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KÄSITTEET 

Tietojärjestelmä koostuu ohjelmistoista, käyttäjistä sekä tietokoneista. 
 
Tietovarasto on yksi tietokantatyyppi, jota käytetään nimensä mukaisesti 
tiedon varastoimiseen.  
 
Entiteetti on käsiteanalyysissä käytettävä termi tietokannan yhdestä tieto-
kokonaisuudesta. 
 
Tarveanalyysi on käsiteanalyysissä vaatimusten määrittelyvaihe. 
 
Konversio tarkoittaa tietojen muokkaamista siihen muotoon, jotta se on 
käytettävässä muodossa.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli määritellä ja suunnitella uusi tietomalli Liiken-

teen turvallisuusvirastolle Trafille. Työtä on tarkoitus Trafilla käyttää analyysina 

sekä projektin alun nopeuttamiseksi merenkulun tietojärjestelmähankkeen henki-

lölupauudistuksessa. Henkilölupatietojärjestelmän tarkoituksena on uudistaa Tra-

fin nykyinen kolmesta erillisestä järjestelmästä koostuva merenkulun henkilölu-

pakokonaisuus yhdeksi tietojärjestelmäkokonaisuudeksi nimeltä PURKKI.  

1.1 Aiheen esittely ja rajaus 

Nykyisellään merenkulun tietojärjestelmät ovat toisistaan täysin erillisiä järjes-

telmiä. Trafilla on käynnissä PURKKI-tietojärjestelmähanke, jossa nykyiset me-

renkulun tietojärjestelmät tullaan uudistamaan yhdeksi merenkulun järjestelmäko-

konaisuudeksi, joka koostuu kolmesta erillisestä tietojärjestelmästä. Hanke sisäl-

tää Suomen alus- ja venerekisterin, merenkulun valvonnan kokonaisuuden sekä 

viimeisenä järjestelmäuudistuksen kohteena on merenkulun henkilölupaosuus. 

Henkilölupaosuus koostuu merenkulun pätevyyskirjoista, luotsin pätevyyskirjois-

ta, Vessel Trafic Service – pätevyyskirjoista ja merimiehen palvelurekisteristä.  

Merenkulun pätevyyskirjoihin lasketaan kuuluvan kansalliset ja kansainväliset 

pätevyyskirjat, pätevyyskirjan kelpoisuustodistukset ja pätevyyskirjojen erivapau-

det sekä terveyspoikkeusluvat. Luotsaukseen liittyvät pätevyyskirjat ovat luotsin 

ohjauskirja, linjaluotsin kirja ja linjaluotsin erivapaus. VTS – pätevyyskirjoja ovat 

VTS – keskuksen operaattori ja esimies-pätevyyskirjat. 

Tietojärjestelmää tullaan käyttämään niin rekisterin ylläpitoon kuin operatiiviseen 

toimintaan, joka sisältää muun muassa merenkulun henkilölupien myöntämisen.   

Opinnäytetyössä on tarkoitus analysoida nykyjärjestelmien tietosisältöä, luoda 

luonnos käsitemallista sekä loogisesta tietomallista. Työssä yksi kantava pääteema 

on nykyisten järjestelmien datan konversiotarpeiden tunnistaminen ja niiden huo-

mioiminen uudessa tietomallissa. 
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Työstä rajattiin pois fyysinen tietokannan mallintaminen ja toteuttaminen, sillä 

työtä ei ole tarkoitus saattaa koskaan valmiiksi sellaisenaan, vaan käsiteanalyysia 

haluttiin alun alkaen käyttää hyödyksi projektin alun vauhdittamiseksi ja mahdol-

lisesti määrittelyvaiheen tietomallin luomiseksi. Tietomalli nykyisellään tulisi 

muuttumaan projektin määrittelyvaiheen edetessä, kaikkien projektin tarpeiden 

hahmottuessa.  

Käsiteanalyysin lisäksi opinnäytetyön aiheeseen kuului Luotsikirja-sovelluksen 

projektisuunnitelman luominen. Luotsikirja on yksi kolmesta tämän hetken me-

renkulun henkilölupajärjestelmistä. Projektisuunnitelman tuli sisältää Luotsikirja-

osuuden tavoitetilan sisäisiä ja ulkoisia riippuvuuksia ja kartoittaa tehtäväluetteloa 

sekä muita projektisuunnitelman keskeisiä osa-alueita.    

1.2 Toimeksiantaja 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön hallin-

nonalalla toimiva keskushallinnon virasto. Trafi edistää liikenteen turvallisuutta ja 

liikennejärjestelmän kehittymistä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja. 

Trafi vastaa myös Suomen liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä.  

Trafin tehtävinä on huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja sen 

kehittämisestä. Trafi lisäksi valvoo merenkulun sekä ilmailun turvaamista. Trafin 

tehtäviin kuluu myös liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja rajoittaminen. Se 

huolehtii toimialaansa kuuluvista liikennemarkkinoihin liittyvistä tehtävistä sekä 

valvoo, että liikennejärjestelmässä noudatetaan sitä koskevia sääntöjä ja määräyk-

siä. Trafi hoitaa toimialansa verotus- sekä rekisteröintitehtävät sekä tuottaa tieto-

palveluita. Trafi myöntää toimialalla edellytettyjä hyväksyntöjä, lupia sekä pää-

töksiä. Trafi osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi Trafi 

varautuu huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta poikkeusoloissa sekä 

häiriötilanteissa. (http://www.trafi.fi) 
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1.3 Käsiteanalyysin tavoitteet 

Käsiteanalyysi pohjautui toimeksiantajan arkkitehtuurin mukaisiin periaatteisiin ja 

linjauksiin. Tarkoituksena oli luoda henkilölupajärjestelmä, joka vahvasti integ-

roituisi Trafin muihin tietojärjestelmiin sekä PURKKI–hankkeen piiriin kuuluviin 

järjestelmiin. Tavoitteena oli saada riittävän tarkka kuvaus merenkulun henkilölu-

vista ja niiden asettamista tarpeista. Nykyisellään henkilöluvat ovat toteutettuna 

yhteensä kolmella erilaisella tietomallilla, joten yhteinen käsitemalli ja looginen 

tietomalli olivat erittäin tärkeitä lähtökohtia nykyisten järjestelmien konversioiden 

kannalta. Käsiteanalyysissa ei oteta huomioon tallennetaanko kaikkia tietoja kan-

taan, mikäli niiden omistajuus on toisessa tietokannassa tai tietojärjestelmä on in-

tegroitunut toiseen järjestelmään. Tietomalli pitää sisällään kaikki tarvittavat tie-

dot, joita tarvitaan henkilölupaprosesseihin ja palveluihin, joita järjestelmän tulisi 

tarjota niin Trafille kuin ulkopuolisille tahoille. 
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2 VIITEKEHYS 

Kappaleen tarkoituksena on kuvata projektisuunnitelmaan liittyvät osa-alueet sekä 

tietokannan suunnittelun keskeiset tehtävät, käsitteet ja niiden merkitykset.  

2.1 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelman tarkoituksena on varmistaa projektille asetetuiden tarpeiden 

ja tavoitteiden toteutumista. Projektisuunnitelman sisältö, laatimistapa ja hyväk-

syntä riippuu yrityksen omista määritelmistä. Useat projektin aikana ilmenevistä 

ongelmista aiheutuu heikosta suunnittelusta ja on tutkitusti todistettu, että hyvin 

suunniteltu projekti lyhentää toteutusaikaa useita kymmeniä prosentteja. (Pelin R.  

2011 s.79-80) 

Projektisuunnitelman sisältö on projektin parhaan toteutustavan etsimistä. Projek-

tisuunnitelman tulisi vastata kysymyksiin kuka, mitä, milloin, miten ja minkä ver-

ran. Suunnitelmassa näihin kysymyksiin voidaan vastata esittelemällä projektin 

taustaa, toteutuksen projektiorganisaatio. Siitä tulee löytyä toteutukseen liittyvä 

projektin aikataulutus, riskien kartoitus, kustannukset, riippuvuudet, laadun var-

mistus ja tietoturvaselvitys. (Pelin R. 2011 s.80-81) 

2.1.1 Tehtävälista 

Tehtävälistan laatiminen aloitetaan ylhäältä alaspäin. Projektin päätöspiste on 

mahdollisesti lyöty ennalta lukkoon, mutta siitä huolimatta on laadittava realisti-

nen tarpeeksi tarkalle tasolle eritelty tehtävälista. Mikäli aikataulu osoittautuu teh-

tävälistaa laatiessa liian kireäksi, on esitettävä joitain lyhentämisvaihtoehtoja. (Pe-

lin R. 2011, s.110) 

Tehtävälistan tehtävät tulee määrittää projektin loppuun asti, mikäli projektin kes-

to on hyvin pitkä, tarvitsee vain ensimmäiset tehtävät kirjoittaa tarpeeksi tarkalle 

tasolle, sillä tehtävät tarkentuvat yksityiskohtaisemmiksi projektin edetessä. (Pelin 

R. 2011, s.110) 
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Tehtävälistan laadinnassa tulee olla hyvin huolellinen, sillä suurimmat virheet 

projektin aikana aiheutuu unohdetuista tehtävistä, sillä aikataulutus ja kustannus-

ehdotus perustuvat tehtävälistaan. Tehtävälistaan on merkittävä lyhyt ja ytimekäs 

kuvaus tehtävästä ja sen tarkoituksesta. (Pelin R. 2011, s.110) 

2.1.2 Aikataulutus 

Aikataulutus vaatii projektin työtehtävien kartoittamista. Tehtävien kartoittami-

seen vaaditaan tehtävien koon, kustannusten, resurssien ja kestojen arviointia tai 

laskemista. Tehtävien työmäärien arviointiin on olemassa eri menetelmiä, jotka 

voivat esimerkiksi perustua aikaisempien projektien tilastoihin. (Pelin R. 2011, 

s.114-116) 

Aikataulut voidaan esittää usealla eri menetelmällä. Yksi tapa on esittää aikataulu 

janakaaviona (Gant-kaavio). Tässä menetelmässä listataan tehtävät pystyriville ja 

vaaka-akselilla on niiden kestot ajan suhteen. Taulukossa voi olla samanaikaisesti 

useita tapahtumia rinnakkain. Muita aikataulutekniikoita on muun muassa tapah-

tumakaavio, PERT-kaavio, lohkoverkko ja nuoliverkko. (Pelin R. 2011, s.114-

116) 

2.1.3 Kustannukset 

Projektin kustannusarvio on luettelomainen laskelma projektiin sisältyvistä töistä. 

