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Euroopassa toimivien viranomaisten valvonta on kiristynyt viimeisen kymmenen 

vuoden aikana johtuen vuoden 2007 pankkikriisistä. Tämä on luonut painetta 

pankkialan toimijoille sekä riskien hallinnan, että tiedonkeruun näkökulmasta. 

Samanaikaisesti tietotekniikka ja tietojärjestelmät ovat kehittyneet suurin 

harppauksin samassa aikaikkunassa. Tämä kehitys mahdollistaa paremman tiedon 
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During the last ten or so years, the regulatory entities in Europe have increased 

their surveillance of European banks, especially since the 2007 banking crisis. 

This has created additional pressure for the banks in the areas of risk management 

and collection of data. Simultaneously general IT and data systems have 

developed leaps and bounds. This development enables improved data collection, 

analysis and management.  

 

In this research aforementioned topics are discussed. In addition, this research 

discusses how data models can be developed with a process. The objective of this 

research is to consider such process and develop a data model that answers to the 

demands of the regulatory entities. 

 

Research was conducted as a qualitative study and the research methods used 

were interviews and complete documents. The applied chapters of this research 

contain data from the work done and data gathered during the years 2017 and 

2018. 

 

As a result of this research, a data model was created which is the basis for the 

report specific to this research. The conclusion was that the data model developed 

should be further developed in terms of content in order to produce all the 

necessary reports. 
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1 Johdanto 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä tietojen mallintamisen käytäntöihin ja 

kehittää sekä esittää järkeviä konsepteja tietomallien rakentamiseen rahoitusalan 

riskienhallintaa ja viranomaisraportointia varten. Tutkimuksen tukijana on case-

yritys. Tutkimuksen lukemista voidaan suositella varsinkin tietojenkäsittelystä ja 

tietojen hallinnasta kiinnostuneille henkilöille. 

 

1.1  Työn tausta 

 

Lainaaminen korvausta vastaan, eli velka tai luotto, on ollut konsepti jo pitkän aikaa 

ja rahoitusalan yritykset ovatkin nauttineet sen tuomista hyödyistä antaumuksella 

jo kautta aikojen. Lainaamisen riskejä on hallittu eri tavoin vuosien saatossa, mutta 

nykyään lainan takeena on suurimmassa osasta tapauksia pantti tai vakuus. Näin 

pankki pystyy hallitsemaan riskejä, eli tilanteita, joissa vastapuoli on tullut 

maksukyvyttömäksi. Mutta jotta riskejä voidaan oikeasti pankin toimesta valvoa ja 

raportoida, tarvitaan valvonnan tueksi tietoa. Konsepti itsessään on yksinkertainen, 

mutta mikä siitä tekee monimutkaisen, on kuitenkin tiedon moninaisuus sekä 

nykyaikana myös kasvavassa määrin määrä, mitä varten tarvitaan tiedon 

mallintamista. 

”Datasta on tullut yhtä tärkeä tekijä tuotannon kannalta, kuin työvoima, pääoma ja 

maa-alue. Uudet arvon tuottajat eivät tarvitse nykyajan teknologia start-upeissa 

kuin vähän pääomaa ja toimitilaa. Molemmat voivat olla melkein ilmaisia, kun 

yritys kasvaa 1 % päivässä, missä tahansa mittaristossa. Mutta ilman lahjakkuutta, 

ja oikeanlaista dataa, tällainen kasvu on erittäin epätodennäköistä.” (Cavanillas, 

Curry & Wahlster, 2016) 

Koska datasta on tullut ja se tulee olemaan tärkeä osa ihmisten arkipäivää, on 

erittäin tärkeää mallintaa ja jalostaa dataa niin että sitä voidaan käyttää tehokkaasti. 
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Tiedon keräämisestä katoaa järki, mikäli sitä ei jalosteta jatkokäyttöön oikein. 

Huolimaton ja laiska mallintaminen voivat tehdä myös datasta käyttökelvotonta, 

tämän olen huomannut omassa työssäni muutamaankin otteeseen. Tietoa ei 

myöskään kannata kerätä ilman selviä syitä tai tarpeita. Joten kun tietoa lähdetään 

keräämään, on ensimmäinen kysymys aina ”Miksi?”. Palatakseni riskienhallintaan 

esitän muutaman esimerkin, joissa esimerkiksi oikeanlaisella tiedon keräämisellä 

oltaisiin voitu estää monien ihmisten henkilökohtaiset konkurssit. 

”Suomen rahoitusmarkkinat 1980-luvulla olivat tiukasti valvotut ja 

kehittymättömät. Rahoitus tapahtui vain pankkien kautta ja esimerkiksi 

arvopaperikauppa oli olematonta. Suomen Pankki valvoi ja hallinnoi korkoja. Korot 

pidettiin tähän aikaan suhteellisen matalina. Tuohon aikaan rahoitukselle oli kova 

kysyntä, mutta viranomaisen tiukkojen sääntelyjen takia rahoitusta oli vaikea 

saada.” (Taloustieto.fi, 2019) 

Tämän takia Suomen tilanne oli lamaantunut ja kilpailulle oli vähän sijaa. 

Markkinat pysyivät näin turvallisina ja hallittuina, mutta kasvua ei ollut 

nimeksikään. Esimerkiksi ulkomaisia osakkeita sai alkaa ostaa vasta 1980-luvun 

puolivälissä.  Yrityksille matalat korot tarkoittivat sitä, että inflaatio söisi pääomaa 

pikkuhiljaa. 1980-luvun loppupuolella pankit pyrkivät tarjoamaan parempia ja 

riskialttiimpia tuotteita. Pankit tekivät korkean riskin sijoituksia, missä sijoitetun 

pääoman määrä oli erittäin korkea osa pankin omaa pääomaa. Tähän aikaan 

Suomen Pankki myös päätti sopivasti vapauttaa rahoitusmarkkinoita, mikä johti 

siihen, että kansallinen velkaantuminen kasvoi uusiin sfääreihin. Kriisi kulminoitui 

vasta kun korot lähtivät nousuun, arvopaperimarkkinat kääntyivät ja velalliset 

tulivat maksukyvyttömiksi. 1991 vuonna tehty päätös markan devalvoinnista, eli 

valuutan arvon tarkoituksellinen heikentäminen, vaikutti myös varsinkin 

suomalaisiin pienyrittäjiin, jotka olivat ottaneet valuuttalainoja näinä vuosina. 

(Kuusterä & Tarkka, 2011)  

Kyseinen kriisi oli monien asioiden summa, mutta mikäli esimerkiksi viranomainen 

tai Suomen Pankki olisivat seuranneet tarkemmin rahoituslaitosten sijoitustoimia ja 
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velanantoa, oltaisiin kriisiä varmasti voitu lieventää. Rahoitusmarkkinoiden 

vapauttaminen tehtiin siis vaillinaisin tiedoin. 

2007-2008 luvun kansainvälisellä talouskriisillä ja Suomen talouskriisillä on monia 

samanlaisia tekijöitä, vaikka ne ovatkin mittakaavaltaan erilaisia. Kansainvälinen 

talouskriisi, kuten Suomen talouskriisikin, olivat monien asioiden summa, mutta 

tutkimuksen näkökulmasta tärkeimmät ovat: lainavaatimusten löyhentyminen, 

saalislainoitus (”predatory lending”), sääntelyn purkaminen ja pankkien 

läpinäkyvyyden puute riskien suhteen. 

Yhdysvaltain keskuspankki päätti 2000-2003 luvun välillä laskea korkoja, 

lieventääkseen aikaisempien kuplien (IT-kuplan) aiheuttamia vahinkoja. Tämä 

tarkoitti sitä, että kuluttajilla oli taas enemmän rahaa käytössään. Käytön kohteeksi 

tuli suurissa määrin asuntokauppa, jonka uskottiin olevan suhteellisen stabiili 

markkina. Kysyntää oli siis liikkeellä ja näin rahoituslaitosten välinen kilpailu 

koventui. Asiakkaille markkinoitiin asuntolainoja matalilla koroilla, mutta tuotteet 

olivatkin itseasiassa vaihtuvakorkoisia asuntolainoja, joissa korko muuttui 

korkotason mukaan. Kun korkotasot aikanaan nousivat, myös maksukyky näiden 

tuotteiden kohdalla heikkeni merkittävästi. Yllä mainitut asiat, sekä muun muassa 

vilpillinen toiminta velkakirjojen arvioinnissa, johti loppujen lopuksi globaaliin 

kriisiin, missä monet menettivät kaiken. Vuoden 2018 lopulla korkotasot ovat noin 

vuoden 2004 tasolla, joten niiden kehityksen seuraaminen voi olla hyvinkin 

mielenkiintoista. (Zaidi, 2019; Board of Governors of the Federal Reserve System, 

2019)   

Edellä mainitut kriisit osoittavat selvästi, että finanssialan valvojilla ei ole tarpeeksi 

tehokkaita aseita valvontaan ja tästä syystä valvontaa ja viranomaisraportointia on 

kiristetty sitten 2008 jälkeen. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki laukaisi 2011 

Anacredit (”Analytical credit datasets”) projektin, jonka tarkoituksena on aluksi 

kerätä yritysten luottoja ja niiden vakuuksia sopimustasolla. Tällä EKP pyrkii 

harmonisoimaan jäsenvaltioiden tiedonkeruuta. EKP perusteli projektia myös 

seuraavasti: ”Finanssikriisi osoitti, että summatason data ei yksinkertaisesti riitä 

ymmärtämään ja ennustamaan kehitystä, kun monet ekonomiset ja taloudelliset 
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mittarit ovat hajautuneet toimialan, sektorin, yrityksen koon ja maantieteellisen 

sijainnin mukaan.” Tarkoituksena EKP:lla on käyttää kerättävää dataan moniin 

tarkoituksiin, joista yksi on riskien hallinta. Perustelut antavat myös ymmärtää, että 

yritysten rakenteet ja lainajärjestelmät ovat viranomaiselle haastavia ymmärtää. 

Nykyisellä tiedonkeruulla ei siis saada selville tarpeeksi tarkkaan yritysten 

organisaatiorakenteita ja rahoituskuvioita. Myös case-yrityksen työnannoksi tuli 

tuottaa asiakkailleen viranomaiselle toimitettavaa tietoa. Case-yritys näki hyväksi 

ratkaisuksi tuottaa Anacredit-tietomallin kaltainen tietomalli käyttöönsä, tätä 

raportointia, sekä mahdollisesti muita raportointeja varten tulevaisuudessa. 

(European Central Bank, 2019a) 

 

1.2  Tavoitteet ja rajaus 

 

Case-yrityksessä on usein saatettu toteuttaa, varsinkin viranomaisraportoinnin 

puolella, erilaisia toteutuksia. Kuten eräs entinen kollegani sanoi, ”jokainen 

toteutus on tekijänsä näköinen”. Tämä tarkoittaa, että malli uusille toteutuksille 

puuttuu. Tämän työn tavoitteena on selvittää minkälainen malli tai prosessi voisi 

olla toimiva ja kuinka sen pohjalta voisi tehdä enemmän toisiltaan näyttäviä 

ratkaisuja. Koeponnistuksena toimii Anacredit-projekti, missä kerätään suhteellisen 

laaja-alaisesti materiaalia nykyisistä perusjärjestelmistä. Tutkimuksen tavoitteena 

on myös kuvata nykyinen tietomalli ja toivottavasti tämän työn käytännön osuutta 

voidaan käyttää hyödyksi jatkossa. Tämän lisäksi pohditaan jatkokehitys suuntia ja 

mietitään lopputuloksen hyviä ja huonoja puolia. Yhteen lauseeseen tiivistettynä 

työn tavoite on: ”Tutkimuksen tavoitteena on tehdä selvitystyö, kuinka rakentaa 

koko viranomaisraportoinnin kattava kehittyvä tietomalli, josta voidaan tarvittaessa 

muodostaa raportti kuin raportti” 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset: 

1. Mitkä ovat trendejä / hyviä käytänteitä tiedon mallintamisessa? 

2. Mitä käsitteitä rahoitusalan riskien valvonnassa tarvitaan? 
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3. Kuinka voidaan hyötyä yhtenäisestä tietomallista? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastataan kirjallisuuskatsauksessa tutkimalla 

olemassa olevaa kirjallisuutta, vertaamalla eri vaihtoehtoja ja sovittamalla niitä 

tutkimuksen tarpeeseen. Toiseen kysymykseen vastataan perehtymällä rahoitusalan 

liiketoimintaan ja pyritään selittämään selkokielellä tärkeät käsitteet, perustuen 

kirjallisuuteen ja case-yrityksen materiaaleihin. Jotta riskien valvonnan tarpeet 

voidaan ymmärtää, tutkitaan asiaa myös hieman viranomaisen näkökulmasta. 

