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1 JOHDANTO 

1.1  Tavoite 

Työn tavoitteena on luoda käytäntö sekä ylläpitostrategia toimeksiantajan 

tietojärjestelmän dokumentoinnin suhteen. Käytännön tulisi määrittää miten 

toimeksiantajan tietojärjestelmää tulisi kuvata, jotta kuvaukset olisivat yhtenäisempiä. 

Ylläpitostrategiaan tulisi sisältyä menettelytapa sekä kuvauksien ylläpitoa että 

muutostilanteita varten. 

Tavoitteena on myös selvittää minkälainen dokumentointityökalu olisi sopiva 

toimeksiantajan tarpeisiin.  

 

1.2  Menetelmät 

Työn ensimmäinen osa perustuu kirjallisuuteen. Tässä osassa käsitellään 

tietojärjestelmien ylläpitoa sekä tietomallintamista. Työn toisessa osassa vertaillaan 

erilaisia dokumentointityökaluja. Työkalujen vertailu perustuu omiin käytännön 

kokemuksiin työkaluista, jonka lisäksi on konsultoitu henkilöitä, joilla on enemmän 

käytännön kokemusta työkaluista. Kolmannessa osassa esitellään käytäntö sekä 

ylläpitostrategia.  

 

1.3  Tausta 

Työ aloitettiin koska todettiin että tarvittiin kuvauksia tietojärjestelmästä tukemaan sekä 

sisäistä ylläpitoa että tilintarkastusta. Tietojärjestelmästä oli jo olemassa jonkin verran 

kuvauksia, mutta ne eivät vastanneet tietojärjestelmän nykyistä tilannetta. Tämän vuoksi 

pidettiin tarpeellisena käydä läpi jo olemassa olevat kuvaukset tietojärjestelmästä jonka 

jälkeen saataisiin kokonaiskuva kuvausten nykytilanteesta. Kun huomattiin että jo 
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olemassa kuvaukset eivät olleet ajan tasalla, ja että kuvaukset olivat puutteellisia 

päätettiin tehdä uusia kuvauksia. Tällä kertaa haluttiin kuitenkin varmistaa että 

kuvaukset vastaisuudessa aina vastaisivat tietojärjestelmää ja että kuvaukset olisivat 

yhtenäisiä, jotta niiden ylläpito ja ymmärtäminen helpottuisi. Tämän vuoksi päätettiin 

luoda käytäntö joka määrittelisi mitä kuvaukset tulisi sisältää, ja miltä ne tulisivat 

näyttää. Jotta voitaisiin varmistaa kuvauksien ajanmukaisuus päätettiin kehittää 

ylläpitostrategia kuvauksien suhteen.  

 

1.4  Rajaus 

Työ ei ota kantaa tietojärjestelmän laitteistoihin eikä myöskään ohjelmien tuotantoon  

liittyviin asioihin. Koska tietomallintamiskieliä on olemassa suuri määrä, valittiin tähän 

työhön vain muutama tyyppillinen näistä. 

 

1.5  Toimeksiantaja 

Toimeksiantjana on Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, myöhemmin PP-Laskenta, joka 

on Samlink-konsernin tytäryhtiö. PP-Laskenta tarjoaa erilaisia taloushallinnon palveluja 

asiakkailleen. Yrityksellä on neljä eri toimipistettä ympäri Suomea. 

 

2  TIETOJÄRJESTELMIEN ELINKAARI 

Tietojärjestelmän elinkaaren voi karkeasti jakaa neljään eri vaiheeseen: alustavaan 

suunnitteluun, yksityiskohtaiseen suunnitteluun, toteutukseen sekä ylläpitoon. 

Ylläpitovaiheeseen sisältyy myös tietojärjestelmän käyttö, mikä tarkoittaa että 

tietojärjestelmä on henkilöstön käytettävissä. Nämä vaiheet saavat alkunsa kun 

organisaatio on todennut että heillä on jokin tarve. Tarve vie kehityksen seuraavaan 

vaiheeseen eli alustavaan suunnitteluun. Tämän jälkeen kehitys siirtyy 
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yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja niin edelleen kunnes tietojärjestelmä on päättynyt 

neljänteen ja viimeiseen vaiheeseen eli ylläpitoon. Usein juuri tämä viimeinen vaihe jää 

taka-alalle vaikka vaiheen tarkoitus on pitää huolta tietojärjestelmän toimivuudesta sen 

eliniän aikana. Tämän vuoksi tulisi vähitellen aloittaa ylläpidon suunnittelu  jo alustavan 

suunnittelun rinnalla ja jatkaa sitä koko kehityksen ajan. (Blanchard & Fabrycky, 2011 

s. 43)  

Tietojärjestelmän hyödyllisin vaihe, organisaatioon nähden, on juuri elinkaaren  

viimeinen vaihe, sillä silloin se on työntekijöiden käytettävissä. Ja tietojärjestelmän  

ollessa työntekijöiden käytössä hyödyttää se organisaation toimintaa, mutta  

tietojärjestelmä pysyy hyödyllisenä vain sen ajan jolloin se kykenee saavuttamaan sille 

asetettuja vaatimuksia. Ajan myötä vaatimukset muuttuvat ja jos tietojärjestelmää ei  

ylläpidetä, ei se enää saavuta asetettuja vaatimuksia. Tämän seurauksena myös sen 

tuoma hyöty vähenee. Jotta tietojärjestelmän hyödyllisyys voitaisiin taata, on  

organisaation syytä pitää huolta sen ylläpidosta. Tietojärjestelmän tulisi elää ja  

mukautua vaatimusten muuttuessa, kun näin tapahtuu tukee se organisaation  

liiketoimintaa koko sen elinkaaren ajan. (Parnell & Co, 2011 s. 65) 

 

2.1  Ylläpito 

Ylläpito voidaan määritellä aktiviteetiksi, jonka aikana tietojärjestelmää muutetaan  

jollakin tavalla. Kun muutoksia on monta ja muutettavaa on paljon voidaan jopa  

puhua tietojärjestelmän kehityksestä. Näiden kahden määritelmän raja on epäselvä. Eri 

organisaatioilla on omat käsityksensä siitä milloin on kyse vain ylläpidosta ja milloin 

kehitetään uutta. Syy näihin kahteen toimenpiteeseen on silti sama, organisaation  

toiminta muuttuu ja kehittyy. Toiminnan muuttuessa on myös tietojärjestelmän  

muututtava, jos muutosta ei kuitenkaan tapahdu vaikuttaa se negatiivisesti  

organisaatioon. Riittämätön ylläpito voi pahimmassa tapauksessa johtaa epäluotettavaan 

ja hyödyttömään tietojärjestelmään. (Khan & Zhang, 2005 s. 4)  

Ylläpidon tulee siis ratkaista käytön aikana ilmenevät ongelmat sekä toteuttaa  

tarvittavia muutoksia,  jotta luotettavuus ja käyttökelpoisuus säilyy samana koko  
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tietojärjestelmän elinkaaren ajan. Näin ollen ylläpito on tietojärjestelmän pisin vaihe, 

sillä vaihe jatkuu kehityksen aloituksesta sen alasajoon asti. (Khan & Zhang, 

 2005 s. 4-5.; Gupta, 2005 s. 15) Myös ylläpitovaiheen laajus kehitysprojektissa voi 

yllättää. Jopa 80% kehitysprojektista liittyy ylläpitoon sekä muutosten toteutukseen. 

(Görling,  2009 s. 18) 

 

2.1.1 Toimintasuunnitelmat 

Ylläpidon voi jakaa erilaisiin toimintasuunnitelmiin riippuen siitä minkä tyyppisestä 

ylläpidosta on kyse. Kyseiset toimintasuunnitelmat voivat esimerkiksi olla: (Bowman, 

2011; Blanchard & Fabrycky, 2011 s. 426) 

 korjaava ylläpito 

 mukautuva ylläpito 

 ehkäisevä ylläpito 

 parantava ylläpito 

 ennustava ylläpito 

 suunniteltu ylläpito 

Korjaava ylläpito tarkoittaa että ongelma korjataan vasta sen ilmestyessä. Tätä  

lähestymistapaa pidetään kustannustehokkaana sillä jos ongelmia ei ole, ei ole  

kustannuksiakaan. Tosin tätä strategiaa ei suositella käytettäväksi kriittisten  

tietojärjestelmien kohdalla.  

Mukautuva ylläpito taas tarkoittaa että tietojärjestelmään tehdään muutoksia jotta 

tietojärjestelmä pystyy mukautumaan vaatimusten mukaan niiden muuttuessa.  Tämä 

tarkoittaa sitä että tietojärjestelmää muutetaan vaikka ongelmia ei olisi, koska 

tietojärjestelmästä halutaan esimerkiksi tehdä tehokkaampi tai halutaan lisätä 

ominaisuuksia siihen.  

Ehkäisevä ja parantava ylläpito on kaksi eri tapaa ilmaista sama asia. Näiden kahden 

ylläpidon ajatuksena on että tietojärjestelmä käydään säännöllisin väliajoin läpi ja  
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arvioidaan miten tietojärjestelmää voitaisiin parantaa. Näin ollen ongelmat ehkäistään jo 

ennen niiden syntymistä tai havaitsemista.  

Ennustava ylläpito taas tarkoittaa että kun ongelmia on havaittavissa, korjataan ne ennen 

kuin ne johtavat muihin tai suurempiin ongelmiin.  

Suunniteltu ylläpito tarkoittaa juuri mitä nimikin sanoo, ylläpito on suunniteltu ennen 

kuin se toteutetaan. Useimmiten suunniteltu ylläpito on ehkäisevää ylläpitoa joka on 

aikataulutettu. 

Jos organisaatio itse ylläpitää omaa tietojärjestelmäänsä olisi hyvä jos heillä olisi  

jonkinlainen toimintasuunnitelma ongelmatilanteiden varalle. Yksi toimintasuunnitelma 

ei ehkä itsessään kata kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita, tämän vuoksi paras  

toimintasuunnitelma tietojärjestelmien kannalta on sellainen joka sisältää osia kaikista 

edellä mainituista toimintasuunnitelmista. (Bowman, 2011; Blanchard & Fabrycky, 

2011 s. 426) 

 

2.1.2  Muutosten hallinta 

Organisaation vaatimusten muuttuessa tietojärjestelmän suhteen olisi hyvä että käytössä 

olisi jonkinlainen välivaihe vaatimusten listauksen ja niiden toteutuksen välissä, tätä 

vaihetta kutsutaan muutosten hallinnaksi. Vaiheen aikana on tarkoitus arvioida jos  

tarvittavat muutokset todellakin ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä, sekä jos muutosten 

tuomat hyödyt ovat suuremmat kuin muutoksen aiheuttamat kustannukset.  Vaihe alkaa 

kun muutosehdotus toivotusta muutoksesta on tehty. (Sommerville, 2011 s. 113-114) 

Muutosehdotuksen elinkaaren voi jakaa kolmeen vaiheeseen:  

1. Ongelman (tässä yhteydessä ongelmalla tarkoitetaan muutostarvetta joka vaatii 

toimenpiteitä) analyysi ja muutoksen määrittely 

2. Muutoksen analyysi ja kustannuslaskelma  

3. Muutoksen toteutus  
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Ensimmäisessä vaiheessa – ongelman analyysi ja muutosten määrittely –  on tarkoitus  

tunnistaa ongelma ja kuvata tarvittava muutos sen korjaamisen. Toisessa vaiheessa 

– muutoksen analyysi ja kustannuslaskelma –  tutkitaan sekä analysoidaan jos ehdotettu 

muutos on tarpeellinen. Myös ehdotetun muutoksen vaikutusta tietojärjestelmään  

huomioidaan ja kustannuslaskelma ehdotetusta muutoksesta tehdään. Tämän jälkeen 

päätetään joko muutosta vastaan tai sen puolesta. Kolmannessa vaiheessa – muutoksen 

toteutus –  voidaan vielä tarvittaessa tehdä muutoksia muutosehdotukseen ennen itse 

muutoksen toteuttamista. 