Kustannusarvion muodostamiseen liittyy huomioitavia asioita. Arviot täytyy tehdä 

tarpeeksi tarkalla tasolla, arvio on ennuste, eikä voi olla lähdetietoaan luotetta-

vampaa. Kustannusarvio tarkentuu vaiheittain, kuten projektisuunnitelmakin. 

Kustannusarviot voidaan jakaa alustavaksi kustannusarvioksi, perustavaksi kus-

tannusarvioksi ja lopulliseksi kustannusarvioksi. Kustannuslajeja kustannusarvi-

oissa voi olla esimerkiksi hankinnat, ostot ja henkilötyötunnit. (Pelin R. 2011, 

s.161-171) 
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2.1.4 Projektiorganisaatio 

Projektiorganisaatiolla tarkoitetaan projektin toteuttamista varten muodostettua 

organisaatiota. Projektiorganisaatio toimii vain projektin elinkaaren ajan, jonka 

jälkeen se palaa linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Projektin laajuus 

määrittelee projektiorganisaation koon ja sen painopisteet. Projektiorganisaatio 

koostuu projektin johtoryhmästä, projektipäälliköstä, projektiryhmästä ja projek-

tisihteeristä. (Pelin R. 2011, s.66-68) 

2.1.5 Viestintä 

Ihmisten ja ryhmien välistä tiedonsiirtoa kutsutaan viestinnäksi. Viestin ymmär-

rettävyys tai viestin perille meno tuottaa usein ongelmia. Tätä varten projektissa 

on tärkeää suunnitella viestintä etukäteen, siinä tulee käsitellä viestintätapa, vies-

tin tavoite ja sisältö. Viestintään vaihtoehtoisia menetelmiä on useita, joista kirjal-

linen viestintä on yleensä selkeimmin harkittua. Välineitä kirjalliseen viestintään 

on myös useita, muun muassa tiedotteet ja raportit. Lisäksi on olemassa erilaisia 

työkaluja kuten erilaisia projektiportaaleita, joilla lisätään projektissa läpinäky-

vyyttä niin projektiorganisaation sisällä, että myös projektin ulkopuolisille tahoil-

le. (Pelin R. 2011, s.284-292) 

2.1.6 Riskianalyysi 

Riskianalyysiin kuuluu projektin aikaisten riskien ennalta arvioiminen. Riskiana-

lyysin ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettava kriittiset projektin alueet. Yleisiä 

eri alueita ovat muun muassa uusi teknologia, vastuukysymykset, työkuormituk-

set, organisaatiorajat ja kireä aikataulu. Muita tyypillisiä riskejä projektilla voi 

olla taloudelliset, ulkopuoliset hankinnat, sopimus ja poliittiset riskit. (Pelin R. 

2011, s.217-234) 

Riskien arvioimiselle on olemassa erilaisia työkaluja. Yhtenä menetelmänä on 

käyttää tarkistuslistaa, joka pohjautuu aikaisempiin toteutuneisiin ongelmiin ja 

kokemuksiin. Tarkistuslistoihin voidaan lisätä ehdotuksia riskien välttämiseksi. 

(Pelin R. 2011, s.217-234) 
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Riskianalyysiin kuuluu riskien luokittelu, jossa arvioidaan riskien todennäköisyys, 

sekä niiden vaikutus eri projektin osa-alueisiin. (Pelin R. 2011, s.217-234) 

2.1.7 Riippuvuudet 

Projektin riippuvuuksilla tarkoitetaan tehtävälistan välisiä riippuvuuksia. Riippu-

vuuksia voi olla useaa eri tyyppiä, kuten looginen riippuvuus, limitysriippuvuus, 

viiveriippuvuus, resurssiriippuvuus, kalenteririippuvuus. Looginen riippuvuus tar-

koittaa tehtävien muodostamaa työjärjestystä. Limitysriippuvuudella tarkoitetaan, 

että tehtävän aloitus riippuu toisen tehtävän vaiheesta, mutta tietyllä ajankohdalla 

voivat olla molemmat samanaikaisesti toteutuksessa. Viiveriippuvuudella tarkoi-

tetaan tilannetta, jolloin täytyy odottaa tietty aika ennen kuin voidaan aloittaa uusi 

tehtävä toisen jälkeen. Resurssiriippuvuudella käsitetään tilannetta, jolloin voitai-

siin tehdä useaa asiaa samanaikaisesti, mutta ei ole resursseja sen toteuttamiselle. 

Kalenteririippuvuus tarkoittaa sitä, että tehtävän aloitus tai lopetus on sidonnainen 

tietylle päivämäärälle. (Pelin R. 2011, s.121) 

2.2 Tietokanta 

Tietokanta ei ole yksiselitteinen käsite. Yleisesti tietokanta on kokoelma yhteen-

kuuluvien tallennettujen tietojen joukko, jota voidaan helposti käsitellä tietokan-

takielellä. Tietokantoja on muun muassa verkkotietokanta-, hierarkkinen tietokan-

ta-, relaatiotietokanta -, ja uusimpana oliotietokanta mallisia. Lisäksi relaatiotieto-

kannan ja oliotietokannan ominaisuuksia yhdistelevä oliorelaationallisia tietokan-

toja. (Hernandez M. J. 2000) 

Nykyisellään tunnetaan käyttötietokantoja ja analyyttisia tietokantoja, näiden ero-

na on tiedon käyttäytyminen tietokannassa. Käyttötietokannassa nimensä mukai-

sesti käytetään tietoa, sitä lisätään, poistetaan ja muokataan, kun taas analyyttisis-

sa tietokannoissa tietoa harvoin poistetaan tai muutetaan tietoa. (Hernandez M. J. 

2000, s.4) 

Yleisin käytössä oleva tietokantatyyppi on relaatiotietokanta. Relaatiotietokanta 

on syrjäyttänyt verkkotietokannan, kun relaatiotietokannan suorituskykyongelmat 



17 

ovat poistuneet suurempien talletustilojen, halpojen muistien ja tehokkaampien 

palvelinten johdosta. (Hernandez M J. 2000, s.170) 

2.3 Relaatiotietokanta 

Relaatiotietokanta pohjautuu IBM:n tutkijan E.F.Coddingin julkaisemaan teo-

kseen ”A Relational Model of Data for Large Shared Databanks”. Teoksessa hän 

esittelee joukkoteoriaan ja ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikkaan perustu-

van relaatiomallin. Tietokantoja hallitaan TKHJ (Tietokannan hallinta järjestelmä) 

tai yleisimmin käytetty DBMS (Database Management Software) –ohjelmistoilla, 

joita ovat esimerkiksi Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL ja Access. 

(Hovi A. 2005, s.4; Hernandez M J. 2000, s.120) 

Relaatiotietokannoilla voidaan toteuttaa erityyppisiä tietokantaratkaisuja, kuten 

tietovarastoja ja operatiivisia tietojärjestelmiä. Tietokannan käyttötarkoitus muok-

kaa tietokannan käsitemallia ja siten myös loogista ja fyysistä mallia. (Hovi A, 

2005, s.5) 

2.3.1 Relaatiotietokannan ominaisuudet 

Relaatiomallissa tiedot tallennetaan relaationa eli tauluina. Jokainen relaatio muo-

dostuu monikoista eli tietueista ja attribuuteista eli kentistä. Tietojen fyysisellä 

järjestyksellä ei ole merkitystä, sillä jokainen tietue tunnistetaan kentällä jonka 

arvo on muista kentistä poikkeava. Tämä rakenne tekee relaatiomallista muihin 

tietomalleihin verrattuna helposti lähestyttävän, sillä käyttäjän ei tarvitse tietää 

tietojen fyysistä sijaintia tietoja haettaessa. 

2.3.2 Kenttä 

Relaatiotietokannan kenttä on sen pienin rakenne. Kenttä edustaa jonkin asian tai 

tapahtuman yhtä ominaisuutta. Kenttä voi sisältää erityyppisiä arvoja, silloin sitä 

kutsutaan moniosaiseksi, jos kenttä sisältää samantyyppisiä arvoja, sitä kutsutaan 

moniarvoiseksi (multivalued) kentäksi. Kenttä voi olla laskettu, mikäli se on jon-

kin matemaattisen lausekkeen tulos. Kentälle määritellään tietotyyppi, joka voi 

olla aakkosnumeerinen, numeerinen, päiväys, kellonaika. Mikäli kentällä ei ole 



18 

mitään arvoa, sitä kutsutaan NULL –arvoksi. NULL -arvoksi ei lasketa 0 tai väli-

lyöntiä vaan NULL -arvo on tuntematon arvo. (Hernandez M. J. 2000, s.4) 

2.3.3 Taulu 

Taulu on relaatiokannan päärakenne, taulut sisältävät yhteen kuuluvia tietoja. Tau-

lut sisältävät ainutlaatuisia tietueita, jotka taas sisältävät kenttiä. Taulut voivat 

edustaa relaatiotietomallissa joko kohdetta tai tapahtumaa. Taulut, jotka sisältävät 

informaation antamiseen käytettävää dataa kutsutaan datatauluiksi, taulut jotka 

sisältävät dataa nimenomaan datan eheyden toteutukseen, kutsutaan vahvistustau-

luiksi, näiden taulujen data muuttuu harvoin. (Hernandez M. J. 2000, s.40) 

2.3.4 Tietue 

Tietue on taulukon sisäinen rakenne, joka edustaa taulun yhtä ainutlaatuista esiin-

tymää. Tietue koostuu taulun kaikista kentistä, riippumatta onko kentillä arvo vai 

ei. Tietue yksilöidään sen yhden yksilöivän kentän avulla. (Hernandez M. J. 2000, 

s.40) 

2.4 Avain 

Relaatiotietokannassa on neljää eri avainlajia: avainehdokkaat, perusavaimet, vii-

teavaimet ja epäavaimet. Avaimet varmistavat relaatiotietokannan kaikkien tietu-

eiden tunnistamisen, varmistavat luomaan taulutason ja yhteystason eheyttä. Nii-

den avulla luodaan yhteyksiä toisiin tauluihin. 

