
 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

AUTOMAATION OPPIMISYMPÄRISTÖN 

TIETOMALLINNUS 

Markus Hämeenniemi 

 

 

Ohjaaja: Jukka Hiltunen 

PROSESSITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA 

Diplomityö 

Joulukuu 2017 



 

TIIVISTELMÄ 

OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta 

Tutkinto-ohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) 
Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma  

Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla 
Hämeenniemi, Markus 

 

Hiltunen J, lehtori 

Työn nimi 
Automaation oppimisympäristön tietomallinnus 

Opintosuunta Työn laji Aika Sivumäärä 

Automaatiotekniikka Diplomityö Joulukuu 2017 43 s., 4 liitettä 

Tiivistelmä 

 

 

 

Tämä diplomityö tehtiin DigiAuto-hankkeeseen ja sen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman laaja ylätason 

kuvaus eli tietomalli Oulun alueelle perustettavasta automaation oppimisympäristöstä. Tarkoituksena oli hyödyntää 

työn tuloksena saatua tietomallia hankittavan tietojärjestelmän määrittelyissä ja yrityksille lähetettävien 

tarjouspyyntöjen liitteenä. Tavoitteena oli myös selvittää, miten tällainen ainutlaatuinen automaation 

oppimisympäristökokonaisuus saadaan kuvattua ja dokumentoitua siten, että sitä voidaan hyödyntää tietojärjestelmän 

käyttöönoton aikana.  

  

Työn teoriaosuudessa käsitellään oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä oppimisessa, käydään läpi tietoon ja 

tietomallinnukseen liittyviä käsitteitä sekä tietojärjestelmien toteutusta ja käyttöönottoa. Varsinaisten työn tulosten 

esittämiseen päätettiin käyttää rakenteeltaan hierarkkista tietomallia. Tietomalliin tarvittavat tiedot kerättiin Oulun 

ammattikorkeakoululta, Oulun seudun ammattiopistolta, Oulun aikuiskoulutuskeskukselta ja Oulun yliopistolta 

haastattelututkimuksen avulla.  Saatujen tietojen perusteella muodostettiin aluksi laaja käsitekartta, johon haastattelu-

tiedot koottiin. Näiden tietojen muokkaamisen jälkeen tuloksena saatiin hierarkkinen tietomalli, jota hyödynnettiin 

pienin ulkoasullisin muutoksin suoraan yrityksille lähetettyjen tarjouspyyntöjen liitteenä.  

 

Tietomallin tarkoituksena oli tuottaa potentiaalisille järjestelmätoimittajille tietoa siitä, millainen on se 

toimintaympäristö, johon kyseistä tietojärjestelmää ollaan hankkimassa. Tämän perusteella yritykset pystyivät 

paremmin arvioimaan oman kykynsä järjestelmän toimitukseen.  
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This thesis was produced as a part of DigiAuto project and the aim of it was to form the widest possible upper level 

description i.e. data model of automation learning environment to be established in the Oulu region. The purpose was 

to utilize the resulting data model in the specifications of the information system required and use it as an attachment 

of the bids for the companies. The aim was also to find out how this unique automation learning environment can be 

represented and documented in such a way that it can be utilized during the implementation of the information 

system. 

  

The theoretical part of the thesis deals with learning environments and their importance in learning. Also concepts of 

knowledge and data modeling as well as the implementation of information systems are discussed. It was decided to 

use a hierarchical data model to represent the results of the thesis. The information needed for the data model was 

collected through an interview study from Oulu University of Applied Sciences, the Oulu Vocational College, the 

Oulu Adult Education Center and the University of Oulu. Based on the information obtained, an extensive concept 
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The purpose of the data model was to provide information for potential system vendors about the environment for 
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1 JOHDANTO 

Automaatiotekniikan kehitys on nopeaa ja se seuraa ICT (Information and 

Communications Technology) -alan kehitystä. Automaatioalan työllisyys puolestaan 

perustuu korkeaan osaamiseen. Koulutusorganisaatioiden kannalta tämä tarkoittaa sitä, 

että opetuslaitteisto vaatii jatkuvaa kehitystä ja henkilöstö uudelleenkoulutusta. 

Automaation laite- ja ohjelmistosovellukset ovat kalliita ja niiden elinkaari on 

koulutuksessa verraten lyhyt. Tästä syystä on tärkeää varmistaa hankittujen resurssien 

korkea käyttöaste. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koulutuksessa siirrytään yhä 

enemmän yhteistyössä tapahtuvaan oppimisympäristöjen tuotteistamiseen, ylläpitoon ja 

tilojen yhteiskäyttöön. 

Insinööritieteiden opiskeluun korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa kuuluu 

oleellisena osana laboratorioharjoituksia ja niihin liittyvien oppimisympäristöjen 

käyttöä. Näiden oppimisympäristöjen ja tulevien työympäristöjen tulee olla 

mahdollisimman samanlaisia työelämään siirtymisen helpottamiseksi.  Automaation 

kannalta tämä tarkoittaa sekä laite- ja ohjelmistoympäristöjen että toiminnallisen 

ympäristön yhdenmukaisuutta. Teollisen internetin yleistyttyä automaatiosta on tullut 

maantieteellisesti hyvin laaja kokonaisuus, jossa oppimisympäristöjen fyysinen sijainti 

on menettänyt merkitystään. Tulevaisuudessa etäkäytettävien automaation 

oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuksessa tulee lisääntymään, jolloin 

opiskelijat ovat valmiita vastaamaan paremmin työelämän haasteisiin. 

Automaatiotekniikan koulutusta annetaan Oulun alueella neljän eri 

koulutusorganisaation toimesta. Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 

automaatiotekniikkaa opetetaan yleisellä tasolla konetekniikan, prosessitekniikan, 

tuotantotalouden ja ympäristötekniikan opiskelijoille. Lisäksi prosessi- ja 

ympäristötekniikan opiskelijat voivat valita automaatiotekniikan opintosuunnan sekä 

konetekniikan opiskelijoilla on valittavissaan konediagnostiikan ja mekatroniikan 

syventymisalueet. Teknillisen tiedekunnan opiskelijoiden lisäksi automaatiotekniikan, 

muun muassa robotiikan koulutusta annetaan tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan 

opiskelijoille. Teknillisestä tiedekunnasta valmistuneet automaatioon suuntautuneet 

opiskelijat sijoittuvat monipuolisesti erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin 
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automaatioalalla. Oulun ammattikorkeakoulussa opetetaan automaatiotekniikkaa sähkö- 

ja automaatioalan koulutuksessa. Opiskelijat työllistyvät opintojensa jälkeen pääosin 

Oulun ympäristöön sekä Pohjois-Suomen teollisuuteen ja eri palvelutoimittajien 

palvelukseen. Oulun seudun ammattiopistossa annetaan koulutusta sähkö- ja 

automaatioalan perustutkinnossa. Automaatioon liittyvää opetusta on myös 

prosessiteollisuuden, talotekniikan ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa sekä kone- ja 

metallialan perustutkinnossa. Lisäksi kaikkien näiden perustutkintojen jälkeen on 

mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoistutkinto, joihin liittyy automaation 

lisäkoulutusta. Oulun seudun ammattiopistosta valmistuvat sijoittuvat pääosin töihin 

Oulun ympäristöön joko teollisuuteen ja sen palveluihin tai rakennus- ja kiinteistöalalle. 

Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa automaatiota opetetaan kiinteistönhoitajiksi, sähkö-, 

automaatio- ja LVI-asentajiksi opiskeleville opiskelijoille. 

Automaatiotekniikan laadukkaan koulutuksen ja koulutusyhteistyön lisäämisen 

varmistamiseksi Oulun seudulla päätettiin käynnistää DigiAuto-hanke (Digitalisaatio 

automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa). Sen tarkoituksena on toteuttaa 

hajautettuihin oppimisympäristöihin ja keskitettyyn palvelinkeskukseen pohjautuva 

automaation digitaalinen koulutuskeskus. Hankkeessa päivitetään nykyiset 

yhteiskäyttöön soveltuvat opetuslaitteistot etäkäyttöön soveltuviksi. Yhteiset 

ohjelmistot, IoT (Internet of Things) -yhteensopivat järjestelmät, PLC (Programmable 

Logic Controller) ja DCS (Distributed Control System) -järjestelmät keskitetään 

palvelinsovelluksiksi, jolloin niitä voidaan etäkäyttää. Rakennettavat etäyhteydet 

mahdollistavat sen, että kaikki oppimistilanteet eivät ole enää riippuvaisia fyysisestä 

läsnäolosta.  

Oulun seudulle käyttöön otettava automaation oppimisympäristö on hyvin laaja 

kokonaisuus, jonka käyttö on epäsäännöllistä ja se vaihtelee kurssien ja opiskelijoiden 

omien opiskelutarpeiden mukaan. Tämä vaatii tulevan järjestelmän kannalta 

joustavuutta ja mahdollisuuden hallita isoja kokonaisuuksia, etäkäyttöä sekä 

käyttöoikeuksia, sitten että tiedot pysyvät ajan tasalla ja ovat kaikkien sitä tarvitsevien 

saatavilla ajasta riippumatta. Näiden faktojen perusteella voidaan todeta, että kyseessä 

on monin tavoin myös teollisuudesta poikkeava hankekokonaisuus.  
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Hankkeessa päätettiin hyödyntää tietomallinnusta yhtenä suunnittelun työkaluna, mikä 

johti tämän diplomityön aiheen muodostamiseen.  Tässä työssä tietomallinnus 

toteutettiin käyttämällä rakenteeltaan hierarkkista tietomallia automaation 

oppimisympäristön kuvaamiseen. Tästä syystä muiden tietomallityyppien tarkempi 

käsittely rajataan pois tästä työstä. Automaation oppimisympäristön hierarkkinen 

tietomalli muodostui aluksi käsitetasolla laaditusta käsitekartasta, jota hyödynnettiin 

myöhemmin haastattelujen runkona. Haastattelujen tuloksista, joita käsitellään 

myöhemmin tässä työssä, koottiin varsinainen hierarkkinen tietomalli.   

Tässä diplomityössä käsitellään tietomallinnusta etenkin DigiAuto-hanketta, mutta 

myös siihen liittyvän tietojärjestelmäprojektin käyttöönottoa tukevana vaiheena. 

Tavoitteenani on muodostaa mahdollisimman laaja ylätason kuvaus eli tietomalli Oulun 

alueen oppilaitoksista siten, että sitä voidaan hyödyntää järjestelmän 

hankintamäärittelyjen ja yrityksille lähetettävien tarjouspyyntöjen liitteenä. 

