonkeruun toteuttamistilanteesta koko projektin ajan ja lopulliset tulokset 

tultaisiin myös informoimaan.    
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8. Pohdinta 

Tutkimus toteutettiin Hevnerin et al. (2004) ja Hevnerin (2007) kuvaaman 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Tutkimuksen 

ydinkysymyksenä oli, kuinka kokonaisarkkitehtuuria hyödynnetään opiskelijatietojen 

siirrossa operatiivisista järjestelmistä Oamkin tietovarastoon. Tutkimuksen tavoitteena 

oli kuvata VIRTA-hankkeen määrittämien ja viranomaistiedonkeruussa tarvittavien 

opiskelijatietojen siirtyminen valtakunnalliseen tietovarantoon kokonaisarkkitehtuurin 

periaatteita noudattaen. Kuvauksen tarkoituksena oli auttaa hahmottamaan 

kokonaiskuvan saamista VIRTA-tietointegraatiosta sekä helpottaa tietojen ylläpitoa. 

Kuten aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi organisaatiot tarvitsevat toimintaansa 

läpinäkyvyyttä (McKendrick, 2012; Chung et al., 2009). Chungin et al. (2010) mukaan 

kokonaisarkkitehtuuri parantaa monimutkaisuuden hallintaa ja teknisten ratkaisujen 

näkyvyyttä.  Bucklin et al. (2010) kuvaavat organisaatioiden olevan koko ajan 

muutosten alla, jolloin muutosten hallintaan ja organisaation tehokkuuden 

parantamiseen käytetään kokonaisarkkitehtuuria.  

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustavaksi valittiin tutkimuksessa Kartturi-viitekehys 

(2013). Kartturi-viitekehys on tarkoitettu korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön 

pohjaksi. Periaatteessa julkisissa organisaatioissa voidaan kuitenkin kuvata 

organisaation kokonaisarkkitehtuuria minkä tahansa KA-menetelmän mukaisesti. 

Esimerkiksi TOGAF on pääosiltaan samansisältöinen kuvaustapa kuin Kartturi. 

Järkevintä olisi ollut poimia eri kuvaustavoista ne oleellisimmat ja tutkimuksen kannalta 

hyödyllisimmät kuvaustavat. Oamkissa kuitenkin oli päätetty linjata Kartturi-

viitekehyksen käyttö pohjaksi KA-kuvauksille. Tässä tutkimuksessa tuosta linjauksesta 

ei haluttu poiketa, sillä tutkimuksessa toteutetut KA-kuvaukset tehtiin Oamkin tarpeita 

ajatellen. Kartturista rajattiin kuitenkin tutkimusta koskemaan vain tietoarkkitehtuuri ja 

looginen miten taso. Lisäksi kuvattiin käsitteelliseltä tasolta käsitteitä ja periaatteellisen 

tason reunaehtoja. Näillä rajauksilla saatiin tutkimusta paremmin palvelevat kuvaukset 

käyttöön ja tutkimuksen kannalta turhia kuvauksia karsittua pois. 

Tutkimuksessa saatiin toteutettua Kartturi-viitekehykseen (2013) pohjautuva nykytilan 

ja tavoitetilan kuvaus VIRTA-tietointegraatiosta. Viranomaistiedonkeruun 

nykytilannetta ei ollut aiemmin kuvattu Oamkissa. Kyseinen prosessi oli vain 

asianosaisten henkilöiden tiedossa. Lisäksi tiedonkeruuprosesseissa oli monta eri 

käytäntöä (ks. liitteet F, G ja H). Nykytilan kuvaus antoi selkeämmän käsityksen siitä, 

miten kirjavia käytäntöjä Oamkin viranomaistiedonkeruussa oli eri opetusyksiköiden 

sekä eri tiedonkeruiden välillä. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksilla pystyttiin näkemää, 

että tiedonkeruuprosessien yhdenmukaistamista tarvittiin. Kuten aiemmat tutkimukset 

myös osoittavat, kokonaisarkkitehtuurilla pyritään standardoimaan käytänteitä ja 

vähentämään ylläpitokustannuksia (Bucklin et al., 2010). Tämä tutkimus vahvistaa 

lisäksi aiempien tutkimusten johtopäätöksen siitä, että arkkitehtuurikuvauksilla 

pystytään auttamaan IT-toimintojen suunnittelua ja analysointia (Harmon, 2005). Tässä 