Vaikka olisi halu tai tarve toteuttaa jokin muutos heti ei tämä ole suotavaa.  

Muutosehdotus tulisi aina tehdä ensin jotta vaatimuksia voidaan tarvittaessa muuttaa 

tarpeen tullen ennen itse muutosten toteuttamista. Näin ollen tietojärjestelmään liittyvä  

dokumentointi pysyy ajan tasalla eikä ole puutteellinen. (Sommerville, 2011 s. 113-114) 

 

2.2  Luotettavuus 

Ensinnäkin on tarpeellista määrittää sana luotettavuus tietojärjestelmien yhteydessä, 

Suomen valtiovarainministeriö määrittää luotettavan tietojärjestelmän olevan  

seuraavanlainen:   

”...asioiden käsittelyprosessit ovat aukottomia ja niihin liittyvät käsittelyvaiheet 

ja toimenpiteet rekisteröityvät järjestelmään kattavasti ja automaattisesti.  

Lisäksi järjestelmän metatietomäärityksen on perustuttava asiahallinnan 

metatietomalliin. Järjestelmän tuotantoympäristön hallinnan tulee teknisesti 

taata asiakirjallisten tietojen alkuperäisyys,eheys, luotettavuus ja käytettävyys  

tietojen koko elinkaaren ajan, vaikka järjestelmästä otetaan käyttöön uusia  

ohjelmistoversioita tai vaikka järjestelmä siirretään kokonaan uuteen 

tuotantoympäristöön.” (Suomen valtiovarainministeriö, 2009) 

Eheydellä tarkoitetaan tiedon muuttumattomuutta tietojärjestelmässä ja että tiedot ovat 

paikkansapitäviä. Tieto ei myöskään saa vahingoittua käsittelyn aikana ja sen virheetön 

säilytys on voitava taata. Toisin sanoen tiedon ketju tulee pysyä muuttumattomana ja 
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virheettömänä koko matkan A:sta B:hen, sen lisäksi tiedon autenttisuus ja alkuperäisyys 

tulee olla taattu koko sen elämänkaaren aikana. (Suomen valtiovarainministeriö, 2009) 

Luotettavuuden tulisi olla sisäänrakennettu osa järjestelmää, mikä tarkoittaa että  

luotettavuuden takaamista tulee harkita jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa. 

Luotettavuuden lisääminen jo rakennettuun järjestelmään on vaativa ja aikaa vievä  

toimenpide. Yksi kompastuskivistä suunnittelussa voi olla että tietojärjestelmästä  

suunnitellaan liian monimutkaista. Monimutkaisuuden ollessa liian suuri muodostuu 

siitä riskitekijä sen sijaan että lisäisi luotettavuutta. (Smith,2011 s. 9)  

Moduulisuunnittelu on tapa jolla voidaan helpottaa suuren tietojärjestelmän suunnittelua 

ja monimutkaisuutta, sillä moduulisuunnittelun ajatuksena on että tietojärjestelmä  

jaetaan moneen osaan jotka myöhemmin yhdistyvät yhdeksi isoksi järjestelmäksi. Kun 

tietojärjestelmä koostuu moduuleista, helpottuu myös ylläpito sillä moduulit voidaan 

päivittää erikseen. Näin ollen ei ole tarvetta päivittää koko tietojärjestelmää 

samanaikaisesti joka taas vuorollaan helpottaa versionhallintaa. Joten jos jokin menee 

pieleen yhden moduulin päivittämisessä voidaan helposti palauttaa moduuli edelliseen 

versioonsa ilman vaikutusta muihin moduuleihin. (Pohjoinen, 2002 s. 32-33) 

Tietojärjestelmän luotettavuutta voidaan myös katsoa muista näkökulmista ja parantaa 

muilla keinoin, esimerkiksi voidaan luoda menettelytapoja koskien tietojärjestelmän 

ylläpitoa. Nämä menettelytavat myös helpottavat dokumentointia, sillä 

menettelytapojen avulla voidaan muun muassa varmistaa että tietojärjestelmän 

kuvaukset ovat ajan tasalla ja luotettavia. (Bernard, 2012 s. 89-91)  

Dokumentointi, ja sitä koskevat menettelytavat, ovat erityisen tärkeitä taloushallinnon 

alalla oleville organisaatioille. Sillä lain mukaan tietojärjestelmän dokumentoinnilla on 

pystyttävä visuaalisesti näyttämään kirjausketjun eheys.  Näin ollen organisaation 

asiakirjat, koskien tietojärjestelmän dokumentointia, tulisi aina olla ajan tasalla ja 

virheettömiä. (Edilex,2011 Kappale 3.5, kirjanpitolaki 2:6§ ) 
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3  DOKUMENTOINTI 

Dokumentointi on olennainen osa jokaista kehitysvaihetta ja sen osaa kehityksessä usein 

aliarvioidaan, tosiasia kuitenkin on, että dokumentointi on tärkeä osa järjestelmän  

toimivuutta. Kun tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavat henkilöt voivat vaihtua ovat  

tietojärjestelmän kuvaukset ainoa pysyvä asia. Tämän vuoksi kuvauksien tekeminen ja 

niiden ylläpito tulisi olla erityisen merkittävässä osassa tietojärjestelmän kehityksen 

aikana. (Gupta 2005, s. 17-19). Tämän lisäksi dokumentointi edesauttaa vikatilanteiden  

ratkaisemista.  Kun tietojärjestelmää kuvaavat kuvaukset ovat ajan tasalla vie  

vianselvitys vähemmän aikaa verrattuna siihen jos kuvauksia ei olisi. Joten vaikka  

dokumentointi on aikaa vievää on syytä muistaa että asianmukainen dokumentointi tuo 

etuja. Edellä mainittu vianselvitys on siitä hyvä esimerkki, sillä tietojärjestelmän ollessa 

vioittunut voi organisaation liiketoiminta joutua kärsimään sen seuraukset.  

(Jaakohuhta, 2003 s. 113-114) 

 

3.1  Tietomallintaminen 

Tietomallintaminen on tapa millä voidaan muun muassa kuvata tietojärjestelmän  

toimintoja sekä niiden välisiä yhteyksiä ottamatta kantaa siihen, miten nämä asiat  

käytännössä toteutetaan.  Myös tietovirtoja voidaan kuvata tietomallien avulla. (Bocij & 

Co, 2008 s. 39, 423; Esposito, 2011) 

Tietomalleja voidaan jakaa eri luokkiin sen mukaan mitä niillä kuvataan.  

 Mielipiteet miten luokat tulisi jakaa ja mitä luokkiin sisältyy on monta, pääpiirteet ovat 

kuitenkin samat. Katsomme tarkemmin kolmea tietomalliluokkaa fyysistä, loogista ja 

käsitteellistä. 

Käsitteellisissä tietomalleissa kuvataan liiketoimintaan liittyvä asioita, tämä tarkoittaa 

sitä että tietorakenne kuvataan havainnollistamaan liiketoimintaa. Henkilöt, jotka 

osallistuvat näiden mallien suunnitteluun ovat enimmäkseen liikepuolen toimijoita.  

Tämä tarkoittaa sitä että käsitteellisen luokan tietomalleissa ei oteta kantaa itse 
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toteutukseen, vaan mietitään vain olennaisia tietoja. Esimerkiksi ER-kaaviot kuuluvat 

näihin tietomalleihin.  

Loogiset tietomallit taas kuvaavat toimintoja, eli tiedolle voidaan asettaa erilaisia 

ominaisuuksia. Tarkoituksena on jatkaa tietomallien kehitystä niiden käsitteellisestä 

tilasta loogisen tilaan. Tämä tarkoittaa sitä että kääsitteellisessä mallissa esiinotetut 

tiedot muutetaan vastaamaan oikeaa tietokantaa. Loogisssa malleissa voidaan näin ollen 

nähdä entiteetin attribuutit, yhteykset toisiinsa sekä yhteyksien esiintymät. Esimerkiksi 

Unified Modeling Language-kielen luokkakaaviot sekä Object Role Modeling-kielen 

kaaviot kuuluvat näihin tietomalleihin. 

Fyysiset tietomallit on näistä tietomalleista teknisimmät. Fyysiessä tietomallissa 

kuvataan miten tietokannat tulisi rakentaa, eli edelleen kehitetään loogisia tietomalleja. 

Näiden mallien pohjalta on sittenmin tarkoitus toteuttaa tietokannat, joten näissä 

malleissa voidaan nähdä tietokannan pienimmätkin ominaisuudet kuten sarakkeet, ja 

niiden nimet sekä tietotyypit. UML-kielen luokkakaaviot voivat myös ottaa esin 

esimerkkinä fyysisestä tietomallista, sillä luokkakaavioita voi tehdä tarpeeksi 

yksityiskohatisesti jolloin ne vastaavat fyysistä tietomallia.  (West, 2011; Simsion & 

Witt, 2005 s. 235-236)  

On myös olemassa monia eri tietomallintamiskieliä. Kielellä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä tapaa jolla voidaan esimerkiksi kuvata organisaation tietojärjestelmää. Alla 

esitellään yleisesti esiintyvät kielet.  

Tietovirtakaaviot: Kyseiset kaaviot kuvaavat tietojärjestelmän prosesseja sekä tietoja, 

jotka virtaavat prosessien läpi. Tietovirtakaavioilla voidaan myös avata tietojärjestelmän 

prosessit eri tasoilla, silloin ensimmäinen taso kuvastaa koko järjestelmää.  Sitä 

seuraavat tasot avaavat prosesseja enemmän yksityiskohtaisemmin.  (Bocij & Co, 2008 

s. 391) 

Entity Relationship (ER)-kaaviot: ER-kaaviot keskittyvät kuvaamaan tietojärjestelmän 

yksittäisiä tietoja ja entiteettejä, sekä niiden välisiä yhteyksiä. Tosin kaaviot kuvaavat 

tietoja vain yleisellä tasolla, toisin sanoen entiteettien attribuutteja ei kuvata näissä 

kaavioissa. (Bocij & Co, 2008 s. 398)  

Unified Modeling Language (UML): UML on kattava oliopohjainen kieli, jonka avulla 

organisaatio voi muun muassa kuvata sekä tietojärjestelmän vaatimuksia että sen tietoja 
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yksityiskohtaisesti. Kyseinen kieli on monikäyttöinen sillä sitä voidaan käyttää sekä 

analyysivaiheessa että suunnittelussa. Tyypillisiä kaavioita kielelle ovat muun muassa 

luokkakaaviot sekä käyttötapauskaaviot. (Simsion & Witt, 2005 s. 29, 220-225) 

Object Role Modeling (ORM): ORM on toinen oliopohjainen kieli, tosin se ei ole yhtä 

tunnettu kuin UML. Kielellä voidaan kuvata tietojen attribuutteja sekä niiden välisiä 

yhteyksiä, kieli myös mahdollistaa pakollisuuden määrittämisen. Pakollisuudella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä että suunnittelija pystyy määrittelemään mitkä attribuuttit 

ja yhteykset ovat pakollisia kunkin entiteetin kohdalla. (Simsion & Witt, 2005 s. 227) 

ArchiMate: Kieli on Open Group Standardin tukema avoin tietomallintamiskieli, joka 

keskittyy yritysarkkitehtuurin kuvaamiseen. Kieltä voidaan muun muassa käyttää 

analysoimaan sekä kuvaaman liiketoiminnassa esiintyviä tasoja sekä niiden toimintoja. 

Tasoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä liiketoiminnan eri arkkitehtuuri tasoja, 

esimerkiksi organisaation rakennetta sekä teknistä infrastruktuuria. (The Open Group) 

Business Process Model and Notation (BPMN): Kielellä voidaan kuvata organisaation 

liiketoimintaprosesseja, erityisesti kieli on suunniteltu kuvaamaan prosessisarjoja sekä 

viestejä, jotka virtaavat näiden prosessien välissä. Kun esimerkiksi UML keskittyy 

olioihin, keskittyy BPMN liiketoimintaprosesseihin. Kielellä ei kuitenkaan pystytä 

kuvaamaan tietojärjestelmässä esiintyvä prosesseja. (Object Management Group - 

Business Process Model and Notation) 

Tietomallintamista voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä osana tietojärjestelmää, sillä se 

helpottaa muun muassa toteutuksessa tapahtuvaa työtä. Tämän lisäksi mallien käyttö 

helpottaa tietojärjestelmän ylläpitoa ja hallintaa. (Simsion & Witt,2005 s. 8;  

Esposito, 2011) 

3.2 Rakenteellinen lähestymistapa 

3.2.1 ER-kaavio 

ER-kaaviota, englanniksi Entity Relationship Diagram, käytetään kuvaamaan tiedon 

muodostamia kokonaisuuksia, niin sanotut entiteetit, ja niiden suhteita toisiinsa. (Gupta, 

2005 s. 53-54) 
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ER-kaavioista on kehitelty eri henkilöiden toimesta erilaisia muunnelmia, ajatus näiden 

takana on sama mutta notaatiot, eli kuviot joita käytetään kuvaamaan jotain tiettyä asiaa, 

vaihtelevat riippuen muunnelmasta. Tässä työssä tullaan esittelemään kahta eri  

muunnelmaa, Peter Chenin versio sekä Crow's Foot versio. 

Peter Chenin versio on näistä muunnelmista alkuperäinen, sillä Chen kehitti tavan 

kuvata tietojärjestelmän entiteettejä ja niiden yhteyksiä. Tämä tapa kuvata 

tietojärjestelmää on ER-kaavion perusta. (Stewart, 2008) Alla olevassa kuvassa, Kuva 1, 

näemme Chenin version ER-kaaviosta. 

 

Kuva 1- ER-kaavio Chenin tapaan. Lähde: Chen, 1976 s.19 

Notaatioiden tarkoitukset ovat seuraavat: suorakulmiot ovat kokonaisuuksia,  

suhteet ovat vinoneliöitä ja ominaisuudet kuvataan pyöristetyllä suorakulmiolla 

(ei nähtävissä kuvassa). (Chen,1976 s. 19-20) 

Toinen versio ER-kaaviosta on Clive Finkelsteinin kehittämä Crow's Foot, joidenkin 

mielestä tämä on paras versio ER-kaavioista sillä myös lukijat, joilla ei ole teknillistä 

koulutusta, ymmärtävät kaavion helpommin kuin muut ER-kaavion versiot. (Stewart, 

2008) 

 Kuvassa 2 havainnollistetaan Crow's Foot versio ER-kaaviosta.  
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Kuva 2- Crow's Foot ER-kaavio.Lähde: IBM 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, käytetään kaaviossa myös erilaisia merkintöjä  

kuvaamaan esiintymiä entiteettien välisissä yhteyksissä kuin Chenin versiossa. Kun 

Chenin versiossa käytetään numeroita ja kirjaimia ilmaisemaan esiintymiä käyttää 

Crow's Foot versio visuaalisia kuvioita. Juuri näiden visuaalisten kuvioiden vuoksi 

Crow’s Foot versiota pidetään helpommin ymmärrettävissä. (Stewart, 2008) 

Chenin käyttämät esiintymä tarkoittavat seuraava: (Chen, 1976 s. 19-20) 

 1:1, yksi suhde yhtä 

 1:n, yksi suhde monta 

 m:n, monta suhde moneen 

Alla oleva Kuva 3 taas esittää Crow's Foot versiossa käytettävät esiintymät. 

 

Kuva 3- Crow's Foot esiintymät. Lähde: IBM 

Kuten yllä olevista kuvista voi nähdä ovat Crow’s Footin esiintymät kuvattu  

luontevasti, linnunjalan tarkoittaessa yksi suhde monta esiintymä minkä voi jo päätellä 

esiintymän visuaalisesta toteutuksesta. Kun taas Chenin versiossa käytetään 1:n  

merkintää kuvaamaan samaa esiintymää. (Stewart, 2008)  
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3.2.2 Tietovirtakaavio 

Tietovirtakaavio, englanniksi Data Flow Diagram, auttaa ymmärtämään miten tiedot 

liikkuvat järjestelmässä. On olemassa eri versioita tietovirtakaavioista. Kaksi yleisesti 

käytettyä versiota ovat kuitenkin Yourdonin ja Coadin versio sekä Gane ja Sarsonin 

versio. Alla olevissa kuvista voimme nähdä esimerkkejä kyseisistä kaavioista. Kuva 4 

on Yourdonin ja Coadin notaatioita käyttämä tietovirtakaavio, kun taas Kuva 5 näyttää 

saman kaavion Gane ja Sarsonin notaatiota käyttäen. (Rosenblatt, 2013 s.180-187)  

 

Kuva 4- Yourdonin ja Coadin kaavio.  

 

 

Kuva 5- Gane ja Sarsonin kaavio 
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Selkeimmät erot ovat kuviot joita on käytetty kuvaamaan prosessia: kun Yourdon ja 

Coad käyttävät ympyrää käyttävät Gane ja Sarson pyöristettyä neliötä. Tietovaraston 

kuvaaminen näyttää molemmissa kaavioissa samalta mutta nähtävissä on pieni ero: 

Gane ja Sarsonin tietovarasto-notaatio on suorakulmio, jolla on neliöllä vasemmassa 

kulmassa, kun taas Yourdon ja Coadin on kaksi viiva päällekkäin. Tietovirtoja kuvastaa 

molemmissa kaavoissa nuolet ja ulkopuolista tahoa, joka tässä yhteydessä on joko  

syötteiden lähde tai tulosteiden määränpää, on neliö.  (Rosenblatt, 2013 s.180-187) Alla 

oleva kuva, Kuva 6, näyttää erot selvemmin.  

 

Kuva 6 - Versioiden erot 

Tietovirtakaavioiden avulla voidaan myös kuvata tietojärjestelmää hierarkisesti,  

ensimmäinen kerros kuvaa silloin tietojärjestelmän pääprosesseja. Näitä prosesseja 

voidaan kuvata tarkemmin avaamalla ne kerros kerrokselta. Kuvaaminen aloitetaan 

pääprosessista, joka seuraavassa kerroksessa avataan tarkemmin jotta pääprosessin 

takana olevat prosessit tulevat näkyviin. Näitä alla olevia prosesseja voi sitten 

vuorollaan avata tarkemmin, ja niiden alla olevat prosessit voidaan myös kuvata 

tarkemmin ja niin edelleen kunnes prosessit on saatu purettu tyydyttävälle tasolle. 

(Rosenblatt, 2013 s. 180-187) Alla olevassa kuvassa, Kuva 7, on kuvattu mitä 

prosessien avaaminen käytännössä tarkoittaa ja miten se tehdään. 
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Kuva 7- Hierarkinen kaavio. 

Prosessien nimeämisessä on hyvä muistaa että nimen tulisi lyhyesti kuvata mitä  

prosessissa tapahtuu. Otetaan Kuva 7 esimerkiksi.Ylin kerros tulisi kuvata koko 

järjestelmää, eli ensimmäisen prosessin (prosessi 1) nimen tulisi olla järjestelmän nimi. 

Kun taas toisen kerroksen prosessien (prosessit 2 ja 3) nimet tulisi olla prosesseja 

kuvaaviva nimiä. Eli jos kyseessä olisi kirjastojärjestelmä olisivat nimet seuraavanlaiset: 

Ensimmäisen prosessin (prosessi 1) nimi olisi kirjasto, kun taas toisen prosessin 

(prosessi 2) nimi olisi palauttaminen ja kolmannen prosessin (prosessi 3) nimi olisi 

lainaaminen.  Toisen (prosessi 2)   ja kolmannen (prosessi 3) prosessin aliprosessit tulisi 

näin ollena myös nimetä niitä kuvaavilla nimeillä. Prosessi 2.1:en nimi olisi näin ollen 

palautus päivä ja prosessi 2.2:en nimi olisi sakot. Prosessi 3.1:en nimi taas voisi olla 

lainausrekisteri.  

On myös olemassa tietovirtoja joita ei saa esiintyä tietovirtakaavioissa eikä mieluiten 

tietojärjestelmissäkään. Tällaisia tietovirtoja ovat ulkoisten tahojen väliset sekä ulkoisen  

tahon ja tietovaraston väliset, sillä ulkoinen taho on itsessään tietojärjestelmän rajaus. 

Myöskään tietovaraston ja tietovaraston väliset tietovirrat ovat ei-haluttuja tietovirtoja, 

sillä tietovarastosta  tulee aina olla yksi sisään tuleva tietovirta ja yksi ulos menevä 

tietovirta. Tietovirrat taas voivat vain saada alkunsa prosessista, ja tietovarasto kuin vain 

on paikka jonne tietoja varastoidaan.   (Rosenblatt, 2013 s. 180-187)  
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3.3  Oliolähestymistapa 

Oliolähestymistapa perustuu siihen että oliot, eli kokonaisuudet jotka tekevät jotain, 

tunnistetaan. Tietojärjestelmä suunnitellaan ja kuvataan sitten näiden olioiden ja niiden 

kytköksien pohjalta. Lähestymistapaa voidaan käyttää koko tietojärjestelmän elinkaaren 

aikana, suunnittelusta muutosten toteutukseen dokumentointiin asti. (Halpin & Morgan, 

2008 s. 346-348)  

 

3.3.1 Object Role Modeling 

Olioroolimallintaminen, Object Role Modeling (ORM), eroaa rakenteellisen analyysin 

mallintamisesta siinä mielessä että ORM perustuu tosiasioihin. Tosiasiat tässä  

yhteydessä tarkoittavat että tietojärjestelmä perustuu tosielämän asioihin, eli olioihin, ja 

että olioilla on jokin tehtävä. ORM huomioi myös sen että näillä olioilla on myös 

yhteyksiä toisiinsa. ORM keskittyy siis olioihin sekä niiden rooleihin 

tietojärjestelmässä. Tämä johtaa usein laajoihin kaavioihin mutta on siitä huolimatta 

helpompi lähestymistapa kuin rakenteellinen. (Halpin & Morgan, 2008 s. 9-11) Alla 

oleva Kuva 8 hahmottaa ORM-kaavion. 

 

Kuva 8- ORM-kaavio Lähde: Microsoft 
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ORM-kaavioissa ellipsit kuvaavat olioita, kun taas moniosaiset suorakulmiot kuvaavat 

olioiden välisiä kytköksiä. Nuolet kuvaavat esiintymiä. Jos nuoli kattaa vain yhden osan 

moniosaisesta suorakulmiosta tarkoittaa tämä sitä että kyseinen esiintymä on yhksi 

suhde moneen. Jos nuoli sen sijaan kattaa koko moniosaisen suorakulmion on kyseessä 

moneen suhde moneen esiintymä. Viivan lopussa oleva pieni pallo tarkoittaa että  

kyseinen luokka on pakollinen. Otetaan Kuva 8 esimerkiksi tämä tarkoittaisi että hinta 

(price), kappale (unit) ja tuotehinta (productName) ovat pakollisia tietoja tuotteesta 

(product). (Simsion & Witt, 2005 s. 227-228) 

 

3.3.2 Unfied Modeling Language 

Monet yhdistävät Unified Modeling Languagen, myöhemmin UML,  käytön olio  

ohjelmointiin, mutta sitä voidaan myös käyttää tietomallintamisessa. UML:än avulla 

voidaan kuvata tietojärjestelmää eri kaavioilla, nämä kaaviot voidaan jakaa kolmeen 

pääryhmään;  

 Rakennekaaviot, esimerkiksi luokkakaaviot 

 Käytöskaaviot, esimerkiksi käyttötapauskaaviot  

 Vuorovaikutuskaaviot, esimerkiksi sekvenssikaaviot 

Kaiken kaikkiaan UML 2.0:ssa, joka on uusin versio UML kielestä, on 13 erilaista  

kaaviota. Kuusi kaaviota kuuluu rakennekaavioryhmään, kolme käytöskaavioihin ja 

 neljä vuorovaikutuskaavioihin. (Halpin & Morgan, 2008 s. 346-348; 

 Object Management Group, 2005) 

Työn rajauksen vuoksi esitellään ainoastaan yksi kaavio yhtä kaavioluokkaa kohden. 