Tavoitteenani on myös selvittää, miten tällainen ainutlaatuinen 

oppimisympäristökokonaisuus saadaan kuvattua ja dokumentoitua siten, että sitä 

voidaan hyödyntää tulevan järjestelmän käyttöönoton aikana. 

Työn alussa tutustutan lukijan oppimisympäristön käsitteeseen sekä sen merkitykseen 

oppimisessa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin tietomallinnusta ja siihen liittyviä 

käsitteitä. Sitten käyn läpi tietojärjestelmän toteutusta ja käyttöönottoa sekä tuon myös 

esille loppukäyttäjäorganisaation ja tietojärjestelmän toimittajan rooleja ja näkökulmia. 

Työn tuloksina esitän haastattelujen perusteella kokoamani automaation 

oppimisympäristön tietomallin sekä käyn läpi siihen liittyviä johtopäätöksiä. Lopuksi 

yhteenvedossa käyn läpi työhön liittyneitä haasteita ja sitä, kuinka hyvin työlle asetetut 

tavoitteet toteutuivat.  
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2 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

2.1 Määritelmä 

Oppimisympäristön käsite on vanha ja sillä on alkujaan viitattu perinteiseen 

luokkahuoneopetukseen. Myöhemmin oppimisympäristön käsite on laajentunut ja se on 

saanut tuekseen uusia termejä ja näkökulmia. Nykyisin kirjallisuudessa esiintyy termejä, 

kuten virtuaalinen, digitaalinen ja moderni oppimisympäristö. (Manninen 2007, 7 ja 15)  

Oppimisympäristö-käsite tuli Suomessa tutuksi 1990-luvun alussa. Tuolloin myös ajatus 

elinikäisestä oppimisesta vahvistui ja kehittämistyön keskiöön nousi enemmän työssä 

oppiminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen. Kehittämistyö tuotti ja 

tuottaa edelleen työkaluja, joilla laajennetaan oppimisen ympäristöt oppilaitosten 

ulkopuolelle. Sulautuva oppiminen ja kaikkialla läsnä olevat tieto- ja viestintätekniikan 

ratkaisut mahdollistavat oppimisen ympäristöjen sulautumisen oppimista tukevaksi 

kokonaisuudeksi uudella tavalla. Sulautuvaa oppimista rakentaessa tulee 

oppimisympäristöä tarkastella kokonaisvaltaisesti eri ympäristöjen kokonaisuutena. 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto oppimisen tueksi ei muuta merkittävästi 

fyysisiä oppimisympäristöjämme. Teknologia luokkaympäristössä ei muuta luokkaa tai 

toimintatapojamme, vaan ne pysyvät ennallaan kalustuksen ja sijoittelun tukiessa 

voimakkaasti perinteistä käsitystä opettamisesta. Fyysisen ympäristön laatu vaikuttaa 

ajateltua enemmän oppimisprosessiin ja oppimisen laatuun. (Aksovaara ja Maunonen-

Eskelinen 2013) 

Opetushallituksen (2004, 18) mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen 

ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden muodostamaa 

kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan erityisesti 

koulun rakennuksia, tiloja, opetusvälineitä ja oppimateriaaleja. Myös rakennettu 

ympäristö, ympäröivä luonto sekä opetusteknologia ovat osa fyysistä ympäristöä. 

Psyykkisillä ja sosiaalisilla tekijöillä tarkoitetaan yksittäisen oppilaan kognitiivisia ja 

emotionaalisia tekijöitä sekä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä tekijöitä. 
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Mannisen ja Pesosen (1997, 268) mukaan oppimisympäristö määritellään paikaksi, 

tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista. 

Oppimisympäristö on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytössään resursseja, joiden 

avulla he voivat ymmärtää erilaisia asioita ja kehittää mielekkäitä ratkaisuja erilaisiin 

ongelmiin (Wilson 1996, 3). Näille määritelmille yhteistä on, että oppimisympäristö 

muodostuu fyysisestä tai virtuaalisesta paikasta tai tilasta, jossa ihmiset muodostavat 

yhteisön. Ihmisten muodostama yhteisö puolestaan tukee oppimista ja mahdollistaa 

vuorovaikutteisen verkoston oppimiselle. Opiskelun kontekstista tulee tällöin laajempi, 

perinteistä oppilaitosympäristöä tukeva, oppijan vapaa- ja työaikaan niveltyvä 

kokonaisuus. (Manninen 2007, 16) 

Oppimisympäristöihin liittyy aina fyysinen, sosiaalinen, tekninen ja didaktinen 

ulottuvuus. Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan esimerkiksi tilan asettelua, valaistusta 

ja yleisesti fyysisen ympäristön merkitystä. Oppimisympäristön sosiaalinen ulottuvuus 

muodostuu ryhmän roolista, vuorovaikutuksesta, keskinäisestä kunnioituksesta, 

yhteistyöstä ja mielihyvää tuottavasta ilmapiiristä. Ihmisläheiset, luotettavat ja 

helppokäyttöiset, tekniset sekä telemaattiset laitteet sovelluksineen muodostavat 

teknisen ulottuvuuden. Didaktisella ulottuvuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, joka tukee 

oppimista. Ilman didaktista ulottuvuutta ympäristö ei voi olla oppimisympäristö. 

Esimerkiksi olohuoneesta voidaan tehdä oppimisympäristö, jos siellä oleskelulle 

asetetaan oppimista tukevia tavoitteita. (Manninen 2007, 16)  

Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella ainakin kolmesta näkökulmasta, joita ovat 

organisaatiokeskeinen, oppijakeskeinen ja teknologiakeskeinen näkökulma. 

Organisaatiokeskeinen näkökulma korostaa ympäristöä fyysisenä tilana tai 

koulutusohjelmana/toimintakäytäntönä. Oppijakeskeinen näkökulma keskittyy yksilöön 

ja sen keskipisteenä on oppijan opiskelussa ja työssä vastaantulevat oppimisresurssit- ja 

tilat. Teknologiakeskeinen näkökulma rakentaa oppimisympäristöt tekniikan varaan tai 

jopa sen sisään, esimerkiksi internettiin. (Manninen ja Pesonen 1997, 268) 

Oppimisympäristöä voidaan tarkastella myös pedagogisesta näkökulmasta. 

Pedagogisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisessa ja opetuksessa käytettyjä 

pedagogisia menetelmiä ja käytänteitä. (Silander ym. 2012, 49)  
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Nykyaikainen luokka, pienryhmätila tai luentosali ei voi olla mikä tahansa tila, vaan sen 

tulee olla kokonaisuus, jossa erilaiset oppimista tukevat paikat, tilat, yhteisöt, tekniset 

ratkaisut, välineet ja toimintatavat sulautuvat toisiinsa. Oppimisympäristö käsitetään 

vielä nykyäänkin mekaanisesti joksikin yksittäiseksi tekijäksi, järjestelyksi tai 

teknologiaksi opiskelijoiden toimintaympäristössä. Nykyään jopa yksittäinen 

mobiilisovellus voi olla oppimisympäristö. Teknologian nopeasta kehityksestä 

huolimatta digitaalisten sovellusten ja palveluiden pedagoginen hyödyntäminen 

opetuksen ja oppimisen tukena on edelleen vähäistä tai hyvin teknologiavetoista. 

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opetusta ja oppimista tukeva oppimisympäristö on 

nykyaikaisten tilojen, teknologian ja osaavien ammattilaisten kokonaisuus. (Laru 2016) 

Oppimisympäristön käsite on mielestäni erittäin laaja ja nykyisin törmäämme erilaisiin 

fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin jatkuvasti. On hyvin yksilöllistä, 

millainen paikka, tila tai yhteisö on se ympäristö, jossa oppii parhaiten. Oma 

näkemykseni on myös, että ihmisen käsitys oppimisympäristöstä kehittyy jatkuvasti 

elämän aikana. Tähän kehitykseen vaikuttavat ihmisten oppimiskokemukset, yleisten 

oppimiskäsitysten muuttuminen ja väistämättä myös tekniikan kehittyminen. 

Oppimisympäristöjen ulottuvuuksista pidän ehdottomasti tärkeimpänä fyysistä ja 

sosiaalista ulottuvuutta. Ympäristön täytyy olla miellyttävä ja ilmapiirin positiivinen, 

jotta motivaatio oppimiseen säilyy. 

2.2 Oppimisympäristön merkitys oppimisessa 

Fyysisen oppimisympäristön merkitystä oppimisessa on tutkittu suhteellisen vähän ja 

tutkimukset ovatkin kohdistuneet käytännössä vain lasten ja nuorten oppimiseen. 

Muuan muassa tilan muodolla ja kalustuksella on vaikutusta siihen, miten opiskelija 

kokee opettaja-opiskelijasuhteen. Esimerkiksi tiloissa, joissa opettaja on kaukana luokan 

edessä, katsekontaktia on vaikeampi saada, jolloin opiskelijat kokevat suhteen 

opettajaan etäiseksi. (Aksovaara ja Maunonen-Eskelinen 2013) 

Lein (2010) mukaan fyysinen oppimisympäristöympäristö vaikuttaa siihen, miten 

opiskelijat kokevat opetuksen. Fyysinen ympäristö koostuu seuraavista tekijöistä: 
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1. tilan koko (suuri, pieni) 

2. muoto (neliö, ovaali, puoliympyrä jne.) 

3. istumajärjestys (suhteessa opettajaan, lähellä, kaukana) 

4. kalustus (joustavasti muunneltavissa, kiinteä) 

5. teknologia (modernin teknologian sijoittelu, saatavuus) 

6. valaistus (intensiteetti, monipuolisuus, valon lähteen laatu) 

7. lämpöolosuhteet (kuuma, viileä, lämpötilavaihtelut) 

8. värimaailma (intensiteetti, vaaleat, kirkkaat, tummat värit, värikuviot) 

9. melutaso (tiheys, kesto intensiteetti). (ks. Aksovaara ja Maunonen-Eskelinen 

2013) 

Myös visuaalisella ja auditiivisella ympäristöllä merkitystä. Visuaalinen ympäristö 

vaikuttaa visuaalisten ärsykkeiden havaitsemiseen, oppimiseen ja asenteisiin. 

Valaistuksella voidaan rauhoittaa tai lisätä oppijan aktiivisuutta. Värien on muun 

muassa todettu lisäävän oppimistehokkuutta, vähentävän poissaoloja sekä lisäävän 

kiinnostusta ja vaikutusta tunteisiin. Ääniympäristö luonnollisesti vaikuttaa 

keskittymiseen ja ihmisten väliseen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. 