tutkimuksessa tavoitetilan kuvaus viranomaistiedonkeruusta auttoi hahmottamaan 

ideaalisemman tiedonkeruuprosessin, jonka tarkoituksena oli yhdenmukaistaa ja 

automatisoida nykyistä tiedonkeruuprosessia. Nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset olivat 

yksityiskohtaisia ja tarkkoja, joten ne auttoivat VIRTA-tietointegraation 

toteuttamisessa. Vaikka Kartturin (2013) mukaisilla kuvauksilla oli hyötynsä, oli niiden 

toteuttaminen työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi viranomaistiedonkeruuprosessi olisi joka 
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tapauksessa muuttunut syksyllä 2014, vaikka nykytilan ja tavoitetilan kuvauksia ei olisi 

tehty.  Tämä tutkimus tukee aiempien tutkimuksien tuloksia siitä, että 

kokonaisarkkitehtuuri on osittain dokumentointiin pakottava ja direktiivien ohjaama 

toimintatapa, joka vie resursseja, mutta oikein käytettynä se on kuitenkin hyvä 

suunnittelun apuväline. (Valtiovarainministeriön, 2012b; Närman et al., 2008). 

Tutkimuksessa toteutettiin projektimuotoisesti Oamkin tietovarasto. Tietovaraston 

toteutusta oli aiemmin pilotoitu Osekin tietovarastoprojekteilla (syksyllä 2011 ja 

keväällä 2012), joissa tutustuttiin käytettäviin tekniikoihin ja korkeakoulun tietomalliin. 

Pilottiprojekteissa lähdejärjestelmän tietojen laadusta saatiin myös hyvä käsitys. Tästä 

saatujen kokemusten perusteella päätettiin toteuttaa Oamkin tietovarasto. Toteutuksessa 

tiedon laadun tarkistamiseen ja virheiden korjaamiseen pyrittiin varaamaan aikaa, sillä 

tiedon laadun tiedettiin olevan huonoa. Tämä tutkimus vahvistaa aiempaa tietämystä 

sitä, että tietovarastointiprojektia kannattaa ensin pilotoida, jotta työkaluihin saadaan 

parempi tuntuma ja tiedon laadusta saadaan parempi käsitys (Hovi et al., 2001).   

Oamkin tietovarastoprojekti oli aikataulutettu ja jaoteltu viiteen vaiheeseen, joiden 

toteutumista seurattiin ohjausryhmän katselmointien sekä valtakunnallisen VIRTA-

hankkeen tarkistuspisteiden toimesta. Näiden katselmointien ja tarkistuspisteiden 

ansiosta tietovarasto saatiin toteutettua suurimmassa määrin aikataulussa. Tämä 

tutkimus tukee aiempaa tietämystä siitä, että tietovarastot kannattaa toteuttaa 

projekteina, joissa on välitavoitteita ja tarkistuspisteitä (Kimball et al., 2011; Törmänen, 

1999; Hovi et al., 2001). Joiltakin osin kehitettävää tietovaraston toteutuksessa tosin 

vielä jäi. Toteutuksen suunnittelussa ei ollut osattu suunnitella tarpeeksi riskienhallintaa. 

Projektin jäsenten muut työkiireet haittasivat osittain projektin toteutusta. Lisäksi 

CSC:n aikataulua koodistopalvelun ja käsitemallin muutosten suhteen ei ollut huomioitu 

toteutusaikataulussa. Koodistopalvelu tuli käyttöön vasta paljon myöhemmin kuin sitä 

olisi projektissa tarvittu, ja käsitemallin muutokset vaikuttivat toteutettuihin ETL-

proseduureihin hidastaen toteutusta. Tämä tutkimus tukee aiempaa tietämystä siitä, että 

tietovarastoinnin haasteena on muutosten hallinta (Prabhu, 2007, s.123). 

Nagabhushanan (2006, s. 194) mukaan tiedontarve muuttuu ja tätä myöten tietovaraston 

rakenne ja tiedon latausprosessit muuttuvat. Nämä vaikeuttavat tietovarastointia.   