2.4.1 Perusavain 

Relaatiotietokannassa jokainen tietue tunnistetaan yksilöivällä avaimella. Avain 

on tietueen yksi kenttä, joka saa muista kentistä yksilöivän arvon eli sitä kutsutaan 

uniikiksi (unique). Tämän kaltaisia kenttiä kutsutaan perusavaimiksi. Perusavain 

voi koostua monista kentistä, silloin sitä kutsutaan moniosaiseksi. Perusavaimia 

on kahdenlaisia, luonnollisia ja surrogaatteja. Luonnolliset perusavaimet sisältävät 

yleensä jotain informaatiota, kuten henkilötunnuksen tai viivakoodin. Surrogaatti 

on keinotekoinen avain, esimerkiksi juokseva luku. Perusavain tunnetaan myös 
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nimellä pääavain tai primary key. Sen tulee määrittää taulun jokainen tietue yksi-

selitteisesti, sen pitää sisältää ainutlaatuisia arvoja, se ei saa olla tyhjä arvo, se ei 

saa sisältää kuin yhden arvon, se on niin lyhyt kenttien yhdistelmä kuin mahdol-

lista, sen arvo ei saa olla vapaaehtoinen, sen pitää viitata taulun kenttään suoraan 

ja sen arvoa voidaan muokata vain ääritapauksissa. Surrogaattiavaimen luontia 

kannattaa harkita aina kun perusavain muutoin muodostuisi moniosaisesta kent-

täyhdistelmästä, moniosaisista kentistä voi olla vaikeaa muodostaa mm. vii-

teavainta. (Carlos Coronel & Steve Morris & Peter Rob, 2010, Database systems: 

design, implementation, and management) (Hovi A. 2005, s.62-66) 

2.4.2 Viiteavain 

Viiteavain (foreign key) on tietueen kenttä, jonka avulla luodaan yhteys toiseen 

tauluun. Tietyn taulun pääavaimesta tulee toisessa taulussa sen taulun viiteavain. 

Taululla voi olla useita viiteavaimia eri tauluihin. Viiteavaimella luodaan taulujen 

välinen viite-eheys. 

2.4.3 Avainehdokkaat 

Perusavainta (primary key) valitessa merkitään taulun kaikki mahdolliset avain-

ehdokkaat, ne ovat kenttiä tai moniosaisia kenttiä, jotka täyttävät pääavaimelle 

vaadittavat ominaisuudet. Pääavain valitaan näiden avainehdokkaiden joukosta tai 

luodaan vaihtoehtoisesti surrogaattiavain, joka on keinotekoisesti muodostettu pe-

rusavain 

2.5 Yhteydet 

Yhteys on kahden erillisen tietokannan taulun välillä oleva liitos. Yhteys on ole-

massa, kun taulut on yhdistetty toisiinsa pääavaimen ja viiteavaimen avulla tai 

linkitetty yhteen liitostaulun avulla. Liitostaulujen avulla muodostetut yhteydet 

ovat monesta moneen yhteyksiä. Tietokannan tauluilla voi olla useita yhteyksiä 

samaan tauluun, tällöin tulee käsiteanalyysiin merkitä verbillä yhteysviivan päälle 

syy miksi taulujen välillä kulkee monta yhteyttä. (Hovi A. 2005, s.71,82;  Her-

nandez M. J. 2000, s.275-284) 
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Kuva 1 Luvalla voi olla eri tilaaja, maksaja ja vastaanottaja. 

 

2.5.1 Yhteystyypit 

Yhdestä yhteen yhteys on kahden taulun välinen liitos, jossa ensimmäisen taulun 

yksi tietue on yhteydessä toisen taulun yhteen tietueeseen. Yhden suhde yhteen – 

yhteys voidaan merkitä (1:1) tai (1..1) (Hernandez M. J. 2000, s.275) 

 

 

Kuva 2 Crow’s Foot notaation mukainen yhden suhde yhteen. 

 

Yhdestä moneen yhteys on sellainen, jossa ensimmäisen taulun yksi tietue voi liit-

tyä yhteen tai useampaan toisen taulun tietueeseen. Yhden suhde moneen – yhteys 

voidaan merkitä (1:N) tai (1..*) ) (Hernandez M. J. 2000, s.277) 
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Kuva 3 Crow’s Foot notaation mukainen yhden suhdetta moneen. 

 

Monesta moneen yhteydeksi kutsutaan sellaista, jossa ensimmäinen taulun tietue 

on yhteydessä yhteen tai useampaan toisen taulun tietueeseen ja toisen taulun tie-

tue on yhteydessä yhteen tai useampaan ensimmäisen taulun tietueeseen. Monen 

suhde moneen voidaan merkitä (M:N) tai (*..*) (Hernandez M. J. 2000, s.279) 

 

 

Kuva 4 Crow’s Foot notaation mukainen monen suhde moneen. 

 

2.6 Käsiteanalyysi 

Käsiteanalyysi (conspetual modeling) käsittelee tietokannan suunnittelua korkeal-

la tasolla, se ei ota kantaa tietokannan fyysisiin ominaisuuksiin. Käsitemallissa on 

tarkoitus kuvata havainnollisilla kaaviolla tietokantaan tallennettavia tietoja, jotta 

fyysinen tietokanta palvelee sille asetettuja tarpeita. Käsiteanalyysi kuvaa tietojen 

lisäksi niiden välisiä yhteyksiä. Käsiteanalyysista syntyy lopputuloksena käsite-

malli, joka kuvaa tietokannan tietoja ja tietokannan fyysistä rakennetta jollain 

tarkkuudella ja looginen malli, jossa taulurakenteet on purettu normaalimuotoihin 

eri sääntöjoukkojen perusteella. Käsitemalli on tietokantariippumaton, siinä ei tar-

vitse ottaa huomioon myöskään tietokannan suorituskykyyn vaikuttavia asioita. 

Käsiteanalyysissa käsitellään tietoja käsitteellisellä tasolla ja pyritään kuvaamaan 

tieto siten, että se esiintyy tietokannassa vain kertaalleen. (Hovi A. 2005, s.32) 
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Käsitemallia työstetään vaiheittain vaiheissa eli iteraatioissa, ensimmäinen versio 

on hyvin karkealla tasolla, josta sitä täydennetään tarveanalyysin perusteella. Tär-

keintä käsiteanalyysissa on saada ensimmäiseksi kokonaiskuva tietokannan aihe-

alueesta. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi voidaan luoda lyhyt ja ytimekäs tehtä-

väselostus tietokannan tarkoituksesta. (Hernandez M. J. 2000s.81) 

Käsiteanalyysissa kuvataan tietokannan ER-kaavio (entity–relationship diagram). 

ER-kaavio voidaan toteuttaa eri notaatioiden avulla, joita on esimerkiksi Chenin 

notaatio vuodelta 1976, Crow’s Foot model, IDEF1X, ISO ja UML. Näissä notaa-

tioissa ER-kaavion esitystapa hieman eroaa toisistaan, mutta perusperiaate pysyy 

kuitenkin samana. (Hovi A. 2005, s.75) 

Kuva 5 Eri notaatioiden merkintätapoja. 

 

2.6.1 Työkalut 

Käsiteanalyysi ei vaadi mitään ohjelman käyttöä, vaan se voidaan luoda perintei-

sin menetelmin käyttämällä mitä tahansa kuvausmenetelmää. Käsiteanalyysin te-

koon on kuitenkin olemassa erilaisia työkaluja, jotka helpottavat tietojärjestelmien 

ja niiden tietokantojen suunnittelussa. Tämänkaltaisia työkaluja kutsutaan CASE 

(Computer Aided Software Engineering) –työkaluiksi. Niillä voidaan piirtää, ku-
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vata ja dokumentoida käsitemalleja. Käsitemallista voidaan CASE –työkalua apu-

na käyttäen luoda lopulta relaatiomallin luontikäskyt. (Hovi A. 2005, s.26)  

2.6.2 Menetelmät 

Perinteisiin suunnittelumenetelmiin kuuluu 3 osaa, vaatimusten analysointi, datan 

muotoilu sekä normalisointi. (Hernandez M.J. 2000, s.28) 

Suunnittelu aloitetaan vaatimusten analysoinnilla. Vaatimukset määräytyvät yri-

tyksen tarpeista, käyttäjien tarpeista, nykyisen järjestelmän luomista vaatimuksis-

ta. Tietokannan suunnittelu on hyvä aloittaa tehtäväselostuksen ja tehtävän tavoit-

teiden määrittelyllä. Tehtäväseloste toimii perustana koko tietokannalla, jota 

suunnitellaan. Sen tulee olla lyhyt ja ytimekäs ja sen tulee kuvata tietokannan pe-

rustarpeet eikä keskittyä yksittäisiin tehtäviin. Tehtäväselosteen voi laatia vasta, 

kun tuntee organisaation tietokannan tarpeet.  

Nykyjärjestelmän ja tietokannan analysointi on hyvä tapa hahmottaa tietokannan 

perustarpeita, mutta niihin ei kannata liikaa mukautua, sillä vaarana on kopioida 

nykyjärjestelmässä piileviä ongelmia. Tämän saa selville nykyisen järjestelmän 

analysoinnin lisäksi käyttäjien ja johdon haastatteluilla. Nämä ovat tietokanta-

suunnittelijan tärkeimmät työkalut hyvän tietokannan rakenteen luomiseksi. Teh-

tävän tavoitteet ovat yleisiä tehtäviä, jotka tietokannan tulee suorittaa tallennetuil-

le datalle. (Hernandez M.J. 2000, s.28) 

Seuraava vaihe on datan muotoiluvaihe, jossa tietokannan tietorakenne muotoil-

laan. Tässä osuudessa luodaan yhteyskaavioita eli ER -kaavioita. Datan muotoilu-

vaiheessa määritellään myös tietokannan taulut, tietueet ja kentät. Tauluille anne-

taan pääavaimet sekä viiteavaimet. Viiteavainten avulla taataan tietokannan viite-

eheys. Taulurakenne on tämän jälkeen valmis normalisointiprosessia varten. 