Kolmanteen ja ehkä työn tärkeimpään kysymykseen vastataan omalla 

kirjallisuuden ja työkokemuksen tukemalla pohdinnalla. 

Käsitepuolella työn ulkopuolelle rajataan case-yrityksen asiakkaiden sellaiset 

tuotteet, joita ei raportoinnin alussa tarvitse raportoida. Tästä tarkempi selvitys 

kappaleessa 3. Tiedon mallinnuksen selvityksessä keskitytään kuvaamaan tiedon 

mallinnuksen hyvät käytännöt, sekä muutamia tietomalleja historiasta ja 

nykyajasta. Selvitetyistä tietomalliteorioista valitaan yksi tarkempaan tutkintaan. 

Koska case-yrityksellä on jo joitain ratkaisuja valittuna, joudutaan osittain 

myötäilemään niitä, varsinkin teknisissä ratkaisuissa ja valinnoissa. Hyvät 

käytännöt ovat tärkeässä roolissa, sillä kehittäminen on ollut kovin vapaamuotoista. 

Yrityksessä on myös selvästi ilmassa muutoksen tuulahdus ja sukupolven vaihdos, 

mikä on hyvä aika tuoda esiin uusia, sekä tehostaa jo olemassa olevia prosesseja. 

 

1.3  Tutkimuksen toteutus 

 

Tavoitteisiin tullaan pääsemään tekemällä kirjallisuuskatsaus tiedonhallinnan ja 

mallintamisen teoriaan sekä perehtymällä rahoitusalan lainaamisen puolen 

käsitteistöön. Näiden lisäksi perehdytään viranomaisen näkökulmaan pääosin 

viranomaisen viestinnän avulla. Näin saadaan yleiskuva ja tukea tutkimuksen 

käytännön toteutuksen ja jatkokehitysmahdollisuuksien pohtimisen tueksi. 

Perehtymällä kirjallisuuteen voidaan saada myös uusia näkökulmia jo mahdollisesti 
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palkkatyön mukana tulleisiin raameihin. Kohdeyritys tarjoaa ympäristön, missä 

kirjallisuuden teorioita ja tietomalleja voidaan kehittää ja koestaa. 

Työ aloitetaan perehtymällä tiedon hallinnan historiaan, nykyaikaan ja 

tulevaisuuteen. Näin saadaan kokonaiskuva siitä, minkälaista ajattelu on ollut 

aikoinaan, nyt ja mitkä ovat tulevaisuuden trendit ja aihiot alalla. Käytännön työn 

tueksi selvitetään tarvittavia käsitteitä rahoitusalalla ja niiden suhteita toisiinsa. 

Varsinkin lainaaminen on työssä isossa roolissa. Valvonnan ja riskien hallinnan 

näkökulmaa pohditaan käsitteiden kartoittamisen jälkeen. Tämän jälkeen 

mallinnetaan tietomalli selvitysten pohjalta ja kuvataan se mahdollisimman 

tarkasti, jatkuvasti perustellen tehtyjä päätöksiä. Tietomallin motivaatioita 

perustellaan niin teorian kuin haastattelukysymysten pohjalta. 

Haastattelukysymysten ja niihin saatujen vastausten avulla pyritään elävöittämään 

tutkimuksen empiiristä osuutta. Lopuksi suoritetaan yhteenveto, jossa mietitään 

mitä olisi voinut tai kannattanut tehdä toisin ja kuinka mallia voitaisiin 

mahdollisesti kehittää ja/tai hyödyntää jatkossa. Työn pohjalta saadaan 

toivottavasti myös ajatuksia minkälainen mallintamisprosessi voisi olla ja milloin 

sitä kannattaisi tehdä. 

 

1.4  Raportin rakenne 

 

Raportin looginen rakenne on esitetty kuvassa 1 esitellen kappalekohtaisesti mitä 

ovat kyseisen kappaleen syöttötiedot ja tuotokset. 
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Tutkimuksen lähtökohtia
Motivaatiot

Kappaleessa hyödynnetään työn 
taustoja tavoitteiden yms. 
määrittämiseksi

Alustus
Tavoitteet
Rakenne
Tutkimuskysymykset

Syöte Tuote
1. Johdanto

Mitä on tiedon mallintaminen?
Kirjallisuuskatsaus aihealueen trendeihin
Teoriat hyvän mallintamisen taustalla
Erityispiirteet rahoitusalalla

Kappaleessa selvitetään historiaa, 
nykyhetkeä ja tulevaisuuden näkymiä 
aihealueella
Perehdytään oikeanlaisen tietomallin 
valitsemisen taustoihin

Selvityksen pohjalta pystytään 
valitsemaan tarkoituksen mukainen 
mallinnusprosessi
Tunnistetaan tarvittavat 
liiketoiminnaliset tiedot
Eri tietomallien hyvät ja huonot puolet

2.Tiedon mallintaminen ja 
mallintamisprosessi

Käydään läpi ja selvitetään käsitteitä, joita 
tässä työssä tarvitaan
Selvitetään niiden riippuvuudet suhteet 
toisiinsa liiketoiminnallisesta 
näkökulmasta (mikä liittyy mihin)

Kappaleessa käydään läpi tarvittavat 
käsitteet tietomallia varten
Käsitteet kuvataan ja  yhdistetään 
toisiinsa liiketoiminnallisella tasolla

Mitkä käsitteet  liittyvät toisiinsa?
Mitkä ovat niiden suhteet toisiinsa?
Mitä käsitteitä työssä tarvitaan?

3.Rahoitusalan käsitteitä 
mallinnusprosessia varten

Viranomaisen valvonta alalla
Miksi se on tarpeellista?

Kappaleessa tutkitaan viranomaisen 
motivaatioita alalla sekä kuinka he voivat 
hyötyä työn kaltaisesta tiedonkeruusta

Kappaleesta saadaan ymmärrystä siitä 
miksi raportin työtä tehdään
Tämän lisäksi saadaan näkökulmaa 
siihen mitä tietomallin pitäisi 
kokonaisvaltaisemmin sisältää

Rakennetaan tietomalli aikaisemmista 
kappaleista kerättyjen tietojen avulla

Kappaleessa kuvataan mahdollisimman 
tarkasti eri mallinnuksen vaiheet ja 
ajattelun taustat

Pohditaan myös mallin 
jatkokehitysmahdollisuuksia

Kuvaus siitä, kuinka tietomalli on 
rakennettu ja kuinka sitä voidaan 
kehittää tai hyödyntää 
jatkokehityksessä

4. Viranomaisen valvonta 
rahoitusalalla

5. Tietomallin rakentaminen

Työn pohjalta vastaukset työn 
tutkimuskysymyksiin

Kappaleessa vastataan aikaisemmin 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimuskysymyksiin vastataan työn 
pohjalta

Vastaukset tutkimuskysymyksiin.

6 Johtopäätökset

Valmis työ Kappaleessa kuvataan työn teoreettiset 
ja käytännölliset tulokset

Lukijalle selvennys siitä mitä työssä 
saatiin aikaiseksi

7 Yhteenveto

 

Kuva 1 Raportin rakenne 
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2 Tiedon mallintaminen ja mallintamisprosessi 

 

Tässä kappaleessa selvitetään mitä tarkoitetaan tiedon mallintamisella, käydään läpi 

tiedon mallintamisen kautta luotuja tietomalli esimerkkejä vuosien varrelta. Tämän 

lisäksi tutkitaan muutamia perusperiaatteita, jotka liittyvät tietomalleihin ja tiedon 

varastointiin. Lopuksi pyritään päätymään prosessiin, jonka avulla tietomallien 

mallintaminen voidaan loogisesti vaiheistaa.  

 

2.1  Mitä on tiedon mallintaminen? 

 

Historiallisesti tietoa on kerätty, esimerkiksi kirjanpidossa kirjaimellisesti kirjoihin 

ja paperille. ”Kirjanpidon ja taloushallinnon historia ulottuu lähes yhtä kauas kuin 

ihmiskunnan kirjoitettu historia. Ensimmäisiä viitteitä kirjanpidon kaltaisesta 

toiminnasta löytyy jo muinaisesta Egyptistä, jossa hallitsijoiden virkamiehet pitivät 

varastokirjanpitoa tavaroiden määristä, omistajista ja toimittajista. Lisäksi antiikin 

Mesopotamiasta ja Kreikasta löytyy viitteitä liiketapahtumien ja rahan liikkeiden 

kirjaamisesta systemaattisesti.” Tieto ja sen kerääminen itsessään eivät siis ole 

uusia käsitteitä. Entisaikoina ongelmiksi muodostuivat kuitenkin kerätyn tiedon 

hakeminen ja liittäminen muihin tapauskohtaisesti tarvittaviin tietoihin. Tähän 

ongelmaan saatiin apuun tietotekniset järjestelmät 1900-luvulla, joiden avulla 

tuhansien kirjausten läpikäynti nopeutui eksponentiaalisesti. Tiedon mallinnus 

ajatuksena on lanseerattu noin 1960-luvulla ja sen jälkeen kehitys on ollut 

suhteellisen nopeaa. (Intito, 2019) 

Tiedon mallintaminen perustuu käytössä olevien järjestelmien tuottamaan tietoon. 

Useimmat yritykset nykyaikana käyttävät useita tietoteknisiä järjestelmiä 

hallitsemaan liiketoimintansa tietoja. Esimerkiksi logistiikan yrityksellä voi olla 

yksi järjestelmä hallitsemaan varaston saldoja ja toinen hallitsemaan myyntejä. 

Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä monimuotoisemmaksi järjestelmät kasvavat. 

Tämän lisäksi tieto ei yleensä tule pelkästään yhdestä kanavasta tai järjestelmästä, 
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vaan lähteitä, kuten järjestelmiä, voi myös olla useita. Tästä syntyy helposti erittäin 

suuri ja hankalasti hallittava verkko. Tätä työtä helpottamaan on olemassa tiedon 

hallinta- ja mallinnusteorioita. Tiedon mallintamisen tavoitteena on saattaa kaikista 

lähteistä tuleva data sellaiseen muotoon, jossa sitä voidaan hyödyntää päivittäisessä 

liiketoiminnassa sekä yrityksen taktisissa ja strategisissa 

päätöksentekoprosesseissa. (Hovi, Koistinen & Ylinen, 2001) 

Varsinkin pankkialalla lähteitä ja erilaisia tapahtumia syntyy monista järjestelmistä 

päivittäin, tai nykyaikana jopa reaaliaikaisesti pikamaksamisen muodossa. Pankin 

järjestelmiin tietoa tulee esimerkiksi luottokorttitapahtumista, internetissä 

suoritetuista ostoista, perinteisistä tilisiirroista ja tavallisista konttorikäynneistä. 