Oamkin tietovaraston toteutuksessa käytettiin pohjana valtakunnallista korkeakoulujen 

tietomallia. Tietovaraston toteutusaikaa säästyi, kun tietovaraston rakennetta ei tarvinnut 

alusta asti miettiä, vaan käytettävä rakenne saatiin korkeakoulujen tietomallista. Tämä 

tulee myös helpottamaan tietojen ylläpitoa myöhemmässä vaiheessa. Laurikainen-

Nuorteva (2013) toteaakin, että yksi yleinen tietomalli on helpommin omaksuttavissa 

kuin monta erilaista tietomallia. Lisäksi tietomallin mukaiset ja toteutuksessa käytetyt 

käsitteet olivat yhdenmukaisia muiden korkeakoulujen käytössä olevien käsitteiden 

kanssa. Tämä tuki julkisen tietohallinnon ohjauksen lakia (2011), joka velvoittaa 

korkeakouluja pyrkimään tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen ja yhdenmukaisuuteen 

valtakunnallisella tasolla.  

Oamkin tietovaraston arkkitehtuuri toteutettiin Inmonin (2002, 2008) keskitetyn 

tietovaraston mukaisesti. Keskitetty tietovarasto valittiin arkkitehtuuriksi Oamkissa 

siksi, että tietoja haluttiin yhtenäistää, johdon tarpeet haluttiin ottaa raportoinnissa 

huomioon ja tietovaraston toteutuksessa haluttiin pysyä VIRTA-hankkeen 

määrittämässä aikataulussa. Oamkissa tietovarastoinnin avulla saatiin yhdistettyä 

lähdejärjestelmien tietoja sekä pystyttiin yhdenmukaistamaan tietoja muiden 

korkeakoulujen kanssa käyttämällä samoja käsitteitä ja samaa tietomallia 

tietovarastoinnin apuna. Lisäksi johdon vaatimat viranomaistiedonkeruissa tarvittavat 

tiedot saatiin tuotettua tietovarastosta. Aikataulussa ei täysin pysytty, vaan aikataulua 
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jouduttiin jatkamaan, sillä lähdejärjestelmän tietojen laatu oli odotetusti huonoa, mutta 

sen käsittelyyn ja korjaamiseen ei osattu varata tarpeeksi aikaa. Aiempien tutkimuksien 

mukaan tietovaraston eri arkkitehtuurien välillä ei ole suuria eroja tiedon laadun, 

tietovaraston joustavuuden tai kustannuksien suhteen. Aiemmat tutkimukset osoittavat 

kuitenkin, että keskitetty tietovarasto valitaan usein strategisen päätöksentuen 

näkökulmasta arkkitehtuuriratkaisuksi. Lisäksi ylläpitokustannukset jäävät aiempien 

tutkimuksien mukaan pienimmiksi keskitetyssä tietovarastossa. (Watson & 

Ariyachandra, 2010.) Tämä tutkimus vahvistaa ainakin sen, että keskitetty tietovarasto 

on tarpeeksi joustava ja strategisen näkökulman kannalta riittävä arkkitehtuuriratkaisu 

Oamkin tarpeisiin. Tämä tutkimus ei voi kuitenkaan vahvistaa keskitetyn tietovaraston 

ylläpitokustannuksien pienuutta, sillä tietovaraston ylläpitoa ei ehditty tämän 

tutkimuksen aikana toteuttaa. 

Oamkilla oli tarvetta tietovarastolle, koska sellaista ei ollut vielä toteutettu Oamkissa. 

Tietovaraston rakenne pyrittiin miettimään monikäyttöiseksi ja johdon raportointia 

silmällä pitäen. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että tietovarastointi on organisaation 

kokonaisuuden kannalta tärkeä raportoinnin ja suunnittelun työväline ja strategisen 

johtamisen työkalu (Ali & Warraich, 2010; Watson & Ariyachandra, 2010; Hovi et. al, 

2001). Helpoin tapa toteuttaa tietovarasto Oamkissa oli käyttää korkeakoulujen 

tietomallia tietovaraston pohjana. Tällöin syntyvä tietovaraston rakenne vastasi 

valtakunnallisia tarpeita. Lisäksi tietovarasto oli laajennettavissa omien tarpeiden 

mukaisesti. Vaikka tietovaraston rakenne oli korkeakoulujen tietomallin mukainen, oli 

tietovaraston arkkitehtuuri kuitenkin Oamkin oma päätös. Arkkitehtuuria jouduttiin 

kuitenkin muuttamaan hieman, koska VIRTA-tietointegraatio toteutettiin toimivaksi 

myös muissa Asio-ammattikorkeakouluissa (ks. kuva 15 ja 16). Tämä tutkimus 

vahvistaa aiempien tutkimuksien tuloksia siitä, että tietovaraston toteutus keskitetyn 

tietovaraston mukaisesti on työlästä ja aikaa vievää, mutta strategisen näkökulman 

kannalta keskitetty tietovarasto on usein hyvä ratkaisu (Watson & Ariyachandra 2010). 