Tulevaisuudessa oppimisympäristöt laajenevat ja tekniikan uudet sovellutukset avaavat 

uusia mahdollisuuksia. Nouseva trendi käyttää yhä enemmän omia laitteita opiskelussa 

haastaa oppimisympäristöt kehittymään kokonaisvaltaisesti tukemaan oppimista. 

(Aksovaara ja Maunonen-Eskelinen 2013) Teknologialla parannelluilla 

oppimisympäristöillä on merkittävä ja positiivinen vaikutus opiskelijoiden oppimiseen 

(Brooks 2011).  

Oppimisympäristöllä on merkittäviä eroja esimerkiksi luokka- ja kurssimuotoiseen 

opetukseen. Oppimisympäristössä korostuu opiskelijan oma aktiivisuus sekä opiskelusta 

muodostuu itseohjatumpaa verrattuna luokkahuoneopetukseen. Opiskelu simuloidussa 

tai reaalimaailman tilanteita vastaavassa ympäristössä tukee oppimista, koska 

opiskelijoilla on mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa opittavan asian kanssa. 

Oppimisympäristössä korostuu ongelmakeskeisyys eikä niinkään oppiminen ole 

sidottua yhteen oppiaineeseen. Opiskelusta tulee kokonaisvaltainen, aikaa vievä 

prosessi, jossa opiskelijalla on tukenaan erilainen tukihenkilöiden, mentoreiden ja 

asiantuntijoiden verkosto. Oppimisympäristössä opettajan rooli vaihtuu tiedon jakajasta 
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organisaattoriksi, opiskelijoiden tukihenkilöksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi. 

Oppimisympäristö mahdollistaa verkostoitumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

avulla, oppimisen siirtymisen luokkahuoneen ja oppilaitoksen ulkopuolelle. Taulukossa 

1. on esitetty lisäarvoa tuottavia asioita, jota ympäristö tarjoaa oppijalle. Taulukossa 

oleva yksinkertainen esimerkki selventää myös sitä, kuinka oppija oppii asioita 

spontaanisti ja mikä on ympäristön rooli tässä tapahtumassa. (Manninen 2007, 19–20)  

Taulukko 1. Ympäristön rooli oppimisessa (Manninen 2007, 20). 

Ympäristö tarjoaa oppijalle… Esimerkki: Kuinka lapsi oppii 

tietokoneen käytön? 

Oppimista käynnistäviä innostavia 

asioita 

Tietokone ja ohjelmat houkuttelevia, 

esim. pelien houkutus 

Oppimista vaativia haasteita ja 

ongelmia 

Opittava koneen peruskäyttö ja esim. 

pelaamisessa vaadittavat erityistoiminnot 

(grafiikka-asetukset ym.) 

Ongelmanratkaisuun tarvittavaa 

informaatiota ja ratkaisumalleja 

Ohjeet, vinkit ja mallit 

Oppimista tukevia rakenteita ja 

välineitä 

Käsikirjat, lehdet, oppaat, netti, 

keskustelualueet ja kaverit 

Harjoittelu- ja kokeilumahdollisuuksia Koneen käyttömahdollisuudet 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen 

mahdollisuuden 

Opettelu kavereiden kanssa, keskustelu, 

neuvot, ohjeet ja vinkit 

Yhdessä oppimisen ja 

asiantuntijuuden jakamisen foorumin 

Kaveriryhmä, välitunnit, koti ja 

nettikeskustelut 

Opitun testaus- ja 

soveltamismahdollisuuksia 

Pelitilanteet, pelaaminen ja koneen 

käyttö 

 

Tähän taulukkoon kiteytyy mielestäni todella hyvin se, millainen nykyaikainen 

oppimisprosessi on. Huomaan tästä esimerkistä hyvin paljon samoja piirteitä, joita 

yliopisto on minulle oppimisympäristönä omissa opinnoissani tarjonnut. On ollut myös 

huikeaa seurata, kuinka tekniikka on kehittynyt ja miten paljon se on vaikuttanut 

oppimisympäristöihin noin kahdenkymmenen opiskeluvuoteni aikana. Ollessani ala-
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asteella käytössämme oli vain liitutaulu ja repullinen oppimateriaaleja monisteina tai 

kirjoina. Opiskelu oli ennen hyvin mekaanista materiaalien läpi käymistä oppitunneilla. 

Toki opiskelu on vielä sitä nykyäänkin, mutta opiskeluun on myös tullut paljon uusia 

ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Etenkin viime vuosina lisääntynyt teknologian 

hyödyntäminen opetuksessa on mullistanut opiskelun siten, että opiskelusta on tullut 

mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. 

2.3 Automaation oppimisympäristö 

Nykypäivän automaation opiskeluun kuuluu oleellisena osana käytännön harjoittelu 

simuloiduissa tai reaalimaailman työtehtäviä vastaavissa tilanteissa. Automaation 

oppimisympäristö koostuu arvokkaista erikoislaitteista ja -ohjelmistoista, jotka 

muuttuvat ja kehittyvät nopeasti yleisen teknisen kehityksen tahdissa. Tulevaisuudessa 

tällaisten automaation oppimisympäristöjen merkitys tulee kasvamaan entisestään 

kustannussäästöjen, tuottavuuden parantamisen ja laadukkaan koulutuksen 

takaamiseksi. Jatkossa automaation oppimisympäristöjen potentiaalisimpana 

toteutustapana nähdään malli, joka koostuu sekä keskitetyistä ja etäkäytettävistä 

automaatiotekniikan laboratorioista että paikallisista oppimisympäristöistä, joita 

käytetään ja ylläpidetään yhteisten resurssien avulla. (Julkaisematon 2017, EURA-

tietokanta)  

Uusien oppimisympäristöjen rakentamista tukee myös tosiasia, että automaatioalalla 

työllisyys perustuu korkeaan osaamiseen. Tietotekniikan jatkuva kehittyminen 

edellyttää puolestaan jatkuvaa itsensä kehittämistä osaajana. Käytännössä tämä 

tarkoittaa myös koulutusorganisaatioiden kannalta jatkuvaa tarvetta kehittää 

opetuslaitteistoja ja henkilöstön koulutusta. Koska automaatiolaitteet- ja sovellukset 

ovat kalliita ja niiden elinkaari suhteellisen lyhyt, on järkevää ja tarkoituksenmukaista 

tuotteistaa oppimisympäristöt sekä ylläpitää niitä yhteistyössä muiden koulutusta 

järjestävien organisaatioiden kanssa. (Julkaisematon 2017, EURA-tietokanta)  

On huomattava myös se, että automaation uusille oppimisympäristöille on tarvetta 

kaikilla koulutustasoilla. Automaation oppimisympäristöissä annettavalla koulutuksella 
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pyritään opiskelijoiden parempaan osaamiseen ja työelämän tarpeiden tunnistamiseen. 

Tämän seurauksena opiskelijat työllistyvät nopeammin ja sillä nähdään olevan myös 

opiskeluaikoja lyhentävä vaikutus. Lisäksi nykyisten oppimisympäristöjen käyttöaste on 

suhteellisen alhainen, joten edellä mainitun kaltaisilla uusilla automaation 

oppimisympäristöillä saadaan niiden käyttöastetta nostettua järkevämmälle tasolle. 

(Julkaisematon 2017, EURA-tietokanta)  

Käytännön harjoittelu on oleellinen osa oppimista ja sen täytyy tukea teoriaopintoja. 

Käytännön harjoituksia voitaisiin jopa reilusti lisätä automaatiotekniikan opinnoissa. 

Nykyiset automaation oppimisympäristöt, eivät tue parhaalla tavalla 

automaatiotekniikan opintoja. On selvää, että kun ajatellaan automaatioinsinöörin 

tulevaisuuden työtehtäviä, käytännön työtä opettavien automaation 

oppimisympäristöjen kehittämiselle on todellinen tarve. 
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3 TIETOMALLINNUS 

3.1 Tieto ja metatieto 

Sana tieto on ollut yleinen kirjakielessämme jo 1500-luvulta lähtien. Sanaa on käytetty 

1800-luvun alkupuolelle asti myös merkityksessä tiede. Tieto-sanaan liitettäviä vanhoja 

merkityksiä ovat myös osaaminen ja taito. (Häkkinen 1987) Klassisen määritelmän 

mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Tämän perusteella tieto voidaan erottaa 

pelkästä luulosta, erehdyksestä ja hypoteettisesta arvauksesta. (Niiniluoto 1989, 57) 

Tieto voi olla erilaisten faktojen, asioiden ja havaittujen tosiasioiden lisäksi esimerkiksi 

jotain käsin kosketeltavaa tai laadullisesti tai määrällisesti mitattavaa. Tieto kontekstissa 

muodostaa informaation. (Bradley 2014, 13)  

Metatiedolla tarkoitetaan tietoa tiedosta. Se on jotain kuvailevaa tai määrittelevää tietoa 

kyseessä olevasta tietokohteesta. Metatieto on näin ollen kontekstista riippuvaista. 

Valokuva on näiden määrittelyjen mukaan tietoa ja valokuvaan liittyvät lisätiedot ovat 

metatietoa. Esimerkiksi valokuvauksessa käytetyt kameran asetukset tai kuvan 

laadulliset ominaisuudet ovat metatietoa. (Bradley 2014, 16–19)  

Kaikkeen tallennettuun tietoon voidaan liittää metatietoa. Metatietoa on esimerkiksi 

tietoa siitä, mille tietovälineille tieto on tallennettu, miten ne ovat saatavilla ja miten se 

on organisoitu. Metatietojen systemaattinen tuottaminen ja käyttö liittyvät aina johonkin 

tietovarantoon. Tietovarantoja, joihin voidaan liittää metatietoja, ovat esimerkiksi 

yrityksen tietovarastot ja tietokannat, internetin HTML-sivut sekä kirjaston 

julkaisukokoelmat. Systemaattista metatiedon tallennusta tarvitaan, koska muutoin 

tietovarannot tulevat vähitellen käyttökelvottomiksi tai niiden käyttö vaikeutuu. 

(Salminen 2005, 1) 

Tieto on erittäin laaja käsite. Törmäämme valtavaan määrään tietoa ja metatietoa 

päivittäin. Hallitaksemme tätä tietotulvaa meidän täytyy jatkuvasti kehittää tapojamme 

ja järjestelmiämme, joilla saamme tarvitsemamme tiedon tallennettua. 
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3.2 Näkökulmia tietoon 

Perinteisen jaon mukaan tietoa voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat 

käsitetaso (kohdetaso), rakennetaso (looginen taso) ja talletustaso (fyysinen taso). Näitä 

kutsutaan myös eri abstraktiotasoiksi. Kuvassa 1. on esitetty kolme eri abstraktiotasoa, 

joista tietoa voidaan tarkastella. Käsitetasolla kuvataan sitä, millainen on kohde, jota 

tiedoilla tai asioilla pitäisi kuvata ja esittää. Se kuvaa myös sitä, mitä tietoelementtien 

arvot tarkoittavat, miten tiedot liittyvät yhteen ja mitä sääntöjä tietoihin liittyy. 

