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1 Johdanto

Yrityksissä kerätyn, käytetyn ja analysoitavan informaation määrä on kasvanut viime vuo-
sina paljon. Erilaista informaatiota myös syntyy koko ajan enenevissä määrin, sillä lähes
kaikista yrityksen toiminnoista ja yrityksen toimintaympäristöstä kerätään informaatiota
talteen. Informaatiota on saatavilla yritysten sisäisistä prosesseista, sitä voidaan kerätä
internetistä tai avoimista tietokannoista, informaatiota kerätään tietoliikenteestä ja ma-
nuaalista työtäkin valvotaan. Yritykset käyttävät, analysoivat ja tuottavat informaatiota
päivittäin.

Informaation tärkeys on johtanut siihen, että informaatiolla voidaan käydä kauppaa. Yri-
tykset voivat tarjota palveluna informaation keräämistä talteen erilaisia tarkoituksia var-
ten. Esimerkiksi autojen rekisteritietojen hakua myydään palveluna, jossa rekisteritunnuk-
sen avulla palautetaan auton ja omistajan tiedot palvelun ostajalle. Myös avointa dataa
on saatavilla muun muassa erilaisten tilastojen muodossa, kuten esimerkiksi Ilmatieteen-
laitoksen julkaisemia aineistoja ilmastosta tehtävistä mittauksista ja havainnoista.

Informaatiomäärien kasvaessa informaation käsittelyyn käytetään yhä enemmän resursse-
ja, jotta yrityksessä osattaisiin hyödyntää informaatiosta oleelliset asiat. Yritysten tulisi
tunnistaa liiketoiminnan kannalta oleellinen informaatio ja pystyttävä hyödyntämään si-
tä päätöksenteon ja liiketoiminnan kehityksen tukena. Tiedolla johtaminen (knowledge
management) vaatii jatkuvaa ympäristön tarkkailua, sekä yrityksen sisäisten prosessien
seuraamista (Ichijo ja Nonaka, 2007). Esimerkiksi yritys, joka myy lomamatkoja aurin-
korannalle, hyötyy säätietojen tilastoinnista. Yritys osaa arvioida tilastojen perusteella
todennäköisesti asiakkaita kiinnostavat ajankohdat esimerkiksi keskimääräisten sademää-
rien avulla ja käyttää tätä hyväkseen markkinoinnissa. Mikäli yritys osaa hyödyntää in-
formaatiota oikein, on informaatio yritykselle arvokasta. Nykypäivän yritykset pyrkivät
tehostamaan toimintatapojaan ja informaation avulla yritys pystyy löytämään oikeat ta-
vat parantaa toimintamallejaan.

Kasvavan informaatiomäärän myötä yritykset pyrkivät löytämään yhä enemmän keinoja
hyödyntää olemassa olevaa informaatiota. Nykypäivänä on tavallista, että yritykset palk-
kaavat informaatiotyöntekijöitä analysoimaan informaatiota ja etsimään tietotulvan seasta
yritykselle tärkeitä indikaattoreita.

Informaation elinkaari voidaan määritellä siten, että se alkaa, kun informaatio luodaan ke-
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räämällä se talteen tai luomalla uutta. Informaatiolle voidaan tehdä erilaisia toimenpitei-
tä. Sitä voidaan esimerkiksi käsitellä, muokata, varastoida ja jakaa. Informaation elinkaari
päättyy, kun informaatio tuhotaan tai poistetaan tietokannasta tai muusta varastosta.

Nykypäivän yritykset pyrkivät myös tekemään yhteistyötä ja verkostoitumaan toisten yri-
tysten kanssa. Yritysten välinen yhteistyö tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia
uusien liiketoimintaideoiden toteuttamiseen. Yhteentoimivat yritykset voivat myös tuot-
taa uusia informaatiovirtoja yhdessä. Yritykset voivat käyttää hyödyksi jo olemassa ole-
via palveluita ja hyödyntää kerättyä informaatiota. Yritysten toimiessa yhdessä, yritykset
voivat sopia keskenään informaation tai palveluiden jakamisesta. Yritykset päättävät it-
se, millä tasolla ne haluavat jakaa resurssejaan. Haasteena jakamiselle on, että yrityksillä
ei välttämättä ole yhteensopivia järjestelmiä ja rajapintoja, joiden avulla palveluita voi-
daan käyttää tai informaatiota siirtää yritykseltä toiselle. Yritysten on sovittava yhteisistä
määritelmistä, standardeista ja malleista, jotta yhteistyö olisi mahdollista. Jokainen yritys
toimii oman kokonaisarkkitehtuurin mahdollistamissa puitteissa. Yrityksen kokonaisark-
kitehtuuri määrittelee esimerkiksi, miten yrityksen tiedonsiirto rakennetaan.

Jokaisella yrityksellä on omat liiketoimintaprosessinsa, joiden avulla ne pyrkivät saavut-
tamaan yrityksen määrittelemät tavoitteet. Yrityksellä on yrityksen sisäisiä liiketoiminta-
prosesseja, mutta yritysten välinen yhteistyö tuo mukanaan myös ulkoisia liiketoiminta-
prosesseja, joihin liittyy muitakin yrityksiä ja osapuolia. Liiketoimintaprosessi tarkoittaa
tapahtumien sarjaa, joka toteuttaa ennalta määritellyn liiketoiminnallisen tavoitteen ja
jonka tarkoitus on tuottaa asiakkaalle arvoa (Richter-von Hagen et al., 2005). Liiketoi-
mintaprosessit sisältyvät osana palveluekosysteemin arkkitehtuuriin.

Jotta yritysten välinen yhteistyö olisi saumatonta, toimivaa ja tarkoituksenmukaista, on
yritysten sovittava yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista. Yhteistyötä tekevät yritykset
muodostavat yhdessä yritysverkoston.

Yritysverkoston yhteistyötä tukeva ympäristö on palveluekosysteemi. Palveluekosysteemiin
kuuluvat yritykset sopivat lähtökohtaisesti säännöistä, joita palveluekosysteemiin kuuluvat
osapuolet noudattavat. Palveluekosysteemi on tarkasti hallinnoitu ympäristö, joka tukee
yritysten välistä yhteistyötä erilaisin säännöin ja sopimuksin tehden yhteistyöstä turvallista
ja helposti ymmärrettävää. Jokainen palveluekosysteemiin kuuluva yritys on autonominen
ja näin ollen voi päättää myös irtautuvansa palveluekosysteemistä.

Lisäksi uuden liiketoimintamahdollisuuden ilmaantuessa palveluekosysteemiin voidaan tar-
peen mukaan liittää myös uusia yrityksiä. Palveluekosysteemi on siis hyvin dynaaminen
ympäristö. Palveluekosysteemi käyttää pohjanaan palveluorientoitunutta arkkitehtuuria
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(service oriented architecture SOA). Palveluorientoituneen arkkitehtuurin avulla voidaan
luoda ympäristö, jossa palveluita voidaan tehokkaasti käyttää uudelleen. Palveluorien-
toitunut arkkitehtuuri pyrkii myös huolehtimaan, että palvelun käyttö onnistuu erilaisis-
ta käyttöympäristöistä huolimatta. Palveluekosysteemin arkkitehtuuri sisältää palvelue-
kosysteemissä olevat säännöt ja mallit, joiden mukaisesti palveluekosysteemiin liittyvien
yritysten on palveluekosysteemissä toimittava.

Malli tarkoittaa tässä tutkielmassa tietyn monitoroitavan tapahtuman tai tapahtumaket-
jun, palvelujen rajapintojen spesifiointien tai liiketoimintaprosessin kuvausta. Malli antaa
kehyksen, jonka rajoissa suoritus tai käsittely tapahtuu. Malli on abstrakti kuvaus, joka
asettaa rakenteen, käyttäytymismallit sekä tavoitteet kuvattavalle toiminnalle (Bencomo
ja Grace, 2013). Mallin kuvausta voi myös täsmentää säännöillä ja määrityksillä. Mallit
ovat formaaleja ja tutkielmassa myöhemmin käytetyt esimerkit malleista ovat analogi-
sia ja kuvattu luonnollisella kielellä. Palveluekosysteemin arkkitehtuurissa määritellään
varastoja, joissa malleja säilytetään ja joista yritykset voivat ottaa malleja käyttöönsä.

Yritysten välinen yhteistyö edellyttää myös informaation säilymistä eheänä koko informaa-
tion elinkaaren ajan. Informaatio on siis pystyttävä tulkitsemaan ontologiassa määritellyllä
tavalla, vaikka se liikkuisi tietojärjestelmästä toiseen. Tiedonsiirtämisestä johtuvien infor-
maation muokkausten on oltava sellaisia, että informaation semantiikka tulkitaan samana
myös siirron jälkeen.

Palveluekosysteemi on turvallinen ympäristö, sillä kaikki siihen kuuluvat yritykset sitou-
tuvat noudattamaan palveluekosysteemin sopimuksia. Palveluekosysteemi velvoittaa yri-
tyksiä tunnistautumaan aina palveluita käyttäessään ja tämä lisää palveluekosysteemin
luotettavuutta. Näin ollen yrityksen tarjoamaa informaation lähdettä voidaan pitää luo-
tettavana, joka on yksi osa tiedon eheyttä. Yritysten täytyy sopia myös eheysehdoista,
joita noudattamalla informaation sisältö tulkitaan samoin tulkitsijasta riippumatta. In-
formaatio kulkee palvelusta toiseen erilaisia väyliä pitkin informaatiovirtana ja sen eheyt-
tä on valvottava koko matkan ajan. Eheysehtoja voi luoda erilaisten sopimusten, mallien
ja ontologioiden avulla.

Informaatiovirta tässä tutkielmassa tarkoittaa informaation siirtymistä kahden tai useam-
man yrityksen välillä. Jotta informaatio siirtyisi eheänä ja se voitaisiin tulkita yrityk-
sestä riippumatta samalla tavalla, sen kontrolloimiseksi tarvitaan malleja, metatietoa ja
ontologioita. Mallien, metatiedon ja ontologioiden avulla informaatio voidaan määritel-
lä yksikäsitteisesti, eli siten, että kaikki informaatiota käyttävät osapuolet ymmärtävät
tiedon samalla tavalla. Informaatiolle voidaan esimerkiksi määritellä metatietoa, joka si-
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sältää tietoa sisällön merkityksestä, suhteista toisiin tietoihin tai ylätason luokittelutietoa
informaation sisällöstä.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yritysten välisiä informaatiovirtoja ja niiden eheyttä.
Lisäksi käsittelen yritysten informaation tarvetta, yritysten yhteentoimivuutta ja verkos-
tointia sekä informaatiotyöntekijän roolia yrityksessä. Yritysten toimintaympäristönä on
palveluekosysteemi. Palveluekosysteemissä on välineitä informaation monitoroinnille, tar-
kistuksille ja hallinnoinnille, jotka edesauttavat informaation eheyden säilymistä. Tutkiel-
massa tarkastellaan myös palveluekosysteemin arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin eri ker-
rosten tarjoamia malleja, määrityksiä ja palveluita informaatiovirtojen eheyden takaami-
seksi. Tutkielmassa käydään läpi myös ontologioiden ja liiketoimintaprosessien merkitystä
informaatiovuolle palveluekosysteemissä. Tutkielman tarkoituksena on ymmärtää, minkä-
laisten mallien, määritelmien ja standardien avulla informaatiovirrat säilyvät eheänä, kun
ympäristönä on palveluekosysteemi.

Luvussa 2 käsitellään informaation merkitystä ja tarvetta yrityksille. Luvussa 3 käsitel-
lään palveluekosysteemin kontrollipalveluita informaatiovirroille sekä palveluekosysteemin
toimintaperiaatteita ja informaation hallintaa eri vaiheissa. Luku 4 sisältää informaatio-
vuon hallinnan käsittelyä liiketoimintaprosessien ja ontologioiden avulla ja lopulta luvussa
5 on tutkielman yhteenveto.



2 Informaation tarve ja hyödyntämi-
nen yrityksissä ja yritysverkostoissa

Yritykset hyödyntävät informaatiota eri liiketoimintaprosesseissaan yrityksen toiminnan
jokaisella osa-alueella asiakaspalvelusta johtamiseen. Yritysten on käytettävä resursseja
informaation hyödyntämiseksi. Yritysten on myös täytettävä heille määrätyt velvollisuu-
det informaation jakamisesta. Keskeisiä elementtejä informaation käsittelyssä ovat tiedon
jakamisen ja saamisen helppous, luotettavuus sekä informaation eheys.