Tutkimuksen lisäkysymyksenä oli, mikä on järkevin tapa toteuttaa VIRTA-

tietointegraatio. Lähdejärjestelmän tietojen puutteellisuudesta ja osittain 

strukturoituneesta rakenteesta johtuen ETL-työkalu päätettiin toteuttaa itse. Lisäksi 

lähdejärjestelmän tietorakenne oli hyvin selvillä, jolloin tietojen linkittäminen 

korkeakoulujen tietomalliin onnistui. Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten 

tulokset siitä, että kaupalliset ETL-työkalut eivät sovellu osittain strukturoitujen tietojen 

ETL-prosessin toteuttamiseen. Tietoja joudutaan puhdistamaan osittain käsin, johon 

kaupalliset työkalut eivät sovellu. (Guohua & Jingting, 2010;Rahm & Do, 2002.) 

Tietojen lataus lähdejärjestelmästä Edusta-palvelimelle toteutettiin Hovin et al. (2009) 

kuvaaman vetomenetelmän mukaisesti (ks. kuva 16). Edusta-palvelimella sijaitsevilla 

ETL-työkaluilla poimittiin, muokattiin ja siirrettiin tiedot lähdejärjestelmästä Edusta-

palvelimelle korkeakoulujen tietomallin mukaisiin tauluihin. Hovin et al. (2009) 

kuvaaman työntömenetelmän avulla vietiin Edusta-palvelimelta VIRTA-hankkeen 

määräämät tiedot XML-tiedostona CSC:n palvelimelle, josta tiedot poimittiin CSC:n 

toimesta vetomenetelmällä valtakunnalliseen tietovarantoon. Aiempi tietämys osoittaa, 

että vetomenetelmä on yksinkertaisempi, joustavampi ja nopeampi tapa silloin, kun 

lähdejärjestelmä tunnetaan hyvin (Hovi et al., 2009). 

Tutkimuksen toisena lisäkysymyksenä oli, kuinka opiskelijatiedot saadaan siirrettyä 

oikeellisessa muodossa tietovarastoon. Oamkin tietovarastointiprojektissa tietojen 

puhdistaminen oli työlästä ja se toteutettiin ETL-prosessissa ennen tietojen siirtämistä 

Edusta-palvelimelle, jotta tietovarastoon menevä tieto olisi mahdollisimman oikeellista. 

Tietovaraston tiedot ovat pohjana viranomaistiedonkeruulle, johon osittain myös 

Oamkin rahoitus perustuu. Tämä tutkimus tukee aiempien tutkimusten tuloksia siitä, 
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että tärkeintä tietovarastossa on tiedon oikeellisuus ja saatavuus (Rahm & Do, 2000; 

Cong & Xiaoyi, 2009; Rehman & Esichaikul, 2009). Tiedon oikeellisuuden 

varmistamisen paras tapa on juuri tiedon puhdistaminen ennen tietovarastoon siirtoa 

(Ali & Warraich, 2010). Tässä tutkimuksessa lähdejärjestelmän tietojen 

puutteellisuudet: duplikaatit, puuttuvat tiedot, virheelliset kirjaukset sekä väärät 

tietomuodot hidastivat tietojen siirtoa tietovarastoon. Tietoja jouduttiin korjaamaan 

massa-ajoilla ja osittain myös manuaalisesti. Aikaa ja resursseja kului tietojen 

korjaamiseen odotettua enemmän. Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten 

tulokset siitä (Cong ja Xiaoyi, 2009), että ETL-prosessia vaikeuttavat tietomuotojen 

erot, päällekkäiset tiedot, epäjohdonmukaiset tietojen korrelaatiot sekä virheelliset 

tiedot.   

Tietojen siirtoja jouduttiin testaamaan ja ajamaan useaan otteeseen, sillä tiedoissa 

esiintyi virheitä jokaisen siirron jälkeen. Siirtojen jälkeen tietoja korjattiin, mutta 

seuraavissa siirroissa tuli esille aina uusia virheitä. Tämä johtui siitä, että operatiivisten 

tietokantojen tiedot muuttuivat koko ajan. Tietoja saatiin korjattua runsain määrin 

lähdejärjestelmässä, mutta täyttä varmuutta tietojen oikeellisuudesta ei kuitenkaan saatu. 