Käsitetasoa käytetään sisällön suunnitteluun. Rakennetasolla kuvataan sitä, minkälaisia 

käsiteltäviä rakenteita tiedot muodostavat ja miten ohjelmoijat sekä tietokannan 

suorakäyttäjät näkevät tiedot. Rakennetasoa hyödynnetään kyselyiden muodostamiseen 

ja ohjelmoinnissa. Talletustasolla kuvataan sitä, minkälaisina koneenläheisinä 

rakenteina tiedot tallennetaan ja miten niitä voidaan käsitellä. Se kertoo myös 

minkälaiset rakenteet tehostavat hakua sekä ovatko tiedot hajautettu vai ovatko kaikki 

keskitetysti samassa paikassa. Talletustasoa voidaan hyödyntää järjestelmän 

virityksessä, tiedon hajauttamisessa ja tehokkuuden parantamiseen. (Laine 2005, 1–6) 

 

Kuva 1. Abstraktiotasot tiedon käsittelyssä (Laine 2005, 5). 

 

Edellä mainittujen tasojen lisäksi voidaan käyttää niin sanottua hanketasoa, joka on 

ennen käsitetasoa. Tällä tasolla dokumentaatio sisältää erittäin ylätasoista tietoa 

esimerkiksi hankkeiden tavoitteista ja strategiasta. Kuvassa 2. havainnollistetaan eri 
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tasojen eroja kommunikaation ja toteutuksen painotuksen osalta. Pyramidissa huipulle 

päin noustessa painopiste kommunikaatiossa kasvaa ja huipulta alaspäin laskeuduttaessa 

painopiste kääntyy vastaavasti kohti toteutusta. Eri tasojen väliset erot voidaan tiivistää 

seuraavalla tavalla. Hanketasolla muodostetaan suuri kuva käsiteltävästä kohteesta. 

Käsitetasolla sovitaan keskenään peruskonseptista ja säännöistä. Rakennetasolla 

kuvataan asiat yksityiskohtaisemmin ja riippuen tapauksesta suunnitelma voi johtaa 

talletustasoiseen tietomalliin, joka optimoidaan teknisen ympäristön mukaan. (Bradley 

2014, 48–50) 

 

Kuva 2. Tietomallien eri tasot (Bradley 2014, 48). 

 

On hyvin tapauskohtaista, minkä tasoista tietomallia käytetään suunnittelun eri 

vaiheissa. Tietomallin tulisi myös olla tarpeeksi havainnollinen juuri sille 

kohderyhmälle, joka tietoja tarkastelee. Pyramidia voidaan ajatella esimerkiksi 

yrityksen kannalta siten, että johtoryhmä tarvitsee laajempia kokonaisuuksia käsittäviä 

tietomalleja kuin esimerkiksi suunnitteluhenkilöstö. 

3.3 Tietomallinnus ja tietomallit 

Tiedon mallintamisella tarkoitetaan käsiteanalyysiä ja tiedon kuvaamista. Molemmat 

ovat tärkeitä menetelmiä tiedonhallinnan prosesseissa. Tietomallinnus tuottaa erilaisia 
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tieto- ja käsitemalleja, joilla voidaan kuvata ylätason liiketoimintalähtöisiä 

kokonaismalleja, sovellusaluekohtaisia tarkempia malleja sekä tietokantasuunnittelussa 

tarvittavia yksityiskohtaisia malleja. Tietomallintaminen on yhteistyötä, jossa 

osallistujat jakavat näkemyksiään, oppivat ja samalla sitoutuvat hankkeeseen. 

Tietomallinnuksella määritellään yhteiset käsitteet, jolloin muodostuu yhteinen kieli eri 

osapuolten välille. (Hovi 2017)  

Kuvassa 3. on esitetty tietokeskeisen näkökulman mukainen tietosysteemi, jonka 

voidaan ajatella koostuvan tietokannasta, johon tallennettua tietoa ohjelmat kaappaavat, 

tallentavat, muokkaavat ja palauttavat takaisin (Simsion ja Witt 2005, 3). Tietokanta 

voidaan määritellä edelleen tietomallilla, joka kuvaa tietoa, jota se sisältää ja kuinka se 

organisoidaan (Simsion ja Witt 2005, 4). Tietokannan suunnittelussa mallintaja käyttää 

aluksi usein käsitteellistä tietomallia ja muuttaa tämän myöhemmin loogiseksi 

tietomalliksi (Vainio 2012, 6). 

 

Kuva 3. Tietosysteemi (Simsion ja Witt 2005, 4). 

 

Tietomalli on täsmällisesti määritelty tapa sille, miten tiedot ja niiden väliset suhteet 

esitetään järjestelmässä (Männikkö 2002). Tietomallilla tarkoitetaan tiedon rakenteen ja 

tiedolle suoritettavan käsittelyn määrittelevää käsitteistöä (Laine 2005, 1). Tässä 
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tutkielmassa keskitymme nimenomaan Laineen ja Männikön määrittelemään 

tietomallinnukseen.  

Tietomallin käsitteeseen törmää väistämättä myös rakennusalaan liittyvissä hankkeissa, 

joissa yleinen käytössä oleva termi on rakennuksen tietomalli, BIM (Building 

Information Modeling). Tällä tietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevan 

rakennelman 3-ulotteista esittämistä ominaisuustietoineen (Liikennevirasto 2016). BIM-

teknologia on haluttu tuoda tässä yhteydessä esille sekaannusten välttämiseksi. 

Männikkö (2002) esittelee tietomalleille neljä erilaista rakennetyyppiä: 

- Hierarkkinen tietomalli, jossa tieto on tallennettu puurakenteisesti, 

- Verkkorakenteinen tietomalli, jossa tieto esitetään käyttäen semanttisia verkkoja, 

- Relaatiomalli, jossa tieto on relaatiotauluina, joita käsitellään relaatio-

operaattoreilla, 

- Oliomalli, jossa samaan tietokantaan tallennetaan tietoalkioiden lisäksi tiedon 

käsittelyyn tarvittavat menetelmät. 

 

Laine (2005, 7) jakaa tarjolla olevat mallit eri tasoihin seuraavasti: 

- Käsitetaso: ER-mallit (Entity-relationship), UML-oliomallit (Unified Modeling 

Language) ja semanttiset tietomallit, 

- Rakennetaso: Relaatiomallit, oliomallit, XML-mallit, hierarkkiset mallit, 

verkkomallit, 

- Fyysinen taso: Toimittajakohtaiset käsitteet. 

3.4 Hierarkkinen tietomalli 

Kuvassa 4. on esitetty hierarkkisen tietomallin perusrakenne. Hierarkkinen tietomalli oli 

ensimmäinen tietokantamalli ja se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1966. Se 

paransi huomattavasti yleistä tietojen prosessointia, koska sen avulla voitiin luoda 

loogisia suhteita informaation välille tietokannassa. Kuitenkin sen rakenteessa havaittiin 
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haittoja, mikä johti myöhemmin verkkomallien ja relaatiomallien kehitykseen. 

Hierarkkisen tietomallin päärakenne on puurakenne. (Davies 2017) 

 

Kuva 4. Hierarkkisen tietomallin rakenne (Vainio 2012, 16). 

 

Esimerkiksi yrityksen tietokantaa voidaan organisoida luomalla yksi oksa henkilöstölle 

ja haaroja lisäämällä jaotella henkilöstö osastoihin, tiimeihin ja yksittäisiin henkilöihin. 

Tällainen vanhempi-lapsi-tietuerakenne toistuu kauttaaltaan koko tietomallissa siten, 

että jokaisella lapsella voi olla vain yksi vanhempi. Jokainen vanhempitietue voi saada 

loputtoman määrän lapsitietueita. Esimerkiksi yksittäinen tiimin jäsen voi saada 

loputtoman määrän lisämääreitä, kuten nimi, esimies, yhteystiedot ja niin edelleen. 

Hierarkkisen tietomallin rakenteesta johtuvia ongelmia ovat tiedon päällekkäisyys tai 

saman tiedon toistuminen mallissa useaan kertaan. Tämä vaikuttaa navigointiin 

tietomallissa ja tiedon löytyminen voi olla hidasta. (Davies 2017) 

Tässä työssä käytetään hierarkkista tietomallia automaation oppimisympäristön 

kuvaamiseen ja tietomalli esitetään tämän työn liitteenä edellä esitetyllä tavalla. Valitsin 

tämän tietomallityypin sen havainnollisen rakenteen takia. Mielestäni se soveltuu tämän 

tyyppiseen suunnittelutehtävään parhaiten. 
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4 TIETOJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖN-

OTTO 

4.1 Yleistä 

Tietojärjestelmän käyttöönotolla tarkoitetaan automaation oppimisympäristön kannalta 

käytön aloittamista siten, että sitä voidaan hyödyntää opetuskäytössä. Tämän tutkielman 

aiheena oleva automaation oppimisympäristön tietomallinnus, voidaan näin ollen katsoa 

oleelliseksi osaksi tällaisen tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönottoprosessissa ja sen 

onnistumisessa. 

Koska tämä tutkielma keskittyy automaation oppimisympäristön tietomallinnukseen, 

tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyviä joitain yleisiä periaatteita ja strategioita on 

rajattu työn ulkopuolelle. Pääpaino kohdistuu niihin tietojärjestelmän käyttöönottoon 

liittyviin vaiheisiin, joissa automaation oppimisympäristön tietomallinnus on 

käyttöönottoprosessiin vaikuttavana osana.  

4.2 Tietojärjestelmän toteutus 

Tietojärjestelmän toteutuksessa, kuten missä tahansa projektissa oleellinen asia on hyvä 

suunnittelu. Projektipäällikön tehtävänä on luoda projektisuunnitelma, jossa kuvataan 

projektin läpivienti. Tietojärjestelmän suunnitteluvaiheessa tulee tietää, mitä osia 

tietojärjestelmän tulee sisältää, jotta se vastaa loppukäyttäjän tarpeita. Suunnitelmien 

tulee olla realistisia, mutta tietojärjestelmäprojektien ajallisen pituuden takia 

suunnitelmat eivät saa olla liian yksityiskohtaisia. Projektisuunnitelmaa pitää pystyä 

päivittämään projektin edetessä ja tilanteiden muuttuessa. Ajantasaisella suunnitelmalla 

säästetään resursseja. Projektisuunnitelmasta tulisi käydä ilmi muun muassa tavoite, 

organisaatio, projektin vaiheistus, resurssit ja aikataulu. Näiden tietojen lisäksi 

projektisuunnitelman olisi hyvä sisältää myös muutosten- ja riskienhallintaosiot. (Harju 

2004, 33) 
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Rissanen (2002, 121–124) esittelee oppivan projektin perusprosesseja. Kuvassa 3. on 

esitetty oppivaan projektisysteemiin liittyviä rooleja ja toimintoja. Jokaiselle henkilölle 

ei tarvitse olla pelkästään omaa rooliaan, vaan ryhmän jäsenillä voi olla myös 

pääroolien lisäksi sivurooleja. Toisaalta mitään kiveen hakattua toimintamallia ei 

tarvitse myöskään noudattaa.