Käyttötapauskaavio 

Käyttötapauskaavioita käytetään kuvaamaan yhden toiminnon tapahtumia ja miten  

tietojärjestelmä tämän toiminnan aikana kommunikoi käyttäjän ja ulkoisten tahojen 

kanssa. Näitä kaavioita voidaan käyttää esimerkiksi tukena vaatimusten määrittelyssä, 

sillä käyttötapaus on yksinkertainen tapa kuvata mitä tietojärjestelmältä vaaditaan.  
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Tosin niiden yksinkertaisuuden vuoksi käyttötapauskaaviot eivät yksinään ole riittäviä 

vaatimusten dokumentointiin, vaan niiden rinnalla tulisi olla jonkinlainen asiakirja jossa 

selvitetään tapausta tarkemmin. (Sommerville,2011 s. 124-125) Alla oleva Kuva  9  

hahmottaa käyttötapauskaavion. 

 

Kuva 9 - Yksinkertainen käyttötapauskaavio kuvasten mitä asiakkaan on pystyttävä tekemään verkkokaupassa 

Ihminen kuvastaa toimijaa, eli jokin asia joka tekee jotain. Myös ulkopuolinen taho  

voidaan kuvata ihmisenä. Ovaali taas kuvastaa itse tapahtumaa.  Eli jos esimerkkinä 

otetaan Kuva 9, asiakas on toimija kun taas ”tilata tuotteita” on tapahtuma.  

 

Sekvenssikaavio 

Sekvenssikaaviota käytetään kuvaamaan toimijan ja olion välisiä yhteyksiä. Myös  

olioiden välisiä yhteyksiä voidaan kuvata. Kun käyttötapakaavio ei ota kantaa siihen 

missä järjestyksessä tapauksen tapahtumat esiintyvät, visualisoi sekvenssikaaviot  

tarkasti missä järjestyksessä kaikki tapahtuu. (Sommerville,2001 s. 126-127) Kuva 10 

havainnollistaa sekvenssikaavion. 
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Kuva 10 - Sekvenssikaavio. Lähde: Microsoft 

Sekvenssikaavioita käytetään enimmäkseen ohjelmiston suunnittelussa. (Halpin & 

Morgan, 2008 s 346-348) 

 

Luokkakaavio 

Luokkakaavioita käytetään mallintamisessa visualisoimaan luokat, eli oliot, ja niiden 

väliset yhteydet. Kaaviot voivat olla joko yksinkertaisia, jolloin kuvataan vain luokat ja 

niiden väliset esiintymät, tai sitten ne voivat olla yksityiskohtaisempia. Suositeltavaa on 

että molempia kaavioita käytettäisiin, jolloin yksityiskohtaisemmassa kaaviossa voi  

jättää esiintymät pois ja keskittyä luokkien yksityiskohtien kuvaamiseen. (Sommerville, 

2011 s. 129-131) 
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Kuva 11 - Yksinkertainen luokkakaavio 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta, Kuva 11, ilmenee kuvastavat suorakulmiot luokkia. Kun 

taas viivat kuvaavat luokkien välisiä yhteyksiä. Kuvassa näkyvät numerot ovat  

esiintymiä. 

Esiintymien notaatiot kertovat kuinka monta esiintymää kahden luokan välisellä  

yhteydellä on. Esiintymien merkinnät ovat samat kuin ER-kaaviossa:  (Bell, 2004) 

 0..1, nolla tai yksi 

 1, ainoastaan yksi 

 0..*, nolla tai enemmän 

 1..*, yksi tai enemmän 

Esimerkkinä esiintymien tarkoituksesta voidaan ottaa kuvassa 11 oleva esiintymä, 

1:0..*, luokkien Customer (henkilö) ja Order (tilaus) välillä. Eli henkilö voi olla 

tekemättä tilausta tai hän voi tehdä monta tilausta, kun taas tilaus voi kuulua vain 

yhdelle henkilölle. Jos taas katsoo luokkien Order (tilaus) ja Item (tilausrivi) välistä 

esiintymää on suhde 1:1..*, tämä tarkoittaa että yhdessä tilauksessa voi olla monta riviä 

mutta rivit kuuluvat ainoastaan yhteen tilaukseen.  

Kuvassa 11 on myös viivoja joiden päissä on erilaisia muotoja. Nämä muodot kertovat 

enemmän luokkien välisestä suhteesta. Viiva, jonka päässä on kolmio, tarkoittaa  

yleistymää (eng. generalization), joka kertoo luokkien välisestä periytymästä. Luokka,  
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johon nuoli osoittaa, on niin sanottu yliluokka ja sen alla olevat luokat voivat periä sen 

ominaisuuksia. (Miller) Esimerkkinä tästä on kuvassa näkyvä luokka Payment (maksu), 

joka on yliluokka luokille Credit (luotto), Cash (käteinen) ja Check (lasku) Tämä  

tarkoittaa että luokat Credit, Cash ja Check voivat periä luokan Paymentin  

ominaisuuksia. Kun taas viiva, joka päättyy timanttikuvioon, tarkoittaa niin sanottua 

yhdistymää (eng. aggregation). Tätä viiva käytetään kuvaamaan yhden luokan  

kuulumista kokoelmaan. (Miller) Esimerkkinä voimme ottaa kuvassa 11 näkyvät luokat 

Item (tilausrivi) ja Order (tilaus), tässä esimerkissä timanttikuvio on kiinni 

 tilauksessa joka tarkoittaa että luokka Order sisältää kokoelman luokasta Item.  

Luokkakaaviot voidaan myös tehdä yksityiskohtaisemmin, jolloin luokkaa kuvaava  

neliö jaetaan kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on luokan nimi, toisessa attribuutit 

ja kolmannessa toiminnot. (Miller) Alla oleva Kuva 12 havainnollistaa  

yksityiskohtaisemman luokkakaavion. 

 

Kuva 12- Yksityiskohtaisempi luokkakaavio. Lähde: Miller, EmbardcaderoTechnologies Inc 

 

3.4  Muut 

3.4.1 Business Process Model and Notation 

Business Process Model and Notation (BPMN) on tietomallintamiskieli jolla voidaan 

kuvata organisaation sisäisiä liiketoimintaprosesseja.  Kieli edesauttaa sekä oman 
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toiminnan että muiden toimintaan liittyvien osallitusjien ymmärtämistä. Kun 

organisaatio osaa hahmottaa omaan toimintaansa liittyvät toiminnot ja osallistujat 

sopeutuvat he nopeammin ja helpommin jos olosuhteet muuttuvat (bpmn.org) 

 

 

Kuva 13- BPMN kaavio Lähde: camuda.org 

Ylläoleva, Kuva 13, kuvaa miten tilauksia käsitellään. Ympyrä tarkoittaa tapahtumaa, 

jos ympyrä on rajattu paksulla mustalla tarkoittaa tämä että lopputapahtumaa. Jos taas 

ympyrä on ympyröity kaksoisympyrällä tarkoittaa tämä välitapahtumaa. Jos ympyrässä 

ei ole aiemmin mainittuja ominaisuuksia tarkoittaa tämä että kyseessä on käynnistävä 

tapahtuma, esimekkinä tästä voidaan ottaa kuvassa näkuvä ”uusi yksittäinen tilaus” 

(new single order).  Pyöristetty suorakulmio taas tarkoittaa aktiviteettia, esimerkkinä 

tästä on kuvassa näkyvä ”Tarkista tilaus tiedot” (Check order data). Timanttikuvio taas 

vuorollaan tarkoittaa porttia. Portteja on olemassa erilaisia. Minkälainen portti on 

kyseessä voidaan nähdä timanttikuvion sisällä olevasta merkistä. Kuvassa näkyvä portti 

on niin sanottu ainoa portti merkin kanssa. Kuvassa näkyvät nuolet kuvaavat 

tietovirtoja, kokonainen viiva tarkoittaa sekvenssivirtausta. Kun taas kuvassa näkyvä 

katkoviiva tarkoittaa viesti virtaa. (bpmn.org) 
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3.4.2 ArchiMate 

ArchiMate-kieli on Open Groupin standardi. Tämä tarkoittaa sitä että kieli on avoin ja 

riippumaton. Kielellä voidaan kuvata organisaation kokonaisarkkitehtuuria. ArchiMate-

kielellä organisaatio pystyy kuvaamaan muun muassa organisaation rakennetta, 

liiketoimintaprosessejaan sekä  IT-infrastruktuuriaan. Kielen avulla voidaan myös 

yhdistää nämä eri arkkitehtuuri alueet toisiinsa, toisin sanoen voidaan nähä miten 

esimerkiksi liiketoimintaprosessit ovat riippuvia olemassa olevista sovelluksista tai 

miten sovellukset yhdistyvät alla olevaan teknologiaan.  

 

 

Kuva 14- ArchiMate notaatiot Lähde. archimate.nl 

ArchiMate-kielessä on olemassa kolme niin sanottua pääkerrosta, Kuva 15,: 

liiketoiminta, sovellus sekä teknologia. Liiketoiminnan kerros kuvaa organisaation  

tuotteita ja palveluja, nämä tuotteet ja palevlut muodostuvat organisaation 

liiketoimintaprosesseista. Sovelluskerros tukee liiketoimintakerrosta sovellusten avulla. 

Teknologiakerros tukee vuorollaan sovelluskerrosta tarjoamalla 

infrastruktuuriapalveluja, kuten esimerkiksi tietojen varastointa tai työstämistä, joita 

tarvitaan sovellusten suorittamiseen.  (The Open Group; Archimate) 
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Kuva 15- ArchiMate kerrokset Lähde: archimate.nl 

 

3.5  Pohdintoja  

Tietomalleja on olemassa monta ja vaikkakin tietomallin valinta olisi helppo tuo  

tietomallien muunnelmat oman haasteen valintaan. Muunnelmia yhdestä  

tietomallista voi olla olemassa yhtä paljon kuin käyttäjiä, jotka ovat olleet 

tyytymättömiä olemassa oleviin tietomalleihin ja päättäneet ehostaa niitä sopivimmiksi.  

Rakenteellisissa tietomalleissa tämä ilmiö näyttää toistuvan usein, kun taas vaikuttaa 

siltä että mallintajat olisivat jokseenkin tyytyväisiä uusimpiin kieleihin  kuten UML, 

BPMN sekä ArchiMate.  

Kielten käytettävyysalueet voivat myöls vaikuttaa mallintajien tyytymättömyyteen. ER-

kaaviot ja tietovirtakaaviot ovat aika rajattuja kieliä, niillä pystytään kuvaamaan vain 

yhtä asiaa. Tietovirtakaavioilla voidaan vain kuvata tietojärjestelmän tietovirtoja, eli 
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miten tieto liikkuu prosessista toiseen. ER-kaaviot taas kuvaavat vain entiteetteja ja 

niiden yhteyksiä toisiinsa. Uudemmissa kielissä käytettävyysalue taas on laajempi. 

Tämän lisäksi jotkut uudemmat kielet, esimerkiksi BPMN, ovat myös suunnattu 

toimijoille (eng. stakeholders) joilla ei ole teknistä taustaa.  

UML-kielen käytettävyysalue on jo itsessään laaja sillä kielellä voidaan kuvata sekä 

tietojärjestelmän rakennetta, käytöstä että vuorovaikutusta. UML:llä ei kuitenkaan 

pystytä kuvamaan itse liiketoiminnan prosesseja ja niiden yhteyttä tietojärjestelmään, 

kieli on myös teknisempi kuin esimerksi BPMN. Tämä voi vaikeuttaa sen 

käytettävyyttä organisaatiossa, sillä kielen ymmärtäminen voi vaatia jonkinverran 

koulutusta. Tosin UML:än tuomat hyödyt ei sovi sivuttaa vain sen vuoksi että kieli ehkä 

on tekninen, sillä vaikka se on tekninen on se silti selkeä. Juuri tämän selkeyden vuoksi 

sitä on helppoa opettaa, tällä tarkoitan sitä että kieltä on helppoa ymmärtää kun sen on 

oppinut. Tietyt symbolit tarkoittavat aina samaa asiaa joten ei tarvitse miettiä jos 

kaavion om ymmärtänyt oikein vai ei.  