Aiempien vuosien viranomaistiedonkeruun tilastojen vertailujen avulla päästiin 

kuitenkin johtoa tyydyttävään lopputulokseen. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että 

oikeelliseen tietoon ei päästä ensimmäisissä tiedon latauksissa tietovarastoon. Latausten 

jälkeen esille tulevat virheet on korjattava, ja pyrittävä seuraavissa latauksissa 

puhtaampaan ja oikeellisempaan tietoon. (Nagabhushana, 2006.) Tämä tutkimus 

vahvistaa aiemman tietämyksen siitä, että tietovarastoinnin hyötyinä on tiedon 

yhtenäisyys ja laadun paraneminen (Prabhu, 2007).  
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9. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tuloksia ja niiden vaikutuksia organisaatiolle. 

Lisäksi luvussa kuvataan tutkimusta koskevia rajoituksia. Lopuksi esitetään ehdotuksia 

tutkimuksessa esille nousseista jatkotutkimuskohteista.  

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata julkisen tietohallinnon ohjauksesta säädetyn lain 

haasteisiin. Lain tarkoituksena on pyrkiä edistämään tietojärjestelmien 

yhteentoimivuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata viranomaistiedonkeruussa 

tarvittavien opiskelijatietojen siirtyminen Oamkin operatiivisista järjestelmistä 

valtakunnalliseen tietovarantoon kokonaisarkkitehtuurin periaatteita noudattaen. 

Tutkimuksen ydinkysymykseni oli: Kuinka KA-mallia voidaan hyödyntää tietojen 

siirtämisessä tietovarantoon? Lisäkysymyksenä olivat: Mikä on järkevin tapa toteuttaa 

siirto käytännössä? Kuinka tietojen oikeellisuus saadaan varmistettua? 

Tutkimuksessa saatiin toteutettua KA-periaatteiden mukaisesti nykytila- ja 

tavoitetilakuvaukset VIRTA-hankkeen määrittämien tietojen viranomaistiedonkeruusta. 

Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin Oamkin tietovarasto sekä ETL-työkalut tietojen 

siirtämiseen operatiivisista järjestelmistä tietovarastoon ja tietovarastosta 

valtakunnalliseen tietovarantoon. Tutkimuksessa toteutettu tiedonkeruuprosessi 

kuvattiin ja testattiin osittain käytännössä tutkimuksen aikana. 

Tutkimuksessa toteutetuilla KA-kuvauksilla pystyttiin parantamaan 

viranomaistiedonkeruuprosessin ymmärtämistä ja kehittämistä parempaan suuntaan. 

Tutkimuksessa toteutetulle tietovarastolle oli Oamkissa tarvetta. Tietovaraston avulla 

VIRTA-hankkeen määrittämille tiedonkeruutiedoille saatiin yksi lähde. Tämä helpottaa 

tulevaisuudessa tietojen ylläpitämistä. Ylläpitämistä tulevat helpottamaan myös 

tutkimuksessa toteutetut KA-kuvaukset, jotka sisältävät tarkkoja käsite- ja 

tietovirtakaavioita tiedonkeruuseen liittyen. Lisäksi Oamkin järjestelmien 

jatkokehittämisessä voidaan hyödyntää toteutettuja KA-kuvaksia ja Oamkin 

tietovarastoa. Tiedonkeruuprosessin muutoksella lähdejärjestelmän tietojen laatua 

saatiin parannettua huomattavasti. Lisäksi korkeakoulujen tietojen vertailtavuus parani, 

yhdenmukaisempien tietojen seurauksena.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan osittain yleistää. Toteutetut KA-kuvakset ovat vain 

Oamkin käyttöön soveltuvia niiden yksityiskohtaisuuden vuoksi. Kuitenkin kuvattu 

tiedonkeruuprosessi sekä korkeakoulujen käsitemallin mukaisesti toteutettu 

tietovarastorakenne ja tietovarastoarkkitehtuuri ovat hyödynnettävissä myös muiden 

korkeakoulujen VIRTA-tiedonkeruussa.  Tutkimuksen tuloksia voidaan myös 

hyödyntää muiden Asio-ammattikorkeakoulujen tiedonsiirroissa, koska kaikilla Asio-

ammattikorkeakouluilla on käytössä sama opiskelijahallintojärjestelmä. Tutkimuksen 

tuloksista saattaa olla hyötyä myös samantyylisille toteutuksille, sillä tutkimuksesta 

voidaan todeta, että tietovarastointi kannattaa toteuttaa projektiluontoisesti ja riittävästi 

aikaa kannattaa varata ETL-prosessin toteuttamiseen ja lähdejärjestelmän tietojen 

korjaamiseen.   