Jokaisesta kerätään tietoa ja tämä kerätty tieto kertoo tarinan riippuen tiedonkeruun 

tasosta. Kuka tapahtuman teki? Missä tapahtuma tehtiin? Mikä tapahtuma tehtiin? 

Nämä ovat vain osa kysymyksistä joihin datan pohjalta pitää pystyä saamaan 

vastaus. Osaan kysymyksistä pitää saada vastaus viranomaisen asettamien 

vaateiden johdosta ja osaan sen takia, että se on yrityksen liiketoiminnalle tärkeää 

tietoa. Tapahtumatason tieto on yleensä hyvin sirpaloitunutta, mutta hyvällä tiedon 

mallintamisella sirpaloituneesta tiedosta voidaan koostaa järkeviä 

asiakokonaisuuksia. (European Central Bank, 2019b) 

”Tietomallit tarjoavat rungon tietojärjestelmissä käytettäville tiedoille tarjoamalla 

tietyt määritelmät ja muodon. Jos tietomallia käytetään johdonmukaisesti läpi 

järjestelmien, voidaan saavuttaa tiedon yhteensopivuus. Mikäli samaa tiedon 

rakennetta käytetään tiedon tallentamiseen ja hyödyntämiseen voivat eri 

sovellukset jakaa tietoa saumattomasti”. (West, 2011)  

Tiedon mallinnus tarjoaa siis tavan esittää yrityksen järjestelmistä kerättyä dataa. 

Itse tiedon mallinnuksen tukena on Tietovarasto, johon järjestelmistä kerätty data 

toimitetaan yrityksen järjestelmistä. Tieto toimitetaan yleensä massana tai erissä, 

aivan kuten oikeassakin varastossa, ja tietovaraston tehtävänä on lukea kyseinen 

tieto tietokantaan. Tietoa ladataan tietovarastoon tietoa tarvitsevien tarpeiden 

mukaan päivittäin, viikoittain tai vaikka kuukausittain. Suunnittelunäkökulmat 

voivat erota, mutta periaatteessa jotta tieto kannattaa tuoda tietovarastoon, on sillä 
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oltava käyttötarkoitus. Tietovaraston pohjalta rakennetaan tietomalleja (tai data 

martteja) tiettyihin raportointi, analysointi ja liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Vaikka 

tieto tietovarastossa onkin jo suhteellisen jalostettua, on suositeltavaa raportoinnin 

kannalta jalostaa tietoa vielä pidemmälle. Esimerkiksi viikoittainen myyntiraportti 

saattaa tarvita tietovarastosta vain murto-osan sen sisältämistä tiedoista. 

Tietovarasto itsessään sisältää siis useita aihealueita, mutta tiedon mallintamisessa 

tietovarastosta haetaan tarpeen mukaan aihealueita ja niitä mallinnetaan esimerkiksi 

aikaisemmin mainittuihin data martteihin, jotka sisältävät vain osakokonaisuuksia 

tai tietyn aikavälin otoksia tietovaraston sisällöstä. (Inmon, 2000) 

Tutkimuksessa ei itsessään keskitytä tiedon hankintaan, mutta jotta tieto osataan 

mallintaa oikein, on jollain tasolla tunnettava myös se, kuinka tieto tulee sisään 

ja/tai syötetään järjestelmiin. Näin pystytään hahmottamaan paremmin tietojen 

välisiä suhteita ja rakentamaan helposti hahmotettavia tietokokonaisuuksia. 

Lisäksi, mikäli jokin muuttuisi liiketoiminnassa tai asiakkaan käyttämissä 

järjestelmissä, tulisi muutoksen valua joustavasti myös tietomalliin. Esimerkiksi 

uudenlaisille tuotteille (eli uudelle datalle) pitää löytyä looginen paikka 

tietomallissa. Kuten kuvassa 2 esitetään, tiedon syöttäjinä sekä käyttäjinä voivat 

toimia asiakkaat, jotka tilaavat järjestelmiä loppuasiakkailleen, sekä varsinaiset 

loppuasiakkaat. Nykyään ollaan siirtymässä yhä voimakkaammin itsepalveluun, 

jonka tietotekniikka mahdollistaa. Varsinkin itsepalvelun tuomat säästöt työvoiman 

tarpeessa ovat yrityksille kiinnostava ajatus. Myös loppuasiakkailla on selvä halu 

käyttää palveluita itsenäisesti, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa 2013 vuonna 

tehdyn tutkimuksen mukaan 58 % pankin asiakkaista suosii pankkiasioiden 

hoitamista verkossa. Tällä saattaa olla vaikutusta yrityksen ja asiakkaan välisiin 

suhteisiin, mutta tämä on kokonaan eri aihe. Mikäli 58 % datasta tulee suoraan 

loppuasiakkaan syöttämänä ja loput järjestelmän ostaneen asiakkaan toimesta, on 

näille asiakkaille myös tarjottava tietoa, minkä pohjalta he voivat tehdä syötöt 

järjestelmään. Tässä työssä tietomallit ja niiden kautta raportointi sekä analysointi 

ovat tärkeässä roolissa. Kuvan 2 tietovirtakaavio siis pyrkii esittämään tätä 

konseptia. (Scherer, Wünderlich & Wangenheim, 2015) 
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Kuva 2 Yksinkertaistettu asiakaslähtöinen tietovirtakaavio 

 

2.2  Tiedon mallintamisen teorioita 

 

”Kun puhutaan tietokannoista, puhutaan yleensä relaatiomalliin perustuvista 

tietokannoista”. Tietokantoja on kuitenkin ollut ennen relaatiomallia, ja sen jälkeen, 

ja varsinkin datamassojen eksponentiaalisen kasvun johdosta uusia vaihtoehtoja on 

mietitty ja toteutettu yrityksissä viime vuosikymmenenä. Kuitenkin ainakin 

Suomessa otetaan vielä suhteellisen rauhallisesti siirtymän kanssa, kuten 

esimerkiksi Kelan tapauksessa, jossa siirtymävaiheessa törmättiin niin suuriin 

haasteisiin, että siirtymä vanhoista ratkaisuista uusiin jouduttiin tällä erää 

keskeyttämään. Pankkialalla siirtymä on myös ollut hidasta, mutta rahaa 

järjestelmäuudistuksiin laitetaan isompien pankkien toimesta roppakaupalla, jotta 

uudenlaisia ratkaisuja päästään tekemään ja tarkempaa dataa keräämään sekä 

hyödyntämään. Tietomallien näkökulmasta, vaikka relaatiomallit tarjoavat 

todistetusti stabiilin ja suositun ratkaisun, on skaalautuvuus yksi niiden 

relaatiotietokantojen ongelmista, ja uudemmat tietomalliratkaisut pyrkivät 

taklaamaan muun muassa tätä haastetta. Tästä kuitenkin lisää myöhemmissä 

kappaleissa. Jotta voidaan ymmärtää tarkemmin, kuinka tähän tilanteeseen on tultu, 

ja miksi yritykset/laitokset ovat motivoituneita irtautumaan vanhoista 
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järjestelmistä, on järkevää tutusta myös historiaan. Tietomalliratkaisuja tutkimalla 

voidaan myös selvittää niiden positiivisia ja negatiivisia puolia, sekä missä jotkut 

mallit voivat olla toisia parempia. (Ollila, 2019; DB-Engines, 2019; Foote, 2019; 

Paterson, Edlich, Hörning & Hörning, 2006) 

Tiedon mallintaminen, tietokannat ja ohjelmointikielet ovat kulkeneet lähestulkoon 

käsi kädessä alusta lähtien, mutta yleisesti tiedonmallintamisen evoluutio menee 

neljässä vaiheessa: 

1. 1960-luvun tietokonejärjestelmien mukana tulleet hierarkkinen- ja 

verkkomalli 

2. Relaatiomallit 

3. Relaatiomallin jälkeiset ratkaisut 

4. Nykyajan ja mahdolliset tulevaisuuden ratkaisut 

 

2.2.1 Hierarkkinen ja verkkomalli 

 

Hierarkkinen ja verkkomalli perustuivat aikansa tiedonhallintajärjestelmiin, joista 

tunnetuin on IBM:n valmistama Information Management System (IMS)-

järjestelmä, jota IBM vieläkin tukee, jonka ”päälle” nämä mallit suunniteltiin.  

Tämän järjestelmän tietomallit olivat kehitetty pääosin ”on-the-fly”, eli ilman 

varsinaista teoriaa, mikä yleensä johtaa yllättäviin haasteisiin. Varsinkin 

finanssialalla ennustetaan että, nämä niin sanotuilla suurkoneilla pyörivät 

sovellukset ja palvelut tulevat jatkumaan vielä useita vuosia. ”Uutta kehitetään 

erityisesti pilvialustoille, mutta suurkoneella nyt toimivien kaikkien palveluiden 

uudistaminen on useiden vuosien työ”, sanoo OP:n teknologia- ja kehitysjohtaja 

Juho Malmberg. Teknologiavelka on suurta, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtaminen 

uusiin järjestelmiin kestänee vielä tovin. (Ollila, 2019) 

Molemmat näistä malleista perustuvat tietokoneen/järjestelmän hakemistoissa 

navigointiin, mistä nämä tietokannat saavat myös nimensä. Mallit perustuivat 
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tiedostojen hallintaan, mikä suoraan asetti teknisiä rajoitteita. Esimerkiksi 

ensimmäinen, eli hierarkkinen malli, joka on esitetty kuvassa 3, ei käsittänyt monen 

suhde moneen käsitettä eli M:N-suhdetta. Tällä tavalla asioiden välisen suhteen 

kuvaamista kutsutaan kardinaalisuudeksi, joka on tutkimuksen kannalta tärkeä 

termi. Tämän kardinaalisuuden puute tarkoitti sitä, että kaikkia ”oikean” maailman 

suhteita ei voitu hierarkkisella tietomallilla esittää. Kuten kuvasta 3 näkee, 

hierarkkisella mallilla pystytään esittämään 1:N ja 1:1 kardinaalisuudet, mutta ei 

tätä tärkeää M:N kardinaalisuutta. Tämä johti siis datan esittämisen ja hallitsemisen 

kannalta loogisiin puutteellisuuksiin. Ongelmana tässä mallissa, kuten myös 

myöhemmin esiteltävässä verkkomallissa, oli että suhteet asioiden välillä oli 

tiukkaan määritelty, mikä teki hakujen, varsinkin ad hoc, tekemisestä erittäin 

työlästä. Tätä voidaan verrata oikean elämän hierarkioihin, jotka usein ovatkin 

erittäin jäykkiä. Esimerkiksi esimerkkimallissa työntekijä 1 ei voi olla kuin 

osastolla A. Tätä voidaan kiertää luomalla työntekijä 7 samoilla tiedoilla toiseen 

osastoon, vähän kuin alter-ego kyseiselle työntekijälle, mikä johtaa loogisen mallin 

rikkoutumiseen.  (Paterson, Edlich, Hörning & Hörning, 2006) 

 

Kuva 3 Hierarkkinen malli  

 

Hierarkkisesta mallista kehittyneempi versio kehitettiin 1960-luvun lopulla 

”Commitee on Data Systems Languages” (CODASYL) ja varsinkin Charles 

Bachmanin toimesta. Tämä komitea kehitti myös ”Common business-oriented 

language” (Cobol)-ohjelmointikielen, joka on ollut, ja on edelleenkin, varsinkin 

pankki- ja finanssialalla käytössä jo 1960-luvun alusta. Tämän mallin nimeksi tuli 
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verkkomalli, joka periytyi matematiikan verkkoteorian pohjalta. Hierarkkisesta 

mallista puuttuva M:N kardinaalisuus kuului osaksi verkkomallia, mikä 

mahdollistaa hieman realistisemman mallintamisen. Tiedostojärjestelmässä tämä 

tarkoittaa sitä, että yksi tieto pystyi samanaikaisesti olemaan useassa hakemistossa. 