(Hernandez M.J. 2000, s.28-29) 

2.6.3 Käsitemalli 

Käsitemallin tarpeet tulevat vaatimusten analysoinnissa käyttäjiltä, johdolta ja 

mahdollisesta nykyisestä tietokannasta jos kyseessä on ns. periytyvä tietokanta. 
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Käsitemallin teossa voi ilmetä virheitä, johtuen siitä kuinka suunnittelija näkee 

asiat. (Hernandez M.J. 2000, s.63) 

Käsitemalli kuvaa tietokannan käsitteellisiä osia, käsiteanalyysissä ei ole tarkoi-

tuksena kuvata tietokannan fyysisiä ominaisuuksia lainkaan. Käsiteanalyysissä 

pystytään keskittymään informaatioon eikä aikaa käytetä toteutuksen pohdintaan. 

Fyysistä toteutusta tehdessä, voidaan mallintaa käsitteellinen tietomalli, jolloin 

voidaan keskittyä pelkästään fyysiseen toteutukseen. (Hovi A. 2005, s.32) 

2.6.4 ER-malli  

ER-malli esiteltiin vuonna 1976 Peter Chenin toimesta. Se oli graafinen esitystapa 

entiteeteistä ja niiden välisistä yhteyksistä tietokannan rakenteessa. ER –kaaviosta 

tuli nopeasti suosittu, koska se kannatti relaationallista mallia. Relaatiomallista ja 

ER –mallista tuli nopeasti hyväksytty standardi tietojen mallintamiselle. (Coronel 

C.& Morris S. & Rob P. 2010) 

ER-malli koostuu entiteeteistä ja yhteyksistä. Entiteetti on mitä tahansa tietoa, jota 

tullaan tallentamaan tietokantaan. Entiteetti edustaa aina yhtä tiettyä kokonaisuut-

ta ja koostuu vain siihen liittyvistä tiedoista. Yhteydet ER-mallissa kuvaa eri enti-

teettien välisiä suhteita. ER-mallin entiteeteistä syntyy tietokannan tauluja, jotka 

ovat eri sääntöjoukkojen perusteella yhteydessä toisiinsa pääavaimen ja vii-

teavaimen avulla.  (Coronel C. 2010, s.32) 

 

Kuva 6 Käsitemallin hierarkkinen rakenne. 
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2.6.5 Looginen tietomalli 

Looginen tietomalli on käsitemallista tarkempi versio. Loogisessa tietomallissa 

täydennetään käsitemalli loogisiin komponentteihin. Loogiseen tietomalliin kuu-

luu tietomallin taulujen ja kenttien nimeämiset, taulujen yhteyksien luominen ja 

normalisoinnit sekä taulujen välinen viite-eheyden validointi. Loogisen tietomal-

lin täytyy myös vastata tarveanalyysin esittämiä vaatimuksia siltä. 

Looginen malli vaatii käytännössä jonkin DBMS –sovelluksen käyttöä. Sovelluk-

sella aletaan työstää käsitemallia loogiseksi malliksi. Loogista mallia voidaan 

työstää CASE-työkalulla tiettyyn pisteeseen asti, esim. taulujen normalisointi voi-

daan suorittaa ilman mitään erillistä ohjelmistoa. Looginen malli ei ole riippuvai-

nen tietokannan fyysisestä laitteistosta. (Coronel C. 2010, s.384) 

2.7 Normalisointi 

Normalisoinnin tarkoituksena on jalostaa tietomalli ja tietorakenteet tehokkaam-

paan ja yhdenmukaiseen tallennusmuotoon, jossa tieto esiintyy vain kertaalleen. 

(Hovi A, 2005s.87) 

Normalisointia kutsutaan myös normaalimuodoiksi, jotka ovat tiettyjä sääntö-

joukkoja, joiden perusteella normalisointiprosessissa testataan tietokannan tauluja. 

Yleisimpiä normaalimuotoja ovat ensimmäinen, toinen ja kolmas normaalimuoto. 

(Hernandez M.J. Luku 2. s.30; Hovi A. 2005, s.87) 

2.7.1 Ensimmäinen normaalimuoto (1NF) 

Ensimmäisen normaalimuodon sääntönä on poistaa taulusta toistuvat ryhmät ja 

moniarvoiset sarakkeet. Tämä tarkoittaa sitä, että taulut joissa esiintyy toistoa ja 

moniarvoisia sarakkeita jaetaan erillisiin tauluihin, jolloin taulurakenteesta tulee 

joustavampi (Hovi A. 2005, s.88) 

2.7.2 Toinen normaalimuoto (2NF) 

Mikäli taulun perusavain koostuu kahdesta taulun kentästä eli on moniosainen, 

yksikään taulun kenttä ei saa olla funktionaalisesti riippuvainen vain osa-
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avaimesta, vaan niiden täytyy olla funktionaalisesti riippuvainen koko perus-

avaimesta. Jos taulussa on vain yksi perusavain, se on jo valmiiksi toisen normaa-

limuodon mukainen. (Hovi A. 2005, s.90) 

2.7.3 Kolmas normaalimuoto (3NF) 

Kolmannessa normaalimuodossa jokaisen taulun kentän tulee olla funktionaalises-

ti riippuvainen vain kentän perusavaimesta eikä yhdestäkään sen muusta kentästä. 

Mikäli taulusta löytyy muista kentistä funktionaalisesti riippuvaisia kenttiä, pitää 

niistä luoda uusi taulu, jonka perusavain on se taulun kenttä, johon se oli alun pe-

rin riippuvainen. (Hovi A. 2005, s.93) 

2.8 Tiedon eheys 

Tietokannan eheys on suunnitteluprosessissa tärkeimpiä näkökohtia. Virheet voi-

vat aiheuttaa niin liiketoiminnan virheitä kuin tietojärjestelmän ohjelmistovirheitä 

eikä data silloin ole enää luotettavaa.  Suunnittelussa eheys voidaan ottaa neljällä 

eri tavalla: Eheys voidaan valmistaa taulutasolla, kun taulun tietueilla on yksilöivä 

yksiselitteinen kenttä, joka ei koskaan ole tyhjä arvo eli NULL -arvo. Kenttätasol-

la eheys voidaan varmistaa, kun kentän arvot ovat oikeanlaisia, yhdenmukaisia ja 

paikkansapitäviä, ja että samantyyppiset kentät on määritelty yhdenmukaisesti. 

Viite-eheys voidaan varmistaa, kun kahden taulun välinen yhteys on kestävä ja 

että taulut tahdistetaan aina, kun dataa syötetään, päivitetään tai poistetaan. Liike-

säännöt asettavat tietokannalle rajoituksia, niillä voidaan vaikuttaa kenttien sallit-

tuihin arvoihin ja tyyppeihin ja siten estää virheellisten arvojen syöttämisen osit-

tain.  (Heranandez M.J. 2000, s.53-54) 

 

2.9  SQL –kieli  

SQL (Structured Query Language) on tietokantakieli, jolla kykenee hallitsemaan 

tietokantaa eri lauseiden avulla. SQL on ei-proseduraalinen kieli, eli siinä kerro-

taan mitä halutaan tehdä, eikä tarvitse keskittyä miten se tehdään.  Siitä syystä 

SQL –kieli on melko helppo oppia ja se sisältää vähemmän kuin 100 komentoa 
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yhteensä. SQL-kieli ei ole tietokantaohjelmistoriippuvainen kieli vaikkakin eri 

DBMS-ohjelmistoissa on valmistajien omia lisäyksiä. (Coronel C. 2010, s.222)  

SQL –lauseet voidaan jakaa kahteen eri luokkaan DDL –lauseet ja DML –lauseet. 

DDL –lauseita käytetään tietokannan perustamiseen ja  DML –lauseita käytetään 

tietokannan manipuloimiseen. (Coronel C. 2010, s.222) 
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3 PROJEKTISUUNNITELMA LUOTSIKIRJAN SÄHKÖIS-

TÄMISEKSI 

Työssä yhtenä osuutena oli projektisuunnitelman laatiminen Luotsikirja–

sovelluksen luotsausreittien yhdistäminen Liikenneviraston Reittirekisteri-

sovellukseen. Nykytilassa luotsausreitit ovat sanallisia kuvauksia järjestelmässä ja 

tavoitetilassa reitit voitaisiin näyttää koordinaattipohjaisina käyttöliittymällä esi-

tettynä. Tämä oli vain yksi PURKKI-henkilölupaprojektia koskeva yhteistyötarve 

yhden sidosryhmän kanssa.   

Nykyisten luotsireittien tietomalli sopii analyysin perusteella hyvin yhteen uuden 

reittimallin kanssa. Nykyisillä reiteillä on kaikilla oma yksilöivä tunniste, joka 

voidaan yhdistää uuden vastaavan reitin tunnisteen kanssa. Tämä toimenpide vaa-

tii kaikkien nykyisten luotsausreittien lisäämisen uuteen Reittirekisteriin, jotta rei-

tit voidaan yhdistää toisiinsa.  

Nykyisellään luotsireitti koostuu tunnisteesta sekä pitää sisällään reitin alku- ja 

loppupisteen. Tämän lisäksi jokainen reitti on purettu pienempiin kokonaisuuk-

siin, jotka kuvaavat mistä pisteistä luotsireitti koostuu. Luotsauksen pätevyyskir-

joissa on eriteltynä kaikki reitit ja niiden reittikuvaukset. Uusi reittirekisterin reit-

titietomalli rakentuu samalla periaatteella, mutta jokainen piste, josta reitti koos-

tuu saa koordinaattiarvot ja pisteiden lukumäärä reitillä on huomattavasti suurem-

pi.  