Korkeakouluilla on raportoitavana vuosikellon mukaisesti useita OKM:n ja 

Tilastokeskuksen tiedonkeruita. Tämä tutkimus rajattiin koskemaan vain VIRTA-

hankkeen määrittämiä tiedonkeruita. Tutkimuksen toteutusta rajoitti aikataulu, joka 
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määriteltiin valtakunnallisessa CSC:n koordinoimassa VIRTA-hankkeessa. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin historiatietoihin liittyvät tiedonsiirrot, koska niiden 

toteutusaikataulu myöhästyi suunnitellusta aikataulusta. Viranomaistiedon-

keruuprosessia käsittelevät KA-kuvaukset rajattiin aikataulullisesta syystä koskemaan 

käsitteellistä ja loogista tasoa. Lisäksi kuitenkin kuvauksissa huomioitiin periaatteellisen 

tason rajoitukset ja määräykset. Viranomaistiedonkeruuseen liittyvää tiedonsiirtojen 

toteutusta rajoittivat CSC:n määrittelemät tiedonsiirtotavat ja siirtotiedoston muoto sekä 

siirtojen ajastusaikataulu CSC:n palvelimelle.  

Tietojen oikeellisuuden varmistamista rajoitti VIRTA-hankkeen aikataulu, joka venyi 

korkeakoulujen siirtotilanteiden vuoksi. Tutkimuksessa ei päästy vertailemaan Oamkin 

tietovarastosta poimittujen ja CSC:n laskemien tilastointitietojen vastaavuutta Oamkin 

aiemmin raportoituihin tiedonkeruutuloksiin. Tästä syystä tietojen oikeellisuuden 

suhteen jäi epävarmuutta. Lisäksi viranomaistiedonkeruuprosessia ei päästy 

kokonaisuudessa testaamaan, koska tiedonkeruu tullaan toteuttamaan kehitetyn 

prosessin mukaisesti aikaisintaan syksyllä 2014. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden 

tunnistamista vaikeuttivat opiskelijoilta puuttuvat henkilötunnukset ja puutteelliset 

syntymäpäivämerkinnät. Opiskelijoiden tunnistamiseksi on kehitteillä valtakunnallinen 

oppijanumero, jolla opiskelija pystyttäisiin tunnistamaan varmemmin kaikissa 

korkeakouluissa. Tämä valtakunnallinen oppijanumero ei ole kuitenkaan vielä laajasti 

käytössä.  

Tiedonsiirtojen toteutuksen ja tietovarastoprojektin jäädessä osittain kesken ei projektin 

lopputulosta voitu vielä täysin arvioida.  Jatkotutkimuskohteena voitaisiin tutkia, kuinka 

hyvin projektin toteutus lopulta onnistui. Kysymyksenä voisi olla pysyttiinkö 

aikataulussa ja määritellyissä resursseissa, ja päästiinkö tavoiteltuihin lopputuloksiin. 

Jatkotutkimuskohteena voidaan tutkia myös lopullisen viranomaistiedonkeruuprosessin 

onnistumista. Tutkimuskysymyksinä voisi olla kuinka oikeellista tietoa tietovarastosta 

saadaan viranomaistiedonkeruun käyttöön, ja kuinka vertailukelpoisia tiedot 

korkeakoulujen kesken oikeasti ovat. Jatkotutkimuksena voidaan nähdä myös 

tiedonkeruun laajentaminen koskemaan esimerkiksi julkaisutiedonkeruuta tai 

korkeakoulun kansainvälisten liikkuvuuksien tiedonkeruuta. Tutkimuskysymyksenä 

voisi olla kuinka helposti tietovarasto on laajennettavissa muihin tiedonkeruisiin, ja 

käykö sama tiedonkeruuprosessi myös näiden laajennettujen tietojen keräämiseen. 
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Liite E. Keskeiset käsitteet 
 