(Paterson, Edlich, Hörning & Hörning, 2006) 

 

Kuva 4 Verkkomallin(vas.) ja hierarkkisen mallin(oik.) eroavaisuudet 

Kuvassa 4 on esitetty hierarkkisen ja verkkomallin eroavaisuudet. Hierarkkisessa 

mallissa asiakkaan tilaukset esitetään vaiheittain. Yhdellä asiakkaalla monta 

tilausta, jotka sisältävät monia tavaroita. Mikäli samaa tuotetta tilataan, joudutaan 

aina hierarkkisessa mallissa tekemään aina uusi tilaus, joka ei ole tehokasta. 

Verkkomallissa, joka mahdollistaa monen suhteen moneen voidaan luoda 

esimerkiksi tilaustoimitusketjusta tuttuja tilausrivejä, joista tilaus 

kokonaisuudessaan muodostuu. Näin yksi tilaus voi sisältää samaa tuotetta 

esimerkiksi usealla eri hinnalla, mikäli osa tuotteista haluttaisiin myydä 

alennuksella. Hierarkkinen malli ei taipunut tällaiseen. Tähän liittyy myös 

relaatiotietokannoissa käytettävä termi normalisointi, mutta siitä enemmän 

seuraavassa osiossa. Vaikka verkkomalli olikin hierarkkisesta mallista parantunut 

versio, niin se sisälsi edelleen saman jäykkyyden minkä hierarkkinenkin malli. 

Suhteet piti määritellä tarkkaan ja mikäli tietomallia piti muuttaa, myös siihen 

liittyvää/-iä sovelluksia piti muuttaa. Verkkomalli oli kuitenkin kaikista käytetyin 

tietomalli ennen 1970-luvulla ensikertaa esitettyä relaatiomallia. (Paterson, Edlich, 

Hörning & Hörning, 2006; Korpimies, 2019; Silvennoinen, 2009) 
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Kuva 5 Verkkomalli 

 

2.2.2 Relaatiomalli 

 

Alun perin vuonna 1970 julkaistussa artikkelissaan, ”A Relational Model of Data 

for Large Shared Data Banks”, Edgar F. Codd aloittaa tärkeällä sanomalla. 

”Tulevaisuuden käyttäjien ei pidä tietää, ja heitä täytyy suojella tarpeelta tietää, 

kuinka tietokoneet järjestävät dataa.” Tämä artikkeli oli tärkeä osa 

tiedonmallinnuksen historiassa, sillä se toi vaihtoehtoisen ajattelutavan 

tiedonhallinnan ja –mallintamisen aihealueelle. Artikkeli toi hyvin teoreettisen 

näkökulman tiedonmallintamisen tueksi ja yksinkertaisti hieman hankalasti 

hahmotettavat matalamman tason tietomallit. Coddin mukaan ongelma tuon 

aikaisissa tiedon esitysmuodoissa oli se, että mikäli tiedon esitysmuotoa muutettiin, 

myös tiedon tuottamaa ja/tai käyttämää sovellusta piti muuttaa. (Codd, 1970) 
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Kuva 6 Yksinkertaisen relaatiomallin skeema 

Codd mainitsee artikkelissaan kolme tietoriippuvuutta, joista relaatiomallin avulla 

voitiin päästä eroon ja joita tuon ajan järjestelmissä oli, järjestys-, indeksointi- ja 

hakupolku-riippuvuudet. Järjestysriippuvuudella tarkoitettiin sitä missä 

järjestyksessä tieto oli. Jotkut sovellukset vaativat tietyn järjestyksen toimiakseen, 

toiset hieman erilaisen järjestyksen. Tämä johtui siitä, että monet järjestelmät 

hyödynsivät etukäteen järjestettyjä tietopankkeja, joka johti tehokkuuteen 

binäärisessä tiedonhaussa. Indeksointiriippuvuus, on järjestysriippuvuuden kanssa 

hieman samankaltainen. Indeksointi pyrkii vaikuttamaan siihen, kuinka tehokkaasti 

tieto löydetään hyödyntämällä avainsanoja. Tuon ajan järjestelmät tarjosivat 

indeksointia kovin raa’asti. Coddin mielestä kuitenkin indeksejä tuli pystyä 

muokkaamaan vapaasti tarpeen mukaan, muuttamatta ohjelmien toimivuutta 

drastisesti. Viimeisenä, ja ehkä tärkeimpänä poistettavana riippuvuutena oli 

hakupolkuun liittyvät riippuvuudet. Artikkelissaan Codd kuvaa esimerkissään 

niinkin yksinkertaisen ongelman kuin ”Osat projektissa”. Hierarkkisessa mallissa 

kyseisen rakenteen voi esittää erittäin monella eri tapaa mikä tarkoittaa, että 

ohjelman tulisi testata mikä malli on käytössä, joka ei tietenkään ole tehokasta. 

Tähän ratkaisuksi Codd tarjoaa käytäntöä, jossa malli otetaan pois käytöstä vasta 

kun kaikki sitä käyttävät sovellukset ovat poissa käytöstä. Ongelmaksi kuitenkin 

tulisi tässä tapauksessa hakupolkujen määrän liiallinen kasvu. Artikkelissa pyritään 

taklaamaan näiden lisäksi ongelmia tarpeettomuudessa ja eheydessä. Toisen 

kappaleen perusteella Codd ennustaa, että tietopankkeihin tulee varmasti ongelmia 

eheyden näkökulmasta, kun niihin pyritään tuomaan enemmän eri tyyppistä dataa. 

Uudemmatkin tietokantaratkaisut taistelevat edelleen tämän saman ongelman 
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kanssa, sanoo Jabir Al Fatah vuoden 2016 artikkelissaan ”Consistency Issues on 

NoSQL Databases: Problems with Current Approaches and Possible Solution(s)”, 

jossa tutkitaan NoSQL tietokantojen ratkaisuja ongelmiin eheydessä. Lopuksi 

Coddin artikkelissa kuvataan myös tarkasti ja matemaattisesti, kuinka suhteet 

(relaatiot) tulee kuvata kuten kuvassa 7 ja myöhemmin normalisoida.  Kuitenkin 

tässä vaiheessa moni kysymys jäi vielä avoimeksi ja Codd uskookin, että tuon ajan 

järjestelmäsuunnittelijat osaavat visualisoida erilaisia lähestymistapoja. Coddin 

teoreettinen ajattelumalli oli läpimurto alalla ja tämä uusi ajattelutapa dominoi 

markkinoita monta vuosikymmentä, kuitenkin vasta kohti 1980-luvun loppupuolta, 

kun kyselyjen tehostajat kehittyivät tarpeeksi halvoiksi ja hienostuneiksi. (Codd, 

1970; Al Fatah, 2016; Foote, 2019; Hackernoon.com, 2017; Anthes, 2010) 

 

Kuva 7 Relaation matemaattinen esitystapa 

Coddin ideoiden pohjalta IBM kehitti SQL-ohjelmointikielen (SEQUEL, 

Structured English Query Language), jolla kyselyjä tietokantaan voitiin tehdä. Siitä 

tuli nopeasti suosituin tietokantakieli ja sitä päivitetään edelleen. Ensimmäinen 

hyväksytty standardien mukainen versio kielestä julkaistiin 1986 ja viimeisin versio 

on vuodelta 2016. 1990-lukuun mennessä monet teollisuuden alat olivat ottaneet 

käyttöön relaatiomallin ja SQL:n vähintäänkin osittain. Pankkialalla kuitenkin 

suosittiin vielä tähänkin aikaan hierarkkista tietomallia rahallisen ja tilastollisen 

informaation käsittelyssä. Tämä ei ole yllätys, sillä IBM:n mukaan vielä 2014 

vuonna USA:n viisi suurinta pankkia käyttävät hierarkkiseen malliin perustuvaa 

IMS-tietokantajärjestelmää. Kuitenkin relaatiomallin ja yleensäkin tietokoneiden 

myynnin kasvun myötä kehityksen pyörät notkahtivat liikkeelle ja termi business 

intelligence (BI, liiketoimintatiedon hyödyntäminen), nosti päätään. (Foote, 2017; 

Briski, 2014) 
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2.2.3 Relaatiomallista eteenpäin 

 

1990-luvulla tietomallien kehittäminen pyöri relaatiomallin ympärillä sen 

markkinajohtajuuden johdosta. Relaatiomallista kaikista laajimmin käytetty 

”versio” oli tähtimalli, missä tietokanta jaettiin faktoihin ja dimensioihin. 

Kuitenkin, kuten aina, tutkijat pyrkivät kehittämään yhä parempia malleja ja 

teorioita. Vuoteen 1995 mennessä tätä ei kuitenkaan oltu onnistuttu tekemään 

koska, kuten Sauli Tujunen mainitsee kolumnissaan (1995), standardit laahasivat 

pahasti perässä ja tämä tarkoitti sitä, että oliotietokantatoimittajiin liittyi 

teknologiariskejä. Hieman kyseisen kolumnin jälkeen relaatiomallin jatkajaksi 

ehdotettiin Michael Stonebrakerin kirjassa ”Object-relational DBMSs: The Next 

Great Wave” (1999), oliotietokantamallia (ORDBMS, Object-relational database 

management system), jonka avulla pyrittiin yhdistämään tuohon aikaan kehittynyt 

olio-ohjelmointimaailma, tietokantamaailmaan. Oliotietokannoilla oli myös tuohon 

aikaan hyvin pieni markkinaosuus, mikä vaikuttaa kyseisten tietomallien 

kehittämiseen. Kuitenkaan tämä tietomalliratkaisu ei ottanut tuulta alleen kuten 

relaatiomalli. Käyttökohteita tällaisille tietomalleille kuitenkin löytyy, varsinkin 

kun yritetään ratkaista ongelmia modernien sovellusten tietomallien ja 

relaatiomalliin perustuvien tietomallien välisiä eroja ja yhteensopimattomuuksia. 

(Stonebraker, Brown & Moore, 1999; Dedić & Stanier, 2016) 

Kehittäminen keskittyikin tähän aikaan enemmän siihen, kuinka relaatiomallin 

tietoja pystyttiin hyödyntämään ja business intelligence sateenvarjotermin alla 

oleviin funktioihin: raportointi, analytiikka, tiedon louhiminen ja OLAP (Online 

Analytical Processing). Howard Dresner kuvasi business intelligencea seuraavalla 

lauseella: ”Konsepteja ja metodeja, joilla parannetaan liiketoiminnallisia päätöksiä 

hyödyntäen faktapohjaisia tukijärjestelmiä.” Vaikka tietomallit ovat aina 

keskittyneet päätöksenteon tukemiseen, niin tähän aikaan se tuli vieläkin 

tärkeämmäksi. Enää ei siis riittänyt, että tieto oli tallessa ja staattisesti saatavilla, 

nyt se piti olla saatavilla tiettyjä strategisia tai taktisia tarpeita varten. OLAP-

tekniikka, mahdollistaa kuutiot, joissa rivien ja sarakkeiden tietoja voidaan vaihtaa 

halutessa lennossa. Tämä kuitenkin vaatii sen, että se mistä tiedot poimitaan, tässä 
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tapauksessa tietokanta on tietyssä tietomallissa. Jos näin ei ole, joudutaan 

tietovarastosta saatavasta aineistosta luomaan oma ”tietovarasto”, jotta 

moniulotteiset näkymät tietoon, eli kuutiot, voidaan luoda. BI:n tuomat vaatimukset 

johtivatkin siihen, että tarvittiin paljon erikoistuneita tietovarastoja ja tästä syystä 

monia erilaisia tietomalleja kehiteltiin vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. 