2.1 Informaation merkitys yritykselle

Yrityksellä on olemassa visio ja strategia, joiden mukaisesti yritys toimii. Visio on yrityksen
tulevaisuudensuunnitelma (Tanković, 2013), jota pyritään toteuttamaan strategian avulla.
Strategia voidaan luoda olemassa olevan informaation pohjalta perustuen pyrkimykseen
toteuttaa yrityksen visio (Tanković, 2013). Jotta yritys voisi toteuttaa visionsa, sen on
seurattava omaa toimintaansa sekä ulkoisia markkinoita ja toimijoita. Informaation avulla
yritys voi onnistua tekemään hyviä päätöksiä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Esimerkiksi Verohallinnon visio on "Parasta verotusta - yhdessä". Sen tavoitteena on saada
verotuksesta vaivattomasti sulautunut toiminto asiakkaidensa käyttöön digitaalisten pal-
veluiden avulla (Verohallinto, 2019). Verohallinto toteuttaa omaa visiotaan Tulorekisterin
avulla. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne eri palkkatuloja maksavat yritykset il-
moittavat työntekijöiden tulotiedot. Yhteistyö palkanmaksajien kanssa tähtää tulotietojen
ilmoittamisen helppouteen, täsmällisyyteen ja automaatioon. Tulotietojen ilmoittaminen
Verohallinnolle voidaan integroida yrityksen palkkatietojärjestelmään ja tulotiedot lähe-
tetään Tulorekisteriin aina palkanmaksun yhteydessä. Informaation lähettämisen prosessi
on tällä tavoin hyvin vaivatonta ja luotettavaa. Luotettavuutta palveluekosysteemissä li-
sää tunnistautumispalvelut, joiden avulla myös Tulorekisteriin tietoa lähettävät yritykset
tunnistautuvat. Verohallinto ja Tulorekisteri eivät ole suunniteltu palveluekosysteemiksi,
mutta tässä tutkielmassa Verohallinnosta käytetyt esimerkit soveltuvat palveluekosystee-
min esimerkeiksi.

Iso haaste yrityksille on löytää omalle liiketoiminnalleen hyödyllinen informaatio suures-
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ta ja koko ajan kasvavasta datamäärästä. Hyödyntääkseen informaatiota päätoksentekoa
varten yrityksen on päätettävä, minkälaiset asiat tukevat yrityksen strategiaa ja visiota.
Nopeasti muuttuva ympäristö, niin kehittyvän tekniikan kuin kasvavan informaation si-
sällön ja määrän suhteen vaatii tiedolla johtamista. Yrityksen johdon on ymmärrettävä
informaation tuomat hyödyt (Ichijo ja Nonaka, 2007). Hicksin ja Galupin (2006) mukaan
Gartner määrittelee tiedolla johtamisen siten, että se tarkoittaa yrityksen omistaman ja
käyttämän informaation hyödyntämistä esimerkiksi tunnistamalla tarpeellinen informaa-
tio tai jakamalla ja arvioimalla informaatiota. Informaatio voi olla esimerkiksi yrityksen
dokumentteja, tietokantoja, käytäntöjä tai työntekijän omaa kokemusta (Hicks ja Galup,
2006). Informaation avulla voidaan luoda uutta informaatiota, jota voidaan hyödyntää
yrityksen tavoitteiden tavoittamisen apuna. Informaatiota käsittelemällä ja yhdistelemäl-
lä syntyy tietoa (Hicks ja Galup, 2006). Tiedolla johtamisen tunnetaan tuottavan potenti-
aalisia hyötyjä, kuten lyhyen aikavälin tehokkuutta sekä uuden informaation tuottamista
pitkällä aikavälillä (Gottschalk, 2007).

Yritykset käyttävät, tuottavat ja analysoivat informaatiota. Informaatiota syntyy koko
ajan lisää yritysten tuottamana ja sen käsittelyyn on panostettava entistä enemmän. Jat-
kuva tiedon määrän kasvu tekee yritysten liiketoimintaprosesseista ja palveluista entis-
tä monimutkaisempia. Prosessien monimutkaistuessa myös teknologiat ovat kehittyneet
ja yritykset pyrkivät suunnittelemaan järjestelmiään siten, että uusien palvelujen kehitys
olisi tehokasta ja edullista. Kompleksisuus ja teknologian kehitys vaativat lisää ketteryyttä
ja palvelujen virtualisointia (Demirkan ja Goul, 2006).

Nykypäivänä yritysten lisäksi myös yksityishenkilöt ovat entistä tietoisempia informaa-
tion ja sähköisten palvelujen merkityksestä. Yksityishenkilöllä on oikeus omien tietojen
katseluun ja hallintaan (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018). Yritysten on tarjottava
asiakkaalle mahdollisuus omien tietojen tarkasteluun. Asiakkaat odottavat virheettömiä
ja nopeita palveluja. Nopeus ja luotettavuus ovat merkittäviä tekijöitä palvelujen menes-
tyksen kannalta. Myös yksityishenkilön näkökulmasta nopeus ja luotettavuus ovat mer-
kittäviä asioita, sillä nykypäivänä käyttäjät eivät jää käyttämään hitaasti tai epävarmasti
toimivaa palvelua. Kasvavat vaatimukset laadun suhteen saavat yritykset etsimään uusia
ratkaisuja palveluidensa parantamiseksi.

Jotta asiakkaat käyttäisivät yrityksen tarjoamaa palvelua, palvelun on tuotettava asiak-
kaalle hyötyä eli toisin sanoen arvoa. Asiakkaalle palvelun käyttäminen tuottaa hyötyä,
asiakas mahdollisesti maksaa käyttämästään palvelusta ja saa vastineeksi haluamaansa
palvelua. Arvo (value) voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, kuten kuvassa 2.1. Ensim-
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Kuva 2.1: Arvo jakaantuu kahteen luokkaan

mäinen on edellä mainittu tilanne, jossa asiakas saa esimerkiksi rahaa vastaan halua-
mansa palvelun tai tuotteen (value-in-exchange) (Grönroos, 2008). Toinen osa-alue arvon
määrittelyssä on value-in-use, joka tarkoittaa arvoa, jota syntyy asiakkaan ja yrityksen
vuorovaikutuksesta (Grönroos, 2008). Esimerkiksi hyvät asiakaskokemukset voivat tuoda
positiivista arvoa yritykselle. Vastaavasti negatiivista arvoa voi syntyä, jos asiakas ostaa
yritykseltä palvelun, jota ei koskaan toimiteta asiakkaalle. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi
yrityksen miellettyyn luotettavuuteen ja maineeseen. Arvo voi muodostua myös informaa-
tion analysoimisesta tai muokkauksesta, joka tuottaa uutta tietosisältöä, kuten esimerkik-
si Tulorekisterin keräämä informaatio tulotiedoista, joita raportoidaan käyttäjäyritysten
tarpeisiin.

Arvoa hyödynnetään eri yrityksissä eri tavoin. Yrityksillä on omat liiketoimintamallinsa
(business model), joiden avulla yritykset pyrkivät tuottamaan itselleen strategian mukaista
arvoa. Yritysketjuja, jotka tuottavat palveluita tai toimittavat tuotteita, kutsutaan arvo-
ketjuksi (value chain). Arvoketjut koostuvat peräkkäisistä tapahtumista, jotka tähtäävät
tuotteen tai palvelun tarjoamiseen asiakkaalle (Gottschalk, 2007). Yritykset voivat tuot-
taa arvoa myös informaationa. Asiantuntijapalvelu (value shop) ratkoo ja paikantaa asiak-
kaan ongelmia informaation avulla (Gottschalk, 2007). Esimerkiksi lääkärien diagnoosit
potilaiden oireista ovat tähän kategoriaan kuuluvia. Myös Tulorekisteri on asiantuntija-
palvelu, sillä se varastoi ja muokkaa informaatiota käyttäjäyritysten tarpeisiin. Kolmas
tapa määritellä yritys on arvoverkko (value network). Siinä arvoa tuottaa asiakkaiden
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ja asiakasyritysten yhdistäminen. Tarkoituksena on tuottaa ympäristö, jossa palveluita
ja informaatiota voidaan jakaa usealle itsenäiselle osapuolelle yhtäaikaisesti (Gottschalk,
2007). Esimerkkinä arvoverkosta voidaan ajatella pankkia. Pankin järjestelmien on mah-
dollistettava usean asiakkaan käyttävän omia tilejään yhtäaikaisesti eri paikoissa.

Yritykset ovat haasteen edessä nopeasti muuttuvien liiketoimintavaatimusten ja kasva-
van kompleksisuuden vuoksi. Tästä syystä yritykset käyttävät kokonaisarkkitehtuuria (en-
terprise architecture EA) apunaan. Yritysten strategian ja vision toteuttaminen sisältää
myös kokonaisarkkitehtuurin asettamaa kehystä, jotta yritys tuntee käytettävissä olevat
komponenttinsa. Kokonaisarkkitehtuuri määrittelee yrityksen liiketoimintaprosessit, in-
formaatiojärjestelmät, infrastruktuurin komponentit sekä näiden väliset suhteet (Hauder
et al., 2014). Kokonaisarkkitehtuuri sisältää tiedon, miten informaatiojärjestelmä rakenne-
taan. Kokonaisarkkitehtuuri sisältää listan suositelluista standardeista ja tuotteista, joiden
avulla informaatiojärjestelmä implementoidaan (Shah ja El Kourdi, 2007). Kokonaisark-
kitehtuuri määrittelee myös informaatioon liittyvät asiat, kuten semantiikan, informaatio-
elementtien väliset suhteet ja ontologiat.

Yritykset, jotka tekevät yhteistyötä (collaboration) toistensa kanssa muodostavat yritys-
verkoston. Yritysten välinen yhteistyö edellyttää virheetöntä kommunikaatiota yritysten
järjestelmien ja sovellusten välillä (Jardim-Goncalves et al., 2006). Yhteistyön tekeminen
vaatii yrityksiltä järjestelyjä ja sopimuksia, sillä yritysten kokonaisarkkitehtuurit ei vält-
tämättä tarjoa suoraan välineitä sujuvaan informaation siirtoon. Yhteensopivuusongelmia
löytyy yritysten järjestelmien ja sovellusten yhteentoimivuudesta (Jardim-Goncalves et
al., 2006). Yhteistyötä tekevät yritykset perustavat yritysverkoston. Yhteistyön avuksi et-
sitään yritysverkostoissa välineitä, jotka auttaisivat yhteensopivuusongelmien ratkaisuun.
Yhteistyötä tekevien yritysten ei ole järkevää automatisoida informaation ja dokumenttien
sähköistä vaihtamista heti yhteistyön alussa ilman sopimuksia, sillä yritysten käyttämät
sovellukset ja arkkitehtuuri eivät toimi suoraan yhteen. Yritysverkoston on laadittava yh-
teistyön tueksi sopimuksia, sääntöjä ja ontologioita, joita yritysverkoston kaikki osapuolet
sitoutuvat noudattamaan.

Yritysverkostot tarvitsevat välineitä, joilla yhteistyöstä tulisi saumatonta ja toimivaa. Täs-
sä tutkielmassa tutkimme palveluekosysteemiä yritysverkoston viitekehyksenä. Yritysten
välinen yhteistyö tuo yritysten käyttöön yhteistyökumppanin informaatiota sekä palveluja.
Yrityksen kokanaisarkkitehtuuri sisältää malleja ja välineitä, jotka yrityksellä on käytös-
sään. Palveluekosysteemin arkkitehtuuri tuo yhteistyötä tekevien yritysten avuksi malli-
varastoja, joiden avulla yritykset pystyvät valitsemaan omaan kokonaisarkkitehtuurinsa
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sopivia malleja yhteistyön rakentamiseksi.

Yritysten välinen yhteistyö edellyttää tietojärjestelmien yhteentoimivuutta (interopera-
bility). Yhteentoimivuus edellyttää, että yritysten välillä tapahtuu onnistunutta tiedon
siirtoa siten, että yritykset pystyvät hyödyntämään siirrettyä informaatiota (Yahia et al.,
2012). Informaation siirtymisessä yritykseltä toiselle semanttisen, rakenteellisen, syntakti-
sen, teknisen sekä pragmaattisen yhteentoimivuuden on oltava määritelty siten, että infor-
maation siirtyminen onnistuu eheästi ja virheittä. Semanttinen yhteentoimivuus tarkoit-
taa, että informaation lähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät informaation sisällön sekä
informaation siirtämiseen liittyvät elementit samalla tavalla (Kutvonen, 2012). Raken-
teellinen yhteentoimivuus käsittää yhteisesti jaettuja käsitemalleja. Syntaksinen yhteen-
toimivuus määrittelee informaation siirtoon ja sisältöön liittyviä määritelmiä ja tekninen
yhteentoimivuus sisältää esimerkiksi palveluekosysteemissä viestien siirron (transport pro-
tocols). Pragmaattisen yhteentoimivuuden tehtävänä on varmistaa, että eri osapuolet ovat
halukkaita tekemään yhteistyötä toisensa kanssa (Kutvonen, 2012).

Yrityksen käyttämän informaation voi luokitella yrityksen sisäiseen informaatioon ja ul-
koiseen informaatioon, jota hankitaan yrityksen ulkopuolelta. Yrityksen sisäistä informaa-
tiota on yrityksen tuottama informaatio. Yritys voi esimerkiksi tuottaa tilastoja, kuten
Tilastokeskus. Yrityksen tuottamaa informaatiota ovat myös palkansaajan tulotiedot, jot-
ka toimitetaan Tulorekisteriin. Tuotettu informaatio sisältää informaatiota, joka voi olla
analysoitua, muokattua ja se voi sisältää erilaista käsittelyä, kuten laskentaa. Lisäksi yri-
tyksellä voi olla yrityksen omaan käyttöön tarkoitettua sisäistä informaatiota, jota kerä-
tään yrityksen toiminnasta.