Asio-konsortio 

Ammattikorkeakoulut, joilla on käytössä Asio-opiskelijahallinto-ohjelmisto ovat 

solmineet yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimusta kutsutaan Asio-konsortioksi. Asio-

konsortioon kuuluvat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, 

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

Business Intelligence (BI) 

Business Intelligencellä kuvataan liiketoimintatiedon hallintaa. Business Intelligencellä 

kuvataan myös liiketoimintatiedon hyväksikäyttöön tietovarastoinnissa liittyviä 

raportointi, kysely ja analysointityökaluja. Tietovarastointi itsessäänkin kuvataan joskus 

laajasti Business Intelligenceksi.  (Hovi, Ylinen & Koitinen, 2001, s.264; Hovi, 

Hervonen & Koitinen, 2009, s.188.) 

Datamartti (Data mart) 

Datamartti on niin sanottu paikallistietovarasto tai alitietovarasto, joka on aihealueeltaan 

suppeampi kuin keskitetty tietovarasto. Datamartin tarkoitus on tukea tietyn 

käyttäjäryhmän raportointia ja kyselytarpeita ja se suunnitellaan helppokäyttöiseksi. 

Datamartti voi olla organisaation osastokohtainen tai aihealuekohtainen tietovarasto, 

joka on joko isommasta tietovarastosta johdettu tai itsenäinen. (Hovi et al., 2009, s.188; 

Watson & Ariyachandra, 2010.) Datamarttien sisältö on usein uniikkia (mittarit 

erilaisia) ja niitä on hyvin vaikea verrata muiden datamarttien sisältöjen kanssa (Watson 

& Ariyachandra, 2010). 

ETL -prosessi 

ETL – prosessilla tarkoitetaan tietojenkeräysprosessia operatiivisista järjestelmistä tai 

muista tietolähteistä tietovarastoon. ETL- lyhenne tulee sanoista extract, transform ja 

load. (Inmon, 2002, s.122) Sanoilla kuvataan tietokannan käytön prosessia, jossa ensin 

tieto hankitaan ulkoisesta tietolähteestä poimimalla. Sen jälkeen tiedot integroidaan ja 

muutetaan tietovaraston edellyttämään muotoon sekä lopuksi tallennetaan 

tietovarastoon. (Hovi et al., 2001, s. 265.) 

Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuurilla, KA (Enterprice Architecture, EA) kuvataan sitä miten 

organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät linkittyvät toisiinsa. 

Kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää, jotta voitaisiin tehokkaasti hyödyntää 

organisaation kaikkia osa-alueita liiketoiminnan tukena, ilman päällekkäisyyksiä ja 

turhaa työtä. Kokonaisarkkitehtuurilla on neljä näkökulmaa: toiminta, tiedot, 

tietojärjestelmät ja teknologia, joihin sisältyy integraatio ja tietoturvaratkaisuja. Kaiken 

a ja o on kuitenkin organisaation strategiset tavoitteet ja toiminnan sekä palveluiden 

parantaminen. (Valtiovarainministeriö, 2012a.) 

Korkeakoulujen tietomalli 
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Korkeakoulujen tietomalli on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen 

käsitemalli, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa viranomaisraportointia sekä tuottaa 

luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa korkeakoulujen ohjaukseen. (CSC, 2013a.) 

Masterdata 

Vilminko-Heikkisen ja Pekkolan mukaan (2013) masterdata on tietoa organisaation 

avainobjekteista, kuten esimerkiksi asiakkaista, tuotteista ja työntekijöistä. Masterdata 

on yksiselitteisesti määriteltyä koko organisaatiossa. 

Metatieto, Metadata 

Metadatalla tarkoitetaan tietoa tiedosta. Se kuvaa tietojen sisältöä ja merkitystä 

teknisestä tai käyttäjänäkökulmasta. Tekninen näkökulma sisältää tietoja lataukseen 

liittyvistä käsittelysäännöistä ja tietojen teknisistä kuvauksista. Käyttäjänäkökulmasta 

metadata sisältää tietojen ja taulujen määritelmät sekä sanalliset kuvaukset. (Hovi et al., 

2001, s. 267; 2009, s. 190.) Inmonin (2002, s. 113) mukaan metatiedon avulla 

tietovarastosta voidaan löytää helposti tarvittava tieto, ja nähdään myös jos jotain tietoa 

ei sieltä ole saatavissa. Metadata toimiikin tietovaraston tietojen indeksinä ja auttaa 

hahmottamaan mitä tietovarastossa on ja mistä se löytyy. 