3.1 Suunnitelma 

Projektisuunnitelma tehtiin ennalta määritetylle projektisuunnitelmapohjalle, jota 

Trafilla yleisesti käytetään. Projektisuunnitelma pitää sisällään selvityksen Luot-

sikirja–järjestelmän nykytilan sekä suunnitelman jolla siirrytään tavoitetilaan, 

alustavan tehtävälistan, johon on kiteytettynä löydetyt tehtävät, jotta tavoitetilaan 

siirtyminen on mahdollista. Suunnitelmassa on esiteltynä myös parannuskohteita 

nykyjärjestelmään, jotka ovat tulleet esille käyttäjähaastatteluissa. Projektisuunni-

telmassa esitetään myös jo tunnistetut sidosryhmät sekä riippuvuudet muihin jär-



29 

jestelmiin. Projektisuunnitelmassa on luotu alustava Gant-kaavio aikataululle, jo-

ka perustuu tunnistettuihin tehtäviin. Projektisuunnitelmassa otetaan myös kantaa 

projektinaikaisiin kustannuksiin, ylläpito- sekä tietoturvaselvitykseen. 

3.1.1 Nykytilasta tavoitetilaan 

Luotsikirja-sovelluksen nykytila kuvasi järjestelmän riippuvuuksia muihin tämän 

hetkisiin merenkulun järjestelmiin. Analyysissä purettiin myös auki luotsattavan 

reitin rakenne attribuuttitasolla ja mahdolliset ratkaisut tavoitetilaan siirtymistä 

varten reittien osalta. Analyysissä löydettiin tehtäviä, jotka vaativat manuaalista 

henkilötyötä, jota ei voida automatisoida koneellisesti. Tavoitetilan kartoitus sisäl-

tää myös tunnistetut sidosryhmät ja heidän asettamat tarpeensa PURKIn luot-

sausosuudelta. Sidosryhmien väliset liittymät toteutetaan REST-

rajapintateknologiaa apuna käyttäen hyödyntäen Trafin olemassa olevaa integraa-

tiopalvelua, joka reitittää sanomaliikenteen oikeisiin ympäristöihin, tekee niihin 

erilaisia tietoturvatarkistuksia sekä autentikoi ja autorisoi sanomapyynnöt.  

3.1.2 Parannusehdotukset 

Järjestelmäuudistuksen aikana on helppo myös toteuttaa parannuksia tunnistettui-

hin ongelmiin operatiivisessa toiminnassa. Näitä ehdotuksia käytettiin esiselvityk-

sen määrittelyvaiheessa avuksi tunnistamalla jo alkuvaiheessa niin prosessitasoi-

sia että sisäisiä ja ulkoisia parannusehdotuksia.   

3.1.3 Organisointi 

Projektisuunnitelmassa esitetään yksi mahdollinen projektiryhmä, mutta tarkoi-

tuksena on nostaa esille vain roolit, jotka tulee olla projektiorganisaatiossa. Trafil-

la on jo valmiina olemassa kuvaukset rooleista ja roolien vastuista. Lisäksi suun-

nitelmassa on nostettu esille RACI-matriisin käytön hyödyt selvittämään konk-

reettisesti kuka tekee ja mihin mennessä. Projektiryhmän lisäksi suunnitelmassa 

on luotu alustava viestintäsuunnitelma, joka kattaa projektiryhmän sekä ohjaus-

ryhmän kokoontumisajankohdat. Lisäksi viestintäsuunnitelmassa on nostettu esil-

le sähköiset viestintämenetelmät perinteisten palaverien ja kokousten lisäksi. Tra-
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filla on myös tarjolla erinomaiset videoneuvottelumahdollisuudet, joita tulee käyt-

tää viestinnän apuna tarvittaessa. 

3.1.4 Tunnistetut riskit projektissa 

Projektisuunnitelmassa esitetään riskianalyysi, joka perustuu riskien potentiaali-

seen vaikuttavuuteen. Riskit on lajiteltu niiden potentiaalisen toteutuman sekä 

vaikuttavuuden perusteella, mitä suuremmalla todennäköisyydellä riski toteutuu 

tai mitä suurempi vaikutus riskin toteutumisella on, sitä merkittävämpi riski kai-

ken kaikkiaan on. Riskianalyysissä todettiin muun muassa asiakastarpeiden määri-

tys, vastuuhenkilöiden valinta ja määrittelyn muuttuminen kesken toteutuksen. 

Kaiken kaikkiaan riskit olivat vaikuttavuudeltaan melko suuria, mutta todennä-

köinen toteutuminen melko pieni.  

3.1.5 Projektisuunnitelman kustannukset  

Projektisuunnitelma ei ottanut kantaa projektin realistisiin kustannuksiin, suunni-

telmassa on lähinnä nostettu esille mahdollisia kustannuksia käsitteellisellä tasol-

la, jotta ne voidaan tunnistaa etukäteen helpottamaan projektin esiselvitysvaihetta. 

3.2 Analyysi ja johtopäätökset 

Luotsikirja-sovelluksen reittien tuominen koordinaattipohjaisiksi ei onnistu ko-

neellisesti. Uudet Reittirekisterin reitit pystytään yhdistämään nykyhetken reittien 

kanssa ongelmitta, sillä molemmat reitit rakentuvat samoin periaattein ja molem-

milla reiteillä on yksilöivät tunnisteet. Tämä toimenpide vaatii vain uusien reittien 

luomisen uuteen järjestelmään siten, että ne vastaavat nykyisen järjestelmän reitte-

jä.  
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4 PURKKI HENKILÖLUPA – KÄSITTEMALLI JA LOOGI-

NEN TIETOMALLI 

Trafilla on olemassa n.100 erilaista tietojärjestelmää. Nykyisten linjausten mu-

kaan ei tule kehittää uutta järjestelmää, mikäli on olemassa entuudestaan järjes-

telmä mihin integroitumalla voidaan toteuttaa samat toimenpiteet. Näiden linjaus-

ten mukaisesti PURKKI-henkilölupaosuus integroituisi Trafin henkilörekisteriin, 

alus- ja venerekisteriin, KOODI – tietojärjestelmään, joka pitää sisällään kieli-, 

erillis- ja aluekoodistot. Lisäksi laskutus, asianhallinta ja sähköinen asiointi tule-

vat käyttämään erillisiä tietojärjestelmiä, jotka integroituvat PURKKI-

tietojärjestelmään rajapinnoin. 

PURKKI-tietojärjestelmäuudistukseen liitettiin opinnäytetyön rajausten ulkopuo-

lelta liittyviä kokonaisuuksia jälkeenpäin. Näitä olivat aluksen miehitystodistuk-

set, kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja sekä vuokraveneen kuljettajankir-

ja. Näitä ei otettu huomioon tässä esitettävässä tietomallissa.   

Tietomallin tuli rakentua siten, että nykyisten järjestelmien tiedot täytyi ottaa 

huomioon uuden tietomallin suunnittelussa. Nykyisen datan tarpeet määrittelivät 

alan substanssiosaajat.  

Opinnäytetyötä kirjoittaessa PURKKI-tietojärjestelmähanke oli jo alkanut, mutta 

henkilölupaprojektin määrittelyvaihe oli vasta alkamassa. Tämän työn tuloksia 

käytettiin nopeuttamaan määrittelyvaiheen alkua ja tunnistamaan henkilölupa-

osuutta koskevien nykyjärjestelmien tilat.  

Käsitemalli ja looginen tietomalli toimi apuna projektin määrittelyvaiheessa, mut-

ta määrittely haluttiin aloittaa puhtaalta pöydältä pelkästään käyttäjien tarpeiden 

mukaisesti ilman nykyisten järjestelmien aiheuttamaa painolastia. Virallisen tie-

tomallin luomisessa tullaan käyttämään sekä tämän opinnäytetyön tarveanalyysiä, 

että projektin määrittelyvaiheen käyttäjien määrittelemää tarveanalyysiä. 
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4.1 Eheys 

Tiedon eheys on olennainen osa, jotta operatiivinen toiminta voi tuottaa luotetta-

via lopputuotoksia, kuten merenkulun pätevyyskirjoja. Nykyisellään merenkul-

kuun liittyvät tiedot ovat jo eläneet usean migraation, minkä vuoksi tiedon laatu 

on eri aikakausilla eritasoista. Tulevassa migraatiossa täytyy ottaa huomioon nä-

mä seikat jo uutta tietomallia suunniteltaessa. Eheyden parantamiseksi on pyritty 

hyödyntämään keskitettyjä tietovarastoja, jotta tieto on ajantasaista ja eheys on jo 

varmistettu toisessa järjestelmässä. Lisäksi luonnosvaiheen tietomallissa käytetään 

hyvin paljon vahvistustauluja eheyden takaamiseksi.  

4.2 Ympäristö 

Käsitemalli sekä looginen tietomalli ei ota kantaa millään tasolla fyysiseen tieto-

kantaratkaisuun, joten ympäristön valinta ei kuulunut opinnäytetyön aiheeseen. 

Yleisesti alustana on ollut Oraclen WebLogic ja sen myötä myös Oraclen tieto-

kanta, mutta tämä ei aseta ympäristön valinnalle rajoitteita henkilölupien osalta 

sillä kaikki yhteydet muihin järjestelmiin ja tietovarastoihin on tarkoitus toteuttaa 

rajapintoja apuna käyttäen. Kantatason yhteyksiä ei projektissa ole tarkoitus to-

teuttaa. Nykyisen datan osalta täytyy tehdä konversio, jotta tieto saadaan sopi-

maan uuteen tietomalliin ja järjestelmän lopulliseen tietokantaan. 

4.3 Työkalut 

Käsiteanalyysin mallintamiseen käytettiin pääsääntöisesti Microsoft Visiota, kos-

ka nähtiin, että sen tuottamat kaaviokuvat olivat analyysia varten riittävät. Mic-

rosoft Vision on kaavio- ja vektoripiirustusohjelma. Vision lisäksi mallinnustyö-

kaluna käytettiin Oracle SQL Developer Data Modeller -työkalua, joka on erilli-

nen työkalu tietokantojen mallintamiselle. Tietomallin tarpeiden tunnistamiseen 

käytettiin Microsoft Exceliä.  
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4.4 Vaatimusten tunnistus 

Ensimmäinen vaihe vaatimusten määrittelyssä oli analysoida nykyiset merenkulun 

järjestelmät. Nykyisistä järjestelmistä purettiin auki niiden taulurakenteet ja taulu-

jen ominaisuudet. Analyysi esitettiin liiketoimen eri substanssiosaajille, jotka ky-

kenivät määrittelemään mitä tietoja vaaditaan järjestelmän operatiiviseen toimin-

taan. Tietokannan analysoinnin lisäksi apuna käytettiin nykyisien järjestelmien 

käyttöliittymiä, sillä tietokantakuvaus ei ole aina yksiselitteinen käyttöliittymällä 

näkyvän datan kanssa. 