BPMN-kieltä taas voidaan käyttää liiketoimintaprosessien selventämiseen, eli sillä ei 

varsinaisesti pystytä kuvaamaan itse tietojärjestelmää. Kielellä avulla voidaan kuitenkin 

hahmottaa minkälaisia toimintoja eri liikeprosessit tarvitsevat, joten BPMN-kaavioista 

voi olla apua kun yritetään kehittää uutta tietojärjestelmää organisaatiolle. Kieli sopii 

siis orgnisaatiolle joka haluaa selventää omia liikeprosessejaan sekä haluaa varmistaa 

että tietojärjestelmä varmasti tukee organisaation liiketoimintaa. Tämän lisäksi kieli on 

suunnattu myös henkilöille joilla ei ole teknistä taustaa, tämä tarkoittaa sitä että kieli on 

helposti ymmärrettävissä.  

ArchiMate-kielellä voidaan kuvata organisaation liiketoimintaa kolmessa eri tasossa, 

liiketoiminta-, sovellus- sekä tekniikka-tasolla. Tämän vuoksi kieli on todella 

laajakäyttöinen, koska sen avulla voidaan kuvata koko organisaatiota. Tasot voidaan 

myös yhdistää toisiinsa, joten on mahdollista nähdä miten eri tasot vaikuttavat toisiinsa. 

Tämä tuo huomattavan lisäedun, sillä millään muulla kielellä ei tätä pystytä tekemään. 

Kieli on kuitenkin melko vaativa ja sitä on aluksi vaikea ymmärtää koska se on niin 

erilainen sekä BPMN- että UML-kieleen verrattuna. Tosin sen käytettävyysalue on 

näistä kolmesta kieleistä laajin. 
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Kaikkilla mainituilla kielillä on siis selvästi oma käytettävyysalue joihin ne parhaiten 

soveltuvat. Näiden käytettävyysaluiden perusteella organisaation olisi valittava itselleen 

parhaiten soveltuva kieli. Mikä kieli sopii millekin organisaatiolle on organisaation 

päätettävissä, kaikki riippuu siitä mitä halutaan kuvata. Jos vain halutaan kuvata itse 

tietojärjestelmää, on esimerksi UML-kieli hyvä vaihtoehto, jos taas halutaan kuvata 

liikeprosesseja ei UML sovellu tehtävään kun taas BPMN sopisi. Tottakai UML-kielellä 

pystytään jossain määrin myös kuvaamaan liikeprosesseja, mutta mielestäni on 

suotavampaa käyttää  kieltä joka on kehitetty juuri siihen tiettyyn tarkoitukseen. Pakko 

on silti todeta että ArchiMate-kieli yhdistäisi molemmat, sillä organisaatio voisi kuvata 

sekä tietojärjestelmäänsä että liiketoimintaprosessejaan.  

Sopivan tietomallinamiskielen löytäminen ei ehkä ole helppoa, mutta mielestäni olisi 

silti hyvä jos organisaatiolla, joka haluaa kuvata tietojärjestelmäänsä sekä 

liiketoimintaprosessejaan, olisi jonkinlainen oma käytäntö määriteltynä. Käytäntö ei 

vain helpottaisi tietojärjestelmän tai liiketoiminnan kuvaamista, se myös lisäisi 

kuvausten ymmärrystä henkilöstön piirissä. Jos organisaatiolla olisi käytössä vain tietyt 

tietomallintamiskielet voitaisiin työtekijät, joilla ei ole tarpeeksi teknistä kokemusta 

ymmärtäkseen kielet itsekseen, kouluttaa sen ymmärtämisessä. Tämä taas mahdollistaisi 

työtekijöiden laajemman osallistumisen kehitysprojekteissa.  

 

4  DOKUMENTOINNIN TYÖKALUT 

Dokumentointityökalujen tavoite on helpottaa ja tuoda enemmän tehokkuutta muun 

muassa tietojärjestelmien dokumentointiin, niin suunnitteluvaiheessa kuin muissakin 

tietojärjestelmän elinkaaren vaiheissa. (Blanchard & Fabrycky, 2011 s.150) 

Tänä päivänä markkinoilla on monta erilaista työkalua jotka eroavat toisistaan monella 

eri tavalla. On olemassa työkaluja, jotka vaativat käyttäjältä enemmän kuin muut.  

Tällaiset työkalut ovat sellaisia, jotka vaativat valtavasti harjoittelua ja jopa koulutusta 

jotta käyttäjä pystyy käyttämään niitä optimaalisesti. Toiset työkalut taas ovat helppoja 

ja vaativat käyttäjältä vain ymmärrystä miten tulisi dokumentoida. Tällaisia ovat niin  

sanotut piirrostyökalut. Piirrostyökaluilla tarkoitetaan sellaisia ohjelmia jotka ovat 
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suunnattu tietomallintamiseen, mutta joiden avulla pystytään vain  piirtämään kaavioita. 

Tämän tyypin ohjelmilla ei juuri ole erityisiä ominaisuuksia, kun taas enemmän  

vaativilla työkaluilla voi jopa tuottaa koodia.  

Myös työkalujen hinta vaihtelee huomattavasti. On olemassa työkaluja jotka ovat  

ilmaisia kun muut taas maksavat suuria summia. Ilmaiset työkalut ovat usein työkaluja 

joiden lähdekoodi on avoin, kun taas ostettavissa olevat työkalut ovat jonkin yrityksen 

tuotteita. 

 

4.1  Työkalujen esittely 

Työkalut valittiin vertailuun niiden käytettävyyden perusteella, ajatuksena on että  

PP-Laskenta tämän työn perusteella voisi valita työkalun dokumentointia varten.  

Tämän vuoksi vertailun lähtökohtana on toimekisantajalla jo olemassa oleva ohjelma, 

Visio Standard 2010, koska haluttiin selvittää mihin ohjelma pystyy ja voidaanko 

ohjelmaa hyödyntää jotenkin tulevaisuudessakin. Tämän lisäksi vertailuun valittiin 

kaksi muuta työkalua, Visio Professional 2013 sekä Sparx Systemsin Enterprise 

Architect. 

 

4.1.1 Enterprise Architect 

Sparx Systemsin työkalu Enterprise Architect tukee kaikkia käyttöjärjestelmiä ja 

lisenssit voi sopeuttaa tarpeen mukaan. Ohjelma tarjoaa tukea muun muassa UML-

kaavioiden sekä koodin luomiseen. Työkalu on maksullinen.  

Ohjelmaa on olemassa kolme eri perusversiota: Desktop Edition, Professional Edition 

sekä Corporate Edition. Näistä kolmesta Desktop Edition on halvin, mutta ei sisällä 

kaikkia ominaisuuksia, kuten mahdollisuutta koodin tuomiseen ja viemiseen sekä  

projektin jakamiseen. Professional Edition taas on Desktop Editionia hintavampi mutta 

siihen sisältyy mahdollisuus koodin tuomiseen ja viemiseen, sekä mahdollistaa 
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monikäyttäjä projektit. Corporate Edition taas on näistä kolmesta kallein ja se soveltuu 

parhaiten isoille ryhmille jotka tarvitsevat moitteettoman projektihallinnan. 

Hintahaarukka näissä ohjelmaversioissa on 135 dollarista (noin 100 euroa) 239 dollariin 

(noin 175 euroa). Myös ohjelmaversion sisäinen hinnoittelu vaihtelee riippuen 

lisenssien määrästä, lopullinen hinta määrittyy siis versiosta sekä lisenssien määristä.   

Perusversioiden lisäksi on myös olemassa kolme laajennettua versiota ohjelmasta: 

Ultimate, Systems Engineering sekä Business and Software Engineering. Näiden  

hintahaarukka on 599 dollarista (noin 435 euroa)  699 dollariin (noin 510 euroa), mutta 

lopullinen hinta määrittyy lisenssien määristä. (SparxSystems) 

Ohjelma valittiin vertailuun sen kotisivuilla (http://www.sparxsystems.com/) 

esiinotettujen ominaisuuksien perustella sekä siksi että ohjelma vaikutti monipuoliselta 

ja kattavalta. Tämän lisäksi työn aikana ilmeni että toimeksiantajan emoyhtiöllä on 

kyseinen ohjelma käytössä. Tämä tieto edisti ohjelman valitsemista vertailuun sillä 

yhteistyö konsernissa helpottuisi jos ohjelma soveltuisi myös PP-Laskennalle. 

Vertailussa on käytetty Enterprise Architect Professional versiota. 

 

4.1.2 Microsoft Visio 

Microsoft Visio on Microsoftin tarjoama työkalu, joka tukee erilaisten kaavioiden tekoa. 

Ohjelma on kuitenkin vain piirrostyökalu, joten sen ominaisuudet ovat rajattuja. 

Visiota on olemassa eri versioita, ja mitä kaavioita ohjelmaa tukee vaihtelee versioittain. 

Niin sanotut Standard versiot eivät esimerkiksi tue UML kuvaustapaa, kuvaustavalla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä tietomallintamiskieltä,  kun taas Professional versiot 

tukevat. Visio Standard 2013 hinta on noin 400 euroa, kun taas Professionalin hinta on 

noin 740 euroa. (Microsoft) 

Visio Standard valittiin mukaan koska se on jo laajasti käytössä tilaajalla. Tämän vuoksi 

ohjelma haluttiin lähtökohtana vertailulle. Myös Vision aikaisemman käytön vuoksi 

valittiin vertailuun mukaan Visio Professional, sillä haluttiin tietää minkälaisia etuja 
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hintavampi versio Visiosta toisi mukanaan. Tämän lisäksi haluttiin selvittää miten niin 

sanottu piirrostyökalu pärjää vaativamman työkalun ohella. 

Vertailussa on mukana sekä Visio Standard 2010 että Visio Professional 2013. 

 

4.2  Työkalujen vertailu 

4.2.1 Enterprise Architect 

Ulkonäöltään Enterprise Architect muistuttaa ohjelmointiympäristö, esimerkiksi Eclipse 

tai NetBeans ympäristöä, katso kuva 16. Myös ominaisuuksista voi päätellä että ohjelma 

on kehitetty niin että sitä voisi myös käyttää laajasti ohjelmistotason suunnitteluun. 

Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi se että kuvioille voidaan määritellä eri 

piirteitä. Esimerkkinä tästä on että luokkakaavioissa voidaan määrittää attribuuttien 

muuttujat, katso Kuva 17. Toinen samankaltainen ominaisuus on, että oliot voidaan 

sitoa niitä vastaaviin testeihin, sekä määrittää miten testissä kävi. Esimerkkinä tästä on 

Kuva 18. 

 

Kuva 16- Enterprise Architect 
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Kuva 17- Olion ominaisuudet 

 

Kuva 18- Testin liittäminen olioon 

Ohjelma on todella laajakäyttöinen, sillä se tukee monia eri kuvaustapoja.Tuettuja 

kuvaustapoja ovat esimerkiksi UML, ArchiMate, Business Process Model and Notation 

(BPMN) sekä tietovirtakaaviot. Tämän lisäksi ohjelma myös tukee erilaisia 

liiketoimintaan kuuluvia toimenpiteitä kuten tuloskorttien sekä miellekarttojen tekoa. 

Ohjelma myös mahdollistaa versionhallinnan sekä kaavioiden jakamista muiden kanssa, 

projektiryhmät voivat siis yhdessä luoda malleja ja jakaa näitä toistensa kanssa. 