Kuva 3. Oppivan projektisysteemin roolit ja toiminnot (Rissanen 2002, 122). 

 

Oppivan projektisysteemin keskiössä on johtava, sitova ja yhteyksiä luova työskentely. 

Se on niin sanottu projektin solmukohta, jota kautta eri toiminnot saavat 

toimintaohjeensa ja erikoistietämyksensä. Se myös tahdittaa yhteistyötä ja sen kautta 

projektiryhmä jakaa kokemuksiaan. Projektin tavoitteena on aina kehitys ja muutoksen 

toteuttaminen. Työn alussa joudutaan aina panostamaan tiedon keräämiseen. Merkittävä 

osa oppivaa projektia on myös innovointi ja uudistaminen, jolla turvataan organisaation 

elinvoimaisuus ja uudistumiskyky. Innovoinnin puolestaan tulee johtaa aloitteiden 

tekemiseen, jotta uudet ideat saavat tuulta purjeisiinsa. Osa oppivaa prosessia on myös 

kehittymiskyky, joka tarkoittaa oppimista omasta prosessistaan ja muuntautumista 

paremmaksi. Toiminnan tulee myös olla hyvin organisoitua, jotta projekti pystyy 

hyödyntämään jäsentensä tiedot ja taidot parhaalla mahdollisella tavalla. Tuottamisella 

tarkoitetaan projektin tavoitteisiin pääsemistä ja asetetut tavoitteet rajaavatkin usein 

tuottamisen suunnan. Oppivan projektin kannalta on myös tärkeää ylläpitää inhimillistä 

valvontaa ja kontrollia. (Rissanen 2002, 122–124) 
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Grotenfeltin ym. (1989, 3–37) mukaan tietojärjestelmän toteutus muodostuu 

työksiantojen laadinnasta, valmisohjelmistojen hankinnasta, tietojärjestelmän 

turvaamisesta ja testauksesta. 

Työksiantojen laadinnassa selvitetään ja rajataan tehtävät, jotka tulevat henkilöiden tai 

henkilöryhmien tehtäväksi. Samalla selvitetään kohdealue eli laaditaan kuvaus tulevasta 

toimintaympäristöstä, johon tietojärjestelmää tehdään. Tiedossa tulisi olla myös 

laitteistokokoonpano, mitä tullaan järjestelmässä käyttämään. Jos kyseessä on vanhan 

järjestelmän päivittäminen, tulisi sen kuvaus tietää, jotta voidaan havaita siihen liittyvät 

ongelmat ja ehdottaa parannuksia. Tällöin voidaan luoda kuvaus toivotusta 

järjestelmästä ja sen tavoitteista. (Grotenfelt ym. 1989, 3) 

Valmisohjelmistojen hankinnalla tarkoitetaan sitä, että tehdään päätös ohjelmiston 

hankinnasta ulkopuoliselta toimijalta tai sitten resurssien ja ammattitaidon riittäessä 

ohjelmisto voidaan tuottaa itsekin. Valmisohjelmistojen hankinnassa tärkeintä on 

tarpeiden määrittely. Tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisella tarkistuslistalla, johon on 

kirjattu ne ominaisuudet, joihin tulevan ohjelmiston täytyy pystyä. Tarpeiden 

määrittelyjen jälkeen tutkitaan, sopiiko valmisohjelmisto sellaisenaan vastaamaan 

tarpeita vai täytyykö sitä kustomoida. Tällöin täytyy myös selvittää, mitä räätälöinti 

maksaa vai olisiko itse tehty ohjelmisto sittenkin edullisempi vaihtoehto. (Grotenfelt 

ym. 1989, 3) 

Tietojärjestelmän turvaamisella tarkoitetaan vain suojaustarpeellisten tietojen 

suojaamista sekä varmistamista, koska kaikkea tietoa ei edes pystytä, eikä ole 

järkevääkään suojata täysin. Suojaamisella tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla 

voidaan estää tietojenkäsittelyyn liittyviä uhkia. Varmistamisella puolestaan tarkoitetaan 

kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla tietojärjestelmä pystyy elpymään, kun siihen 

on kohdistunut jokin vahinko. Tietojärjestelmän turvaaminen voi olla perusteltua 

erilaisten tietosysteemiin liittyvien virheiden, uhkien, häiriöiden ja väärinkäytösten 

takia. (Grotenfelt ym. 1989, 5–8) 

Tietojärjestelmän testauksella tarkoitetaan ohjelmistotuotteen laadullista varmistamista 

siten, että sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset toteutuvat. Kaikissa ohjelmistoissa on 
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virheitä tai puutteita, jotka pyritään testauksen aikana havaitsemaan mahdollisimman 

hyvin ja korjaamaan välittömästi, jotta lopullinen tietojärjestelmä olisi laadullisesti 

korkeatasoinen. (Grotenfelt ym. 1989, 31) 

4.3 Tietojärjestelmän käyttöönotto 

Tietojärjestelmän käyttöönotto pitää sisällään kaikki eri vaiheet ennen uuden 

järjestelmän tuotantokäyttöä ja joskus siihen sisällytetään myös tuotantokäytön 

aloittamisen jälkeistä tukea. Käyttöönoton kannalta projektille on tärkeää huolellisesti 

määritellä alku ja loppu. Käyttöönotto voidaan toteuttaa kertasiirtymisenä, jolloin 

järjestelmä otetaan kerralla käyttöön koko organisaatiossa. Toinen tapa on käyttää 

vanhaa ja uutta tietojärjestelmää rinnakkain, kunnes siirrytään uuteen järjestelmään 

kokonaan. Usein ratkaisuna käytetään kuitenkin toimintatapaa, jossa uutta järjestelmää 

kokeillaan jossain organisaation yksikössä ennen kuin se otetaan käyttöön koko 

organisaatiossa vaiheittain. Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyy aina päätöksiin 

muuttaa toimintaa ja siihen liittyvää tietojärjestelmää. Joissain tapauksissa koko 

toiminnan lähtökohtia muutetaan ja joskus vain päivitetään tietojärjestelmätukea 

tehokkuuden parantamiseksi. (Harju 2004, 9–10) 

Käyttöönotolla tarkoitetaan tietosysteemiin kuuluvien tietojenkäsittelytehtävien 

suorittamista toteutettujen ratkaisujen avulla. Käyttöönotto sisältää 

käyttöönottosuunnitelman laatimisen lisäksi muuan muassa käyttäjien koulutuksen ja 

ohjeistojen sekä tilojen suunnittelua, laitteiden sijoittelua, tarvikkeiden hankintaa ja 

tietovarastojen perustietojen keräämistä ja tallentamista. (Grotenfelt ym. 1989, 38) 

4.4 Loppukäyttäjäorganisaation näkökulma 

Pajalahden (2004) mukaan toimijoiden välinen luottamus, riittävä kommunikointi, 

mahdollisimman yksityiskohtaiset sopimusmäärittelyt ja vaatimusmäärittelyt sekä 

ulkopuolisten asiantuntijoiden konsultointi, ovat tapoja yhteistyön ja prosessin 

onnistumiseen (ks. Harju 2004, 17). 
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Kuvassa 4. on esitetty loppukäyttäjän tietojärjestelmäkehityksen elinkaarimalli. Se 

muodostuu viidestä vaiheesta, joita ovat strateginen suunnittelu, tietojärjestelmän 

suunnittelu, tietojärjestelmän toteutus, tietojärjestelmän käyttöönotto ja tietojärjestelmän 

kehitys. Ensimmäinen vaihe muodostuu kahdesta osa-alueesta, joita ovat 

liiketoimintastrategia ja tietojärjestelmästrategia. Toisessa vaiheessa muodostetaan 

tietojärjestelmähankkeen suunnitelmat ja vaatimusmäärittelyt. Kolmannen vaiheen 

muodostaa tietojärjestelmän toteutus yhdessä toimittajan kanssa. Neljäs vaihe on 

tietojärjestelmän varsinainen käyttöönotto, johon kuuluu järjestelmän implementointi, 

parametrointi ja vanhan järjestelmän tietojen konversointi uuteen järjestelmään. 

Viidennessä vaiheessa tapahtuu tietojärjestelmän jatkuvaa kehittämistä ja valmiuksien 

ylläpitämistä teknologisesta ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta. (Harju 2004, 16) 

 

Kuva 4. Loppukäyttäjän tietojärjestelmäkehityksen elinkaarimalli (Harju 2004, 16). 

 

Tietomallinnus sijoittuu loppukäyttäjän elinkaarimallissa käytännössä kolmanteen ja 

neljänteen vaiheeseen, joita ovat tietojärjestelmän toteutus ja tietojärjestelmän 

käyttöönotto. Vaiheiden oleellisena osana on yhteistyö toimittajan ja loppukäyttäjien 

välillä. 

4.5 Tietojärjestelmän toimittajan näkökulma 

Toimittajan ja asiakkaan välinen suhde on merkittävässä asemassa, kun luodaan pohjaa 

järjestelmän käytölle. Tässä prosessissa on myös tärkeää, että järjestelmän toimittaja 

suhtautuu realistisesti omiin mahdollisuuksiinsa ja asiakkaan tarpeisiin. (Harju 2004, 

17) 
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Kuvassa 5. on esitetty tietojärjestelmän toimittajan näkökulman mukainen 

elinkaarimalli tietojärjestelmän kehitykselle. Päävaiheet ovat järjestyksessään 

tietojärjestelmän tuotekehitys, myynti ja markkinointi, asiakaskohtainen toteutus, 

varsinainen tietojärjestelmän käyttöönotto sekä käytönaikainen tuki ja päivitys. 