Informaatiota kerätään talteen yrityksen kaikista liiketoimintaprosesseista ja -osa-alueilta.
Lisäksi voidaan mitata myös työntekijöiden tekemää työtä itsessään erilaisilla mittareilla,
joiden tarkoituksena on esimerkiksi saada työnteosta tehokkaampaa. Liiketoimintaproses-
sien onnitumista ja tehokkuutta monitoroidaan KPI:n (key performance indicator) avulla
(Benvenuti et al., 2017). KPI:n avulla voi seurata kuinka niin taloudellisia kuin talouteen
liittymättömien tavotteiden saavuttaminen on onnistunut (Velimirović et al., 2001). KPI:t
antavat suuntaa seurattavan asian kehittymisestä, esimerkiksi yritys haluaa seurata pal-
velunsa käyttäjämääriä. KPI:n avulla voidaan seurata kävijämäärän kehittymistä tarpeen
mukaan vaikka tunti- tai päivätasolla. Lisäksi voidaan seurata, miten kävijämäärä kehit-
tyy päivitysten tai vaikkapa markkinointikampanjan jälkeen. Tämän KPI:n seuraaminen
edesauttaa tekemään päätöksiä palvelun kehittämisen suhteen ja kerää myös arvokasta
informaatiota asiakkaiden käyttäytymisestä. Yrityksen on tärkeää seurata ja kontrolloida
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Kuva 2.2: Tulorekisterin palveluekosysteemi ja osapuolet

omia liiketoimintaprosesseja ja siihen KPI:t ovat erinomainen apu.

Ulkoista informaatiota yritys voi saada montaa eri reittiä. Avoimia tietokantoja, pilvipal-
veluita ja erilaisia palveluntarjoajia on tarjolla runsaasti. Yritys voi myös itse kerätä ul-
koista informaatiota muilta yrityksiltä yhteisesti sovittujen palvelujen ja liiketoimintapro-
sessien kautta. Verohallinnon tapauksessa ulkoinen informaatio on relevantissa asemassa.
Verohallinto kerää esimerkiksi tietoa yksityishenkilöiden tuloista velvoittaen työnantajan
tai yrittäjän ilmoittamaan palkkatiedot Verohallinnolle. Työnantaja ilmoittaa työntekijän
tiedot Tulorekisteriin, joka on Verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta (Verohallin-
to, 2020d). Tulorekisteri taas toimii ulkoisena informaation lähteenä usealle Tulorekisteriä
käyttävälle taholle, kuten esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Työllisyysrahasto.

Yritykselle on tarjolla todella paljon niin sisäistä kuin ulkoista informaatiota, joten yri-
tyksen on määriteltävä informaation tarpeensa hyvin. Informaatiomassasta on mahdollis-
ta poimia oleellinen tieto, jos on selvillä, mitä etsitään. Ilman kokonaisarkkitehtuurissa
määriteltävää strategista fokusoimista valtavasta määrästä informaatiota on vaikea löytää
hyödynnettävää tietoa.
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Esimerkiksi kuvassa 2.2 on esitetty osapuolet, jotka liittyvät Tulorekisteriin. Yritykset A
ja B tuottavat palkkatietoja, jotka he lähettävät Tulorekisterin rajapinnan kautta Tu-
lorekisterille. Tulorekisteri vastaa tämän palveluekosysteemin malleista ja määritelmistä,
joita yritysten tulee noudattaa. Tulorekisterissä varastoidaan tulotietoja. Käyttäjäyrityk-
set, kuten kuvassa Kela, Verohallinto ja Työllisyysrahasto voivat käyttää Tulorekisterin
tietoja, kuten ovat Tulorekisterin kanssa sopineet. Tulorekisteri hallinnoi käyttäjäyritysten
käyttäjäoikeuksia.

Yritysten on oltava perillä myös informaation keräämisen rajoitteista. Erilaiset säädökset,
standardit ja lait on huomioitava, sillä niiden noudattamatta jättämisellä voi olla suuria
sanktiota. GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus
on esimerkki informaation keräämistä rajoittavasta säännöksestä. GDPR sääntelee hen-
kilötietojen käsittelyä (Tietosuojavaltuutetun Toimisto, 2020). Yritysten velvollisuus on
valvoa, että asetusta noudatetaan, eikä käyttäjistä kerätä informaatiota talteen sallittua
enempää. Yrityksiä myös velvoitetaan tuottamaan informaatiota, esimerkiksi Verohallinto
velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan toimintansa tunnuslukuja Verohallinnolle. Yritysten toi-
minnan tulee olla läpinäkyvää ja tästä syystä esimerkiksi Verohallinnolle raportoidaan niin
yrityksen taloustiedot kuin myös palkansaajien ansiotulot. Myös velvoitetun informaation
toimittamisessa on huomioitava GDPR:n rajoitukset.

2.2 Informaation eheyden ja laadun varmistaminen
yrityksissä

Informaation monipuolinen käyttö yrityksissä edellyttää, että informaatio on laadukas-
ta. Informaatio on laadukasta, jos se on oikeellista ja ymmärrettävää sekä yhteentoimivaa
käyttötarkoituksensa kanssa. Informaation on oltava myös täsmällistä (accurant), johdon-
mukaista (consistency) ja täydellistä (completeness), jotta se olisi laadukasta (Scannapieco
ja Catarci, 2002).

Yritysten on kiinnitettävä huomiota informaation laatuun, sillä jos informaatio ei ole luo-
tettavaa ja eheää, yritys voi tehdä vääriä päätöksiä informaation pohjalta. Informaation
laatuun voi kiinnittää huomiota useissa eri vaiheissa informaation elinkaarta. Kerättävän
informaation semantiikan tulee olla selkeää informaation kerääjälle, tätä voi edesauttaa
yrityksen sisäisellä tai eri tahojen yhteisellä ontologialla tilanteesta riippuen. Ontologiat
voivat sisältää informaatioon liittyviä käsitteitä ja käsitteiden välisiä suhteita. Ontologian



12

avulla informaatiolle voidaan määritellä eheysehtoja, joita noudattamalla informaation
laadusta voidaan varmistua.

Yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa määritellään malleja ja ontologioita informaatiolle, joi-
den avulla myös semantiikan käsittely voidaan hoitaa järjestelmissä automaattisesti. Auto-
maattiset tarkistukset ja informaation käsittely onnistuvat, mikäli informaatiota koskevat
mallit ja ontologiat on määritelty riittävän tarkalla tasolla. Informaation automaattinen
käsittely varmistaa, että informaatio on eheää tarkasteltavassa kohdassa. Informaatiota
voi muokata tai käsitellä, jolloin sen sisältö voi muuttua ja alkuperäinen määritelmä ei
enää päde. Informaation elinkaaren aikana muokatulla informaatiolla voi siis olla useita
määritelmiä muokkaustavasta riippuen.

Mikäli informaatiota hyödynnetään yrityksen ulkopuoliselta taholta on varmistettava, että
palveluntarjoaja on luotettava ja tarjoaa luotettavaa informaatiota. Yritysten on erotet-
tava myös informaatiosta faktatieto uskomuksista, jotta informaatiota osataan hyödyntää
oikein. Lisäksi yritysten on osattava käsitellä informaatiota, sen sisällön laadun perusteel-
la, esimerkiksi ontologisia määritelmiä voidaan pitää täsmällisenä faktatietona, kun taas
erilaisista mittaustuloksista voi löytyä esimerkiksi mittausvirheitä.

Esimerkiksi sademäärän mittaamiseen voidaan luoda oma mallinsa. Kuvassa 2.3 kuva-
taan informaation elinkaarta. Tilassa 1 informaatio syntyy, kun mittalaite havaitsee vet-
tä. Informaation alkutilanteeksi on siis määritelty, että mittalaitteen ilmoittaessa yli 0mm
sademäärästä, uutta informaatiota syntyy. Pienikin sademäärä raportoidaan ja tallenne-
taan tilastoon, jota kuvassa kuvataan tilalla 3. Tilasto sisältää tietoa päivittäisestä sade-
määrästä. Lisäksi tilaston informaatiota voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi vuotuisten
keskiarvojen laskemisessa. Kuvassa on merkitty myös triggeri, joka aktivoituu automaat-
tisesti, mikäli sademäärä ylittää rankkasateelle määritellyn raja-arvon. Mikäli sademäärä
on riittävän suuri, sademäärän tieto raportoidaan myös toiseen tilastoon, joka kerää infor-
maatiota rankkasateista kuvan tilassa 2. Myös rankkasateen sademäärä kerätään talteen
päivittäisen sademäärän tilastoon.

Sähköisiä palveluita tarjoavan yrityksen keskeinen elementti on informaatio. Yritys saa
siis arvoa informaatiosta. Informaatiota jakavat yritykset muodostavat arvoketjun. Infor-
maation jakaminen edellyttää informaation siirtämistä yritykseltä toiselle, yritysten välille
muodostuu informaatiovirta, joka on kuvattu kuvassa 2.4. Yrityksen kokonaisarkkitehtuu-
ri määrittelee informaatiojärjestelmän käyttämät standardit ja mallit. Informaatiovirta
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Kuva 2.3: Informaation elinkaari
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Kuva 2.4: Informaation kulkeminen yrityksestä A yrityksen B käyttöön

syntyy yrityksessä yrityksen kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti. Yrityksen A rajapin-
ta tekee tarkistuksia esimerkiksi Yrityksen B käyttöoikeuksista palvelun käyttämiseen.
Informaatio lähetetään tai vastaavasti pyyntö informaation noutamisesta lähetetään vas-
taanottavalle osapuolelle, tässä esimerkissä yritykseen B. Toisella yrityksellä on oma koko-
naisarkkitehtuurinsa. Vastaanottava osapuoli käyttää informaatiota omiin tarkoituksiinsa,
esimerkiksi informaatiota muokkaamalla luoden uutta informaatiota. Informaatiota voi-
daan myös jakaa eteenpäin muille osapuolille. Kun informaatiovirta on saavuttanut vii-
meisen kyseistä informaatiota vastaanottavan osapuolen, kyseisen informaation sisältämä
siirtäminen, eli informaatiovirta päättyy.

Palveluekosysteemi tarjoaa malleja ja standardeja yritysten väliselle yhteistyölle. Palve-
luekosysteemin asettamien rajoitusten ja määritelmien sisällä toimiessa yritysten on mah-
dollista tehdä yhteistyötä siten, että informaation siirtäminen onnistuu virheettömästi
osapuolelta toiselle. Esimerkiksi käyttämällä kypsiä teknologioita ja standardeja, kuten
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esimerkiksi SOA, WS ja XML voidaan poistaa teknisiä yhteensopivuusongelmia eri tieto-
järjestelmien väliltä (Yahia et al., 2012). Yritysten on palveluekosysteemissä huomioitava
yhteentoimivuutta palveluekosysteemin määrittelemin säännöin. Yhteentoimivat tietojär-
jestelmät (cooperative information systems) edellyttävät informaation määrittelemisestä,
jotta ne saisivat yrityksen käyttöön arvokasta informaatiota.

Tulorekisterissä on määritelty tiedonsiirtoon ja integraatioon liittyviä malleja ja metatie-
toa. Mallien ja metatiedon avulla yritysten välinen yhteistyö onnistuu saumattomasti ja
tulotiedot saadaan siirtymään eheästi yritykseltä Tulorekisteriin. Informaatio on siirtynyt
eheästi, mikäli tulotiedot ovat tulkittavissa myös Tulorekisterissä yksiselitteisesti. Infor-
maatio syntyy esimerkiksi työntekijälle maksetusta palkasta. Palkkatieto täytyy saada
Tulorekisteriin ja sieltä sitä käyttää esimerkiksi Verohallinto.

Informaatiovirtojen eheyttä monitoroidaan kommunikaatiokanavassa tehtävillä tarkistuk-
silla ja määritelmillä. Informaation semantiikan täytyy pysyä selvänä kaikille palvelueko-
systeemin osapuolille, jotta informaation arvo säilyy. Yritysten on huomioitava semantti-
nen yhteentoimivuus informaatiovirtoja suunnitellessa ja se onnistuu ontologioiden avulla.
Esimerkiksi Tulorekisteriin saapuvien tulotietojen on oltava yksiselitteisiä, jotta informaa-
tio saadaan eheänä ja ymmärrettävänä talteen tietokantaan. Informaatio on yritykselle
arvokasta, mikäli se ymmärretään yksiselitteisesti oikein.

Yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa ja palveluekosysteemin arkkitehtuurissa määritellään
yrityksen omia tai osapuolten yhteisiä määrityksiä, malleja ja sääntöjä informaatiolle. In-
formaation määritykset voivat olla ontologioita tai standardeja, joita informaatio noudat-
taa. Informaatiota koskevat säännöt, jotka koskevat informaation rajoituksia sisältyvät
ontologiaan. Esimerkiksi monitoroinnin avulla voidaan valvoa, ettei työntekijälle makset-
tava palkka voi ikinä olla pienempi kuin minimipalkka ja palkan rahamäärän valuuttana
on oltava euro (kuva 2.5). Erilaisten mallien avulla informaation monitoroinnista voidaan
tehdä automaattista. Monitoroinnin avulla voidaan tehdä varmistuksia ja tarkistuksia in-
formaation eheyden säilymiseen koko informaation elinkaaren ajan. Monitorointia käsitel-
lään tarkemmin luvussa 3.2.3 ja ontologioita luvussa 4.2.