Alla olevasta, Kuva 19, esitellään tietovirtakaavio joka on tehty ohjelmalla. Myös  

aiemmin esitetty Kuva 11 (s. 27) tehtiin tämän ohjelman avulla.  
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Kuva 19- Esimerkki ohjelmalla tehdystä kaaviosta 

Ohjelma vaatii käyttäjältä jonkin tasoista tietoteknillistä osaamista, sillä sen käyttö ei 

ole ihan intuitiivsta jos ei ole ennen ollut tekemisissä esimerkiksi ohjelmointityökalujen 

kanssa. Vaikka ohjelma vaatii tietoteknistä ymmärtämistä sen käyttäjältä, niin sen  

perustoimintojen oppiminen ei ole niin vaikeaa että käyttäjä, ilman tietoteknistä taustaa, 

ei voisi oppia käyttämään sitä ohjeistuksen avulla. Käyttö sujuu kuitenkin kätevästi jos 

on ennen käyttänyt ohjelmointityökaluja. Ominaisuuksien suuren määrän vuoksi 

käyttäjä toki tarvitsee aikaa oppiakseen käyttämään niitä hyödyksi suunnittelussa.  

Käytettävyyden kannalta ohjelma on erinomainen. Ohjelman ominaisuuden luovat  

laajan pohjan organisaation liiketoiminnan tukemiseen. Ohjelma soveltuu hyvin  

organisaatiolle, joka etsii yhtä monikäyttöistä työkalua, jota voi käyttää liiketoiminnan 

suunnittelusta ohjelmointisuunnitteluun asti.  

Ohjelman puolesta puhuvia asioita:  

 Paljon ominaisuuksia 

 Tukee monia kuvaustapoja  

 Voidaan käyttää monen eri kuvauksen tekoon 

 Voidaan myös käyttää ohjelmistosuunnitteluun 

 Hinta 

 Pystyy vahvistamaan ainakin UML-kaavioiden oikeellisuuden 
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Ohjelmaa vastaan puhuvia asioita: 

 Vaativa 

 Koulutustarve 

 

4.2.2 Microsoft Visio 

Vision on helppokäyttöinen sillä se muistuttaa muita Microsoft Office-ohjelmia, katso 

Kuva 20 ja Kuva 23. Tämä helpottaa vuorollaan käytön oppimista jos käyttäjä on 

tottunut muihin Office-ohjelmiin. Täytyy kuitenkin muistaa että Visio on vain 

perustyökalu dokumentoinnin kannalta eikä kaavioita esimerkiksi pystytä jakamaan 

helposti muiden kanssa jos ohjelmaa ei ole kytketty Sharepoint-ohjelmaan tai Microsoft 

Office 365-palveluun.  Ohjelman lisäominaisuuden ovat myös rajatut. 

 

Visio Standard 2010 

Visio Standard on perusversio kaikista Vision ohjelmaversioista, ja näin ollen 

 Sandardissa on vähiten ominaisuuksia eikä se tue juurikaan erilaisia kuvaustapoja.  

Ohjelmalla pystyy kuitenkin tekemään joitakin peruskaavioita, kuten erilaisia prosessi- 

ja tietovirtakaavioita.  

 

Kuva 20- Visio Standard 
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Käyttöä hankaloittaa se että ohjelman symbolit ovat aika yleisiä, joten käyttäjän on  

hankala tehdä kaavio juuri tietyn kuvastavan mukaan koska oikeat symbolit eivät 

välttämättä löydy. Tarvittavat symbolit esimerkisi yksinkertaisen vuokaavio tekoon, 

katso Kuva 18, löytyy kuitenkin ohjelmasta.  

 

Kuva 21- Kaavio tehty Visio Standardilla 

Tämän lisäksi symbolit ovat valmiiksi jaoteltu  eri luokkiin, mikä tietysti helpottaa 

symboleiden löytymistä jossain määrin. Käyttäjän on helppoa löytää symboleita joita 

tarvitaan vuokaavioiden (eng. Flowchart) luomiseen, mutta jo vuokaavioiden luokassa 

on monta eri symbolialiluokka, katso Kuva 19, ja tämä tuo uuden haasteen käyttöä 

ajatellen. Tämän lisäksi kaikista aliluokista on olemassa kaksi versiota, metrinen sekä 

yhdysvalloissa käytetty yksikköversio.  

 

Kuva 22- Symbolien luokat ja aliluokat 
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Aliluokkien käyttö on ajatuksena on hyvä, mutta toteutus vaatii totuttelua käyttäjältä. 

Jos käyttäjä ei ole aiemmin käyttänyt Visiota voi oikeiden kuvioiden löytymistä 

aliluokista vaikuttaa hankalalta, mutta totuttuaan ohjelmaan käy valinta jo helpommin. 

Visio Standard soveltuu mielestäni parhaiten organisaatiolle, joka haluaa perustyökalun 

kuvatakseen erilaisia asioita kuten esimerkiksi toimiston pohjapiirrosta. En kuitenkaan 

suosittelisi Standard-version käyttöä tietojärjestelmien kuvauksissa ohjelman ollessa 

liian yksinkertainen tällaisille kuvauksille. Tämän lisäksi ohjelma on hintava sen  

ominaisuuksien nähden, Standardin hinta ollessa noin 400 euroa verrattuna Enterprise 

Architectin perusversioon jonka lähtöhinta on noin 100 euroa. 

Ohjelman puolesta puhuvia asioita: 

 Rakennuspiirrosten tuki 

Ohjelmaa vastaan puhuvia asioita: 

 Pieni käytettävyysalue 

 Kuvaustapojen rajattu tuki 

 Hinta 

 

 

Visio Professional 2013 

Vision Professional-versio käytettävyys on samankaltainen kuin Standardin, mutta 

ohjelma on kuitenkin astetta kehittyneempi kuin Standard, katso Kuva 23. Kaavioiden 

luomiseen on olemassa enemmän kuvaustapoja, tukea on tarjolla muun muassa ER-

kaavioille, tietovirtakaavioille sekä UML:lle. On myös mahdollista valita eri 

muunnelmia joistakin kuvaustavoista kuten ER-kaavioista, tarjolla on sekä Chenin 

versio että Crow’s Footin versio kaavioista.  Tämän myöta on myös tarjolla enemmän 

kuvaustapakohtaisia symboleita,mikä taas helpottaa kaavioiden tekoa tietyllä 

kuvaustavalla. 
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Kuva 23- Visio Professional 2013 

 

Kuva 24- Symboliluokat 

Professionalin käytettävyys on myös parempi sillä muun muassa kuvioluokkien  

aliluokat on paremmin määritelty, joten kun käyttäjä on esimerkiksi luomassa  

luokkakaaviota on käyttäjän vain valittava UML-kaavio kuvioluokista ja tämän jälkeen 

valittava luokkakaaviot, Kuva 24, UML-kuvioluokan aliluokista.  
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Ohjelma sopii hyvin organisaatiolle jonka työntekijät ovat tietoteknillisesti eri tasolla, 

sillä ohjelman käyttäminen on sujuvaa kun sen kerran on oppinut ja kaaviopohjat ovat 

helposti löydettävissä. Tosin on hyvä muistaa että ohjelma on kuitenkin vain 

piirrostyökalu, eli sillä pystytään vain hahmottamaan tietojärjestelmää.  

 

Kuva 25 - Visio Professionalilla tehty luokkakaavio 

 

Visio Professional soveltuu organisaatiolle joka etsii helppokäyttöistä ohjelmaa 

tietojärjestelmän hahmottamiseen eikä halua muita ominaisuuksia ohjelmalta. 

Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se että vertailussa ollut Enterprise Architect on 

tosin halvempi ja monipuolisempi kuin Visio Professional.  

Ohjelman puolesta puhuvia asioita: 

 Helppokäyttöinen 

 Tuki UML- ja tietovirtakaavioiden tekoon 

 Ohjelma pystyy tarkistamaan joidenkin kaavioiden oikeellisuuden 

Ohjelmaa vastaan puhuvia asiota: 

 Hinta 

 Lisätoimintojen puute, tietojärjestelmiä pystyy vain hahmottamaan 
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5  DOKUMENTOINTISTRATEGIA 

Ennen vaatimusten määrittelyä dokumentointitavan suhteen haluttiin selvittää 

minkälaisia kuvauksia tietojärjestelmästä oli jo olemassa, ja jos kuvaukset oli tehty 

jollain tietyllä tavalla.  Kun olemassa olevat kuvaukset oli selvitetty aloitettiin itse 

vaatimusten määrittely. Näiden vaatimusten perusteella on tarkoitus valita kuvaustavat, 

kuvaustavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä graafista tietomallintamiskieltä,  joilla 

tietojärjestelmää kuvataan. Vaatimukset haluttiin dokumentoida jotta voitaisiin olla 

varmoja että valittu kuvaustapa täyttäisi sille asetettuja eri tahojen tarpeita.  

Tämän jälkeen kehitettiin ylläpitostrategia kuvauksien suhteen, strategian luonti 

katsottiin olevan tarpeellista sillä toimeksiantajan tulee voida, kirjanpitolain mukaan, 

visualisoida kirjanpidossa olevan kirjausketjun virheettömöyyttä tietojärjestelmässään. 

Tämän vuoksi kuvaukset tulisi olla ajan tasalla, jotta voidaan taata että kuvaukset ovat 

oikeellisia ja että ne vastaavat tietojärjestelmässä vallitsevaa tilannetta. Kuvauksia 

tarvitaan myös sisäiseen ylläpitoon joten myös tämän vuoksi haluttiin kehittää strategia, 

joka loisi parhaan mahdollisen pohjan itse kuvauksien ylläpitoa varten. Sillä mitä 

paremmin kuvaukset voidaan pitää ajan tasalla, sitä paremmin sujuu itse 

tietojärjestelmän ylläpito.  

Kun sekä käytäntö että ylläpitostrategia kuvausten suhteen on tehty, ja 

dokumentointityökalu on valittu tullaan aloittamaan itse kuvausten teko. Samalla kun 

kuvaukset ovat työn alla tullaan laatia ohjeistus, jonka tarkoitus on tukea 

tietojärjestelmän kuvausta. Ohjeistuksessa tullaan neuvomaan miten kuvaustapoja 

käytetään, jotta kuvaukset varmasti seuraisivat käytännössä asetettujen kuvaustapojen 

sääntöjä. 

 

5.1  Vaatimukset ja kuvaustavat 

Kuvaustavan valinta aloitettiin määrittelemällä minkälaisia vaatimuksia yrityksellä oli 

kuvauksien suhteen sekä minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi tilintarkastus asettaa. 
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Vaatimusten perusteella on tarkoitus valita sopivin kuvaustapa itse yrityksen sisäisille 

tarpeille sekä kuvaustapa joka myös sopisi tilintarkastus tarpeisiin.  

Tilintarkastuksen esittämät vaatimukset kuvauksille: 

 Tietovirrat, miten tieto liikkuu 

 Minkälaista tietoa liikkuu 

 Mihin tieto varastoidaan 

 Missä tiedot käsitellään, esimerkiksi tietojen summaus 

 Kuvaukseen on voitava liittää kuvaava tekstiä, mieluiten suoraan kuvaukseen 

 Miten tietoja kontrolloidaan, tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä että tietojen 

käsittelykohdissa on voitava varmistaa kirjausketjun aukottomuus. Sekä 

esimerkiski sitä että myyntilaksujen yhteydessä on voitava varmistaa että tiedot 

ovat siirtyneet asiakkaalle. 

Tärkeää muistaa tilintarkastus yhteydessä käytettävissä kuvauksissa on niin sanottu  

audit trail, suomeksi kirjausketju. Tämä tarkoittaa että kuvauksien perusteella tulisi  

nähdä miten tapahtumat kirjataan tuloslaskelmaan ja taseeseen, ja että kirjausketju  

pysyy ehjänä loppuun asti. (Taloussanomat.fi) 

Näiden vaatimusten pohjalta todettiin että sopivin kuvaustapa esimerkiksi 

tilintarkastukselle on tietovirtakaaviot, sillä kyseiset kaaviot kuvaavat juuri tietovirtoja. 

Kaavioihin tulee kuitenkin lisätä symboli joka kuvaa tietojen käsittelyä, päätös 

minkälaista kuviota käytetään otetaan vasta kun tiedetään mitä työkalua käytetään 

kuvauksien luomiseen. Ehdotuksena on kuitenkin että kyseinen kuvio olisi jonkinlainen 

tähti-kuvio, sillä se erottuisi muiden muotojen joukosta.  