Lähtökohtana henkilölupaprojektissa oli, että lähdetiedoista kaikki tulisi tallettaa 

uuteen tietojärjestelmään. Tuloksena tarveanalyysista syntyi lista, joka muodostaa 

tietovaatimukset tulevalle tietomallille nykyisten järjestelmien tietojen perusteella. 

Tässä tarveanalyysissä ei huomioitu projektin määrittelyvaiheessa esille tulleita 

vaatimuksia, sillä se ei kuulunut opinnäytetyön rajauksiin. Tätä tarveanalyysiä 

käytettiin kuitenkin apuna myös virallisen projektin määrittelyvaiheessa ja tehtä-

väluettelon määrittämiseen, varsinkin konversion osalta.  

4.5 Käsitemalli 

Käsitemallin keskeisiksi entiteeteiksi tunnistettiin asiakas, lupa, liikenneväline 

sekä tapahtuma. Nämä käsitteet mukailivat myös Trafin tiedonhallintatiimin tieto-

arkkitehtuurisia linjauksia Trafin päätietoryhmistä. Käsitemallin lähtökohtana oli 

luoda liikennevälineriippumaton tietomalli, joka ei yksilöi mallia merenkulun tai 

minkään muun liikennemuodon käyttöön. Asia-entiteetti otettiin käsitemalliin 

mukaan siitä syystä, koska PURKKI-tietojärjestelmän tulisi käsitellä asiankäsitte-

lyä erillisessä asianhallintajärjestelmässä, jolloin muusta operatiivisesta toimin-

nasta tulee eritellä asianhallinta omaksi kokonaisuudeksi.  

Käsitemallista oli myös tämän työn lisäksi hyötyä Trafin tietoarkkitehtuuriin liit-

tyvissä tietoryhmien mallinnustehtävissä. 

Ensimmäinen käsitemallin versio on hyvin korkealla tasolla kuvattu. 
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Kuva 7 Karkea versio käsitemallista. 

 

Asiakas-käsite tarkentuu tarkemmalla tasolla luonnolliseksi ja juridiseksi asiak-

kaiksi, jotka jakaantuvat taas niin yksityishenkilöihin, ammattihenkilöihin että 

merellisiin toimijoihin, näitä kutsutaan eri asiakasrooleiksi. Tätä jaottelua ei tar-

vinnut tietomallissa huomioida, sillä jaottelu on toteutettu Trafin henkilörekiste-

rissä, joka tulee integroitumaan PURKKI-henkilölupajärjestelmään. 
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Kuva 8 Asiakkaan hierarkkinen malli. 

Asiankäsittelyä ei ole tarkoitus toteuttaa henkilölupajärjestelmässä vaan sitä var-

ten on olemassa oma asianhallintajärjestelmä, jossa tullaan käsittelemään kaikki 

asianhallintaan liittyvät asiat. 

 

 

Kuva 9 Asia -käsitteen kuvaus. 
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Tietomallin tuli nykyisen datan lisäksi sopia myös operatiiviseen toimintaan. Ope-

ratiivisia tarpeita järjestelmälle oli muun muassa asiakkaan pätevyyskirjojen 

myöntäminen ja hallinnoiminen, merimiesrekisterin ylläpito sekä sisäisten että 

ulkoisten hakutoimintojen mahdollistaminen. 

Opinnäytetyön rajauksen ulkopuolelta liitettiin osaksi PURKKI-henkilölupa ko-

konaisuutta kansallinen huviveneenkuljettajan kirja sekä kansainvälinen vuokra-

veneenkuljettajankirja.  

Suoritteet ovat olennainen osa henkilölupien myöntöprosessia.  

 

Kuva 10 Hierarkkinen kuva suoritteista. 

 

4.6 Looginen tietomalli 

Looginen tietomalli rakentui kerättyjen vaatimusten perusteella ja karkean käsite-

analyysin pohjalta. Loogisen tietomallin lisäksi tietomallin taulut ja kentät kuvat-
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tiin, tauluille määriteltiin perusavaimet sekä viiteavaimet. Tietomallissa yhden 

taulun tulee edustaa yhtä tiettyä kokonaisuutta.  

Tietokannan kenttäkuvaukset mukailevat hyvin pitkälti nykyisen merenkulun jär-

jestelmän kenttäkuvauksia, sillä järjestelmän päätoiminnallisuuden eli henkilölu-

pa- ja meripalvelurekisterin ylläpidon ei ole tarkoitus muuttua uudistuksessa. Tie-

tomallin kenttäkuvauksiin määriteltiin myös osallistumisaste, osallistumisastee-

seen vaikutti paljon nykyisen järjestelmän asettamat vaatimukset konvertoidun 

datan osalta.  

Osallistumisasteen määrittelyä vaikeuttaa myös se, että tietomalli ei saa antaa liian 

rajattuja käsittelymahdollisuuksia järjestelmässä.  

Suunnittelu päätettiin osallistumisasteen määrittelyn jälkeen sillä liikesääntöjen ja 

näkymien luontia ei opinnäytetyön toimeksiantaja halunnut loogiseen tietomalliin, 

sillä niiden tarpeet eivät palvelisi kuinkaan henkilölupaprojektin määrittelyvaihet-

ta.  
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Lupa

Int: lupa_id

Int: henkilo_id

Int: lupatyyppi_id

Date: myonnetty

Date: voimassa

String: paatos

int: pykala_id

String: rajoitus

String: myontaja

String: lisatieto

Alus

Int: alus_id

Int: laivaisanta_id

Int: varustamo_id

String: nimi

String: laji

String: kansallisuus

String: tunnuskoodi
Liikennealue

Int: liikennealue_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

String: selite

Reitti

Int: reitti_id

String: alku

String: loppu

Int: syvyys

String: kuvaus

Henkilohistoria

Int: henkhist_id

Int: asiakas_id

Int: kohde_id

String: vanhaTieto

Date: muutosPVM

String: muutoksenTekijä

Palvelutiedot

Int:palevelu_ id

Int: henkilö_id

Date: tyosopAlku

Date: tyosopLoppu

Int: arkistotunnus

Koulutus

Int:koulutus_id

Date: alkuPvm

Date: loppuPvm

Int: tutkinto_id

Int: oppilaitos_id 

Terveystiedot

Int: tervtiedot_id

Int: sairaus_id

Date:laakaripvm

String: laakari_lausunto

Asiakas

Int: asiakas_id

Int: asiakas_tyyppi

String: osoite

String: postitmp

String: postinro

String: puh

String: email

String: maa 

String: asiointikieli

Int: asiakassuhde_id

Int: kielto

Int: rikos

Int: asiakashist_id

Int: henkilo_id

String: hetu

Int: sukupuoli

Boolean: elossa

Int: koulutus_id

Int: palvelu_id

Int: henkhist_id

Int: tervtiedot_id

Boolean:ammattihenk

Int: rooli

Int: mereltoimija_id

String: y-tunnus

String: toimi_nimi

int: toiminta_id

Int: tila

Toimi

Int: toimi_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Patevyystaso

Int: pattaso_id

Int: stcw_id

Int: osasto_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Int: stcw_id

Int: osasto_id

Boolean: voimassa

Suorite

Int:suorite_ id

String: koenimike

Date: suorituspvm

Boolean: hyväksytty

Vuosiarviointi

Int: vuos_arv_id

Int: vtsocc_id

Date: arviointiPVM

Date: seuraavaArv

Hakemus

Int:hakemus_id

Int: asiakas_id

Date: hakupvm

Int: asiaryhma_id

Int: diiari

Boolean: liite

Boolean: maksettu

Boolean: valmis

Boolean: kasitelty

Boolean: myonteinen

String: lisatieto

Erivapaus

Int: erivap_id

Int: lupa_id

Int: tyyppi_id

Int: alus_id

Poikkeuslupa

Int: poiklup_ip

Int: lupa_id

Int: terveys_id

Int: Liik.alue_id

Int: toimi_id

Patevyyskirja

Int: patkirja_id

Int lupa_id

Int:tyyppi_id

Int:patevyystaso_id

Ohjauskirja

Int: ohjkirja_id

Int: lupa_id

Int: reitti_id

Int: simu_id

Int: peite_id

Int: teoria_id

Int: koeluotsaus

Int: harj.matkat

Linjaluotsikirja

Int: linjaluots_id

Int: lupa_id

Int: teoria_id

Int: peitepiirto_id

Int: simu_id

Int:reitti_id

Int:alus_id ?? Liik.val

Int: harj.matkat_id

Erivapaus_sailor

Int:erivap_sailor_ id

Int: toimi_id

Int: liikennealue_id

Int:pattaso_vaadittu

Erivapaus_lkirja

Int: erivap_lkirja_id

Int: liikennealue_id

Int: teoriakoe_id

Int: simulaatio_id

Int: peitepiirto_id

Int: koeluots_id

Int: palvelu_id

Patevyyskirja_sailor

Int: patkirja_sailor_id

Int:patkirja_id

Int: toimi_id

Patevyyskirja_vtsocc

Int: id

Int: patkirja_id

Int: vuosarv_id

Int: vts_keskus_id

Tutkinto

Int: tutkinto_id

String: nimike_s

String: nimike_r

String: nimike_e

Vts-keskus

Int: vtskeskus_id

Int: vts_alue_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Huomautus

Int: huomautus_id

String: teksti

Sairaus

Int: sairaus_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Osasto

Int: osasto_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

STCW

Int: stcw_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

String: selite

Asiaryhma

Int_asiaryhma_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Toiminta_tyyppi

Int: toiminta_id

String: nimike_S

String: nimike_R

String: nimike_E

Tyojakso

Int: id

Int: palvelu_id
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Kuva 11 Alustava versio loogisesta tietomallista. 

Looginen tietomalli tarkentui sekä selkeentyi alustavasta versiosta tarkemmaksi 

versioksi. Turhia tauluja poistettiin sekä muutettiin tietomallin ulkoasua selke-

ämmäksi. 
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Kuva 12 Tarkempi versio loogisesta tietomallista. 
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4.7 Taulukuvaukset 

Pätevyystasot –taulussa on listattu Merenkulun pätevyydet ja niihin liittyvät osas-

tot, stcw –koodit sekä voimassaolo tieto.  