2.3 Informaatiotyöntekijän työkalut ja tarpeet

Lisääntynyt informaatiomäärä vaatii yrityksiltä panostusta informaation käsittelemiseen.
Informaation hyödyntämisen lisäämiseksi ja informaation laadun varmistamiseksi yrityk-
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Kuva 2.5: Palkkatiedon monitorointi
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sissä työskentelee yhä enenevissä määrin informaatiotyöntekijöitä (knowledge worker), jot-
ka käsittelevät ja tuottavat informaatiota sekä analysoivat ja tekevät päätöksiä sen poh-
jalta. Informaatiotyöntekijöitä työskentelee monissa erilaisissa tehtävissä ja rooleissa pää-
töksenteon tuen järjestelmien parissa. Informaatiotyöntekijöitä voi olla yrityksessä useita
ja he voivat työskennellä eri sektoreilla, kuten yrityksen sisäisen tai ulkoisen informaation
parissa ja automaation määrittelijöinä. Inforaatiotyöntekijät luovat esimerkiksi dokumen-
teja sekä yhdistelevät ja analysoivat tietoa (Webster, 2012). Esimerkiksi yrityksen johto
työskentelee informaatiota apuna käyttäen (Ichijo ja Nonaka, 2007) ja erilaiset asiantun-
tijat analysoivat informaatiosta yritykselle tärkeitä lukuja ja asioita. Tiedolla johtaminen
on nykypäivän yrityksille elinehto, mikäli ne haluavat pysyä kilpailussa mukana (Ichijo
ja Nonaka, 2007). Yrityksellä on määriteltynä omat prosessinsa ja mallinsa informaation
keräämiseen ja hyödyntämiseen yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa ja näitä raameja infor-
maatiotyöntekijät noudattavat.

Informaatiotyöntekijät myös määrittelevät yrityksen sisäisiä sääntöjä ja rajoituksia, joita
yhteentoimivuudessa on huomioitava. Esimerkiksi yrityksen salassapidettävä tieto ei saa
päätyä toisen yrityksen käyttöön ja informaatiotyöntekijän on huolehdittava, että salas-
sapidettävään tietoon liittyvät rajoitukset on määritelty oikein eikä virheitä pääse synty-
mään. Informaatiotyöntekijät määrittelevät myös ontologioita, joiden avulla esimerkiksi
lähetettävän informaation eheyden säilymistä voidaan monitoroida automaattisesti.

Informaatiotyöntekijät myös keräävät ja määrittelevät tarpeellista informaatiota sekä or-
ganisoivat informaation keräämistä. Jotta yritys saisi informaatiosta kaiken oleellisen irti,
on työntekijöiden osaamiseen ja työkaluihin panostettava riittävästi. Helpoin valinta yri-
tykselle on palkata osaavia informaatiotyöntekijöitä, mutta yrityksen on myös huomioi-
tava jatkuva kehitys informaatiotyökaluissa ja menetelmissä ja koulutettava työntekijöitä
aktiivisesti omaksumaan uusia ja tehokkaampia tapoja hyödyntää infromaatiota.

Yrityksen tulee päättää, mitä asioita se haluaa informaatiosta hyödyntää. Kun seurattavat
asiat on määritelty, tämän jälkeen informaatiosta on löydettävä esiin oikea tieto. Tiedon
löytäminen on haasteellista ja se on tunnistettu haaste. Tiedon valmistelu ei ole tehokasta
(Hellerstein et al., 2018) ja se viekin suuren osan informaatiotyöntekijän ajasta. Infor-
maatiota on tarjolla valtavia määriä, joten tietotyöntekijän on käytettävä tiedonlouhintaa
(data mining) löytääkseen merkitykselliset asiat suurista datamassoista. Monet ohjelmoin-
tikielet tarjoavat hyviä työkaluja tiedonlouhintaan, esimerkkeinä Python, SAS, SQL, Java
ja R. Esimerkiksi SAS-kielellä voi hyvin helposti tutkia informaatiomassojen sisältöä ja
yhdistellä niistä tarvitun aineiston. Ohjelmointikielille on tarjolla myös erilaisia editoreja,
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joita voi valita tarpeensa mukaisesti.

Aineiston luomisen jälkeen informaatiotyöntekijät voivat käyttää apunaan tilastotiedet-
tä tai tekoälyä aineiston analysoinnissa. Pientä aineistoa voidaan käyttää apuna jo ilman
suurempaa analysointia, esimerkiksi internetsivun kävijämäärät voidaan kerätä tietokan-
nasta hyvin suoraviivaisesti ja haluttu tulos on nähtävissä heti. Informaatiotyöntekijät
käyttävät työssään myös visuaalisia työkaluja informaation esittämiseen, esimerkiksi Qlik,
Python ja Tableau. Informaation visualisointi auttaa tekemään informaatiosta helpommin
ymmärrettävää. Informaatiotyöntekijät voivat työskennellä informaation parissa siis hyvin
moniulotteisesti. He määrittelevät, keräävät ja tuottavat informaatiota sekä analysoivat
ja käyttävät informaatiota myös päätöksenteon tukena. Esimerkiksi Tulorekisteri tuottaa
raportteja tiedon käyttäjille, kuten Kela. Informaatiotyöntekijät määrittelevät raporteissa
käytetyt laskentasäännöt (Verohallinto, 2020e) ja automatisoivat raporttien poiminnan.



3 Palveluekosysteemin kontrollipalve-
lut informaatiovirroille

Nykypäivän yritysten on tehtävä enenevissä määrin yhteistyötä toisten yritysten kanssa.
Jotta yritysten välinen yhteistyö olisi toimivaa, yritysten on sovittava yhdessä toimintata-
voista. Palveluekosysteemi tarjoaa hyvän kehyksen yritysten väliselle yhteistyölle. Palve-
luekosysteemin avulla yritykset voivat yhteistyössä luoda nopeasti ja vaivattomasti uusia
palveluita markkinoille sekä jakaa informaatiota toisilleen.

Palveluekosysteemi kontrolloi tiukasti siihen kuuluvia yrityksiä, sekä yritysten välistä yh-
teistyötä luoden turvallisen ja luotettavan ympäristön. Palveluekosysteemin mallien, stan-
dardien ja määritelmien avulla informaation siirtyminen yritysten välillä saadaan onnistu-
maan virheettömästi. Seuraavissa luvuissa käydään läpi tarkemmin palveluekosysteemin
tarjoamia kontrollipalveluja informaatiovirroille.

3.1 Palveluekosysteemin toimintaperiaate

Yritysten, jotka käyttävät tai tuottavat sähköisiä palveluita, on järkevää tehdä yhteistyö-
tä toisten yritysten kanssa. Yritykset tuottavat edelleen palveluita ydinosaamisalueeltaan
mutta pyrkivät hyödyntämään myös toisten yritysten olemassa olevia palveluita (Ruoko-
lainen et al., 2011). Yritysten välinen yhteistyö nopeuttaa uusien palvelujen pystyttämistä
ja voi laajentaa palveluissa hyödynnettävän informaation määrää.

Palveluekosysteemin tarkoituksena on tarjota ympäristö, jossa yritykset voivat käyttää
toistensa palveluita ja informaatiota hyödyksi yhteisesti sovituin säännöin. Palveluekosys-
teemi pystyy myös vastaamaan tehokkaasti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, sillä se
voi luoda dynaamisesti palveluverkoston siihen kuuluvista yrityksistä, joilla on jo valmiina
uuteen liiketoimintamahdollisuuteen tarvittavat palvelut (Camarinha-Matos ja Afsarma-
nesh, 2007). Palveluekosysteemiin kuuluvat yritykset luovat yhdessä liiketoimintaverkos-
ton, joka pyrkii vastaamaan liiketoiminta-alueelta löytyneisiin uusiin liiketominamahdol-
lisuuksiin, sekä tuottamaan siihen kuuluville yrityksille mahdollisimman arvoa. Yritysten
välinen yhteistyö voi auttaa yritystä palvelemaan asiakkaita paremmin, esimerkiksi omaa
liiketoiminta-aluetta sivuaviin liiketoimintamahdollisuuksiin on mahdollista vastata teke-
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mällä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka tarjoaa puuttuvat osat palvelusta. Lisäksi yritys-
ten sisällä tehtävä manuaalinen työ vähenee, mikäli palveluita saadaan automatisoitua.
Tämä vapauttaa resursseja muuhun tuottavaan työhön. Palveluekosysteemissä on mää-
riteltävä palveluekosysteemin arkkitehtuuri, joka sisältää kuvauksen palveluekosysteemin
infrastruktuurista, yhteentoimivuudesta sekä hallinnoinnista ja monitoroinnista.

Esimerkikkinä voidaan ajatella Verohallinnon tekemää yhteistyötä palkanmaksajien se-
kä tulotietojen käyttäjien kanssa. Verohallinnon tehtävä on kerätä verot ja veroluontoiset
maksut oikeudenmukaisesti. Veroa maksetaan esimerkiksi palkkatuloista ja tätä tarkoitus-
ta varten Verohallinto ylläpitää sähköistä palkkatietojärjestelmää, Tulorekisteriä. Yrityk-
set ilmoittavat Tulorekisteriin palkansaajan tulotiedot oman palkkajärjestelmänsä kautta,
joka on integroitu Tulorekisteriin. Palkkatiedot lähtevät Tulorekisteriin palkanmaksun yh-
teydessä, eikä erillistä ilmoitusta tarvitse enää tehdä. Tulorekisteriin saapuvat verotiedot
ovat rajatun joukon käytettävissä, Tulorekisterin tietoja käyttävät esimerkiksi Verohallin-
to, Kela ja Työllisyysrahasto (Verohallinto, 2020d). Vuoden 2021 alusta Tulorekisteriin
aletaan ilmoittamaan myös tiedot saaduista etuuksista, jolloin Kela siirtyy myös tuotta-
maan tietoa Tulorekisteriin ja uusi liiketoimintaprosessi otetaan tuotantoon.

Liiketoimintaverkkomallia (business network model, BNM) käytetään palveluekosystee-
missä apuna, kun uusia liiketoimintaverkostoja luodaan. Se on malli, joka määrittelee lii-
ketoimintaskenaarion, kaikki roolit ja yhteydet liiketoimintaverkkoon kuuluvien yritysten
välillä, käytettävät palvelut sekä yhteistyötä valvovat menettelytavat (Kutvonen, 2012).

Esimerkiksi Tulorekisterissä on määriteltynä käyttäjärooleja, joilla määritellään tiedon-
saantioikeuksia. Tiedon käyttäjät voivat saada Tulorekisteristä informaatiota oman tie-
donsaantiprofiilinsa mukaisesti. Yhdellä yrityksellä voi olla useampia tiedonsaantiprofii-
leja. Tiedonsaantiprofiilien määräytymiseen vaikuttaa käyttäjäyrityksen liiketoimintapro-
sessien tiedon tarve (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020b).

Palveluekosysteemin arkkitehtuurissa on määritelty säilytyspaikka eli oma varastonsa lii-
ketoimintaverkkomalleja varten, jonne on kerätty tarkasti valittuja malleja yhteistyön pe-
rustamisen pohjaksi. Mallien avulla varmistetaan, että yritysten väliselle yhteistyölle ei
ole lainsäädännöllisiä esteitä ja, että yritysten välillä on semanttinen, pragmaattinen ja
tekninen yhteentoimivuus (Kutvonen, 2012). Eräs tapa hallinnoida malleja ja metamalleja
on MOF (Model Object Facility), joka on Object Management Grouping (OMG) kehittä-
mä standardi yhteistyön mahdollistamiseksi (Object management group, 2020). MOF:in
avulla malleja ja metamalleja saadaan jaettua yritysten käyttöön esimerkiksi liiketoimin-
taprosesseista. MOF:iin säilötään malleja, joiden avulla palveluekosysteemissä voidaan
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Kuva 3.1: Varmennepalvelun yleiskuvaus, sanasto ja lyhenteet (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020f)

verifioida, suorittaa ja moritoroida esimerkiksi yritysten välillä liikkuvaa informaatiota.

Kun uutta liiketoimintaverkostoa perustetaan, liiketoimintaverkkomalli täytyy valita tar-
peen mukaisesti. Liiketoimintaverkkomalli sisältää yhdistelmän kaikista käytettävistä pro-
sesseista, kun mallia tarkastellaan teknisestä näkökulmasta. Liiketoimintaverkkomalli si-
sältää tarkkoja määritelmiä, kuten esimerkiksi osapuolten roolit ja yhteiset toimintatavat
sekä yhteisen sanaston liiketoimintaverkoston osapuolten käyttöön. Liiketoimintaverkko-
mallin tarjoamia määritelmiä palveluista ja muuta metainformaatiota voidaan käyttää
yhteisen myös ontologian pohjana. Kuvassa 3.1 on esimerkki, jossa Tulorekisteri on mää-
ritellyt sanaston tiedon käyttäjille, joka sisältää selitteen ja lyhenteet Tulorekisterin var-
mennepalveluun liittyvistä termeistä.