Yrityksen omat vaatimukset, tämän jälkeen sisäiset vaatimukset, tietojärjestelmän  

kuvauksiin olivat seuraavat: 

 Yhtenäinen ilme 

 Helposti ymmärrettävissä myös ei teknisen koulutuksen omaaville 

 Henkilöiden/tahojen vastuualueet tulisi olla nähtävillä 

 Yksityiskohtaisia, olioiden attribuutit tulisi sisältyä 

 Olioiden riippuvuudet tulee näkyä 
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 Prosessien vaiheet on voitava avata yksityiskohtaisemmin 

 Muutoksissa on voitava ottaa huomioon kaikki osalliset 

Sisäisten vaatimusten perusteella todettiin että yksi kuvaustapa ei täytä kaikkia  

asetettuja vaatimuksia, joten päädyttiin käyttämään kolme eri kuvaustapaa jotta  

saataisiin niin kattavat kuvaukset tietojärjestelmästä kuin mahdollista. Kuvaustapoihin 

joihin päädyttiin ovat tietovirtakaaviot, luokkakaaviot sekä käyttötapauskaaviot. 

Tietovirtakaavioihin päädyttiin, koska niitä tarvitaan myös tilintarkastuksen yhteydessä 

joten näin ollen ei ole tarvetta ylläpitää kahta eri kaaviota tietovirroista vaan voidaan 

keskittyä vain yksien kaavioiden ylläpitämiseen.  

Luokkakaavioihin taas päädyttiin niiden tarkkuuden vuoksi, mutta niiden valinta ei ollut 

aivan selvä asia. Tässä vaiheessa mietittiin myös ORM-kaavioiden käyttöä, mutta tultiin 

siihen tulokseen että ORM-kaavioista tulisi liian monimutkaisia. Suurin syy tämän  

päätöksen takana oli että olion attribuuttien kuvaaminen käy helpoiten 

luokkakaavioilla ja niitä pidettiin myös selvempinä kuin ORM-kaaviot. Tämän vuoksi 

katsottiin että luokkakaaviot olisivat sopivampi kuvaustapa kuvata oliot ja niiden  

ominaisuudet. Nämä kaaviot tulevat enimmäkseen sisäiseen käyttöön. 

Käyttötapauskaaviot valittiin koska tarvittiin dokumentointitapa joka varmistaisi että 

muutosten yhteydessä otetaan huomioon kaikki tahot joihin muutos vaikuttaa. Tämä on 

erityisen tärkeää muutosten vaikuttaessa asiakkaisiin.  

 

5.2  Ylläpitostrategia 

Strategian ajatuksena on että kuvaukset olisivat aina ajan tasalla jotta tietojärjestelmän 

ylläpito helpottuisi. Tämän lisäksi tietojärjestelmän luotettavuutta lisätään strategian 

myötä, sillä ongelmatilanteissa voidaan helpommin nähdä mihin toimintoihin ongelma 

voi epäsuorasti vaikuttaa. Myös korjausaika lyhenee strategian myötä, sillä ongelman 

lähtökohdan paikantaminen helpottuu.  
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5.2.1 Kuvauksien päivittäminen 

Kuvauksia tulisi päivittää aina muutoksen tapahtuessa, tämän lisäksi kuvaukset tulisi 

käydä läpi kerran vuodessa. Näiden kahden menettelytavan avulla varmistetaan että  

kuvaukset pysyvät ajan tasalla. Jos kuvaukset eivät vastaa tietojärjestelmässä vallitsevaa 

tilannetta päivitetään ne kuvausohjeiden mukaisesti.  

Kuvausohjeet tullaan tekemään kun päätös käytettävästä työkalusta on tehty. Päätöksen 

jälkeen luodaan kuvausohje työkalun perusteella jotta kuvauksien päivittäminen olisi 

mahdollisimman helppoa. 

 

5.2.2 Menettelytapa muutostilanteissa 

Jos tietojärjestelmään halutaan tehdä muutoksia, tai kun ominaisuuksia halutaan lisätään 

tulee ensin tehdä käyttötapauskaavio. Käyttötapauskaavion avulla nähdään selkeästi  

miten muutos vaikuttaa eri tahoihin. Tämän jälkeen tulee arvioida muutoksen vaikutus 

tietojärjestelmään sekä arvioida sen tuomat edut kaikille tahoille. Samalla tulee myös 

arvioida muutoksen kustannukset ja määrittää jos muutos toteutetaan asiakkaita varten 

tai jos muutos on sisäisen toiminnan kannalta tarpeellinen muutos. Jos muutos tehdään 

asiakkaiden pyynnöstä rahoittaa asiakkaat muutoksen toteutuksen. Mikäli muutoksen 

tuoma hyöty ylittää sen tuomat kustannukset totutetaan muutos.  

Muutoksen toteutuessa on tärkeää että tietovirtakaaviot sekä luokkakaaviot päivitetään 

vastaamaan tietojärjestelmän uutta muotoa. Jos muutos ei vastaa mitään olemassa  

olevaa kuvausta tulee uusi kuvaus tehdä, kuvaus tehdään kuvausohjeiden mukaisesti. 

Koska tietojärjestelmästä kyse on kaikilla kuvauksilla aina jotain yhteistä, tämän vuoksi 

uudet kuvaukset tulisi aina liittää jo olemassa oleviin niissä kohdin missä yhteyksiä 

olemassa oleviin kuvauksiin löytyy. 
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6  LOPUKSI  

Vaikka itse opinnäytetyö päättyy tähän, jatkuu vielä itse käytännöllinen työ. Tämä 

opinnäytetyö asetti vain pohjan jatkossa tapahtuville asoille. Käytännön työ tulee 

jatkumaan kun toimeksiantaja on tehnyt päätköksensä dokumentointityökalun suhteen, 

kun kyseinen päätös on tehty tullaan aloittamaan tietojärjestelmän kuvaaminen. Ja juuri 

työn valmistushetkellä pohditaan myös jos kuvaukset tehtäisiin yhteistyössä emoyhtiön 

kanssa. Tämä tarkoittaisi että dokumentointityökaluksi valikoituisi Sparx Systemsin 

Enterprise Architect, joka jo vertailun päätteeksi näytti olevan paras vaihtoehto.  

Työn ensimmäinen tavoite oli luoda käytäntö, jota toimeksiantaja voisi käyttää 

tietojärjestelmän kuvauksia tehdessään. Käytännön ajatuksena on tukea 

kuvausprosessia, sekä varmistaa että kuvaukset tietojärjestelmästä ovat yhteinäisiä. 

Tämä tavoite saavutettiin, ainakin teoriassa, sillä työssä esitelty käytäntö määrittelee 

mitä kuvaustapaa tulisi käyttää missäkin tilanteessa. Tosin todellin testi käytännön 

toimivuudesta saadan vasta kun myös käytettävä dokumentointityökalu on päätetty, 

koska silloin saadan tietää mitkä muunnelmat kuvaustavoista on käytössä. Tällöin 

pystytään vielä tarkentamaan käytäntöä enemmän, esimerkisi voidaan vielä märittää 

mitä versiota tietovirtakaavioista halutaan käyttää. Mielestäni onnistuin myös löytämään 

sopivia kuvaustapoja tietojärjestelmän kuvauksille. Kuvaustavat ovat avain 

onnistuneelle dokumentoinnille, ilman sopivaa kuvaustapa voi dokumentointi olla 

hyödytöntä. Tämän vuoksi oli hyvä että ensin listattiin vaatimukset kuvauksien suhteen, 

vaatimusten pohjalta oli helppoa vertailla kuvaustapoja ja nähdä mikä kuvaustapa 

vastasi vaatimuksia parhaiten.  

Toinen tavoite oli kehittää ylläpitostrategia kuvauksien suhteen, strategia haluttiin jotta 

kuvauksien oikeellisuus ja ajan tasaisuus voitaisiin taata. Työssä pystyttiin kehittämään 

strategia, joka toimii pohjana itse tietojärjestelmän ylläpidolle sillä vaikka kuvauksia 

tietojärjestelmästä tarvitaan myös muille tahoille on niiden merkittävyys silti suurempi 

sisäisen ylläpidon kannalta. Erityisen tärkeää ylläpitostrategian kannalta oli kehittää 

menettelytapa, joka kertoo mitä pitäisi tehdä kun muutoksia järjestelmään halutaan 

tehdä. Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa, ylläpitostrategia määrittelee mitä tulisi 
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tehdä kuvauksien suhteen sekä tavallisen ylläpidon kannalta että muutostarpeen 

ilmestyessä. 

Kolmas tavoite oli löytää sopiva dokumentointityökalu toimeksiantajalle, työssä 

vertailtiin kolme eri työkalua ja listattiin niiden hyvät että huonot puolet. Tämän 

vertailun perusteella on tarkoitus että toimeksiantaja valitsisi haluamansa työkalun, 

mutta kuten aiemmin on todettu vaikuttaisi siltä että tullaan päätymään Enterprise 

Architectiin. Päätökseen vaikuttaa osin myös se että työkalu on jo käytössä konsernissa, 

ja jos toimeksiantaja myös päätyisi tähän työkaluun helpottuisi yhteistö konsernin 

sisällä. Mielestäni vertailu sujui hyvin, vaikka vertailun alussa jo voitiin todeta että 

toimeksiantajalla jo olemassa oleva Visio Standard ei tule riittämään saavuttaamaan 

uusien kuvaustapojen esittämiä vaatimuksia. Kiinnostavinta oli huomata eri yritysten 

hinnoittelu koskien niiden tuotteita. Oli myös mielenkiinntoista verrata piirostyökaluja 

”suunnitteluympäristöön”, tarkoittaen Enterprise Architectia. En ole ennen vain 

käyttänyt samanlaista ohjelmaa kun Enteprise Architect ja yllätyin itse siitä miten paljon 

ominaisuuksia ohjelmassa todellakin on.  

Mielestäni itse tavoitteet saavutettiin hyvin, mutta jotkin tavoitteet joutuvat vasta 

kunnolla testiin kun tietojärjestelmän kuvauksien työstäminen aloitetaan. Aina voidaan 

keskustella jos käytännön luominen ja ylläpitostrategian kehittäminen kuvauksien 

suhteen on tarpeellista, mielestäni tässä yhteydessä ne ovat. Toimeksiantaja toimii 

taloushallinnon alalla, mikä tarkoittaa että heidän täytyy seurata lakeja sekä säännöksiä 

(yksi näistä esimerkisi työssä mainittu kirjausketjun eheyden näyttäminen visuaalisesti). 

Juuri edellä olevien syiden vuoksi on sopivaa että luotiin käytöntä sekä strategia joka 

varmistaisi kuvauksien luotettavuuden, sillä kun työtekijät muuttuvat on käytäntö 

pysyvä asia johon voidaan tulvaisuudessa turvautua.  

Työn myötä olen myös oppinut suunnittelun tärkeyden kaikessa. Sanonta hyvin  

suunniteltu on puoliksi tehty pitää hyvin paikkansa kun on tietomallintamisesta kyse. 

Olen myös oppinut paljon tietojärestelmien kehityksestä ja sen eri vaiheista, luulen että 

tulevaisuudessa minulla tulee olemaan suuresti hyötyä tästä tietämyksestä. Tämä työ on 
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antanut minulle hyvän pohjan alueeseen josta olen kiinnostunut ja jossa voisin nähdä 

itseni työskentelevän tulevaisuudessa. 
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SAMMANDRAG PÅ SVENSKA 

1. INLEDNING 

Examensarbetet är ett beställningsarbete av Paikallispankkien PP-Lasktenta Oy, senare 

PP-Laskenta. Företaget är verksamt inom ekonomibranschen och är en del av Samlink-

koncernen. PP-Laskenta har fyra kontor i Finland.  

 

Målet med examensarbetet är att skapa en praxis och underhållstrategi gällande 

beställarens dokumentation av deras informationssystem. Utöver detta skall även en 

jämförelse av dokumentationsverktyg utföras. På basen av denna jämförelse skall 

beställaren välja ett verktyg som de sedan kommer att jobba med för att dokumentera 

informationssystemet. Arbetet påbörjades eftersom beställaren insåg att det fanns ett 

behov av att visuellt beskriva informationssystemet. Dessa beskrivningar skulle sedan 

stöda både informationsystemet underhåll och auditering.  