Tietovaranto  

Tietovaranto on käsitteellisempi taso kuin tietovarasto tai tietokanta. Tietovarannolla 

voidaan tarkoittaa yhtä tai useampaa fyysisen tason tietokantaa tai tietovarastoa. 

Tietovarannot ovat laajempia kokonaisuuksia kuin tietovarastot, mutta sisältävät 

suppeammin tietoa. Tietovaranto käsittää useiden tietokantojen ja tietovarastojen tietoja. 

Tietovarannon tietoja kerätään ja käytetään laajemmin yli organisaatiorajojen. 

Organisaatiot keräävät omista perusjärjestelmistä tietoja omiin tietovarastoihin, joista 

sitten siirretään tietoja yhteisiin tietovarantoihin. Tietovarannot on tarkoitettu 

yhteismitallisen tiedon käsittelyyn ja vertaamiseen eri organisaatioiden välillä. (CSC, 

2012a.) ”Tietovarannot ovat toiminnan tarpeista johdettuja yhteisesti hallittuja loogisia 

tietojen kokonaisuuksia. Tietovarannon tietojen hallinta on organisoitu ja vastuutettu 

yhdelle toimijalle. Tietovaranto voi olla fyysisesti keskitetty tai hajautettu. 

Tietovarantojen tiedot ovat pääsääntöisesti yhteiskäyttöisiä.” (Valtiovarainministeriö, 

2010.) 

Korkeakoulujen tietovarannolla tarkoitetaan tietojärjestelmää, jossa säilytetään kopioita 

osasta korkeakoulujen opiskelijarekisterien tietosisällöstä. Tulevaisuudessa 

tietovarannossa voidaan säilyttää myös korkeakoulujen henkilötietorekisterien 

tietosisällöstä kopiota. CSC:n (2012a) mukaan ”tuloksena on keskitetty fyysinen 

tietovaranto ja hajautettu rekisterinpito”, sillä jokainen korkeakoulu vastaa itse omista 

tiedoistaan. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto koostuu 

korkeakoulukohtaisista tietointegraatioista, yhteisestä tietoarkkitehtuurista, joka on osa 

korkeakoulujen tietomallia, sekä sovituista viranomaistietovirroista ja keskitetystä 

tietovarantopalvelusta. (CSC, 2012a.) 
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VIRTA  

VIRTA-hanke on osa valtakunnallista Raketti-hanketta, jossa kehitetään tietohallintoa ja 

sen palveluita valtakunnallisella tasolla. VIRTA-projektin tarkoitus on vuosien 2012 ja 

2014 aikana toteuttaa korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Tietovarantoa 

käytetään opiskelijavalintojen kehittämiseen ja viranomaistiedonkeruuseen 

Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tarpeisiin. (CSC, 2013d.) 

XML 

XML eli extended markup language on tunnettu standardi, joka määrittelee tavan siirtää 

tietoja eri lähteiden ja organisaatioiden välillä. Tietojen lisäksi voidaan lähettää 

metatietoja eli tietojen kuvauksia, jotka kuvaavat tietojen sisällön ja merkityksen. (Hovi 

et al.  2001, s. 270; Hovi et al., 2009, s. 192.) Tietojen kuvaukset tuovat joustavuutta 

tietojen siirtämiseen, sillä kuvauksilla voidaan kertoa esimerkiksi, mitä arvosana-

asteikkoa käytetään. Tällöin tietoja organisaatioiden välillä voidaan verrata, vaikka 

käytössä olisikin eri asteikot. 

Yhteentoimivuus 

Yhteentoimivuudella tarkoitetaan yleensä eri tietojärjestelmien yhteensovittamista niin, 

että tietojen siirrot eri tietojärjestelmien välillä onnistuvat. Tässä yhteentoimivuudella 

tarkoitetaan lisäksi tietosisältöjen yhdenmukaistamista ja prosessien liittymistä sujuvasti 

toisiinsa. Kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeää yhteentoimivuuden kannalta. 

Kokonaisarkkitehtuuri onkin ratkaisu yhteentoimivan kokonaisuuden suunnitteluun. 

(Valtiovarainministeriö, 2012a.)  
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Liite G. Nykyinen opiskelijamäärät - prosessikaavio 
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Liite H. Nykyinen OKM-tiedonkeruu - prosessikaavio 

 

 