Määritelmien ja mallien käytöstä on hyötyä, kun osapuolet aloittavat yhteistyön ja sopivat
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noudetettavista käytännöistä. Sanaston ja määritelmien luomisesta on myös pitkäkestois-
ta hyötyä, sillä niitä voidaan uudelleenkäyttää myös tulevaisuuden liiketoimintaverkostoja
perustettaessa, mikäli kyseiseen liiketoimintaverkostoon juuri nämä liiketoimintaverkko-
mallit sopivat.

Yritysten välinen yhteistyö voi auttaa yritystä palvelemaan asiakkaita paremmin, esimer-
kiksi omaa liiketoiminta-aluetta sivuaviin liiketoimintamahdollisuuksiin on mahdollista
vastata tekemällä yhteistyötä yrityksen kanssa, joka tarjoaa puuttuvat osat palvelusta.
Lisäksi yritysten sisällä tehtävä manuaalinen työ vähenee, mikäli palveluita saadaan au-
tomatisoitua. Tämä vapauttaa resursseja muuhun tuottavaan työhön.

Esimerkikkinä voidaan ajatella Verohallinnon tekemää yhteistyötä palkanmaksajien se-
kä tulotietojen käyttäjien kanssa. Verohallinnon tehtävä on kerätä verot ja veroluontoiset
maksut oikeudenmukaisesti. Veroa maksetaan esimerkiksi palkkatuloista ja tätä tarkoitus-
ta varten Verohallinto ylläpitää sähköistä palkkatietojärjestelmää, Tulorekisteriä. Yrityk-
set ilmoittavat Tulorekisteriin palkansaajan tulotiedot oman palkkajärjestelmänsä kautta,
joka on integroitu Tulorekisteriin. Palkkatiedot lähtevät Tulorekisteriin palkanmaksun yh-
teydessä, eikä erillistä ilmoitusta tarvitse enää tehdä. Tulorekisteriin saapuvat verotiedot
ovat rajatun joukon käytettävissä, Tulorekisterin tietoja käyttävät esimerkiksi Verohallin-
to, Kela ja Työllisyysrahasto (Verohallinto, 2020d). Vuoden 2021 alusta Tulorekisteriin
aletaan ilmoittamaan myös tiedot saaduista etuuksista, jolloin Kela siirtyy myös tuotta-
maan tietoa Tulorekisteriin ja uusi liiketoimintaprosessi otetaan tuotantoon.

Tietoa käyttävät ja tuottavat yritykset kuuluvat siis myös palveluekosysteemiin. Palve-
luekosysteemiin kuuluvat yritykset ovat määritelleet omassa kokonaisarkkitehtuurissaan
yrityksen käyttämät liiketoimintaprosessit, mallit, määritelmät ja standardit (Shah ja El
Kourdi, 2007). Yritykset määrittelevät esimerkiksi informaation siirtoon liittyviä määri-
telmiä, kuten tietotyyppejä, viestityyppejä sekä palvelutyyppejä. Yritykset voivat jakaa
omia määritelmiä ja mallejaan toisten yritysten käyttöön tai yritykset voivat sopia yhteis-
ten mallien käytöstä.

Palveluekosysteemin arkkitehtuuri tarjoaa yritysten omien mallien lisäksi palveluekosys-
teemin omia määritelmiä ja malleja, joista yritykset voivat valita oman kokonaisarkki-
tehtuurinsa kanssa yhteensopivat mallit yhteistyön rakentamiseksi. Palveluekosysteemin
arkkitehtuurissa metatietoa, eli malleja, määritelmiä ja standardeja säilytetään varastois-
sa, joihin kerätään malleja, joiden avulla varmistutaan palveluekosysteemissä yhteentoi-
mivuudesta. Varastoihin hyväksytään ainoastaan metamalleja, jotka täyttävät palvelueko-
systeemin yhtenäiset kriteerit (Kutvonen, 2012). Palveluekosysteemissä on aina määritelty
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taho, joka on vastuussa noudatettavien mallien, standardien ja määritelmien valinnasta,
säilyttämisestä ja noudattamisen valvonnasta (Camarinha-Matos ja Afsarmanesh, 2007).
Palveluekosysteemin arkkitehdit määrittelevät palveluekosysteemissä käytettävät mallit ja
standardit.

Palveluekosysteemi voi määritellä malleilleen mallinnustavan, jonka mukaisia malleja hy-
väksytään palveluekosysteemin mallivarastoihin. Mallit ovat järjestelmästä riippumatto-
mia ja ne voidaan ottaa käyttöön missä tahansa järjestelmässä. Mallien jakaminen auttaa
yritysverkoston yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaprosessin tavoitteet samalla tavalla,
riippumatta yrityksen omasta ympäristöstä. Palvelujen yhdistäminen edellyttää, että lii-
ketoimintaprosesseille, palveluille ja informaatiolle on oltava määritelmät, mallit ja meta-
mallit, jotta palveluita osataan yhdistää oikealla tavalla.

Informaatiotyöntekijät käyttävät mallien määrittelemisen apuna valmiita standardeja, esi-
merkiksi OMG (Object Management Group) tekee standardeja yritysten integraatiohin
(Object Management Group, 2020). UML (Unified modeling Language) on mallinnuskieli,
joka sopii palveluekosystemiin liittyvien mallien mallintamiseen. UML:n avulla voidaan
mallintaa esimerkiksi liiketoimintaprosessin tavalla, joka on yksiselitteinen ja kaikille mal-
lia käyttäville osapuolille selvä.

Palveluekosysteemiin kuuluvien yritysten kanssa on tehty standardoituja sopimuksia pal-
velujen käyttöön liittyen ja yritykset ovat sitoutuneet toteuttamaan esimerkiksi rajapin-
toja ja tunnistautumispalveluita, jotka palveluekosysteemissä on määritelty.

Esimerkiksi Tulorekisteri-palvelua käyttävien yritysten on tunnistauduttava tunnistuspal-
velua käyttäen saadakseen käyttöoikeuden Tulorekisterin rajapintaan. Kun osapuolet tun-
nistautuvat saman menetelmän avulla, se lisää palveluekosysteemin luotettavuutta. Infor-
maation eheyden kannalta on tärkeää, että palveluekosysteemiin kuuluvat osapuolet ovat
tunnistettuja ja luotettavia, sillä informaation alkuperästä ja semantiikasta on pystyttävä
varmistumaan, jotta informaatiota voi käyttää.

Palveluekosysteemissä on tarve yhteiselle ontologialle, joka on määritelty yksiselitteises-
ti sekä rajoitteille, joiden sisällä palveluekosysteemissä toimivien yritysten on pysyttävä
(Camarinha-Matos ja Afsarmanesh, 2007). Palveluekosysteemissä käytettävästä informaa-
tiosta määritellään metatietoa, eli tietoa tiedosta (Baca, 2016). Metatieto tässä tapauk-
sessa tarkoittaa tietoa, jonka avulla käsiteltävää informaatiota voi ymmärtää ja käyttää
oikein. Palveluekosysteemin arkkitehtuurissa on määritelty metatiedolle oma sijaintinsa.
Metatieto sisältää tietoa informaation semanttisesta määritelmästä, luokitteluista tai on-
tologioista. Metatieto myös tietoa informaatioelementtien välisistä suhteista, esimerkiksi
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miten tietty yksittäinen asia liittyy suurempaan aineistoon. Metatieto voi olla myös ra-
kenteellista tietoa tai määritellä informaatiolle erilaisia rajoituksia.

Esimerkiksi yrityksen tuottamia elintarvikkeiden laatua voidaan monitoroida metatiedon
avulla. Elintarvikkeen painolle voidaan asettaa tietyt raja-arvot, joiden sisällä pysyes-
sä tuote on myyntikelpoinen. Elintarvikkeen kulkiessa linjastolla se punnitaan ja mikäli
tuotteessa havaitaan poikkeama, se hylätään ja se ei päädy myyntiin. Datamääritelmien
monitoroinnista on hyötyä yritykselle, sillä sen avulla yritys pystyy seuraamaan tuotteiden
laatua ja varmistamaan, ettei asiakkaille päädy virheellisiä tuotteita.

Mallien ja metatiedon avulla palveluekosysteemissä kaikki osapuolet pystyvät varmistu-
maan, että informaatio voidaan tulkita yksiselitteisenä ja eheänä. Yritykset käyttävät in-
formaatiota myös liiketoiminnan ja yrityksen sisäisten päätöksen tukena, joten on erityisen
tärkeää, että informaatio on virheetöntä ja pystytään tulkitsemaan oikein.

Informaation jakamisesta palveluekosysteemiin kuuluvien osapuolten kesken on paljon
hyötyä, mitä enemmän relevanttia tietoa on saatavilla, sitä turvallisempia ja tehokkaam-
pia ratkaisuja yrityksen liiketoimintaprosessien toteuttamisessa tietoon pohjautuen voi-
daan tehdä.

Esimerkiksi Kelasta haettavien etuuksien yhteydessä tarkistetaan asiakkaiden tulotieto-
ja. Aiemmin henkilö lähetti tiedon tuloistaan esimerkiksi palkkakuitin kopiona Kelalle.
Etuuden käsittelijä tarkisti tulotiedon ja kirjasi sen ylös. Palkkakuitin etsimiseen ja toi-
mittamiseen Kelaan saattoi kulua useampia vuorokausia. Tämä manuaalinen prosessi on
korvattu Tulojärjestelmällä. Työnantaja voi nyt suoraan Tulorekisteriin integroidulla pal-
kanhallintajärjestelmällä ilmoittaa henkilön tiedot ja näin ollen henkilön ei tarvitse enää
itse toimittaa tulotietojaan etuuden saamista varten. Palvelu helpottaa, nopeuttaa ja li-
sää asioimisen luotettavuutta, sillä tieto tulee suoraan työnantajalta. Palveluekosysteemin
mallien avulla prosessi on automatisoitavissa ja informaation siirto onnistuu Tulorekisterin
määrittelemien rajapintojen avulla eheästi ja vaivattomasti.

Palveluekosysteemiin kuuluvat yritykset tuottavat informaatiota palveluekosysteemin aset-
tamien eheysehtojen mukaisesti. Palveluekosysteemi vastaanottaa ainoastaan oikeellista
informaatiota. Tarkistuksia tiedon oikeellisuudesta tehdään informaatiota luotaessa, lähet-
täessä ja myös sitä vastaanottaessa. Informaation toimittajat saavat määritelmät ja mallit
informaation sisällöstä ja rakenteesta, sekä käytettävät standardit informaation siirtoon
palveluekosysteemin mallivarastoista.

Esimerkiksi Tulorekisterin tapauksessa mallit ovat Tulorekisterin ylläpitämiä ja niitä pää-
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see käyttämään Tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta ja niihin liittyvä dokumentaatio
on luettavissa Tulorekisterin internetsivuilla (Verohallinto, 2020d). Lisäksi palveluekosys-
teemiin on rakennettu tarkistuksia, joiden avulla saapuva informaatio pystytään validoi-
maan. Virheellisesti lähetetystä informaatiosta ilmoitetaan lähettävälle osapuolelle, eikä
virheellistä informaatiota hyväksytä palveluekosysteemin tietokantoihin.

Jos informaatio jossain vaiheessa prosessia ymmärretään tai käsitellään väärin, se voi kor-
ruptoitua ja lopputulos voi johtaa liiketoiminnan kannalta massiivisiin tappioihin. Pal-
veluekosysteemissä informaatio kulkee valvotusti ja sovitusti ja näin ollen informaation
korruptoitumiselta voidaan välttyä. Palveluekosysteemi hallinnoi, ohjaa ja monitoroi sen
sisällä tapahtuvia yhteisiä tapahtumia (Ruokolainen et al., 2011). Hallinnointi pitää huol-
ta siitä, että palveluekosysteemiin kuuluvien osapuolten käsitys yhteisistä tavoitteista ja
käytetyistä malleista on sama. Hallinnointi huolehtii myös palveluekosysteemin maineesta.
Hallinnoinnin tavoitteena on myös varmistua informaation säilymisestä eheänä ja löytää
parhaat ratkaisut käytettäviin malleihin. Seuraavassa luvussa käydään läpi erilaisia tapo-
ja, joilla pyritään varmistamaan informaation eheyden säilyminen palveluekosysteemissä.

3.2 Palveluekosysteemin arkkitehtuuri

Palveluekosysteemin perusperiaatteena on tehdä palveluista ja informaatiosta yhdenmu-
kaista, helposti jaettavaa ja uudelleenkäytettävää (Papazoglou et al., 2007). Palvelueko-
systeemi pyrkii myös alentamaan palvelujen tuottamisen kustannuksia mahdollistamalla
palvelujen kokoamisen (service composition) nopeasti ja tehokkaasti. Hyvin suunniteltu
arkkitehtuuri mahdollistaa hyvin toimivan palveluekosysteemin rakentamisen. Palvelue-
kosysteemin arkkitehtuuri on korkean tason kuvaus palveluekosysteemistä. Arkkitehtuuri
kuvaa korkealla tasolla kaikki palveluekosysteemiin kuuluvat komponentit, joita ovat esi-
merkiksi palvelut ja yritykset, sekä näiden komponenttien väliset suhteet.