(Connolly, Begg, 2005; Power, 2003; Danielsen, 1998; Tujunen, 2000; Zicari, 

2009; Pulkkinen, 2008) 

 

2.2.4 Tulevaisuuden ja nykyajan tietomalleja 

 

Tiedon mallintamisen ja tietokantajärjestelmien saralla seuraavana läpimurtona 

voidaan pitää vuonna 2008 kehitettyä NoSQL (non SQL) konseptia. Kyseistä 

konseptia kehitettiin jo ennen vuotta 2008, mutta edeltävät mallit olivat vielä 

relationaalisia. Yleisimpänä esimerkkinä on Carlo Strozzin vuonna 1998 kehittämä 

Strozzi NoSQL, joka ei käyttänyt SQL-ohjelmointikieltä. Malli oli kuitenkin vielä 

relaatioihin perustuva, joten varsinaisesti tämä malli ei vielä tuonut täysin uutta 

konseptia markkinoille. 2008 vuonna kehitetty konsepti pyrki taklaamaan internetin 

kasvavan käytön kasvun myötä tullutta data massaa, joka ei ollut enää läheskään 

niin strukturoitunutta, kuten esimerkiksi relaatiomallin kehittämisen aikakaudella. 

Data ei ollut enään pelkästään tekstiä, numeroita ja päivämääriä. Internetin myötä 

tiedonhallinnan kehittäjillä oli isompia ongelmia. Kuinka kerätään, hallitaan ja 

seurataan esimerkiksi käyttäjän klikkejä, hiiren liikkeitä ja nappien painalluksia. 

Tämän lisäksi oli saatava parempia valmiuksia tallentaa kuvia ja videoita. Näiden 

asioiden lisäksi kaikki pitää tapahtua nopeasti ja reaaliaikaisesti, tähän relaatiomalli 

ei taivu. Jos käyttäjän toimintaan voidaan vaikuttaa jo ensimmäisen käyttökerran 

aikana, ollaan aika hyvällä mallilla. (Ayers, 1998) 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana uuden teknologian käyttö on kasvanut, ja 

keihäänkärkinä toimivat jättiorganisaatiot Amazon, Google, Facebook. Standardin 

jatkuvasta puutteesta kertoo kuitenkin se, että jokainen näistä yrityksistä käyttää 

erilaista ratkaisua. Nämä yritykset ovat siis aikamme IBM, joka aikoinaan johti 
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tutkimuskeskuksessaan kehitystä ja oli keihäänkärkenä useiden teknologioiden 

kehittämisessä. Facebookin kaltaisen yrityksen täytyy pystyä säilyttämään paljon 

muutakin ja muunlaista dataa kuin esimerkiksi maksusuorituksia johon 

relaatiomalli sopii transaktioihin perustuvana tietomallina hienosti. Pääero uusien 

teknologien ja vanhempien teknologioiden välillä on se, että SQL ja relaatiomalli 

perustuu ACID (atomicity, consistency, isolation ja durability) ajatteluun. 

Uudemmat NoSQL tietomallit noudattavat taas BASE (Basic Availability, Soft 

State ja Eventual Consistency) periaatteita. Mutta näistä sekä muun muassa CAP 

(Consistency, Availability ja Partition tolerance) -teoriasta seuraavassa 

kappaleessa. 

Kuten relaatiomallilla ja NoSQL tietomallilla, sekä muillakin näistä eroavista 

malleista, on kaikilla omat vahvuudet ja heikkoutensa. Niin sanottua täydellistä 

tietomalliratkaisua ei ainakaan vielä ole todistetusti olemassa vaan käyttökohdetta 

varten pitää valita oikea tietomalli. Pääasiassa NoSQL-tietomallit jakautuvat 

neljään suosituimpaan tietomalliratkaisuun: (Nguyen, 2018) 

1. Key-Value (Avain-arvo) 

a. Eroavaisuutena relaatiomalliin, key-value tietomalli ei tarvitse 

skeemaa vaan niitä voidaan määritellä lennossa. Tietomallissa 

jokainen avain vastaa yhtä tai useampaa palasta dataa.   

2. Graph (Graafi) 

a. Solmuista (engl. kielen sana Node) muodostuu tiedon verkko, 

solmut liittyvät toisiinsa kyselyillä. Esimerkiksi kaksi solmua, 

toinen nimeltään tilaus ja toinen nimeltään tuote. Näiden kahden 

solmun välille muodostuu looginen yhteys ”sisältää”. 

3. Document (Dokumentti) 

a. Relaatiomallin kaltainen, mutta dataa säilytetään eri muodossa, niin 

sanotuissa dokumenteissa, joissa tiedon muuttaminen on 

kevyempää kuin relaatiomallissa (relaatiomallissa taulurakenteiden 

suunnittelu, eli skeeman rakentaminen, on suuri osa työstä) 

b. Tukee sekä sulautettua että normalisoitua tietomallia. 

4. Iso taulu (BigTable) 
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a. Nimensä mukaisesti ”iso taulu”, jossa sarakkeet ovat tieto ja 

sarakkeita voidaan ryhmitellä niin että luodaan asiakokonaisuuksia; 

rivit ovat avaimia. Tyhjät solut (rivisarake kombinaatio) eivät vie 

mallissa tilaa. 

Kirjallisuuden perusteella viimeisen kymmenen vuoden aikana, NoSQL:n 

kehittäjät yrittävät aina verrata itseään relaatiomalliin. Tästä näkee sen, kuinka 

vankasti relaatiomalli on yhdistetty tiedonhallintaan. Liitteeseen 1 on koostettu 

kolme neljästä aikaisemmin mainitusta tietomalliratkaisusta niiden vahvuuksia ja 

heikkouksia sekä pääasialliset erot relaatiomalliin verrattuna. BigTablen 

yleisimmät käyttökohteet ovat niin erilaiset, että tämän mallin vertaaminen 

relaatiomalliin on käytännössä turhaa. Liite auttaa kuitenkin jollain tasolla 

havainnollistamaan eroja ja päätöksentekoa tietomallia valitessa. Miksi tässä ei ole 

verrattu aikaisempia verkko-, hierarkia- ja oliotietokanta-malleja? Mielestäni tässä 

vaiheessa voidaan kirjallisuuden ja markkinaosuuksien päätellä, että nykyaikana 

nousua tekevät NoSQL-tietokannat, mutta enemmistö yrityksistä hyödyntää 

edelleen relaatiomalliin perustuvia ratkaisuja. (Datanyze, 2019; Frisendahl, 2019; 

Noworyta, 2018; Rund, 2017) 

Yllämainittujen tietokantamallien lisäksi voidaan mainita vielä nykyhetken 

trendinä blockchain eli lohkoketju, minkä ensimmäisiä sovellutuksia on 

pankkitoiminnalle erittäin tutut valuutat. Nämä valuutat eivät kuitenkaan ole 

kädessä pidettäviä papereita tai kolikoita vaan virtuaaliset kryptovaluutat, jotka 

perustuvat kryptografiaan. Esimerkiksi monille tutuksi tullut Bitcoin kryptovaluutta 

hyödyntää lohkoketjuja matkallaan kansainvälisesti hyväksytyksi valuutaksi. Roth 

tutkimuksessaan esittelee tarkemmin Bitcoinin arkkitehtuurista rakennetta, mutta 

tämän työn kannalta kuvaamme vain lohkoketjun toimintaperiaatetta. Lohkoketju 

muodostuu lohkoista, jotka ovat ajan perusteella summattuja tapahtumia, joissa 

jokaisella on siis oma aikaleima. Tämä lohkojen ketju muodostaa hajautetun 

tilikirjan, jota kutsutaan lohkoketjuksi. Jokaisella lohkolla on oma tarkiste, joka on 

julkaistu verkossa kaikkien nähtäväksi. Lohkoketjua ei kuitenkaan kannata 

sekoittaa hajautettuun tilikirjaan, vaan se on vain yksi kyseisen keksinnön 

sovellutus. Hajautetun tilikirjan ja lohkoketjun suurimmat eroavaisuudet voidaan 
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nähdä kuvassa 8.  (Roth, 2015)

 

Kuva 8 Hajautetun tilikirjan ja lohkoketjun pääerot (Kanerva, 2019) 

 Seuraavassa kappaleessa siirrytään tutkimaan muutamaa tärkeää teoreettista 

konseptia, joiden avulla mallinnusprosessia ja tiedon mallintamista yleensäkin 

voidaan pohtia syvemmällä tasolla. Konseptien avulla myös jatkossa tehtävät 

tietomalleihin liittyvät valinnat ovat teoreettisemmin ja järkevämmin tuettuja. 

2.3  Tietomallisuunnittelun teorioita 

 

Kirjallisuudessa mainitaan usein muutama pääteoria liittyen tiedon mallintamiseen. 

Näistä yksi on CAP- eli Brewerin teoria, jonka mukaan hajautetulla tiedon 

hallintajärjestelmällä voi olla vain kaksi seuraavasta kolmesta attribuutista 

samanaikaisesti (Brewer, 2012): 

1. Consistency – Yhtenäisyys 
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a. Kaikki verkon järjestelmät sisältävät saman tiedon 

2. Availability – Saatavuus 

a. Jokaiseen kyselyyn pitää saada aina vastaus, eli verkko on aina 

saatavilla 

3. Partition Tolerance – Partitioinnin, tai klusteroinnin, kestäminen 

a. Vaikka yksi verkon järjestelmistä kaatuisi, muut jatkavat toimintaa, 

mikä tarkoittaa, että data on replikoitu läpi verkon 

 

Kuva 9 CAP-teoria 

 

Tämä teoria, alun perin kehitetty vuonna 1999 ja uudelleen tutkittu 2012, on tärkeä 

osa nykyajan Big Data-maailmaa, missä hajautetuilla järjestelmillä pyritään 

hallitsemaan massiivisia määriä dataa. Tämä korreloi myös NoSQL-tietomallien, 

kanssa, jotka pyrkivät muun muassa taklaamaan haastetta datan määrässä. NoSQL-

tietomallit tarvitsevat partitioinnin kestämistä aina, joten ne pystyvät teoriassa 

valitsemaan vain yhtenäisyyden tai saatavuuden sen ominaisuuden lisäksi. 

Kuitenkin kun Brewer tutki teoriaa uudestaan 2012 tuli hän siihen tulokseen, että 

vaikka 100-prosenttista saatavuutta ja yhtenäisyyttä ei voi saavuttaa, kun verkko on 
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partitioitu, ei nykyaikana tarvitse valita pelkästään saatavuutta tai yhtenäisyyttä 

vaan teknologian kehittyessä on mahdollista luoda niiden välinen sekoitus riippuen 

käyttökohteesta ja –tarpeesta. (Brewer, 2012) 

Kun lähdetään miettimään päätöstä yhtenäisyyden ja saatavuuden välillä törmätään 

seuraaviin suunnittelufilosofioihin, jotka edustavat molempia ääripäitä. Nämä ovat 

ACID ja BASE, joilla kuvataan mitä attribuutteja transaktioilla pitää tietokannassa 

olla. ACID-malli keskittyy siihen, että tieto on aina validia, kun taas BASE-malli 

keskittyy siihen, että tieto on aina saatavilla. ACID on näistä perinteisempi ja 

lyhenne on kehitetty vuonna 1983 Andreas Reuterin ja Theo Härderin toimesta. 