 

Arbetet är uppdelat i tre delar, den första delen innefattar litteraturstudier angående 

underhåll och dokumentering av informationssystem. Den andra delen är en jämförelse 

av olika dokumenteringsverktyg. Jämförelsen är baserad på praktisk erfarenhet av 

verktygen. Utöver detta har även personer med mera praktisk erfarenhet angående 

verktygen rådfrågats. I den tredje delen presenteras praxisen samt underhållsstrategin. 

 

I arbetet kommer det inte att beaktas informationssystemet hårdvara, inte heller tas det 

ställning till annan programvara än dokumenteringsverktygen.  

 

2. INFORMATIONSSYSTEMETS LIVSCYKEL 

Ett informationsystems livscykel kan grovt delas in i fyra olika faser: preliminär 

planering, detaljerad design, utveckling samt underhåll. I underhållsfasen ingår även 

själva användningen av informationssystemet. Livscykelns faser har sin början i att en 

organisation konstaterar att de har ett behov. Behovet förs sedan vidare till den 

preliminära planerings fasen, som i sin tur leder till detaljerad design fas och så vidare 

tills informationsystemet har nått den sista fasen, underhåll. 
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Den fjärde, och sista, fasen – underhållsfasen –är ofta den fas som glöms bort i tidig 

utveckling av informationssystem, även om det skulle vara viktigt att underhållsfasen 

uppmärksammas redan under de tidigare skeden eftersom 80% av all arbetsinsats inom 

utveckling i själva verket består av underhåll. Utöver detta är det även underhållsfasen 

som ansvarar för att informationsystemet möter de krav organisationen ställt på det.  

Underhåll kan definieras som en aktivitet som medför förändringar i 

informationssystemet. Bakomliggande orsaken till denna aktivitet är oftast att 

organisationens verksamhet har förändrats. Detta innebär även att kraven på deras 

informationssystem förändras. För att informationssystemet skall fromma 

organisationens verksamhet bör även det förändras. Försummelse av de förändrade 

kraven kan i värsta fall leda till ett opålitligt system.  

Ett opålitlig informationssystemt är något som bör undvikas. Därmed är planeringen av 

tillförlitligheten något som bör påbörjas redan vid planeringen av själva 

informationssystemet. Tillförlitligheten kan exempelvis ökas genom modulärdesign. 

Detta innebär att informationssystemet utformas av ett antal moduler. Användningen av 

moduler underlättar bl.a. underhållet i och med att modulerna kan förändras och 

uppdateras separat. Tillförlitligheten kan även förbättras på andra sätt som t.ex. med 

hjälp av praxisar och diverse strategier. 

Underhållet kan uppdelas i olika strategier på basen av vilken sorts underhåll det är 

fråga om. Underhållsstrategierna kan t.ex. uppdelas enligt följande: korrigerande, 

adaptiv, förebyggande/förbättrande, förutsägande samt schemalagd. I den 

förebyggande/förbättrande underhållsstrategin ingår det att informationssysmet, med 

jämna mellanrum, gås igenom och förändringsförslag görs ifall det anses att att något 

kan förbättras. Förändringsförslagen  bearbetas i ändringshanteringen. I 

ändringshantering analyseras orsaken till förändringsförslaget såväl som själva 

ändringen. Även ett estimat på kostnader för ändringen görs, och på basen av detta 

bestäms det ifall ändringen skall utföras.  
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3. DOKUMENTERING 

Dokumentering är en väsentlig del av utveckling av informationssystem. Ofta 

underskattas dess roll eftersom dokumentering inte medför direkta resultat. Dock 

underlättar dokumenteringen bl.a. underhållet av informationssystemet. 

Datamodellering är ett sätt att dokumentera informationssystem. Exempel på språk 

(med språk anses i detta sammanhang ett sätt att beskriva informationssytemet på) som 

används inom datamodellering är bl.a.:  

● Dataflödesdiagram (eng. Data Flow Diagram) 

Språket används för att avbilda dataflödet i informationssystemet, med andra ord 

beskriver diagrammet hur data förflyttar sig mellan systemets processer.  Det 

finns olika variationer av diagrammen; de två allmännaste är Yourdon & Coads 

samt Gane & Sarsons version. Största skillnaden mellan versionerna är hur 

process- samt datalagersymbolerna ser ut. Dataflödesdiagram kan även avbilda 

informationssystemet hierarkiskt. Detta innebär att informationssystemets 

processer kan öppnas skikt för skikt. I första skiktet finns huvudprocessen, dvs. 

själva informationssytemet. I det andra skiktet tas sedan systemet isär och 

avbildas i underprocesser. I det tredje skiktet tas sedan dessa underpocesser isär 

osv. tills en tillfredsställande nivå är nådd. 

 

● Entity Relationship (ER)-diagram 

Språket används för att avbilda informationssystemet entiteter samt deras 

förhållanden. Det finns olika variationer av ER-diagrammen. Versionen som 

anses vara den ursprungliga utvecklades av Peter Chen . En annan känd 

versionen av diagrammet är Crow’s Foot, denna version anses vara enklare att 

förstå av personer utan teknisk utbildning än Chens version. Största skillnaden 

mellan Crow’s Foot och Chens version är notationerna som föreställer 

kardinalitetsförhållanden. När Chen använder siffror och bokstäver (1:1,1:n, 

m:n) för att framställa förhållanden framställs de visuellt i Crow’s Foot 

versionen. 

 

● Unified Modeling Language (UML)  

UML är ett objektorienterat språk som fokuserar på att beskriva 
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informationssystemet med hjälp av objekt. Ett objekt definieras som något som 

gör någonting, alltså utgår UML-språket från att beskriva informationssystemets 

funktioner samt deras förhållanden. 

I själva UML-språket ingår en mängd diagram, dessa diagram kan delas i i tre 

huvudklasser: strukturdiagram, beteendediagram samt interaktionsdiagram. 

Exempel på diagram som ingår i dessa klasser är: klassdiagram (hör till 

strukturdiagrammen), användarfallsmodell (hör till beteendediagrammen) samt 

sekvensdiagram (hör till interaktionsdiagrammen).  

 

● Object Role Modeling (ORM) 

ORM är även ett objektorienterat språk, dock inte lika känt som UML. Även 

ORM fokuserar på att beskriva informationsystemet utifrån dess objekt. Språket 

påminner om strukturella synsättets ER-diagram, dock avbildas även objektens 

attribut i ORM. Detta görs inte i ER-diagram. Eftersom ORM-diagrammen även 

innehåller objektens attributer är det inte ovanligt att diagrammen blir stora. 

 

Det finns även språk, med vilkas hjälp det går att beskriva affärsprocesser. Exempel 

på sådana språk är Business Process Model and Notation (BPMN) samt ArchiMate. 

ArchiMate-språket är omfattande än BPMN, med ArchiMate brukar 

informationssystem avbildas i tre lager: affärs, applikation samt teknik.  

 

Varje datamodelleringsspråk har sitt eget användningsområde och en del språk är 

mera omfattande än andra. Varje organisation borde dock hitta åtminstone ett språk 

som passar just deras syfte för dokumenteringen. Enligt mitt tycke vore det bra ifall 

varje organisation, som vill avbilda sitt system, skulle definiera de språk som skall 

användas för systemets dokumentering på förhand . Detta underlättar inte endast 

själva dokumenteringen, utan ökar även språkets kunnande inom personalen.  

 

4. DOKUMENTERINGSVERKTYG 

De tre verktygen som valdes till jämförelsen är:  

● Microsoft Visio 2010 Standard 

Verktyget valdes till jämförelsen eftersom det redan var i användning hos 
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beställaren. Därmed fanns intresset att få veta vad verktyget klarar av. Visio 

Standard är dock endast ett ritverktyg. Detta innebär att det endast går att rita av 

informationssystemet. Dessutom stöder inte Standard-versionen några specifika 

datamodelleringsspråk. Det går endast att skissa enkla flödesdiagram, 

programmet är alltså inte passande till omfattande dokumentering. 

 

● Microsoft Visio 2013 Professional 

Verktyget togs med eftersom det är en mer avancerad version av det redan 

befintliga verktyget hos beställaren.  Precis som Visio Standard är även 

Professional endast ett ritverktyg, vilket innebär att det enbart går att rita av 

diagrammen. Dock stöder Professional fler datamodelleringsspråk, bl.a. UML 

och ER-diagram. Programmet är lätt att använda, speciellt ifall användaren 

sedan tidigare är bekant med Microsofts produkter.  

 

● Enterprise Architect Professional av Sparx Systems 

Verktygen togs med på basen av hur det presenterades på Sparxs hemsida. 

Dessutom visade det sig att verktyget redan används av moderbolaget, Samlink. 

Programmet påminner om en programmeringsmiljö, som t.ex. Eclipse. Det 

märks att Enterprise Architect är avsett för planeringen av olika datasystem. 

Programmet kan bl.a. producera kod av diagram. Dessutom kan användaren 

knyta de olika objektens attributer till en viss datatyp. Objekten går även att 

knyta ihop med ett specifikt test. Nackdelen men programmet är dock 

användarbarheten. Ifall användaren inte tidigare använt en 

programmeringsmiljö-aktigt program kan det ta tid att lära sig hur programmet 

fungerar.  

 

5. UNDERHÅLLSSTRATEGI 

Under arbetets lopp utvecklades såväl en praxis som en underhållstrategi gällande 

dokumenteringen. Praxisen definierar hur avbildningarna av informationssystemet skall 

se ut, det vill säga vilket datamodelleringsspråk som skall användas till vad.  

Underhållsstrategin å sin sida definierar när och hur dokumenten skall uppdateras, samt 
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vad som skall göras ifall en ändring i informationssystemet sker. Avbildningarnas 

uppgift är att fungera som stöd för det interna underhållet samt auditering. 

 

För att utforma praxisen utreddes krav gällande avbildningarna. Eftersom beställaren är 

aktiv inom ekonomibranschen måste även krav, som den lagstiftade auditeringen ställer, 

tas i beaktande. Auditeringen kräver att avbildningarna av informationssystemet visuellt 

skall kunna påvisa dataflödets integritet samt fullständighet.  

 

På basen av audtieringens samt uppdragsgivarens krav beslöts det vilka 

datamodelleringsspråk som kommer att användas. Språket som bäst motsvarade 

auditeringens krav var dataflödesdiagram, dessa kommer även att användas som stöd för 

det interna underhållet av informationssystemet. Språken som bäst motsvarade 

beställarens krav var de tidigare nämnda dataflödesdiagrammen, UML-språkets 

klassdiagram samt användarfalls-diagram. 

 

6. SLUTSATSER 

Även om själva arbetet med examensarbetet tar slut, kommer det praktiska arbetet hos 

beställaren fortsätta. Så fort beställaren bestämt vilket dokumenteringverktyg de 

kommer att använda påbörjas processen att avbilda informationssystemet. Vid skrivande 

stund övervägs det även ifall avbildningar skall göras i samarbete med moderbolaget, 

detta innebär att dokumenteringsverktyget skulle bli Enterprise Architect. Det kommer 

även utvecklas en guide gällande datamodelleringsspråken som valts, denna guide 

kommer att utvecklas i sammanband med att avbildningarna görs. 

 

Det går alltid att diskutera ifall praxisar och strategier är nödvändiga. I detta fall anser 

jag dock att dessa kommer att gagna beställaren, eftersom beställaren är verksam inom 

ekonomibranschen och därför finns det lagar samt bestämmelser som bör följas. 

Praxisen och underhållstrategin är något det går bra att falla tillbaka på ifall osäkerhet 

på hur saker skall utföras förekommer.   

 

I stora drag nåddes målen som satts för arbetet, dock sätts praxisen samt 

underhållstrategin på prov  först när avbildningarna är färdiga och tagits i bruk. 
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Personligen har jag lärt mig mycket under arbetets lopp och jag tror att jag kommer ha 

stor nytta av den erfarenhet jag erhållit via detta examensarbete även i arbetslivet.



 

 

 