Palveluekosysteemin taustalla vaikuttaa palveluorientoitunut arkkitehtuurimalli (service
oriented architecture, SOA). Palveluorientoituneen arkkitehtuurin tarkoituksena on tarjo-
ta löyhästi sidottuja palveluita, joita voidaan uudelleenkäyttää tehokkaasti ja vähin kus-
tannuksin(Papazoglou et al., 2007). Palveluorientoitunut arkkitehtuuri on looginen tapa
suunnitella ympäristö, joka tuottaa palveluita rajapintojen kautta joko muille sovelluksille
tai jaetuille palveluille (Papazoglou et al., 2007). Hyvin rakennetun ja standardeihin pe-
rustuvan palveluorientoituneen arkkitehtuurin avulla yritys saa joustavan infrastruktuurin
ja prosessointiympäristön, joka mahdollistaa, että palvelut ovat itsenäisiä ja uudelleenkäy-
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Kuva 3.2: Palveluorientoituneen arkkitehtuurin kerrokset

tettäviä (Papazoglou et al., 2007). Lisäksi sovittuja standarderja käyttäen pystytään var-
mistumaan yritysten välisen tiedonsiirron onnistumisesta eheästi sekä siitä, että jaettu
informaatio tulee tulkituksi yksiselitteisesti kaikkien osapuolten kesken. Palveluorientoi-
tunut arkkitehtuuri tarjoaa joustavia sekä yhteentoimivia mekanismeja, joiden avulla pal-
veluita voidaan integroida dynaamisesti alustoista riippumatta (Jardim-Goncalves et al.,
2006).

Palveluorientoitunut arkkitehtuuri jaetaan useisiin eri kerroksiin. Kuvassa 3.2 on kuvattu-
na kolmeen tasoon jaettu palveluorientoitunut arkkitehtuuri. Palveluorientoitunut arkki-
tehtuuri pyrkii erottelemaan palveluihin liittyvät asiat omiksi kokonaisuuksiksiin. Se myös
tarjoaa infrastruktuurin, joka sitoo yhteen järjestelmät ja komponentit (Papazoglou et al.,
2007). Seuraavissa aliluvuissa käymme läpi kuvan 3.2 arkkitehtuurin kerrosten tarjoamat
kontrollipalvelut informaatiovirroille.
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3.2.1 Arkkitehtuurin perustukset

Alin taso kuvassa 3.2 kuvaa palveluiden perustuksia eli infrastruktuuria. Infrastruktuuri
sisältää välineet määritelmään, mitä palvelu sisältää, miten se voidaan ottaa käyttöön eli
integroida eri ympäristöissä, sekä yleistä tietoa palvelun julkaisemisesta ja siitä mistä se
voidaan löytää. Infrastruktuuri antaa mahdollisuuden määritellä palvelun yhdisteltävyyttä
ja minne ja mitä reittejä palvelua voidaan jakaa. Palveluväylä mahdollistaa eri alustoilta
ja erilaisilla teknologioilla rakennettujen palvelujen yhteistyön(Papazoglou et al., 2007).

Palveluväylä mahdollistaa palveluorientoituneen arkkitehtuurin käytön. Palveluväylä sisäl-
tää kokoelman työkaluja, malleja, standardeja, joiden avulla palvelut saadaan muokattua
ymmärrettävään muotoon paveluväylän käyttäjille. Esimerkiksi informaation siirtämisessä
voidaan käyttää konverttereita, jotka muuntavat saapuvan tiedon sisällön vastaanottajal-
le ymmärrettävään muotoon. Palveluväylä on väliohjelmistokehys, joka tukee tiedonsiirto-
protokollien konversiota ja sanomien käsittelyä useiden eri palvelujen välillä (Robin Singh
Bhadoria et al., 2018). Palveluväylään saapuvat sanomat ovat standardoiduissa muodoissa
ja palveluväylän tehtävä on konvertoida ja välittää sanoma eteenpäin. Jotta palveluväy-
lä toimisi kaikissa halutuissa tilanteissa, se täytyy olla hyvin määritelty. Perustuksissa
varmistetaan myös palveluekosysteemiin kuuluvien yritysten luotettavuutta esimerkiksi
vaatimalla tunnistautumista ennen palvelun käyttöä.

Esimerkiksi Tulorekisterissä on määritelty tekninen rajapinta, joka sisältää välineitä sii-
hen, kuka rajapintaa saa käyttää ja siihen, että aineisto siirtyy paikasta toiseen muuttu-
mattomana. Tulorekisteri määrittelee kaksi tapaa, joilla teknistä rajapintaa kutsuva os-
apuoli voi tunnistautua ja ne ovat sertifikaatti tai sertifikaattiin liittyvä PKI-avainpari
(Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020a). Sertifikaattia varten yrityksen on hankittava
Tulorekisterin varmennepalvelun julkaisema varmenne. Varmenteen avulla Tulorekisteri
pystyy tunnistamaan yrityksen, joka palvelua käyttää (Verohallinto, Tulorekisteriyksik-
kö, 2020e). Tulorekisteri on määritellyt palveluekosysteemille tyypilliseen tapaan mallin
varmenteen hakuprosessia varten, jokaisen aineiston tuottajan tai käyttäjän on tehtävä
hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamista varten. On myös määritelty, että hake-
muksen saa tehdä vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Yrityksen nimen-
kirjoitusoikeudellisen henkilön tulee myös tilata varmenne Tulorekisteriltä. Lopulta, kun
yritys on tehnyt varmennetilauksen Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa ja ilmoit-
tanut yrityksen teknisen yhteyshenkilön, yritys voi noutaa varmenteen Varmennepalvelun
rajapinnasta (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020e). Tulorekisterin mallissa on määri-
telty myös hakemukselle ja varmenteelle voimassaoloajat. Palveluekosysteemissä osapuol-
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Kuva 3.3: Palveluväylä kontrolloi käyttöoikeuksia ja konvertoi informaation sopivaan muotoon

ten välinen luottamus on avainasemassa. Varmenteiden ja tunnistuspalvelujen käyttö lisää
luotettavuutta yritysten välillä ja koko palveluekosysteemissä.

Palveluväylä tarjoaa välineet joiden avulla informaatio saadaan välitettyä eteenpäin eheä-
nä, joten palveluväylässä on oltava myös keinoja ennakoida mahdollisia virhetilanteita.
Palveluväylän on pystyttävä vastaamaan kaikkien palveluekosysteemiin kuuluvien palve-
luiden tarpeeseen ja pystyttävä tarjoamaan yhtenäinen ja johdonmukainen pääsy kaikkiin
tarjolla oleviin palveluihin ja informaatioon. Informaation formaatti, palvelun käyttämä
järjestelmä tai muut ulkoiset seikat tulee pystyä huomioimaan ja palveluväylän sisältä-
millä työkaluilla on pystyttävä konvertoimaan kaikki siihen saapuva informaatio halut-
tuun muotoon. Jotta tiedonsiirron onnistuu virheettömästi myös semanttiselta kannalta,
on tiedon ja järjestelmien määritelmien oltava yhdenmukaista. Kuvassa 3.3 kuvataan, mi-
ten Palvelu 1 tuottaa informaatiota tietokantaan. Palveluväylän (enterprise service bus)
rajapinnassa tarkistetaan Palvelun 1 käyttöoikeudet kyseisen transaktion suorittamiseen.
Mikäli käyttöoikeudet informaation siirtämiseen ovat kunnossa, palveluväylän sisältämillä
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työkaluilla tehdään seuraavaksi tarkistuksia tiedoston muotoon sekä tietosisältöön. Mikäli
informaatio on määritysten mukaista, informaation siirto onnistuu ja mikäli informaatio
sisältää määritysten vastaista informaatiota, lähetys epäonnistuu.

Tulorekisteriin on mahdollista toimittaa aineistoja kolmella eri tavalla, sähköisen asioin-
tipalvelun kautta, teknisen rajapinnan kautta tai paperilomakkeella. Teknisen rajapinnan
kautta toimittaessa on myös kolme mahdollista väylää toimittaa informaatiota, SFTP-
rajapinta, viivästetty Web Service -rajapinta sekä reaaliaikaiset web service -rajapinnat.
Jokaiselle tavalle toimittaa aineistoja on määritelty omat rajoitteet ja ehdot, tarkastellaan
nyt lähemmin SFTP-rajapinnan kautta toimitettavien aineistojen toimittamista. SFTP-
kanavaa voi käyttää, jos yrityksellä on haettuna aiemmin mainittu varmenne Tulorekiste-
riltä sekä käyttäjätunnus SFTP-kanavalle. Käyttöoikeudesta on sovittava erikseen Tulore-
kisteriviranomaisen kanssa ja se on palvelukohtainen. SFTP (SSH File Transfer Protocol)
-kanavaa käytetään, kun toimitettavaa informaatiota on lukumäärällisesti paljon (Verohal-
linto, Tulorekisteriyksikkö, 2020a). SFTP-kanavalle on määritelty tiedostomuodoksi XML
ja aineiston rakenne täytyy kuvata XSD-skeemoina (XML Schema Definition Language).
XML-muotoisten aineistojen käsittelyssä käytetään Tulorekisterissä XML Enveloped Sig-
nature -mekanismia, jonka avulla voidaan tehdä sähköinen allekirjoitus, joka on yleinen
W3C standardi (W3C, 2013). Sähköisellä allerkirjoituksella voidaan palveluekosysteemissä
varmistaa tiedon muuttumattomuus ja oikeellisuus. Mikäli sähköinen allekirjoitus ei sisäl-
lä Tulorekisterin määrittelemää tietosisältöä, hylkääntyy aineiston lähetys ja allekirjoitus
epäonnistuu.

Tulorekisteri on määritellyt XML-tiedoston sisällön siten, että yksi tiedosto saa sisältää
vain yhden XML-sanoman, joka on määritellyn skeeman mukaisessa muodossa (Verohal-
linto, Tulorekisteriyksikkö, 2020a). Skeemojen tarkat sisältökuvaukset löytyvät Verohallin-
non internet-sivuilta ja jokaisen palveluekosysteemiin kuuluvan yrityksen on toimitettava
täsmälleen niiden mukaista informaatiota Tulorekisteriin. Esimerkiksi palkkatietoilmoi-
tuksen skeeman kuvauksessa annetaan kuvaus aineiston yleisrakenteesta ja miten allekir-
joitus yhdistetään aineistoon tarkistettavaksi osaksi. Kuvassa 3.4 on näkyvissä toimitetta-
van palkkatietoilmoituksen aineistorakenne. Aineiston loppuun kuuluu olennaisena osana
allekirjoitus. Mikäli aineiston rakenne poikkeaa odotetusta rakenteesta, aineistoa ei saada
toimitettua onnistuneesti Tulorekisteriin. Rakenteen tarkistaminen lisää myös informaa-
tion luotettavuutta, sillä kaikki Tulorekisteriin saapuva informaatio on samojen määritel-
mien mukaista.
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Kuva 3.4: Aineiston tiedot (DeliveryData) (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020c)

3.2.2 Palveluiden yhdisteltävyys

Keskimmäinen taso kuvassa 3.2 kuvaa palveluiden yhdistämiseen liittyvää arkkitehtuu-
ria. Tämä taso sisältää tiedon, miten useampia palveluita voidaan yhdistellä ja luoda
niistä yksi yhdistetty palvelu (Papazoglou et al., 2007). Palveluiden yhdistäminen edel-
lyttää edellyttää infrastruktuurin olevan kunnossa, kuten edellä kuvailtiin. Tällä tasolla
orkestraation ja koreografian tärkeys ja niiden yhdessä toimiminen korostuu.

Orkestraatiot ja koreografiat kuuluuvat osana palveluekosysteemiin ja niiden avulla mää-
ritellään ja kuvataan palveluekosysteemiin liittyvien liitetoimintaprosessien vastuunjakoa.
Orkestraatiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa, miten palvelut vuorovaikuttavat keske-
nään, mitä sääntöjä, velvollisuuksia ja käytäntöjä vuorovaikutuksessa noudatetaan. Orkes-
teraatioissa yksi osapuoli on aina kontrollissa liiketoimintaprosessien vuorovaikutuksessa
(Papazoglou et al., 2007). Orkestraatioissa jollakin osajoukolla on keskitetty vastuu liike-
toimintaprosesseista. Koreografioissa sen sijaan määrittellään sanomien vaihtoon ja vuo-
rovaikutukseen liittyviä sääntöjä sekä sopimuksia useiden liiketoimintaprosessien välillä
(Papazoglou et al., 2007). Koreografioissa vastuu liiketoimintaprosesseista on hajautettu
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kaikkien osapuolten välille.

Kun tarve jollekin liiketoimintaprosessille syntyy, palveluekosysteemi luo siihen tarvitta-
van koreografian keräämällä yhteen liiketoimintaprosessissa tarvittavat toiminnot (Ruo-
kolainen et al., 2011). Jokainen liiketoimintaprosessi luo elinkaarensa aikana tarvittavat
artefaktit, jotka sisältävät liiketoimintaprosessin oleelliset tiedot ja semantiikan. Artefak-
tien avulla jokainen palveluekosysteemiin kuuluva osapuoli osaa toimia yhteensopivasti
kyseisen liiketoimintaprosessin jäsenenä ja suorittaa liiketoimintaprosessissa tarvittavat
toimenpiteet oikein. Artefakteihin voi kuulua esimerkiksi palvelukuvauksia, yhteistyösopi-
muksia yritysten välillä tai liiketoimintaverkkomalleja (Ruokolainen et al., 2011).