(Härder & Reuter, 1983) ACID-mallin mukaan transaktioilla pitää aina olla 

seuraavat attribuutit, ne ovat: 

1. Atomisia, eli transaktio onnistuu tai ei onnistu. Kun transaktio epäonnistuu 

tietosisältö ei muutu 

2. Johdonmukaisia, eli tieto mikä tietokannassa on, on aina määritettyjen 

sääntöjen mukaista 

3. Isolaatio, eli vaikka tietokantaan tehdään transaktioita samanaikaisesti, 

tietokanta jää siihen tilaan kuin transaktiot olisi tehty peräkkäin. Tämä 

tapahtuu esimerkiksi niin, että tiettyjä tapahtumia suorittaessa taulu(t) 

laitetaan ns. lukkoon 

4. Kestävyys, eli kun transaktio on suoritettu, se jää talteen, vaikka järjestelmä 

itsessään kaatuisi. 

ACID-malli soveltuu hyvin relaatiomalleihin, sillä relaatiomallit luonnollisesti 

tavoittelevat erittäin strukturoitua tietomallia sekä datan johdonmukaisuutta. 

Tällaiset suunnittelumallit yhdistettynä CAP-teorian CA-osioihin soveltuvat hyvin 

esimerkiksi pankkijärjestelmiin, jossa virheitä ei käytännössä saa syntyä 

(Consistency) ja niiden toimivuuden yksi tärkeimmistä mittareista on saatavuus 

(Availability). 

ACID-mallin vastakohta BASE-malli, joka keskittyy saatavuuteen. BASE-mallin 

kehittäjä oli sama henkilö kuin CAP-teorian eli Eric Brewer. BASE-malli on 

kehitetty pääasiassa NoSQL-kantoja varten, joiden tavoitteena on olla aina 
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saatavilla. Muun muassa Googlen BigTable käyttää tätä suunnittelumallia osassa 

tuotteistaan, mm. Gmail ja Google Search. Nämä ovat sellaisia palveluita, joissa on 

elintärkeää, että ne ovat jatkuvasti saatavilla. Tämänkaltaisten tuotteiden on myös 

pystyttävä käsittelemään massiiviset määrät dataa, kuten tästä oli puhe kappaleessa 

2.2.4. BASE-lyhenne tulee sanoista (Roe, 2012): 

1. Basically Available – ”Periaatteessa saatavilla”, tarkoittaa sitä, että vaikka 

jokaiseen pyyntöön saadaan vastaus, voi vastaus olla tiedon näkökulmasta 

”epäonnistunut”, koska järjestelmä voi olla muuttuvassa tilassa pyynnön 

aikana.  

2. Soft state – Järjestelmä voi muuttua ilman syötettäkin, tämä on päinvastoin 

ACID-mallissa 

3. Eventual consistency – Järjestelmä tulee loppujen lopuksi johdonmukaiseen 

tilaan, tieto monistuu läpi järjestelmän. Järjestelmä ei kuitenkaan tarkista 

tiedon johdonmukaisuutta jokaisen tapahtuman kohdalla, kuten ACID-

mallissa (Vogels, 2008) 

Tietomalliin ja tietokantaratkaisuja tehtäessä on suunniteltaessa tehtävä isoja 

päätöksiä ja pääasiallisesti mietittävä mikä on käyttökohde. Toisenlaiset ratkaisut 

sopivat tiettyihin käyttötarkoituksiin ja päinvastoin. Parhaimmassa tapauksessa 

voidaan luoda kaksi toisistaan riippumatonta järjestelmää, jotka tallentavat tietoa 

eri tavalla. Tässä tapauksessa tarvittavat resurssit ja osaaminen ovat myös erilaista. 

Tässä tapauksessa on kuitenkin myös mietittävä järjestelmien arkkitehtuuria ja 

suunnittelun taso muuttuu hieman korkeammalle tasolle. Mutta mikäli mietitään 

yhtä kokonaisuutta, on tutkittava mitä teknologioita on tällä hetkellä käytössä ja 

kartoitettava vaatimukset. Mikäli datan määrä on pieni ja tarvetta 

reaaliaikaisuudella ei ole, on turha laittaa kasaan massiivisia järjestelmiä, jotka on 

tarkoitettu käsittelemään tällaisia asioita. Varsinkin Viranomaisraportointi, missä 

itseltäni löytyy osaamista, on turhaa työtä rakentaa monimutkaisia järjestelmiä, kun 

raportointijaksot ovat esimerkiksi kuukausi-, kvartaali- tai vuositasolla. Kuitenkin 

esimerkiksi liiketoiminnan raportoinnissa voisi käyttökohteita reaaliaikaisuudelle 

olla paljonkin, sillä useasti tiedon käyttäjät voivat tarvita päätöksensä tueksi tietoa 

heti. 
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Seuraavassa kappaleessa siirrytään valitsemaan mallinnusprosessia varten 

tietomalliratkaisu, jonka pohjalta voidaan edetä työssä. Mallinnusprosessin avulla 

voidaan miettiä tarkemmin mitä tarpeita meillä on ja yhdenmukaistaa jatkossa 

tietomallien rakentamista.  

 

2.4  Mallinnusprosessi 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan relaatiomalliin liittyviä mallinnusprosesseja. Kuten 

aikaisemmin työssä on mainittu yrityksen, kenelle työ tehdään, infrastruktuuri ja 

yrityksen ydinasiakkaiden liiketoiminta ja koko vaikuttavat olennaisesti siihen 

minkälaista mallia kannattaa rakentaa. Raportointi toimii nykyään tiukasti 

relaatiomalliin perustuvien ratkaisujen ympärillä, joten tässä vaiheessa muiden 

tietomalliratkaisujen tutkiminen on työn tavoitteen kannalta turhaa. 

Tietomallin suunnitteleminen relaatiomallissa perustuu tietotarve- ja 

käsiteanalyysiin eli kohdeanalyysiin, joiden perusteella itse mallia aloitetaan 

rakentamaan. Näistä ensimmäisenä tehdään käsiteanalyysi, sillä tietotarveanalyysi 

pyrkii tarkistamaan tätä analyysiä. Perinteisessä käsiteanalyysissä analysoidaan 

suoraan reaalimaailmaa ja sitä on käytetty paljon operatiivisten järjestelmien 

tietokantojen rakentamisessa. Kun rakennetaan tietomallia raportointiin, 

käsiteanalyysi helpottuu, sillä reaalimaailma on jo tietyllä tasolla analysoitu 

operatiivista järjestelmää rakentaessa. Esimerkiksi pankkijärjestelmissä kaikki 

tarvittavat palikat pankkitoimintaan on jo rakennettu tässä vaiheessa. Raportoinnin 

käyttöön ne on välitettävä ja parhaassa tapauksessa raportoinnilla on käytössään 

kaikki operatiivisesta järjestelmästä saatava tieto sekä niiden pohjalta rakennettua 

tietoa eli summausta. ”Kokonaissuunnittelun käsiteanalyysissä voidaan pitäytyä 

karkeahkolla tasolla.” Tämä tarkoittaa sitä, että käsiteanalyysivaiheessa riittää 

tutkia esimerkiksi mitä käsitteitä tarvitaan kuvaamaan asiakkaan tekemä ostos 

tietomallissa. Tällöin käsitteet olisivat karkeasti asiakas, tuote ja osto. Se mitä 

tietoja nämä käsitteet sisältävät riippuu tietotarpeesta, jota tutkitaan 
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tietotarveanalyysissä. Käsitemallissa käytetään ER (Entity Relationship)-

notaatiota. Notaation avulla määritetään ja kuvataan relaatiomallille tärkeät 

avaimet, käsitteet, suhteet ja muut karkeat säännöt. Kuvan 10 käsitemallissa on 

esitetty jopa tietojen tietotyyppejä, tämä malli on jo hyvinkin syvällinen ja useasti 

tarkennettu käsitemalli. (Hovi, Koistinen & Ylinen, 2001) 

 

Kuva 10 Käsitemalli 

Tietotarveanalyysissä pyritään kartoittamaan tietomallin tarpeet mahdollisimman 

tarkasti. Tämä on tärkeä vaihe relaatiomallissa sen takia että takautuvasti uusien 

kenttien ja tiedon lisääminen voi olla raskas prosessi, johtuen tiukasta struktuurista, 

mikä relaatiomallien suunnittelussa on tärkeää. Mikäli uutta tietoa lisätään, se on 

käytössä automaattisesti vain eteenpäin, koska tietoa normaalisti ladataan vain 

erissä. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että malliin pitäisi ladata myös kaikki 

historiallinen data, jos sille on tarve. ”Tietotarveanalyysin avulla voidaan tehtyä 
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käsitemallia tarkistaa. Tietenkään kaikkia tietotarpeita ei vielä tiedetä, niitähän 

syntyy uusissa spontaaneissa kyselyissä, milloin tahansa. Tärkeimmät tietotarpeet 

saadaan kuitenkin pyytämällä käyttäjiltä 10-20 tärkeintä raporttia. Nämä ovat niitä 

raportteja, jotka joka tapauksessa on saatava. Sitten tutkitaan siitä raportti 

kerrallaan, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät.” Näiden tietotarpeiden perusteella 

pystytään rakentamaan malli, joka sisältää mahdollisimman paljon raportoinnille, 

ja miksei muillekin osa-alueille, tärkeää dataa. (Hovi, Koistinen & Ylinen, 2001) 

Tietotarveanalyysin jälkeen tehdään niin sanottu kuiluanalyysi missä tutkitaan 

kuinka puuttuvat datat, jos niitä on, saadaan malliin. Voi olla, että järjestelmiin 

täytyy tehdä lisäyksiä, tai uusia ulkoisia tiedonlähteitä on lisättävä tietovarastoon ja 

sitä kautta tietomalliin. Kuilun yli on kuitenkin rakennettava niin sanottu siltä. 

Kuiluanalyysissa kuvataan tarvittava tieto ja sen jälkeen ratkaisu sekä järjestelmä 

johon ratkaisu tehdään. Mikäli mahdollista on hyvä saada ratkaisu tehtyä 

lähdejärjestelmään, sillä ulkoisia lähteitä tai syötetiedostoja joudutaan usein 

vahtimaan tarkemmin ja/tai päivittämään manuaalisesti, mitä pyritään aina 

välttämään. (Liite 2) 

Kun nämä analyysit on suoritettu, voidaan edetä toteuttamaan mallia fyysisesti eli 

rakentamaan sitä. Käsitemalli toimii kuin rakennuksen pohjapiirustus ja on Data 

arkkitehtien työ rakentaa tämä pohjapiirustus tietomallia varten sekä varmistaa että 

se on looginen, intuitiivinen, visuaalinen ja sisältää tarvittavat osa-alueet. Näin 

tietomallin käyttäjien on helppo ymmärtää, miten mallia tulee käyttää. Käsitemallin 

visuaalinen kuvaaminen auttaa kommunikoinnissa niin teknisille kuin 

liiketoiminnallisille henkilöille. ”Vaikka dokumentoinnin eli näiden analyysien 

tekeminen voi olla houkuttelevaa jättää tekemättä, kun työt pitää saada tehtyä 

nopeasti, ne auttavat tulevaisuudessa, koska suunnittelun aikana on varmasti 

törmätty useisiin virheisiin ja epäjohdonmukaisuuksiin, joita on korjattu jo 

analyysivaiheessa.”, näin kertoo Donna Burbank Global Data Strategy Ltd. 

yrityksestä Dataversityn järjestämässä ”Data Modeling Best Practices - Business & 

Technical Approaches” seminaarissa. Tämän takia prosessiin ja näihin rakentamista 

edeltäviin vaiheisiin on syytä käyttää aikaa. Analyysien aikana tärkeää on, tasaisin 
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väliajoin, pitää läpikäyntejä tietomallia käyttävien henkilöiden kanssa, jotta 

varmasti kaikki tarpeet saadaan täytettyä. (Burbank, 2019) 

 

 

Taulukko 1 Esimerkki tiedonmallinnusprosessista 

Vaihe 1 Liiketoiminnan tarve – Esimerkiksi uusi raportti, 

raportointikokonaisuus tai tarve koko raportointia tukevalle 

mallille. Kartoitetaan sekä asiakkaan että tekijöiden kanssa. 