Taulukko 1 Pätevyystasot-taulun taulukuvas. 

  Patevyystasot           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Patevyystaso_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Osasto_id NUMBER(9,0) FK No 

  Voimassa VARCHAR2(1 BYTE) Onko pätevyystaso voimassa No 

FK Patevyys_id NUMBER(9,0) FK No 

FK STCW_id NUMBER(9,0) FK NO 

 

Pätevyydet taulussa on lueteltuna pätevyyksiin liittyvät toimet, toiminnot sekä ra-

joitukset, jotka liittyvät tiettyihin pätevyyksiin. 

Taulukko 2 Pätevyydet-taulun taulukuvaus. 

  Patevyydet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Patevyys_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Toiminto_id NUMBER(9,0) FK No 

  Rajoitus VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Rajoitusteksti selväkielisenä Yes 

 

Tutkinnot taulu sisältää tutkintojen nimet kolmella eri kielellä, nämä tiedot näky-

vät loppuasiakkaalle. Tutkinnon nimen lisäksi taulussa on myös voimassaolo tie-

dot tutkinnosta. 
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Taulukko 3 Tutkinnot-taulun taulukuvaus. 

  Tutkinnot           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Tutkinto_id NUMBER(9,0) PK No 

  Nimi_suomi VARCHAR2(120 

BYTE) 
Tutkinto suomeks No 

  Nimi_ruotsi VARCHAR2(120 

BYTE) 
Tutkinto ruotsiksi No 

  Nimi_englanti VARCHAR2(120 

BYTE) 
Tutkinto englanniksi No 

  Voimassa VARCHAR2(1 BYTE) Onko tutkinto voimassa No 

 
Koulutus –taulussa on kerätty henkilön koulutustiedot. Tauluun kerätään koulu-
tuksen aloituspäivämäärä sekä lopetuspäivämäärä, sekä tilatieto.   

Taulukko 4 Koulutukset-taulun taulukuvaus. 

  Koulutukset           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Koulutus_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Asiakas_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Tutkinto_id NUMBER(9,0) FK No 

  Aloitus_pvm DATE Koulutuksen aloitus pvm No 

  Lopetus_pvm DATE Koulutuksen lopetus pvm No 

FK Tila_id NUMBER(9,0) FK No 

Asiakkaat taulussa on kerätty asiakkaaseen liittyvät perustiedot sekä tukijärjestel-

mään liittyvä tunnistetieto. 
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Taulukko 5 Asiakkaat-taulun taulukuvaus. 

  Asiakkaat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Asiakas_id NUMBER(9,0) PK No 

  Henki_asiakasnumero NUMBER(9,0) Trafin henkilörekisterin asiakas-

numero 

No 

  Etunimet VARCHAR2(120 

BYTE) 
Asiakkaan etunimi No 

  Sukunimi VARCHAR2(120 

BYTE) 
Asiakkaan sukunimi No 

  Lahiosoite VARCHAR2(120 

BYTE) 
Asiakkaan lähiosoite No 

  Kansalaisuus VARCHAR2(120 

BYTE) 
Asiakkaan kansalaisuus No 

  Hetu VARCHAR2(120 

BYTE) 
Asiakkaan henkilötunnus No 

 

Huomautus–taulu pitää sisällään asiakkaaseen liittyviä huomautustietoja, tämä 

tietokenttä on vapaateksti-kenttä, johon asiakkaalle voidaan kirjoittaa huomautus 

selkokielellä. 

Taulukko 6 Huomatukset-taulun taulukuvaus. 

  Huomautukset           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Huomautus_id NUMBER(9,0) PK No 

  Asiakas_id NUMBER(9,0) FK   

  Huomautus VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Huomautus teksti No 

 

Luvat-taulu on henkilölupajärjestelmän luville kaikille yhteinen. Lupa taulu on 

geneerinen kuvaus luvasta, johon on kerätty kaikille luville yhteiset tiedot. 
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Taulukko 7 Luvat-taulun taulukuvaus. 

  Luvat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Lupa_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Asiakas_id NUMBER(9,0) FK No 

  Myonnetty DATE Myöntöpäivämäärä No 

  Kommentti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lisätietokenttä Yes 

  Voimassa VARCHAR2(1 BYTE) Onko voimassa No 

FK Tila_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Myontaja NUMBER(9,0) FK No 

FK Lomake_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Asia_id NUMBER(9,0) FK No 

 

Hakemus-taulu kerää kaikki tärkeät tiedot hakemuksesta: mihin asiaan hakemus 

liittyy, kuka on hakija, mitä asiaryhmää hakemus koskee, mikä hakemuksen sen 

hetkinen tila on. Tilasta voidaan nähdä, montako hakemusta on käsittelyssä sa-

manaikaisesti. 

Taulukko 8 Hakemukset-taulun taulukuvaus. 

  Hakemukset           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Hakemus_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Asia_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Asiakas_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Asiaryhma_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Tila_id NUMBER(9,0) FK No 

  Lisatieto VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lisatietokenttä No 

 

Taulun tarkoitus on kerätä asiaan liittyvät toisen järjestelmän tunniste kentät. Tau-

lu on eriytetty omaksi tauluksi, koska mahdollisen tukijärjestelmän vaihduttua ei 

tarvitse muuttaa datataulun sisältöä. 
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Taulukko 9 Asia-taulun taulukuvaus. 

  Asia           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Asia_id NUMBER(9,0) PK No 

  Tweb_id NUMBER(9,0) Asianhallintajärjestelmä asian nu-

mero 

No 

 

Erivapaus–tauluun liittyy geneerinen lupa-taulu, pätevyyskirja, toimi, vaadittu pä-

tevyys, alus sekä liikennealue. Erivapaus-taulun tarkoituksena on kohdistaa eriva-

paus tiettyyn pätevyyskirjaan ja johonkin toimeen tietyllä aluksella ja liikennealu-

eella. 

Taulukko 10 Erivapaudet-taulun taulukuvaus. 

  Erivapaudet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Erivapaus_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Patevyyskirja_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Vaadittava_patevyys NUMBER(9,0) FK No 

FK Alus_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Liikennealue_id NUMBER(9,0) FK No 

  Lausunto VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunto No 

  Lausunnon_antaja VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunnon antaja No 

 

Poikkeusluvat-taulussa on tarkoitus kohdistaa poikkeuslupa tietylle pätevyyskir-

jalle, tiettyyn toimeen, tietylle alukselle ja tietylle liikennealueelle. Poikkeuslu-

paan liittyy aina jokin sairaus, jonka takia poikkeuslupaa haetaan. 

  



45 

Taulukko 11 Poikkeusluvat-taulun taulukuvaus. 

  Poikkeusluvat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Poikkeuslupa_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Patevyyskirja_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Sairaus_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Alus_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Liikennealue_id NUMBER(9,0) FK No 

  Lausunto VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunto No 

  Lausunnon_antaja VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunnon antaja No 

 

Tila-taulu on parametritaulu, jonka tarkoituksena on kerätä eri tila-tiedot, jotka 

liittyy henkilölupiin. Tilat näkyvät myös loppuasiakkaalle sellaisinaan. 

Taulukko 12 Tilat-taulun taulukuvaus. 

  Tilat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Tila_id NUMBER(9,0) PK No 

  TIla_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Tilan nimike suomeksi No 

  Tila_ruotsi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Tilan nimike ruotsiksi No 

  Tila_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Tilan nimike englanniksi No 

 

VTS –pätevyyksiin liittyy toimi, jota pätevyyskirjalla saa tehdä, VTS-

pätevyyksiin liittyvät myös vuosiarvioinnt. 
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Taulukko 13 Vts_pätevyydet-taulun taulukuvaus. 

  Vts_patevyydet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Lupa_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Vts_keskus_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Vuosiarvointi DATE Seuraava vuosiarviointi No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK     No 

 

Pätevyyskirjoihin liittyy aina tietty toimi sekä pätevyystaso, pätevyyskirja saa lu-

pa-taulusta kaikki muut lupaan liittyvät tiedot. 

Taulukko 14 Pätevyyskirjat-taulun taulukuvaus. 

  Patevyyskirjat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Patevyyskirja_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Patevyystaso_id NUMBER(9,0) FK No 

 

Henkilön meripalvelu merkitään meripalvelut-tauluun. Tauluun ilmoitetaan henki-

lön meripalvelun aloitus- ja loputuspäivät, toimi, liikennealue sekä alus. 
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Taulukko 15 Meripalvelut-taulun taulukuvaus. 

  Meripalvelut           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Palvelu_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Asiakas_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Alus_id NUMBER(9,0) FK No 

  Tyosop_aloitus DATE Työsopimuksen aloituspäivä No 

  Tyosop_lopetus DATE Työsopimuksen lopetuspäivä Yes 

  Arkistotunnus VARCHAR(30 BYTE) Arkistotunnus No 

  Aloitus_pvm DATE Meripalvelun aloituspäivä No 

  Lopetus_pvm DATE Meripalvelun lopetuspäivä Yes 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Liikennealue_id NUMBER(9,0) FK No 

  Ilmoitus_saapumis DATE Meripalvelun ilmoituspäivä No 

 

Vastaavat palvelut ovat lähestulkoon kuin meripalvelu, mutta ollaan haluttu erot-

taa meripalvelut taulusta, sillä ne eivät ole virallista tietoa. 

Taulukko 16 Vastaavatpalvelut-taulun taulukuvaus. 

  Vastaavatpalvelut           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Vastaavapalv_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Asiakas_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Alus_id NUMBER(9,0) FK No 

  Aloitus_pvm DATE Meripalvelun aloituspäivä No 

  Lopetus_pvm DATE Meripalvelun lopetuspäivä Yes 

FK Liikennealue_id VARCHAR(30 

BYTE) 
FK No 

FK Toimi_id NUMBER(9,0) KF No 

  Ilmoitus_saapumis DATE Meripalvelun ilmoituspäivä No 

 

Linjaluotsin erivapauksiin liittyy liikennealuetietoa sekä pätevyyskirja, johon lin-

jaluotsin kirja liitetään. 
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Taulukko 17 Linjaluotsin_erivapaudet-taulun taulukuvaus. 