Tulorekisterin tapauksessa Verohallinto vastaa palvelun orkestraatiosta. Tulorekisteri on
Verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta ja sitä saa käyttää ainoastaan tulorekis-
terilain perusteella oikeuden omaavat organisaatiot ja viranomaiset. Vuonna 2020 Tulo-
rekisterin käyttäjiä olivat mm. Kela, Työeläkelaitokset, Työllisyysrahasto ja Verohallinto
(Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020d). Esimerkiksi Kela hakee Tulorekisteristä asiak-
kaidensa tulotietoja, joiden perusteella hakemusten käsittely nopeutuu. Kelan käytössä on
Tulorekisterin tekninen rajapinta ja sähköinen asiointipalvelu. Kelan on haettava Tulore-
kisteriltä varmennetta, jonka avulla Kela voi tunnistatutua Tulorekisterin varmennepalve-
lussa. Tiedon käyttäjän tapauksessa varmenne on voimassa kaksi vuotta ja se myönnetään
suoraan yritykselle (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020d). Vuonna 2021 myös etuu-
det ovat siirtymässä Tulorekisterin piiriin ja tämä tarkoittaa esimerkiksi, että Kela tulee
ilmoitamaan tiedot maksetuista etuuksista Tulorekisteriin. Palveluekosysteemissä uusien
palvelujen käyttöönotto on helppoa, sillä esimerkiksi Kelan ja Tulorekisterin tapauksessa,
tekninen rajapinta ja infrastruktuuri on jo käytössä.

Tulorekisteri ottaa vastaan informaatiota yrityksiltä. Tulorekisterin infrastruktuuri vali-
doi, että informaatio on oikeellista. Kuvan 3.2 keskimmäisellä tasolla tapahtuu myös in-
formaation yhdistämistä. Esimerkiksi Tulorekisterissä tiedon käyttäjäyritykset, kuten Ke-
la voivat tilata Tulorekisteristä raportteja. Raporteille poimitaan informaatiota, jota on
muokattu raportin laskentasääntöjen mukaisesti. Vuonna 2021 Tulorekisteriin toimitetaan
myös tiedot maksetuista etuuksista. Jatkossa tilattaviin raportteihin voidaan yhdistää siis
tietoa palkkatuloista ja etuuksista raporttien määritelmien mukaisesti.
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3.2.3 Monitorointi ja hallinnointi

Ylimmäinen taso kuvassa 3.2 on vastuussa palvelujen hallinnoimisesta ja monitoroimises-
ta. Palveluekosysteemissä seurataan palveluiden toimintaa ja suorituksesta kerätään infor-
maatiota, jotta palveluekosysteemissä voidaan varmistua palvelun toimivuudesta. Palve-
luiden hallinnoinnin tarkoituksena on varmistaa, että palvelun asennuksesta, konfiguroin-
nista ja suorituksesta saadaan kerättyä informaatiota (Papazoglou et al., 2007). Palvelun
hallinnointi kerää suoritusaikaista informaatiota palvelun kaikista osa-alueista. Palvelun
monitorointi analysoi palveluista ja liiketoimintaprosesseista kerättyä informaatiota (Pa-
pazoglou et al., 2007). Myös informaation ja viestien sisällön oikeellisuutta sekä muita
määriteltyjä rajoitteita monitoroidaan. Monitoroinnin avulla yritys saa tiedon, mikäli lii-
ketoimintaprosesseissa tai palveluissa ei noudateta yrityksen määrityksiä tai rajoituksia.

Palvelun monitoroinnilla voidaan seurata esimerkiksi palvelun suorituksessa tapahtuvia ta-
pahtumia järjestelmätasolla. Suorituksesta kirjoitetaan logia ja sitä seuraamalla voidaan
löytää palvelun suorituksessa tapahtuneen virheen ajankohta. Logista voidaan löytää pal-
velussa tapahtuneeseen virheeseen johtanut syy ja sen korjaaminen onnistuu, kun vika on
tiedossa.

Tulorekisterissä varmistetaan aineiston siirtyminen oikein hallinnoimalla ja monitoroimal-
la palvelua. SFTP-kanavan kautta toimitettavia aineistoja varten Tulorekisteriin peruste-
taan In- ja Out-hakemistot. Yritys toimittaa aineiston aina Tulorekisterin In-hakemistoon
"tmp-tiedostopäätteisenä. Kun tiedoston lataus on suoritettu onnistuneesti, yritys vaih-
taa tiedoston päätteeksi "xml". Tällä tavalla voidaan varmistua, että tiedosto on siirtynyt
Tulorekisteriin kokonaan, eikä aineisto ole korruptoitunut siirron aikana. Aineistoa lähet-
tävä yritys voi varmistua lähetetyn aineiston oikeellisuudesta Tulorekisterin muodostaman
palautetiedoston avulla. Kuvassa 6 (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020a) on kuvat-
tuna sekvenssikaavio SFTP-kanavan viestintämallista. Ylemmässä osassa yritys toimittaa
Tulorekisteriin tmp-tiedostopäätteisen tiedoston ja nimeää sen xml-päätteiseksi. Tämän
jälkeen yritys odottaa tietyn käsittelyajan, jonka jälkeen hakee Tulorekisterin muodosta-
man palautetiedoston Out-hakemistosta. Palautetiedosto sisältää informaatiota aineiston
sisältämistä niin virheettömistä kuin virheellisistäkin tiedoista. Lisäksi palautetiedostossa
on lueteltuna kaikki aineiston käsittelyssä mahdollisesti esiintyneet virheet. Palautetiedos-
ton avulla yrityksen on helppo korjata aineistoa oikeaan muotoon ja toimittaa lopulta oi-
kelliseksi korjattu aineisto. Palautetiedosto siis toimii palveluekosysteemin monitoroinnin
ja hallinnoinnin työkaluna, jonka avulla on kerätty talteen palvelun suorituksen aikaista
lokitietoa.
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Kuva 3.5: STFP-kanavan viestintämallin sekvenssikaavio (Verohallinto, Tulorekisteriyksikkö, 2020a)



4 Informaatiovuon hallinta

Yhteentoimivat yritykset tarvitsevat informaatiovuon hallintaan välineitä, jotta informaa-
tio kulkee yrityksestä toiseen eheänä. Palveluekosysteemissä on määriteltynä standardit
informaatiovuolle. Informaatiovuo tässä tapauksessa tarkoittaa informaation koko elin-
kaarta palveluekosysteemissä informaation keräämisestä aina informaation julkaisuun tai
käyttöön asti. Palveluekosysteemissä voidaan luoda esimerkiksi liiketoimintaprosessimalli,
miten informaatio tulee kerätä tai tiedosto siirtää, sekä informaatiomalleja, jotka sisäl-
tävät esimerkiksi informaation semanttisen kuvauksen, tietotyyppejä tai kuvauksen infro-
maation välisistä suhteista.

Informaationvaihto eri organisaatioiden välillä on koko ajan kasvussa. Informaatiota vaih-
detaan sähköisesti monin eri tavoin. Informaation on kuljettava yrityksestä A yritykseen
B muuttumattomana, jotta informaatiota voidaan hyödyntää. Lisäksi molempien yritys-
ten on ymmärrettävä informaation sisältö täsmälleen samalla tavalla, jotta informaatiosta
saa hyödynnettyä oikeita asioita. Tätä kutsutaan semanttiseksi yhteentoimivuudeksi. Yri-
tysten yhteentoimivuus on rakennettava siten, että palveluekosysteemin tarjoamia malle-
ja, määrityksiä ja standardeja hyödynnetään heti yritysverkoston perustamisesta lähtien.
Yhteentoimivuuden määrittely mahdollistaa myös informaatiovirtojen hallinnoinnin, sillä
informaatio kulkee ennalta määritellyin tavoin.

Palveluekosysteemissä informaatiolle määritellään myös metatietoa. Ontololgiat ovat me-
tatietoa, joiden avulla yritykset voivat määritellä informaation sisällön, semantiikan sekä
muuta informaatiota määrittelevää tietoa. Ontologioiden avulla yritysten on mahdollis-
ta monitoroida eheysehtojen toteutumista sekä ne tukevat yritysten välistä informaation
siirtämistä. Informaation käyttötarkoitus voi muuttua sen saapuessa uuden yrityksen hal-
tuun, siitä voidaan esimerkiksi laskea uusia yrityksen tarvitsemia tuloksia. Tällöin infor-
maatiolle tehdään uusia määritelmiä, jotka vastaavat informaatiota muokanneen yrityksen
tarpeita.
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4.1 Liiketoimintaprosessin hallinta palveluekosystee-
missä

Liiketoimintaprosessi sisältää sarjan tapahtumia, joiden avulla yritys pyrkii tuottamaan
arvoa. Sen lisäksi liiketoimintaprosessi sisältää sääntöjä, joilla liiketoimintaprosessin edis-
tymistä voi hallinnoida (Santos França et al., 2015). Liiketoimintaprosessin hallinnoimi-
nen (Business Process Management BPM) tarkoittaa erilaisten metodien, tekniikoiden ja
ohjelmistojen käyttämistä apuna liiketoimintaprosessin suunnittelussa ja kontrolloinnissa,
sekä operatiivisten prosessien analysointia(van der Aalst, W. M. P. et al., 2003). Operatii-
viset prosessit voivat sisältää kaikenlaista informaatiota ihmisten, yritysten tai sovellusten
tominnasta tai ne voivat myös dokumentteja tai mitä tahansa muuta informaatiota (van
der Aalst, W. M. P. et al., 2003). Liiketoimintaprosessit voivat olla yrityksen sisäisiä tai
sitten monen yrityksen välisiä liiketoimintaprosesseja. Liiketoimintaprosessia, jossa liike-
toimintaprosessin osapuolet saavat arvo informaatiosta kutsutaan tietoperäiseksi liiketoi-
mintaprosessiksi (Knowledge intensive business process) (Richter-von Hagen et al., 2005).
Esimerkiksi Tulorekisterin käyttäjäyritykset saavat arvoa informaatiosta.

Palveluekosysteemissä liiketoimintaprosessilla on elinkaari, se alkaa kun palveluekosystee-
missä löydetään kyseistä liiketoimintaprosessia tarvitseva uusi liiketoimintamahdollisuus
ja päättyy, kun kyseisestä toiminnasta ei enää saada hyötyä. Liiketoimintaprosessin elin-
kaari palveluekosysteemissä on dynaaminen ja sen päättymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi
toinen liiketoimintaprosessi, josta se voi olla riippuvainen.

Esimerkkinä yritys A, joka maksaa työntekijälleen palkkaa. Yrityksen velvollisuus on toi-
mittaa palkkatiedot Verohallinnolle. Yrityksen A palkanlaskija käyttää palkanhallintajär-
jestelmää palkan laskemiseen ja maksamiseen, sekä samalla tulotietojen ilmoittamiseen
Tulorekisteri-palveluun. Yrityksen A palkanhallintajärjestelmä on integroitu tekemään il-
moitus Tulorekisteri-palveluun yrityksen A työntekijän toimesta. Kuvan 4.1 liiketoiminta-
prosessi alkaa työntekijän palkanmaksusta, jonka palkanlaskija tekee, päättyen palkkatie-
don päätymiseen Tulorekisteriin.

Liiketoimintaprosessi voi sisältää niin ihmisen kuin koneen suorittamia tapahtumia. Lii-
ketoimintaprosessi voidaan määritellä monimutkaisuuden ja rakenteen mukaisesti (Santos
França et al., 2015). Hagenin mukaan liiketoimintaprosessi voidaan luokitella rakenteel-
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Kuva 4.1: Palkan maksutietojen siirtyminen Tulorekisteriin. Liiketoimintaprosessin kuvaus.

liseksi (structured), puoli-rakenteelliseksi (semistructured) tai epämuodolliseksi (unstruc-
tured) (Richter-von Hagen et al., 2005). Kuvassa 4.1 on kuvattuna rakenteellinen liike-
toimintaprosessi, siinä siis kaikki tulevat tapahtumat on määritelty. Puoli-rakenteellisessa
liiketoimintaprosessissa vain osa tapahtumista on määritelty. Epämuodollinen liiketoimin-
taprosessi on täysin ennalta-arvaamaton (Richter-von Hagen et al., 2005).

Liiketoimintaprosessien on oltava yksiselitteisesti ymmärrettäviä niin yrityksen sisäisessä
käytössä, kuin liiketoimintaprosessin jakavien yritystenkin kanssa. Liiketoimintaprosessi
voidaan kuvata liiketoimintaprosessimallin avulla (Santos França et al., 2015). Liiketoi-
mintaprosessimalli toimii tärkeänä väylänä liiketoimintapuolen sekä informaatioteknolo-
gian välillä palvellen jopa ohjelmistokehityksen esiasteena (Santos França et al., 2015).
Liiketoimintaprosessimalleja voidaan kuvata erilaisin mallinnuskielin. Liiketoimintapro-
sessimallien kuvauksien pohjalta voidaan luoda liiketoimintaprosessille ontologia (Santos
França et al., 2015).