Ensimmäisen vaiheen muodostaa yrityksen oma tietojärjestelmän kehitysprosessi ja 

tuotteen konseptien määrittely. Toisessa vaiheessa yritys markkinoi ja myy tuotettaan, 

luo kontakteja ja hahmottaa loppukäyttäjäyritysten tarpeita. Kolmannessa vaiheessa 

tehdään tietojärjestelmään tarvittavia muutoksia yhdessä asiakkaan kanssa, jos valmista 

tietojärjestelmätuotetta ei voida suoraan hyödyntää. Neljäs vaihe sisältää varsinaisen 

käyttöönoton konversioineen ja liityntöineen sekä usein se myös sisältää 

loppukäyttäjäyrityksen käyttökoulutuksen. Viidentenä vaiheena on käytönaikainen tuki 

ja päivitys, jota toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. (Harju 2004, 16–17) 

 

Kuva 5. Toimittajan näkökulman mukainen elinkaarimalli tietojärjestelmän kehitykselle 

(Harju 2004, 17). 

 

Automaation oppimisympäristön tietomallinnus sijoittuu toimittajan elinkaarimallissa 

myös kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen, joita ovat asiakaskohtainen toteutus ja 

tietojärjestelmän käyttöönotto. Tietomallin yksityiskohtainen määritys on tärkeää 

asiakkaalle kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, mutta se on myös yhtä tärkeää 

järjestelmän toimittajalle, joka pystyy sen perusteella arviomaan oman kykynsä 

järjestelmän toimitukseen.  
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5 AUTOMAATION OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 

5.1 Sisältö 

Tässä kappaleessa (kappale 5) on tarkoitus kuvata eli muodostaa tietomalli Oulun 

seudun yhteisestä automaation oppimisympäristöstä. Tietomalli sisältää kuvauksen 

järjestelmän käytöstä ja tunnusten hallinnasta, tilojen ja aikataulujen hallinnasta, 

teknisistä järjestelmistä ja dokumentaatiosta. Tietomallin tiedot kerättiin alustavasti 

Oulun ammattikorkeakoululta, Oulun aikuiskoulutuskeskukselta ja Oulun seudun 

ammattiopistolta haastattelukierroksella 4.– 6.10.2017 välisenä aikana. Oulun yliopiston 

tiedot täydennettiin 9.11.2017 ohjaajani kanssa käydyn haastattelun perusteella. Tietoja 

tarkistettiin ja täydennettiin myöhemmin käydyn sähköpostihaastattelujen perusteella. 

Haastattelujen rungon muodosti selainpohjaisella Coggle-ohjelmalla luotu käsitekartta, 

johon tietoja täydennettiin haastattelukierroksen aikana. Työssä käytetty 

haastattelupohja on liitteenä (LIITE 1). Lopulliset haastattelutulokset on esitetty 

käsitekartassa, joka on liitteenä (LIITE 2). Tuloksista koottiin varsinainen hierarkkinen 

tietomalli LucidChart-ohjelmalla (LIITE 3).  

Koulutusorganisaatioiden edustajien haastatteluissa kuvailema visio tulevasta 

järjestelmästä on koottu tietomalliin ensimmäiseksi, jonka jälkeen oppimisympäristön 

tiedot on jaettu neljään osaan. Nämä neljä osiota ovat käyttö ja tunnusten hallinta, 

tilojen ja aikataulujen hallinta, tekniset järjestelmät ja dokumentaatio. Ensimmäisessä 

osiossa tarkoituksena on määritellä järjestelmän käyttäjäkunnan laajuus koulutus-

organisaatioittain ja koota yhteen käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä asioita. Toisessa 

osassa luetellaan virtuaalisia ja fyysisiä tiloja, joista järjestelmää tullaan käyttämään ja 

kerrotaan miten näiden tilojen käytön sekä opetuksen aikataulutusta hallinnoidaan. 

Kolmannessa osiossa tuodaan esille eri oppilaitosten, järjestelmään liitettävien teknisten 

laitteiden määrä ja laatu. Viimeisessä osiossa käsitellään, millaista dokumentaatiota eri 

oppilaitoksilla on ja missä niitä säilytetään, jotta se voidaan siirtää uuteen hankittavaan 

järjestelmään. 
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5.2 Visio 

Haastatteluissa haluttiin selvittää jokaisen koulutusorganisaation visio hankittavan 

järjestelmän käytöstä ja hankkeelle asetettavista tavoitteista. Vision tarkoituksena oli 

luoda tietomallille pohja, josta käy ilmi oppilaitosten yhteinen tavoite hankittavaa 

järjestelmää ja koko hanketta kohtaan. Visioiden kuvailemisessa sana oli niin sanotusti 

vapaa ja positiivista olikin, että jokaiselta koulutusorganisaatioilta saatiin hyvin erilaisia 

ajatuksia ja mielipiteitä. Samankaltaisia ajatuksia järjestelmän käytöstä oli esitetty jo 

DigiAuto-hankkeen suunnitelmissa, mutta haastattelujen aikana nousi esiin myös 

kokonaan uusia ajatuksia järjestelmän käytöstä ja hankkeen tavoitteista. Näistä 

ajatuksista koottiin tietomallin ensimmäinen osio. 

Oppilaitokset olivat yhtä mieltä siitä, että hankkeen päätavoitteita ovat digitalisaatio-

asteen kasvattaminen, uudistaminen ja resurssien käyttöasteen nostaminen. Lisäksi 

tavoitteeksi asetettiin hankkeen kautta hankittujen resurssien yhteiskäyttö, ylläpito sekä 

oppilaitos- ja teollisuusyhteistyön lisääminen. Hankeen katsotaan myös mahdollistavan 

joustavuuden lisäämisen siten, että aikaa jää enemmän olennaiseen tekemiseen. 

Koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistymistä, tiedon ja perustyökalujen 

integroitumista yhteen paikkaan ja yhteyksiä teollisuuteen pidettiin selvänä etuna ja 

niiden nähdään helpottavan opiskelijoita myöhemmin työelämään siirtymisessä. Hanke 

on myös iso mahdollisuus, mikäli se tulee onnistumaan hyvin. Yhtenä tavoitteena 

pidettiin myös energiankulutuksen vähentämistä ja leikkimielistä kilpailua oppilaitosten 

ja oppilaiden välillä siitä, kuka saa kokonaisuuden kannattamaan parhaiten.  Hankkeen 

päämääräksi asetettiin myös, että tulevaisuudessa automaation opetus voitaisiin 

toteuttaa mahdollisimman suurelta osin projektipohjaisesti sekä ajasta ja paikasta 

riippumattomasti. Pyrkimyksenä on muodostaa sellaisia projekteja, joissa on osallistujia 

useammasta oppilaitoksesta sekä useammasta tutkinto-ohjelmasta samanaikaisesti. 

Jatkossa on tarkoitus myös muodostaa opettajatiimejä, jolloin opintoja ohjaa aina 

useampi opettaja. Huomionarvoiseksi nostettiin se, miten yhteiskäyttö toteutuu ja mitä 

tuleva järjestelmä antaa eri oppilaitoksille esimerkiksi viiden vuoden päästä. Tästä 

syystä myös hankkeen jälkeistä jatkuvaa kehitystä pidettiin isossa roolissa. 



30 

 

5.3 Käyttö ja tunnusten hallinta 

Käytön ja tunnusten hallinnan osalta haluttiin selvittää, kuinka monta käyttäjää 

hankittavaa järjestelmää tulee käyttämään kussakin oppilaitoksessa sekä, kuinka 

tunnuksia hallitaan tällä hetkellä. Tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia 

käyttöoikeuksia käyttäjille halutaan tulevan käyttöön. On selvää, että oppilaitosten 

välillä on suuria eroja opiskelijamäärissä ja toimintatavoissa, mikä täytyy ottaa 

huomioon järjestelmän hankinnassa. 

Oulun ammattikorkeakoululla järjestelmää käyttäviä opettajia tulee olemaan noin 

kymmenen, joista puolet opettaa automaatiolla. Oulun seudun ammattiopistolla 

vastaavan määrän arvioitiin olevan noin kaksikymmentä opettajaa. Oulun 

aikuiskoulutuskeskuksella ei puhuta opettajista vaan kouluttajista, joista kaksi tulee 

käyttämään tulevaa järjestelmää. Oulun yliopistolla järjestelmää käyttäviä opettajia on 

noin kymmenen.  Tarkoituksena on, että opettajille ja kouluttajille tulee hankittavaan 

järjestelmään suunnitteluoikeudet. Lisäksi he huolehtivat resurssien varauksesta ja 

allokoinnista.  

Opiskelijoita on ammattikorkeakoululla kaikkiaan noin 350, joista noin puolet opiskelee 

automaatiolla. Oulun seudun ammattiopistolla opiskelijoita on kaikkiaan noin 1500, 

joista arviolta puolet käyttää järjestelmää jossain vaiheessa opintojansa.  Oulun 

aikuiskoulutuskeskuksella opiskelijoita on yleensä 16 ryhmittäin. Oulun yliopistolla 

opiskelijaryhmiä on käytännössä saman verran kuin on opintojaksoja eli 20–25 ryhmää. 

Kussakin ryhmässä on yleensä 10–100 opiskelijaa. Ryhmäkoot vaihtelevat vuosittain ja 

jokaisena lukuvuonna perustetaan uudelleen opintojaksoja vastaavat opiskelijaryhmät. 

Opiskelijoille on tarkoitus järjestää vain katseluoikeudet järjestelmään. 

Oppilaitosten osalta järjestelmän etäkäyttäjiksi voidaan mainita DigiAuto-

käyttäjäryhmä, joka tarkoittaa käytännössä hankkeessa mukana olevien oppilaitosten 

välistä etäkäyttöä. Muita etäkäyttäjiä voivat mahdollisesti olla oppilaitosten muut 

osastot, sisaroppilaitokset, teollisuuden yhteistyökumppanit sekä muut 

yhteistyökumppanit. Etäkäyttäjille annetaan muiden opiskelijoiden tavoin vain 

katseluoikeudet järjestelmään. 
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Oppilaitoksissa opettajilla, kouluttajilla ja opiskelijoilla on pääsääntöisesti käytössään 

omat tunnukset opetuksessa ja opiskelussa tarvittaviin laitteisiin ja järjestelmiin. 

Esimerkiksi Oulun seudun ammattiopistolla on käytössä Wilma-tietokanta ja- 

tunnukset. Muilla oppilaitoksilla on käytössä vastaavia järjestelmiä. Opiskelijoiden 

tunnukset poistuvat yleensä käytöstä opintojen päätyttyä. Haastatteluissa nousikin esiin 

huomioita siitä, miten hankittavassa järjestelmässä varaudutaan tietoturvaan ja 

tunnusten uusiutumiseen. 