  Linjaluotsin_erivapaudet         

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Patevyyskirja_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Liikennealue_id NUMBER(9,0) FK No 

  Lausunto VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunto Yes 

  Lausunnon_antaja VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Lausunnon antaja Yes 

 

VTS-keskukset-taulu on parametritaulu, johon on listattu kaikki VTS-keskukset. 

Taulukko 18 Vts_keskukset-taulun taulukuvaus. 

  Vts_keskuskset           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Vts_keskus_id NUMBER(9,0) PK No 

  Vts_keskus_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
VTS keskuksen nimike suomeksi No 

  Vts_keskus_ruotsi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
VTS keskuksen nimike ruotsiksi No 

  Vts_keskus_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
VTS keskuksen nimike englannik-

si 

No 

 

Asiaryhmä-tauluun on kerätty kaikki asiaryhmät, jotka liittyvät henkilölupiin. 

Asiaryhmät ovat hakemuksien kohteita. 

Taulukko 19 Asiaryhmät-taulun taulukuvaus. 

  Asiaryhmat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Asiaryhma_id NUMBER(9,0) PK No 

  Asiaryhma_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Asiaryhmä nimike suomeksi No 

  Asiaryhma_ruotsi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Asiaryhmä nimike ruotsiksi No 

  Asiaryhma_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Asiaryhmä nimike englanniksi No 
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Liikennealue-taulu on parametritaulu, johon on listattuna kaikki Suomen liikenne-

aluuet. 

Taulukko 20 Liikennealueet-taulun taulukuvaus. 

  Liikennealueet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Liikennealue_id NUMBER(9,0) PK No 

  Liikennealue_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Liikennealueen nimike suomeksi No 

  Liikennealue_ruotsi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Liikennealueen nimike ruotsiksi No 

  Liikennealue_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Liikennealueen nimike englan-

niksi 

No 

 

Luotsin ohjauskirjaan liittyy tietty liikennealue, reitti sekä lupa-taulun tiedot. 

Taulukko 21 Luotsin_ohjauskirjat-taulun taulukuvaus. 

  Luotsin_ohjauskirjat         

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Luotsin_ohjauskirja_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Liikennealue_id NUMBER(9,0) FK No 

 

Linjaluotsinkirjaan liittyy alustieto, reittitieto sekä lupa-taulun tiedot. 

Taulukko 22 Linjaluotsinkirjat-taulun taulukuvaus. 

  Linjaluotisinkirjat           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Linjaluotsinkirj_id NUMBER(9,0) PK No 

FK Lupa_id NUMBER(9,0) FK No 

FK Alus_id NUMBER(9,0) FK No 
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Osastot-taulu on parametritaulu, joka pitää sisällään osastot. Tämä tieto näkyy 

asiakkaan pätevyyskirjalla. 

Taulukko 23 Osastot-taulun taulukuvaus. 

  Osastot           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Osasto_id NUMBER(9,0) PK No 

  Osasto_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Osaston nimike suomeksi No 

  Osasto_ruotis VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Osaston nimike ruotsiksi No 

  Osasto_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Osaston nimike englanniksi No 

 

STCW-koodit tulevat kansainvälisistä säädöksistä. Tämä taulu on parametritaulu, 

johon on koottu kaikki STCW-koodit. 

Taulukko 24 STCW_koodit-taulun taulukuvaus. 

  STCW_koodit           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK STCW_id NUMBER(9,0) PK No 

  STCW_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
STCW toimi suomeksi No 

  STCW_ruotis VARCHAR2(2000 

BYTE) 
STCW toimi ruotsiksi No 

  STCW_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
STCW toimi englanniksi No 

 

Sairaudet-taulu liittyy poikkeuslupiin, taulu pitää sisällään kaikki tarvittavat sai-

raudet, jotka vaikuttavat pätevyyskirjojen myöntämiseen. 
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Taulukko 25 Sairaudet-taulun taulukuvaus. 

  Sairaudet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Sairaus_id NUMBER(9,0) PK No 

  Sairaus_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Sairaus suomeksi No 

  Sairaus_ruotis VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Sairaus ruotsiksi No 

  Sairaus_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Sairaus englanniksi No 

 

Toimet-taulu on parametritaulu, joka pitää sisällään kaikki voimassaolevat ja van-

hentuneet toimet, toimet liittyvät pätevyyskirjoihin sekä meripalvelun ilmoittami-

seen. Toimet näkyvät loppuasiakkaalle muun muassa hänen meripaveluottellaan. 

Taulukko 26 Toimet-taulun taulukuvaus. 

  Toimet           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Toimi_id NUMBER(9,0) PK No 

  Toimi_suomi VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Toimi suomeksi No 

  Toimi_ruotis VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Toimi ruotsiksi No 

  Toimi_englanti VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Toimi englanniksi No 

  Voimassa VARCHAR2(1 BYTE) Onko voimassa oleva toimi No 

 

Reitti-taulu on eriytetty omaksi taulukseen, sillä tukijärjestelmän vaihto onnistuu 

helpommin, jos ei tarvitse data-taulujen sisältöä muuttaa. 
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Taulukko 27 Reitit-taulun taulukuvaus. 

  Reitit           

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Reitti_id NUMBER(9,0) PK No 

  Reittirekisteri_id VARCHAR2(2000 

BYTE) 
Reittirekisterin reitin id-numero No 

 

Tietyille lupakirjoille voi esiintyä useita eri reittejä, siksi reitit tulevat lupa-taulun 

kautta. 

Taulukko 28 Reitit_linjaluotsikirjat-taulun taulukuvaus. 

  Reitit_linjaluotsikirjat         

              

  COLUM_NAME DATA_TYPE COMMENTS NULLABLE 

PK Reitti_id NUMBER(9,0) PK No 

PK Lupa_id NUMBER(9,0) PK No 

 

4.8 Tietomallin rakenne 

Käsiteanalyysi palveli tarpeita määrittelyvaiheessa, mutta sidosryhmien ja sisäis-

ten tarpeiden takia ei palvelisi tällaisenaan enää toteutusvaiheessa. Käsiteanalyy-

sissa nousi esille kolme vaihtoehtoista ratkaisua toteutusta ajatellen: vaihtoehto 1. 

on sisällyttää nykyinen data uuteen tietomalliin, vaihtoehto 2. on pitää nykyinen 

data omassa tietomallissaan ja kolmas vaihtoehto pitää nykyinen data täysin eril-

lään PURKKI-tietojärjestelmästä.  

Henkilölupa tietojärjestelmään ei lähtökohtaisesti tule tallentaa mitään sinne kuu-

lumatonta tietoa. Toteutusvaiheessa tämä tullaan kuitenkin päättämään tapauskoh-

taisesti, sillä tiedon lisääminen toiseen järjestelmään on myös budjetoitava ja vaa-

tii henkilöresursseja toisen järjestelmän kehitystiimiltä. Lähtökohtana kuitenkin 

on se, että henkilölupa-järjestelmäkokonaisuuteen ei tulla tallentamaan mitään 

henkilötietoja, jotka löytyvät muista järjestelmistä. 
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Loogisessa tietomallissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon sitä, mitä tietoa konk-

reettisesti tallennetaan järjestelmän tietokantaan ja mistä järjestelmästä tieto on 

alun perin peräisin, mikäli tiedon omistajuus on jossain muussa järjestelmässä. 

Tarkoituksena tässä tietomallissa on huomioida kaikki tarpeellinen tieto, jota tul-

laan tarvitsemaan, jotta tietojärjestelmä palvelee sen käyttäjiään tarkoitetulla ta-

valla. Toteutuksessa on huomioitava miten ja missä nämä kaikki tiedot fyysisesti 

sijaitsevat.  
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5 LOPPUSANAT 

Opinnäytetyössä luotu käsitemalli sekä looginen tietomalli palveli Trafin tarpeita 

esiselvitysvaiheessa sekä tuki PURKKI-henkilölupa esiselvityksen konversio-

suunnitelmaa. Toimeksiantaja oli lopputuotoksiin tyytyväinen eikä edellyttänyt 

korjaavia toimenpiteitä malleihin eikä projektisuunnitelmaan. 

Työ oli kaiken kaikkiaan vaativa, sillä aihe kosketti entuudestaan tuntematonta 

aihealuetta. Työtä helpotti, mutta myös pitkitti se, että ajauduin organisaatioon 

sisälle opinnäytetyöni kautta ja loppujen lopuksi sain vastuulleni paljon muutakin 

mitä ei opinnäytetyön aiheeseen kuulunut.  

Merenkululla on Suomessa pitkä historia, mikä myös näkyi järjestelmänuudistuk-

sessa niin nykyisen datan osalta kuin prosessien kautta. Tietomallin luomista vai-

keutti, ettei pystytty lähtemään tyhjältä pöydältä liikkeelle, sillä tämänhetkinen 

datan arvo on mittaamatonta ja operatiivinen toiminta tarvitsee historia tietoja. 

Lisäksi Trafia koskevaan asiakirjojen 50 -vuotinen arkistointivelvollisuus. 

Työstä on ollut paljon hyötyä tietoarkkitehtuurisissa töissä ja henkilölupaosuuden 

kartoituksessa. Työ on opettanut minua paljon tiedon tärkeydestä ja sen mallinta-

misesta muissakin Trafin tehtävissä, joita virkaani kuuluu tällä hetkellä. Mikäli 

voisin aloittaa työn alusta, tekisin monia asioita eri tavalla, keskittyisin enemmän 

haastatteluihin ja sen kautta rakentaisin tietomallia tavoitetilaa kohden. Lisäksi 

työn aikana olen oppinut paljon merenkulusta, mikä on auttanut hahmottamaan 

PURKKI-järjestelmäkokonaisuutta ja sen eri riippuvuuksia.  

Mielenkiintoista oli nähdä, kuinka tarkkaan projektisuunnitelman tehtävälista 

Luotsikirjan osalta määriteltiin, sillä projektin esiselvitys on edennyt kokoajan 

samalla opinnäytetyötä kirjoittaessa ja jälkeenpäin huomataan, että alustava tehtä-

välista on lähes identtinen toteutuneen tehtävälistan kanssa.
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