Mikäli liiketoimintaprosessi ei ole rakenteellinen eli kaikki sen tapahtumat eivät ole ennal-
ta määriteltyjä, liiketoimintaprosessiin liittyvä ontologian sisältämät määritykset voivat
muuttua liiketoimintaprosessin eri vaiheissa vaiheen vaatimalla tavalla.



37

4.2 Ontologiat data-objekteille

Informaatiota käsitellessä semantiikan on oltava yksiselitteinen ja selvä kaikille informaa-
tiota käyttäville osapuolille. Palveluekosysteemissä informaation määrittelemisen tärkeys
korostuu, sillä useat eri tahot käyttävät samaa informaatiota. Väärinymmärrettynä infor-
maatio voi johtaa huonoihin päätöksiin ja virheisiin, sillä informaatiota käytetään johta-
misen työvälineenä sekä päätöksenteon tukena.

Informaatio määritellään palveluekosysteemissä tarkasti käyttäen apuna erilaisia metatie-
toja ja malleja informaatiosta. Metatieto avulla käsiteltävää informaatiota voi ymmärtää
ja käyttää oikein. Määrittelemisen apuna käytetään ontologioita. Ontologia on eksplisiit-
tinen ja formaali malli jaetuista käsitteistä (Uschold ja Grüninger, 1996). Se kuvaa yksi-
selitteisesti käsitteitä siten, että ne ovat ymmärrettäviä tietokoneen lisäksi myös ihmiselle
(Santos França et al., 2015).

Ontologian tavoitteena on siis jakaa ymmärrystä ihmisten ja järjestelmien välillä siten,
että kaikki ymmärtävät informaation samalla tavalla. Ontologiaa voisi kuvailla laajen-
netuksi sanakirjaksi. Se sisältää termejä, joiden merkitys on määritelty yksiselitteisesti.
Lisäksi ontologia voi sisältää tietoa termien välisistä suhteista ja termien erityispiirteis-
tä, kuten tietotyypistä tai merkkijonon pituudesta. Ontologian avulla palveluekosysteemi
voi määritellä informaatiolle standardit, jonka mukaista informaatiota palveluekosysteemi
tuottaa ja ottaa vastaan.

Kun informaatio on määritelty riittävän tarkalla tasolla, informaation jakaminen ja uudel-
leenkäyttäminen on mahdollista palveluekosysteemissä. Käytän esimerkkinä ontologioista
Verohallinnon Ilmoitin.fi -palvelua. Ilmoitin.fi palvelussa voi lähettää Verohallinnolle ja
Kelaan hakemuksia ja ilmoituksia (Verohallinto, 2020a). Ilmoitin.fi palvelussa Verohal-
linnolle voi toimittaa useita ilmoitustyyppejä ja niistä kaikista on luotu tarkat tietueku-
vaukset. Ilmoitin.fi palvelu sisältää laajasti erilaisia kuvauksia niin tietuekuvauksista kuin
yleisemmällä tasollakin. Esimerkiksi Ilmoitin.fi on määritellyt yleisesti käytetyt termit,
joista osittainen esimerkki kuvassa 4.2 (Verohallinto, 2020c). Käytettyjen termien selityk-
set antavat yksiselitteisen määritelmän termien sisällöstä.

Tiedolle voidaan määritellä termin merkityksen lisäksi paljon muutakin tietoa. Esimerkki-
nä kuvan 4.2 termien määritelmiin voisi lisätä lisäkentäksi lisähuomio-kentän. Lisähuomio-
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Kuva 4.2: Käytetyt termit (Verohallinto, 2020c)

kenttä voisi sisältää esimerkiksi Aineisto-termin toisen merkityksen jossakin tietyssä ta-
pauksessa.

Ilmoitin.fi-palvelun rakenteellista tietoa kuvataan usealla tasolla dokumentaatiossa. Ilmoi-
tin.fi-palveluun voi lähettää tietoja teksti-tiedostona tai XML-muodossa. Ilmoitin.fi palve-
lussa tietuekuvaukset on määritelty täsmällisesti. Lähetettävän aineiston tietuekuvauksen
rakenteen on oltava määritelmän mukainen, jotta Ilmoitin.fi-palvelu hyväksyy tiedoston
oikeellisena. Virheellistä aineistoa Verohallinto ei ota vastaan. Tietuekuvauksen raken-
teessa on määritelty, miten tieto ja tiedon tunnukset on esitettävä aineistossa. Sähköisen
ilmoittamisen yleiskuvaus (Verohallinto, 2020c) määrittelee aineistojen rakenteelliset mää-
ritelmät. Aineistossa käytetään tunnus:tieto-järjestelmää. Se tarkoittaa, että kaikilla tie-
doilla on kolminumeroinen tunnus ja tunnuksen jälkeen tieto erotetaan siitä kaksoispisteen
avulla. Seuraava tunnus:tieto-pari on seuraavalla rivillä ja erotettu siis rivinvaihdolla. Lä-
hetettävän aineiston alusta löytyy aina tunnus "000"ja aineisto päättyy tunnukseen "999".
Joitakin aineistoja, kuten vuosi-ilmoituksia voidaan toimittaa kiinteämittaisina. Tällöin ai-
neiston tietoluettelosta löytyy Positio-sarake, jossa on määritelty tiedon sijainti ja pituus
kyseisessä aineistossa (Verohallinto, 2020c). Aineiston tietoluettelosta löytyy myös Muoto-
sarake. Muoto-tiedon avulla voidaan tehdä muototarkistuksia. Muoto-tieto ilmoittaa tie-
don laadun, onko kyseessä esimerkiksi numeerinen, aakkos- tai rahatieto. Muoto-tieto on
siis informaatiota luokittelevaa tietoa. Sähköisen ilmoittamisen yleiskuvauksessa määritel-
lään tiedoston maksimikoko, jota toimitettavan aineiston koko ei saa ylittää. Tietoluet-
telon rakenne sisältää toimitettavan aineiston sarakkeiden nimet ja sisällön merkityksen,
sekä vaihtoehdot, joita kyseiseen kenttään voi laittaa. Ilmoitin.fi-palveluun toimitettavissa
aineistoissa on kahdeksan saraketta, kuva 4.3 sisältää osan sarakkeiden selityksistä (Vero-
hallinto, 2020c).
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Kuva 4.3: Tietoluettelon rakenne (Verohallinto, 2020c)
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Ontologiat ovat tärkeä apuväline, jotta informaation eheyttä pystytään monitoroimaan ja
saamaan se siirtymään eheänä yritysten välillä. Ontologioiden avulla informaatiolle voi-
daan määritellä eheysehdot. Yhteinen ontologia tukee yritysten välistä kommunikointia
(Camarinha-Matos ja Afsarmanesh, 2007). Ontologioiden avulla yritykset ymmärtävät in-
formaation samalla tavalla ja pystyvät käyttämään informaatiota hyödykseen, sekä tuot-
tamaan itse oikeellista informaatiota palveluekosysteemiin.

Ilmoitin.fi-palvelun matalimman tason malli informaatiolle ovat tietuekuvaukset. Tietue-
kuvaukset sisältävät spesifistä tietoa aineiston sisällöstä, rakenteesta ja siihen tehtävis-
tä tarkistuksista. Tarkastellaan tarkemmin esimerkkinä vuosi-ilmoituksen tietuekuvauk-
sen tietoluetteloa. Vuosi-ilmoituksia tehdään henkilöasiakkaille maksetuista suorituksista
poislukien palkka- ja ansiotiedot (Verohallinto, 2020f). Kuvassa 4.4 on esimerkkirivejä tie-
toluettelon sisällöstä VSOSERIE-aineistosta. VSOSERIE-aineisto sisältää erittelytiedot
asiakkaalle maksetuista osingoista (Verohallinto, 2020g).

Kuvan 4.4 tietoluettelossa on aiemmin tässä luvussa kuvaillun määritelmän mukainen ra-
kenne. Osingonsaajan Y-tunnus/henkilötunnus kenttää määrittää useita eri tietoja. Tau-
lukossa (ylempänä) on selitetykset sarakkeiden arvoille. Kuvasta 4.6 löytyvät VSOSERIE-
aineistolle tehtävät tarkistukset, jotka tehdään tunnuskohtaisesti. Myös Tunnus-sarake
sisältöineen on määritelty tietuekuvauksen rakenteessa edellä kuvassa 4.3.

Edellä kuvattujen esimerkkien avulla voidaan huomata, että ontologiat auttavat ymmärtä-
mään informaatiota kerros kerrokselta. Mallien ja määritelmien avulla niin ihminen kuin
konekin pystyy ymmärtämään informaation merkityksen. Mallista voidaan tehdä meta-
malli, kuten esimerkissä VSOSERIE-aineiston metamallina on tietuekuvauksen rakenne.
Myös tietuekuvauksen rakenteesta voidaan tehdä metamalleja, tässä tapauksessa meta-
mallina on käytetyt termit, jotka löytyvät kuvasta 4.2.

Ilman informaation ontologioita informaatiovirtaa ei voi saada kulkemaan eheänä. Ilmoi-
tin.fi-palvelu tarjoaa aineiston oikeellisuuden tarkistukseen palvelun, jonka avulla voidaan
tarkistaa, onko aineisto muodollisesti oikeanlaista (Verohallinto, 2020b). Palveluekosys-
teemiin saapuvalle informaatiolle tehdään aina tarkistuksia, ja mikäli informaatio ei täytä
määrityksiä, sitä ei oteta vastaan.
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Kuva 4.4: Osittainen tietoluettelo VSOSERIE-aineistosta
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Kuva 4.5: Tarkistukset (Verohallinto, 2020g)



5 Yhteenveto

Nykyään valtaosa yrityksistä käyttää sähköisiä palveluita ja tuottaa itse informaatiota.
Informaation käyttäminen, tuottaminen ja jakaminen on hyvin keskeistä yrityksen liike-
toimintaprosesseissa. Tästä syystä informaation eheyden valvontaan ja varmistuksiin on
jokaisen yrityksen käytettävä riittävästi resursseja. Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri sisäl-
tää yrityksen käyttämät liiketoimintaprosessit, standardit ja komponentit, joita yritys voi
käyttää esimerkiksi yhteentoimivuuden rakentamiseen toisen yrityksen tai palveluekosys-
teemin kanssa.

Palveluekosysteemi antaa toimivan kehyksen, jonka sisällä on määritelty säännöt, sopi-
mukset ja mallit, joiden avulla yritykset voivat helposti tuottaa uudelleenkäytettävää in-
formaatiota. Jos yritykset tuottavat ja käyttävät informaatiota ilman malleja ja määri-
telmiä, informaation semantiikka voidaan ymmärtää väärin ja informaatiolla ei silloin ole
yrityksen toivomaa arvoa. Huonoimmassa tilanteessa väärin ymmärretty informaatio voi
johtaa liiketoiminnan kannalta tappiollisiin päätöksiin.

Informaation eheyden kannalta palveluekosysteemin arkkitehtuurin sisältämillä malleilla
on suuri merkitys, sillä hyvin rakennettu ympäristö ja yhteisesti sovitut säännöt vähentä-
vät virheiden mahdollisuuksia informaation liikkuessa. Palveluekosysteemin arkkitehtuu-
rin tarkoituksena on luoda palveluekosysteemille ympäristö, jonka sisään voidaan määri-
tellä säännöt ja prosessit, joiden avulla palveluita saa perustettua helpommin, nopeammin
ja edullisemmin, sekä laajentaa mahdollisuutta vastata uusiin tarpeisiin.

Palveluekosysteemiin kuuluvat yritykset käyttävät tunnistautumispalvelua ja näin ovat
luotettavia tahoja toisilleen. Informaation käsittelyssä ja jakamisessa luottamus tiedon
käyttäjiin ja tuottajiin on tärkeässä roolissa, sillä informaation lähteen on oltava tunnettu,
jotta informaatiota voi käyttää turvallisesti.

Palveluekosysteemissä määritellään myös palveluihin integroituminen ja informaation siir-
tymiseen littyvät määritelmät, joiden avulla informaation siirtyminen järjestelmästä toi-
seen onnistuu virheittä. Palveluekosysteemi myös monitoroi tiedon liikkumista ja raportoi
mahdollisista virheistä, virheellistä tai väärän muotoisesta informaatiosta tai korruptoitu-
neesta tiedostosta lähetetään tiedon lähettäjälle raportti, joka sisältää siirrossa tapahtu-
neet virheet. Informaatiolle tehdään tarkistuksia ja vain oikeellista informaatiota hyväk-
sytään sisään palveluekosysteemiin.
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Informaation eheydellä on suuri merkitys nykymaailmassa. Tulevaisuudessa tietomäärät
tulevat kasvamaan entisestään ja uusia informaation käsittelytapoja kehitetään. Infor-
maation tarkka määrittely tulee olemaan keskeisessä asemassa myös tulevaisuudessa, sillä
pohjatyön on oltava kunnossa, mikäli halutaan tuottaa sujuvia informaatiovirtoja.
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