5.4 Tilojen ja aikataulujen hallinta 

Tilojen ja aikataulujen hallinta sisältää tilojen määrään, niiden varaukseen ja 

aikataulujen, kuten lukujärjestyksien hallintaan liittyviä tietoja. Tilojen varaaminen ja 

aikataulujen hallinta tullaan siirtämään myös uuteen järjestelmään, joten luokkien, 

labrojen ja virtuaalitilojen määrä sekä lukujärjestyksien säilytykseen käytettävät 

järjestelmät nähtiin tarpeelliseksi selvittää. 

Oulun ammattikorkeakoulun Kotkantien kampuksella luokkahuoneita on kaikkiaan noin 

sata kappaletta. Labratiloja ovat Automaatiolabrat 1 ja 2 sekä AUT-ATK. 

Virtuaalitiloja, joista ajetaan simulaattoreita ovat AUT-ATK ja Automaatiolabra 2. 

Oulun seudun ammattiopistolla tietokoneluokkia ovat 11007, 21215 ja 21217. Lisäksi 

on Opetustehdas 41109, Kone-ja sähköautomaatio 21233 ja 21235, Prosessiautomaatio 

41091 ja ICT. Luokat toimivat samalla labratiloina, joten erillisiä labroja ei ole. 

Simulaattoreita ajetaan edellä mainituista luokista. Oulun aikuiskoulutuskeskuksella 

luokkia on kolme, joista kahdessa on fyysisesti tietokoneet. Lisäksi on IV-koneen 

opetushalli sekä opiskelussa hyödynnetään myös oppilaitoskiinteistössä olevaa omaa 

laitteistoa. Oulun yliopiston tilat muodostuvat Linnanmaalla olevista luentosaleista ja 

itsenäiseen opiskeluun varatuista tiloista. 

Oulun ammattikorkeakoululla tilojen varaukseen käytetään Peppi-järjestelmää, 

lukujärjestykset syntyvät varausten kautta ja muut aikatauluja säilytetään kalentereissa. 

Oulun seudun ammattiopistolla tilojen varaukseen ja lukujärjestyksiin käytetään Wilma-

järjestelmää sekä muita aikatauluja säilytetään Wilmassa ja Outlookin kalentereissa. 
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Oulun aikuiskoulutuskeskuksella tilojen varaukseen käytetään luokka-

varausjärjestelmää, joka on Outlookissa sekä lukujärjestyksiin käytetään StudentaPlus-

järjestelmää. Muita mahdollisia aikatauluja ei säilytetä varsinaisesti missään. Oulun 

yliopistolla on käytössä oma suurlukujärjestysjärjestelmä ja tilojen hallintajärjestelmä. 

Samaan aikaan toteutetaan noin 6–7 automaatiotekniikan opintojaksoa lukuvuosittain, 

kunkin neljän opetusperiodin aikana. Opintojaksojen toteutus on yleensä yhden tai 

kahden periodin mittainen. Automaatiotekniikkaa opetetaan maksimissaan viidelle 

ryhmälle yhtä aikaa, jotka käyttävät eri resursseja. Ainoastaan jokin ohjelmisto saattaa 

olla käytössä useammalla ryhmällä samanaikaisesti. Opetuksessa korostuu 

opiskelijoiden itsenäinen toiminta, jota varten heidät jaetaan projektiryhmiin. Ryhmiä 

on 5–10 opintojaksoa kohden. Itsenäisesti toimiessaan opiskelijat saattavat käyttää 

samoja resursseja yhtä aikaa, esimerkiksi samoja simulaattoreita tai 

logiikkaohjelmointiympäristöjä. 

5.5 Tekniset järjestelmät  

Teknisten järjestelmien osalta tarkoituksena oli selvittää hankkeen aikana oppilaitoksiin 

hankittavien teknisten laitteiden määrä ja laatu. Tämä osio osoittautui 

haasteellisimmaksi osuudeksi varsinaisten haastattelujen aikana, koska hankkeeseen 

liittyvät tarjouskilpailut olivat osittain vielä kesken. Tästä syystä suurin osa teknisistä 

tiedoista on kerätty asianomaisten henkilöiden kanssa käydyn sähköpostihaastattelun 

perusteella. Teknisten järjestelmien tiedot on koottu oppilaitoskohtaisesti listoiksi, jotta 

ne olisivat mahdollisimman selkeässä muodossa. 

Tekniset järjestelmät – Oulun ammattikorkeakoulu: 

- Käyttöön tulee Valmetin, Siemensin, Omronin, Feston, Phoenixin ja Emersonin 

järjestelmälaitteita.  

- Kenttälaitteet muodostuvat teollisuuden perusmittauksista, analyysimittauksista, 

anturoinneista sekä toimilaitteista ja ohjauksista. 

- Lisäksi on perinteisiä 4–20mA-laitteita, HART-laitteita sekä väylälaitteita sekä 

langattomia laitteita.  
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- Verkot muodostuvat Ethernet-verkkokaavioista ja reitittimistä. Lisäksi on 

automaatioverkkoja ja -palveluja, verkottuneita IoT-laitteita sekä OPC-

standardiin perustuvia OPC-UA-rajapintoja. 

- Käytössä on prosessi-, tuotanto- ja rakennusautomaation 

suunnitteluohjelmistoja. Lisäksi on automaatiosuunnittelun, 

automaatiodokumentaation, tuotannon ja toiminnan ohjauksen sekä 

kunnossapidon hallinnan ohjelmistoja, kuten MES-, ERP- ja CMMS-

ohjelmistot.  

- Uutta I/O:ta ei ole hankittu, mutta nykyiset kortit ovat VME-kehikkoon 

asennettavia. Lisäksi on myös MIO I/O:ta kunnonvalvontaan ja Profibus-

kortteja. Näiden kautta voidaan projektoida vanhojen laitteiden liittäminen ajan 

kanssa pilot-ympäristöistä.  

- Erilaisia mahdollisesti liitettäviä analogisia ja binäärisiä kenttälaitteita ja 

toimilaitteita on 20–30 kappaletta. I/O-määrä on liitäntätavasta riippuen 1–10 

I/O:ta laitetta kohden.  

- Nykyiset käytössä olevat Valmet DNA- ja ALMA-järjestelmät eivät 

kommunikoi keskenään mitenkään. 

Tekniset järjestelmät – Oulun seudun ammattiopisto: 

- Konenäkö, joka on myöhemmin laajennettavissa.  

- Alipainetarttuja ja tarttujalla liikuteltavat kappaleet.  

- R56TB/Robot Teaching Box; Narc controller (Colour//Touch version).  

- Robotti RV-4FLM-D1-S15 4kg IP76 sis.CR750 controller.  

- Pyörillä liikuteltava runko.  

- Lisäakseli.  

- Lisä-I/O:ta on 32 tuloa ja 32 lähtöä. 

- Logiikan ohjelmointiympäristöön pääsee Ethernetin tai sarjaportin kautta.  

- Käyttö on yksi kerrallaan - operatiivinen ajo.  

- Simulaattorissa voi olla mahdollisesti rajoittamaton määrä käyttäjiä.  

- I/O:t ovat digitaalisia, käytännössä antureita ja paikkatietoja.  

- Verkot ja ohjelmistot ovat vastaavia kuin Oulun ammattikorkeakoululla.  
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- Haastatteluissa nousi esiin ajatus, voitaisiinko ohjelmistojen yhteiskäyttöä 

toteuttaa sekä onko vanhaa laitteistoa järkevää viedä varalle järjestelmään.  

Tekniset järjestelmät – Oulun aikuiskoulutuskeskus 

- Käyttöön tulee hankkeen aikana hankitut laitteet, ohjelmistot ja verkot.  

- Järjestelmän toimittaja on Fidelix.  

- Fyysisiä I/O-pisteitä on kaksi sataa kappaletta, mutta ne ovat laajennettavissa 

tuhanteen pisteeseen.  

- Pisteet ovat AI, AO, DI ja DO eli I/O:t ovat analogisia ja digitaalisia. 

Tekniset järjestelmät – Oulun yliopisto: 

- Oulun yliopiston tekniset järjestelmät rajoittuvat DigiAuto-oppimisympäristön 

osalta ohjelmistoihin, joista tärkeimmät ovat Matlab sekä hankittavana oleva 

toiminnanohjausjärjestelmä.  

5.6 Dokumentaatio 

Hankittavaan järjestelmään on tarkoitus linkittää laaja dokumentaatio, jonka takia 

tarkoituksena oli selvittää, millaista dokumentaatiota oppilaitoksissa on ja missä sitä 

säilytetään. Oulun ammattikorkeakoululla kurssi- ja työohjeita sekä oppimateriaaleja 

säilytetään Moodlessa ja Oivassa. Muuta dokumentaatiota säilytetään kirjaston e-

aineistoina. Oulun seudun ammattiopistolla dokumentaatiota on useassa paikassa, 

esimerkiksi Intrassa, Google Drive-, Sanomapro- ja Office 365- tileillä. Oulun 

aikuiskoulutuskeskuksella koulutusrunko ja dokumentaatiota säilytetään StudentaPlus-

järjestelmässä. Lisäksi on kouluttajien henkilökohtaisia materiaaleja sekä kirjoja ja 

muuta vastaavaa materiaalia. Oulun yliopistolla kullekin opintojaksolle on tehty omat 

oppimateriaalit, jotka sisältävät Powerpoint-esityksiä, tekstiaineistoja pdf-muodossa 

sekä laskuharjoitusaineistoja. Aineistojen säilytyspaikat vaihtelevat kurssikohtaisesti. 

Lisäksi aineistoihin kuuluu työohjeita ja kurssikuvauksia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Työn aluksi yksi tärkeimmistä lähtökohdista oli tutkia, millaista ja minkä tasoista tietoa 

on oleellista kerätä tietomalliin, joka lopulta tulee muodostamaan työn varsinaisen 

tutkimustuloksen. Työn lopputuloksen selkeyden kannalta oli tärkeää löytää 

tietomallille myös sopiva esitysmuoto. Tietomalli lähetettiin yrityksille tarjouspyyntöjen 

liitteenä, joten sen päätarkoitus oli helpottaa yrityksiä hahmottamaan toimintaympäristö, 

johon järjestelmää ollaan hankkimassa sekä, millaisia ominaisuuksia siltä käytännössä 

odotetaan. Koska tietomalli sisältää kohtalaisen paljon informaatiota, sen lopulliseen 

sisältöön ja ulkoasuun ovat vaikuttaneet omien mielipiteideni lisäksi myös muiden 

henkilöiden ajatukset ja ideat.   