Vaihe 2 Käsiteanalyysi – kartoitetaan tarpeet ja rakennetaan 

pohjapiirustus  

Vaihe 3 Tietotarveanalyysi – Sisältääkö käsitemalli kaikki 

liiketoiminnan tarvitsemat tiedot (10-20 raporttia) 

Vaihe 4 Kuiluanalyysi – Kuinka puuttuva tieto tuodaan malliin? 

Löytyykö nykyisistä järjestelmistä kaikki tarvittavat tiedot, 

pitääkö tietoa rakentaa olemassa olevista tiedoista vai 

tehdäänkö järjestelmiin muutoksia 

Vaihe 5 Rakentaminen – Toteutetaan ja otetaan tietomalli käyttöön 

liiketoiminnassa 

 

Taulukossa 1 on esitetty minkälaisia vaiheita mallinnusprosessin tulisi sisältää. 

Tämä vaiheistus on rakennettu tässä kappaleessa käytyjen teorioiden perusteella. 

Seuraavassa kappaleessa siirrytään liiketoiminnan puolelle ja tutkitaan 

pankkitoiminnan peruskäsitteitä, joita tulee pystyä loppujen lopuksi luotavaan 

malliin mallintamaan.  
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3 Rahoitusalan tekijöitä käsiteanalyysiin 

 

Aikaisemman kappaleen lopputuloksena tultiin tulokseen, että jotta tietomalli 

voidaan rakentaa, pitää liiketoiminnan käsitteet tuntea. Koska työn tavoitteena on 

rakentaa tietomalli, jonka avulla voidaan seurata ja raportoida rahoitusalan 

operatiivisesta toiminnasta aiheutuvia riskejä on rahoitusalan keskeiset käsitteet 

käytävä läpi, koska niiden pohjalta muodostuu käsitemalli. Tämä kappale siis on 

osa taulukon 2 vaihetta 1, missä liiketoiminnalliset tarpeet käydään läpi. 

Rahoitusalasta tässä käydään tarkemmin läpi pankkitoimintaa, sillä työ tehdään 

pankkitoimialalla toimivalle yritykselle. ”Pankkien ajatellaan usein olevan 

luotonantajina velallistensa valvoja ja niiden luottoriskien arvioija. Pankkien 

taloudellinen asema ja merkitys liikeyrityksenä perustuvat etenkin siihen, kuinka 

hyvin ne pystyvät arvioimaan asiakkaisiinsa ja muihin luotonhakijoihin liittyvät 

riskit.” Näin ollen on järkevää kerätä tietoa siitä, miten pankin antama luotot ja 

luottoja saavat asiakkaat voivat tasaisin väliajoin. Muun muassa 

maksukyvyttömyyden, eli tilanteen, jossa asiakas ei pysty suorittamaan 

takaisinmaksua tarvittavalla tasolla, seuraaminen niin asiakkaan kuin luoton 

näkökulmasta on tärkeää, sillä sitä seuraamalla voidaan ennakoida tilanteita, jossa 

asiakas on vaarassa joutua vararikkoon. (Kontkanen, 2009) 

”Perinteisen rahoitusalan yrityksen toimintatapa perustuu paljolti taselaskelmiin, eli 

varoihin ja velkoihin.” Varat ovat rahoitusalan toimijan antamia luottoja ja velat 

toimijan hankkimia varoja. Seuraavissa kappaleissa puhutaan muun muassa 

pankkitoiminnalle kriittisistä varoista ja veloista, sekä niistä aspekteista, joilla 

turvataan sekä rahoitusalan toimijan toiminta, että asiakkaan hyvinvointi. 

(Kontkanen, 2009)  
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3.1  Antolainaus - Luotonanto 

 

”Luotto tai velka tarkoittaa rahalainaa, joka merkitsee kahden osapuolen välistä 

sopimusta, jolla lainantaja antaa rahamäärän esineen tai tietyn paljouden esineitä 

lainanottajalle. Lainanottaja sitoutuu antamaan lainanantajalle (tai hänen 

määräämällensä henkilölle) takaisin yhtä suuren rahamäärän tai saman paljouden 

samanlaisia esineitä kuin hän on saanut.” (Säästöpankki-opas, 1917) Luotonanto on 

yksi pankkitoiminnan tärkeimmistä osa-alueista. Kuten määritelmä sanoo, 

luotonannossa lainanantaja antaa objektin lainanottajalle, joka sitoutuu antamaan 

takaisin saman määrän, mutta siinä piilee riski. Mitä jos lainanottaja ei voi palauttaa 

rahamäärää koskaan? Tämän riskin minimoimiseksi lainanantajan voi tehdä 

etukäteen sekä sitoumuksen aikana toimenpiteitä varmistaakseen, että objekti 

palautuu lainanantajalle takaisin ja tämän lisäksi vielä niin että lainantaja saa tästä 

voittoa, pääosin korkojen avulla. Lainantajalla on erilaisia toimenpiteitä, kuten 

luottoluokittelu, korkosidonnaisuus, moninaiset maksusuunnitelmat, lyhennystavat 

sekä varsinkin vakuudet, joita esitellään myöhemmässä kappaleessa. (Kontkanen, 

2009)  

Antolainaus on alalla yleisemmin käytetty termi, mutta käytännössä se tarkoittaa 

samaa kuin luotonanto tai lainaaminen. Tärkeää pankkitoiminnalle on pystyä 

tarjoamaan erilaisia ja mielenkiintoisia tuotteita, sekä kuluttajille että 

yritysasiakkaille. Tämä johtaa siihen, että tuoterepertuaari voi kasvaa erittäin isoksi. 

Tämän lisäksi tuotteisiin voi liittyä kolmansia osapuolia. Esimerkiksi tuotteita voi 

olla ylätasolla kulutusluottoja, asuntoluottoja, valuuttaluottoja ja 

luottokorttiluottoja antolainauksen puolella. Järjestelmänäkökulmasta tämä voi 

aiheuttaa haasteita niin operatiivisella kuin raportoinnin puolella, kun tuotteet ja 

tiedon lähteet menevät yhä monimuotoisemmiksi.  

”Lainojen hinnoittelussa on useita vaikuttavia tekijöitä, joista riskin aiheuttama 

pääoman vaateen kasvu on tärkein hinnoittelua ohjaava elementti. Riskisopeutettu 

tuotto (risk adjusted return on capital, RAROC) on käytössä lähes kaikissa 

rahoituslaitoksissa kannattavuuden arvioinnin mittarina. Se kuvastaa pääoman 
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tuottoa, kun yksittäiseen lainaan tai lainaportfolioon liittyvä luottoriskiprofiili 

otetaan huomioon. Seuraava kaava on yleismuotoinen esitys riskisopeutetulle 

tuotolle.” (Kontkanen, 2009) 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
(𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡−𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡−𝑜𝑑𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑖𝑜)

𝑡𝑎𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
                     (1) 

Tässä on vain yksi esitys siitä, kuinka pankkitoiminnassa voidaan arvioida sen 

kannattavuutta ja myös tämänkaltaisia malleja varten on kerättävä luotoista 

tarvittavaa tietoa, jotta päätöksen tekijät voivat arvioida niin luotto- kuin 

tuotekohtaisesti kannattavuutta. Esimerkiksi tämän kaavan sisältämät tiedot: 

1. Tuotot 

a. Marginaalituotot nostetuista ja nostamattomista luotoista 

b. Palkkiot, esimerkiksi lainan noston yhteydessä 

2. Kustannuksia 

a. Rahoittajan yleiset operatiiviset kulut 

b. Yksittäisiin lainoihin kohdistuvat järjestelyt 

3. Odotettu tappio (Expected loss EL) 

a. 𝐸𝐿(€) = 𝑃𝐷(%) ∗ 𝐿𝐺𝐷(%) ∗ 𝐸𝐴𝐷(%)                   (2) 

b. Maksukyvyttömyystodennäköisyys, Probability of default 

c. Asiakkaan maksukyvyttömyydestä odotettava luottotappion määrä, 

Loss given default 

d. Asiakkaan vastuun määrä maksukyvyttömyystilanteessa, Exposure 

at default 

e. Hyvin matemaattisesti pääteltävä tieto vastuu- eli luottotasolla 

4. Taloudellinen pääoma 

a. Odottamattomiin, tilastollisesti tietyllä luottamusvälillä, toteutuviin 

luottotappioihin varattava pääoma 

b. Rahamäärä, jolla toimija uskoo kattavansa riskit 

Jotta tämänkaltaisia malleja voidaan laskea ja raportoida on tärkeää, että kaikki 

tarvittava tieto kerätään ja tallennetaan tarvittaviin malleihin, jotta pankinjohtajat ja 

muut päättävät elimet saavat tarkkaa tietoa. Esimerkiksi ei ole mahdotonta, että 
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RAROC:ia voitaisiin seurata tarvittaessa päivätasolla. Mitä paremmin, tarkemmin 

ja nopeammin tuoteportfolioita voidaan seurata, sitä nopeammin voidaan reagoida 

laaduttomiin ja tuottamattomiin tuotteisiin. 

 

3.2  Ottolainaus – Varojen hankinta 

 

Ottolainaus eli talletusten vastaanotto, toisin sanoen pankkien varojen hankinta on 

antolainauksen vastakohta. ”Ottolainaus on pankin omaa varainhankintaa, joka voi 

olla pankin asiakkaiden tililleen tallettamia varoja tai pankin itse liikkeelle 

laskemaa velkaa. Ottolainaus on siis pankin omaa velkaa muille, josta pankki 

maksaa korkoa. Pankki myöntää itse edelleen ottolainauksesta saamiansa varoja 

uusina lainoina, jolloin puhutaan antolainauksesta. Jotta pankki tekisi voittoa, on 

sen saatava antolainauksestaan parempi hinta kuin ottolainauksestaan. Anto- ja 

ottolainauksen erotus on pankin marginaalia, jolla se kattaa toimintakulunsa.” 

Taseessa tämä liiketoiminta on pääosin velkapuolella ja voi sisältää esimerkiksi 

vaadittaessa maksettavia talletuksia (esimerkiksi normaaleja käyttötilejä), 

määräaikaisia talletuksia, velkoja muille pankeille ja omaa pääomaa. 

Ottolainausliiketoiminnan avulla rahoitetaan muitakin operaatioita kuin 

antolainaus, kuten pankkien sijoitustoiminta. Ottolainausjärjestelmä kuvattu 

yleisellä tasolla kuvassa 11. Ottolainauksella on siis varojen hankinnan lisäksi 

paljon muitakin vastuita, kuten tapahtumien välittäminen ja tiedon välittäminen 

muille järjestelmille, jotka tekevät sitten omia päätöksiään riippuen vastaanotetusta 

tiedosta. (Pankkiasiat.fi, 2019; Yritys A, 2018) 

Ottolainaus pyörii hyvin paljon erilaisten korkojen ympärillä ja käytössä olevat 

korkotyypit vaihtelevat paljolti sen perusteella onko tili luotollinen, luototon vai 

erityiseen tarkoitukseen käytössä oleva tili. Korkotyyppejä on esimerkiksi (Yritys 

A, 2018):  
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• Hyvityskorko 

o Maksetaan tilillä olevalle saldolle perustuen erilaisiin 

laskentamalleihin 

o Riippuu myös tuotteesta mitä pankki haluaa myydä 

• Viivästys- / Ylityskorko 

o Lasketaan ja peritään kun pääomasaldo tai myönnetty luoton määrä 

ylittyy 

• Veloituskorko 

o Maksetaan jälkikäteen käytetystä luotosta luotollisella tilillä 

o Tuoteriippuvaista 

• Limiittiprovisio 

o Luotollisella tilillä 

o Veloitetaan asiakkaalta riippuen luoton määrästä 

 

Kuva 11 Ottolainausjärjestelmän perustoimintoja 
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3.3  Arvopaperi- ja muut markkinat 

 

Kuten aikaisemmatkin kappaleet, rahamarkkinat ovat osa sateenvarjo termiä 

rahoitusmarkkinat. ”Rahamarkkinat syntyivät maahamme 1980-luvun alussa, kun 

pankit saivat luvan laskea liikkeeseen lyhytaikaisia, alle vuoden pituisia 

sijoitustodistuksia. Pian tämän jälkeen myös taloudenpitäjät, kuten yritykset, 

kunnat ja hieman myöhemmin valtio, ryhtyivät laskemaan liikkeeseen omia 

lyhytaikaisia, jälkimarkkinakelpoisia velkakirjoja, yritykset yritystodistuksia, 

kunnat kuntatodistuksia ja valtio omia velkasitoumuksiaan.” Tämä tarkoitti siis sitä, 

että maamme markkinat alkoivat muuttua ja diversifioitua ja perinteiset lainananto 

sekä talletustilioperaatiot eivät olleet enää ainoita tapoja pankkien liiketoiminnalle. 