Tietomallin tietojen keräämiseen päätettiin hyödyntää haastattelututkimusta, jota varten 

olin laatinut käsitekartan haastattelun rungoksi. Haastattelut suoritettiin oppilaitoksissa 

asianomaisten henkilöiden kanssa. Haastattelujen jälkeen selvisi, kuinka haastavasta ja 

laajasta kokonaisuudesta onkaan kyse. Huomattavaa oli myös se, kuinka erilaisia 

näkemyksiä oppilaitosten edustajilla oli tulevan järjestelmän hankinnasta ja siihen 

liittyvistä tarpeista. Tästä syystä kaikkia asioita ei pystytty mitenkään käsittelemään 

haastattelujen aikana, joten asioita tarkennettiin ja täydennettiin myöhemmin 

oppilaitosten edustajien kanssa sähköpostitse. Kiireisen aikataulun takia 

haastattelututkimuksen valitseminen tutkimusmenetelmäksi osoittautui hyväksi 

päätökseksi. Kerätyistä tiedoista muodostui myöhemmin laaja käsitekartta, joka sisälsi 

käytännössä kaiken haastatteluissa saadun informaation. Näistä tiedoista koottiin 

selkeämpään ulkoasuun lopullinen työn tuloksena syntynyt hierarkkinen tietomalli.  

Kun tietomalli valmistui, oli aika pohtia, millaisia ominaisuuksia hankittavalta 

järjestelmältä tultaisiin sen elinkaaren aikana vaatimaan. Näiden ominaisuuksien tulisi 

olla sellaisia, jotka helpottaisivat järjestelmän käyttöä jo sen käyttöönottovaiheesta 

lähtien. Automaation oppimisympäristö on laaja kokonaisuus, joten järjestelmän tulisi 

olla skaalautuva, eikä sille laajakaan kokonaisuus saa tuottaa ongelmia. Järjestelmässä 

tulisi olla systemaattinen rakenne, johon pitäisi olla mahdollista lisätä ominaisuuksia 

jälkikäteen, mikä on todella tärkeää myös järjestelmän jatkokehityksen kannalta.  

Järjestelmä tulee olla linkitettävissä muihin järjestelmiin ajantasaisen dokumentaation ja 



36 

 

aikataulujen hallinnan kannalta. Automaation oppimisympäristössä käyttäjiä on satoja, 

joten käyttöoikeuksia tulee pystyä hallinnoimaan joustavasti. Hankkeen toteutumisen 

kannalta järjestelmän tulee olla myös täysin etäkäyttöön soveltuva, jotta järjestelmää 

varten hankittuja teknisiä järjestelmiä päästään hyödyntämään täydessä mittakaavassa. 

Eräs potentiaalinen vaihtoehto järjestelmän toimittajaksi olisi ALMA Consulting Oy, 

jonka päätoimipaikka sijaitsee Kokkolassa. ALMA:lla on vuosikymmenten kokemus 

teollisuuden projekteista ja se pyrkii projekteissaan kustomoimaan tuotteensa 

asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. ALMA Consulting Oy ylläpitää, kehittää, markkinoi 

ja toimittaa ALMA® - nimistä suunnittelu-, kunnossapito-, teknisen tiedon ja 

tapahtumien hallintajärjestelmää ja siihen liittyviä palveluita. Kyseistä ohjelmistoa on 

kehitetty yli 30 vuoden ajan tietoliikenne- sekä teollisuusalan yhteistyökumppaneiden ja 

asiakkaiden kanssa. ALMA® -tuotemerkki on rekisteröity 13 maassa ja 

käyttäjälisenssejä löytyy 300 yrityksen piiristä kaikkiaan 46 maassa. ALMA:lla on 

vahvaa osaamista siitä, millaisia käyttöliittymiä eri ammattialat tarvitsevat ja miten eri 

toimialojen tiedon logistiikka eroaa toisistaan. ALMA:n toiminnan ydinosaamisen alue 

on tiedonhallinnassa. Tämä näkyy muun muassa tuotantolaitosten elinkaaren aikaisessa 

tiedonhallinnassa siten, että asiakkaan tiedot pysyvät tallessa ja niitä voidaan hyödyntää 

ajantasaisesti. (ALMA Consulting Oy 2017a) 

Referenssejä ALMA:n toiminnasta löytyy Suomessa esimerkiksi metalli-, metsä-, ja 

kemianteollisuudesta sekä voimalaitoksista ja kiinteistöalalta. ALMA:n järjestelmän 

joustavuudesta kertoo myös se, että sen järjestelmätoteutuksia on alettu toimittaa 

muuallekin kuin teollisuuteen. Viimeisimpänä referenssinä tästä on Raahepolis Oy, jolle 

toimitettiin ALMA:n järjestelmä kiinteistöjen, kunnossapidon ja huoltojen sekä ja 

teknisen tiedon ja dokumentaation hallintaan. (ALMA Consulting Oy 2017b) 

Järjestelmän käyttöönoton ja sen tulevan käytön kannalta ALMA®- järjestelmä sisältää 

lukuisia ominaisuuksia, joita edellä hankittavalle järjestelmälle asetettiin. ALMA®-

järjestelmässä isotkaan kokonaisuudet eivät tuota ongelmia, sillä se on täysin 

skaalautuva järjestelmä. Järjestelmän rakenne perustuu hierarkioihin, joiden avulla 

voidaan mallintaa esimerkiksi suuri tuotantolaitos aina tehtaan ylätasolta 

yksityiskohtaisimpiin laitteisiin asti. Koska ALMA®-järjestelmässä tieto sijaitsee vain 
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yhdessä paikassa, dokumentaation ja aikataulujen linkitettävyys muiden järjestelmien 

kautta on helppoa ja päällekkäisyyksiä tietojen osalta ei pääse syntymään. Yhden tiedon 

päivittäminen yhdessä paikassa johtaa näin olleen tiedon päivittymiseen kaikkialle 

tietokantaan. ALMA®-järjestelmässä on myös mahdollisuus hallita käyttöoikeuksia 

joustavasti ja se on täysin etäkäyttöön soveltuva järjestelmä. 

Hyvistä vaihtoehdoista huolimatta järjestelmän toimittajan valinta suoritetaan 

myöhemmin kilpailutuksen perusteella ja asia siirtyy Oulun yliopiston hankintatoimen 

käsittelyyn. Oulun yliopistossa noudatetaan hankintaohjetta, jonka tiivistelmä on 

liitteenä (LIITE 4). DigiAuto-hankkeessa on kyse kansallisen kynnysarvon eli yli 

60 000 € ylittävästä hankinnasta. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat täytyy 

kilpailuttaa julkisia hallintoja koskevan hankintalain mukaisesti sähköisessä 

järjestelmässä. Kilpailutusjärjestelmän kautta tiedot siirtyvät automaattisesti Hilmaan, 

avauspöytäkirjaan, vertailuun, hankintapäätökselle ja hankintasopimukselle. Hilma on 

julkisten hankintojen sähköinen ilmoituskanava. (Yliopiston sisäinen lähde, 2017) 

”Oulun yliopiston hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). 

Hankintalaki (2 §) edellyttää, että hankintayksiköt pyrkivät järjestämään 

hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman 

taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina 

kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioiden. Hankintayksikön on käytettävä 

hyväksi voimassa olevat kilpailuolosuhteet ja kohdeltava hankintamenettelyyn 

osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden 

vaatimuksen huomioon ottaen. Avoimuuden periaate edellyttää mm. sitä, että 

hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden 

periaate puolestaan tarkoittaa mm. tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja 

hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaan”. 

(Yliopiston sisäinen lähde, 2017)  
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman kattava ylätason kuvaus eli 

tietomalli Oulun seudun oppilaitoksiin hankittavasta automaation oppimisympäristöstä 

siten, että sitä voidaan hyödyntää käyttöönotettavan tietojärjestelmän 

hankintamäärittelyssä ja yrityksille lähetettävien tarjouspyyntöjen liitteenä. Lisäksi 

tavoitteenani oli selvittää, miten kyseinen oppimisympäristökokonaisuus saadaan 

kuvattua ja dokumentoitua siten, että sitä voidaan hyödyntää myös järjestelmän 

käyttöönoton aikana.  

Työssäni tietomallinnuksen haasteet keskittyivät lähinnä ylätasolla tapahtuvaan 

oppimisympäristön kokonaistietorakenteen ja koulutusorganisaatioiden välisten 

erilaisten toimintatapojen hahmottamiseen. Etenkin työn aluksi oli haastavaa ymmärtää, 

millaista tietomallinnusta työssä tulisi lähteä tekemään hankkeeseen, jollaista ei ollut 

aikaisemmin toteutettu. Viitteitä vastaavista hankkeista, etenkään siihen liittyvästä 

tietomallinnuksesta, ei löytynyt. Työn aihe alkoi hahmottua paremmin, kun tietomallin 

konkreettinen käyttökohde selkeytyi. Tietomalli oli tarkoitus tehdä tukemaan hankkeen 

ylätason suunnittelua ja sen lopullinen käyttökohde tulisi olemaan yrityksille 

lähetettävien tarjouspyyntöjen liitteenä. 

Tietomallin tarkoitus ei ollut alun perinkään esittää täysin aukottomia ja 

vertailukelpoisia tietoja eri oppilaitoksista. Valmiista tietomallista huomaan jatkuvasti 

asioita, joita haluaisin vielä tarkentaa ja miten saisin siitä tehtyä vieläkin paremman. 

Tietojen jatkuvaan muokkaamiseen kuluisi kuitenkin kohtuuttoman paljon aikaa, joten 

rajaus on tehty nyt niin kuin se on esitetty tässä työssä. Ottaen huomioon laajan 

tietomäärän ja sen aikataulun, jossa sain nämä tiedot koottua tarjouspyyntöjen 

lähettämistä varten, voin olla työn tulokseen erittäin tyytyväinen. 

Työ onnistui vastaamaan hyvin sille asetettua tavoitetta järjestelmän määrittelyä ja 

hankintaa tukevana osana. Työn tuloksena laadittua tietomallia hyödynnettiin pienin 

ulkoasullisin muutoksin suoraan yrityksille lähetettyjen tarjouspyyntöjen liitteenä. 

Uskon, että tietomalli koetaan hyödylliseksi tarjouskilpailun aikana ja siitä tulee 

olemaan hyötyä myös tietojärjestelmän toimittajan valinnassa. Työn toisen tavoitteen 
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toteutuminen jää nähtäväksi, kun järjestelmää otetaan myöhemmin käyttöön. Jos 

tulokset ovat positiivisia myös käyttöönoton aikana, näkisin vastaavanlaisella 

tietomallinnuksella olevan mahdollisuuksia myös tulevien tietojärjestelmähankkeiden 

toteutuksen ja käyttöönoton tukena. 
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