”Rahamarkkinat muuttuivat ja laajenivat huomattavasti vuodesta 1999 alkaen, kun 

euron käyttöönoton myötä syntyivät koko euroalueen laajuiset yhteiset 

rahamarkkinat, joilla pankit, muut rahoituslaitokset, institutionaaliset sijoittajat, 

yritykset sekä julkisyhteisöt voivat hallita korkoriskejään sekä maksuvalmiuttaan.” 

(Kontkanen, 2009)  

Kuten muillakin pankkitoiminnan alueilla, myös rahamarkkinoilla on 

tuoteportfolion kasvattamiseen mahdollisuuksia monilla eri tavoilla. 

Rahamarkkinoilla tuotteet voivat kuitenkin olla paljon monimutkaisempia kuin 

anto- ja ottolainaus puolella, johtuen siitä, että rahamarkkinoiden konseptit voivat 

olla hyvin haastavia kuluttajille ymmärtää. Sanastoa kuten repo, depo, 

talletustodistus, velkasitoumus, sijoitustodistus, johdannainen tai vaikka 

joukkovelkakirja voi olla hankala selittää helposti ymmärrettäväksi. Tämä tuli 

hieman eri tavalla esiin 2007 vuoden pankkikriisissä, missä tuotteita myös 

markkinoitiin ja naamioitiin erilaisten termistöjen taakse. Kuitenkin, jotta voidaan 

ymmärtää pankkitoiminnan käsitteistöä, on jollain tasolla ymmärrettävä myös 

yllämainittuja termejä.  

”Euroalueen rahamarkkinoilla käydään kauppaa erilaisilla lyhytaikaisilla 

rahoitusvälineillä. Rahamarkkinat on perinteisesti jaoteltu vakuudettomiin ja 

vakuudellisiin markkinoihin. Vakuudettomilla markkinoilla, eli depomarkkinoilla 
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rahaa lainataan ja talletetaan aikatalletuksina.” Näillä markkinoilla korkojen 

merkitys on suuri ja The Financial Markets Association (ACI) sekä Euroopan 

Pankkifederaatio (EBF) laskevat euroalueen laajuista yli yön –viitekorkoa 

päivittäin. Myös pitempiaikaiset korot lasketaan pankkipäivittäin, perustuen 

kaikkiin noteerattuihin antolainauskorkoihin. Markkinoilla olevat tuotteet siis 

vaikuttavat korkojen määrään, mutta kuitenkin niin että ääripäät jätetään 

huomioimatta eli poistetaan alimmat ja ylimmät 15 prosenttia. ”Vakuudellisilla 

rahamarkkinoilla, eli repomarkkinoilla, rahaa lainataan riskittömiä tai vähäriskisiä 

arvopapereita vastaan joko perinteisillä osto- ja takaisinmyyntisopimuksilla tai 

siten, että lainanottaja antaa lainanantajalle arvopaperin vakuudeksi laina-ajaksi, eli 

yleisvakuudellisella reposopimuksella.” Tärkeintä tässä kohtaa on miettiä, mikä on 

arvioitu arvopaperin arvo hetkellä, kun lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa 

takaisin. Tällä tavoin repomarkkinat voivat olla hyvinkin kannattavaa 

liiketoimintaa, jos vakuudeksi saa hyvin osakemarkkinoilla menestyviä yhtiöitä. 

(Kontkanen, 2009) 

Repo- ja depomarkkinoiden lisäksi rahamarkkinoilla käydään kauppaa todistuksilla 

ja sitoumuksilla. Esimerkiksi valtion velkasitoumus on ”… lyhytaikainen 

diskonttoperusteinen arvopaperi, jonka liikkeeseen laskenut valtio lunastaa 

eräpäivänä sen nimellisarvosta. Suomessa valtion velkasitoumusten liikkeeseen 

laskusta vastaa Valtiokonttori. Valtiokonttori käyttää velkasitoumuksia sekä 

kassanhallintaan että rahoituksen lähteenä. Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 

ovat maturiteetiltaan enintään vuoden pituisia.” Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset 

ovat velkasitoumuksen kaltaisia arvopapereita, joiden avulla yritykset, kunnat ja 

pankit voivat hankkia lyhytaikaista rahoitusta. Toisiinsa verrattuna niissä on 

hieman eroja, esimerkiksi sijoitustodistuksia voidaan käyttää keskuspankista 

hankitun rahoituksen vakuutena, mikäli eurojärjestelmän vaatimat ehdot täyttyvät. 

Yritykset taas joutuvat tekemään yhteistyötä rahoituslaitosten kanssa, jotta ne 

saavat laskettua liikkeelle omia todistuksiaan. (Kontkanen, 2009) 

”Joukkovelkakirjamarkkinoiden keskeisin tehtävä on pitkäaikaisen rahoituksen 

välittäminen yritysten investointien rahoittamaiseen, valtion ja kuntien 

rahoitusalijäämien kattaminen sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten 
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pitkäaikaisen varainhankinnan tukeminen.” Kuten muukin rahoitustoiminta myös 

joukkovelkakirjamarkkinoiden avulla pyritään tukemaan erilaisia sidosryhmiä, 

kuten yrityksiä, kasvamaan. Kuitenkin joukkovelkakirjamarkkinoilla voidaan myös 

hallita pankin pääomarakennetta. Tällaisia joukkovelkakirjalainoja ovat 

esimerkiksi debentuurit, jotka ovat huonommalla etuoikeudella varustettuja. Kuten 

aikaisemmin mainittuja todistuksia, myös joukkovelkakirjoja voi laskea liikkeeseen 

niin yritykset, valtio kuin rahoituslaitoksetkin. (Kontkanen, 2009) 

Kuten myöhemmin läpikäytävillä vakuuksia, myös johdannaisilla, voidaan 

suojautua erilaisia riskejä vastaan. ”Johdannainen on rahoitussopimus, jonka arvo 

perustuu jonkin toisen kohde-etuuden hintaan, muuhun arvonmuutokseen tai 

ominaisuuksiin. Johdannaisten kohde-etuutena voivat olla muun muassa korot, 

indeksit tai osakkeet tai jokin muu arvopaperi sekä valuutat ja erilaiset 

hyödykkeet.” Johdannaiset eivät siis ole perinteistä kaupankäyntiä, vaan sitä 

voidaan pitää osittain jopa uhkapelinä, sillä ne voivat perustua spekulointiin. Niiden 

haasteena on myös niiden monimutkaisuus. ”Konservatiivinen sijoittajaguru 

Warren Buffett on nimittänyt johdannaiset rahoitusmarkkinoiden 

joukkotuhoaseiksi. Finanssikriisi ei tuonut positiivista valoa johdannaisten 

maineeseen, sillä monimutkaisiksi johdannaisiksi rakennetut asuntolainapaketit 

olivat kriisin ytimessä, kun markkinat sulivat viime vuosikymmenen 

lopuksi.  Johdannaisilla on kuitenkin monia positiivisia puolia, joita viisas sijoittaja 

voi käyttää edukseen: johdannaisia voidaan käyttää suojaukseen, esimerkiksi 

lentoalan yritys voi suojautua öljyn hinnan vaihteluilta futuurien avulla. Toisaalta 

niillä voidaan vivuttaa sijoitus, jolloin pääomaa vapautuu muihin sijoituksiin. 

Johdannaisten alkuperä on vuosisatojen takana, kun kiinalaiset alkoivat käydä 

kauppaa riisifutuureilla.” Johdannaisilla on nykyään siis iso rooli riskienhallinnan 

kannalta. (Kontkanen, 2009; Sijoitustieto, 2015) 
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3.4  Reaali- ja henkilövakuudet 

 

Aikaisemmissa kappaleissa käsitellyn rahoitustoiminnan vastapainona toimii 

vakuusjärjestelmät, jotka ovat Suomessa erittäin monimutkaisia verrattuna muihin 

maihin. Kuten aikaisemminkin työn aikana on mainittu vakuuden tai vakuuksien 

avulla luoton takaisinmaksu tai muun velvoitteen täyttäminen voidaan varmistaa 

luotonantajan näkökulmasta. ”Vakuus ei kuitenkaan yksin ratkaise luotonsaantia. 

Se on vain yksi tekijä asiakkaan maksukyvyn luoton käyttötarkoituksen, 

takaisinmaksuajan, hinnan ja asiakkaan itsensä ohella siinä neuvottelussa, jonka 

lopputuloksena on joko myönteinen tai kielteinen päätös asiakkaan 

luottopyyntöön.” Tämä on tärkeää ymmärtää, varsinkin koska sille on oma 

kohtansa Suomen kuluttajansuojalaissa luvussa 7, ”Hyvä luotonantotapa”. 

”Suomessa vakuudet jaetaan perinteisesti kahteen lajiin, esine— eli 

reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin. Reaalivakuuksissa pantinhaltijalla on 

oikeus saada saatavansa tietyn vakuudeksi luovutetun esineen tai esinejoukon 

arvosta. Henkilövakuuksissa, kuten takauksessa, sitoumuksen antaja on 

henkilökohtaisesti vastuussa saatavan maksamisesta viime kädessä koko 

omaisuudellaan, ellei sitoumusta ole määrällisesti rajattu.” (Kontkanen, 2009; 

Finlex.fi, 2019)  

 

3.4.1 Kiinnitykset 

 

Kuten Monopolista aikoinaan opittiin, hätätilanteessa kiinteistöjä pystyi 

kiinnittämään pankista saatavaa lainaa vastaan. Vaikka kyseisessä pelissä homma 

toimi hieman yksinkertaisemmin kuin oikeassa elämässä, periaate on silti sama. 

Henkilöllä on esine, mille pankki antaa arvon ja tätä arvoa vastaan luottoa, ero 

peliin on se, että henkilö saa käyttää edelleen kiinnittämäänsä esinettä. Tämä on 

yksi niistä syistä miksi yleensä pankki myös arvostaa esineen hieman alle sen 

nykyisen arvon. Tähän liittyy myös varovaisuuden periaate, mikä on kirjanpidosta 
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tuttu. ”Käteispanttauksessa vakuudeksi tarkoitettu esine tulee luovuttaa 

pantinsaajan haltuun. Kiinteistöjen ja eräiden muiden omaisuusesineiden osalta 

tämä ei ole käytännössä mahdollista. Tätä korvaamaan on perustettu 

kiinnitysmenettely, jossa panttioikeudet merkitään erityiseen viranomaisen 

pitämään rekisteriin.” (Yritys A, 2012) 

 

3.4.2 Käteispantit 

 

Kuten aikaisemmassa kappaleessa sanottiin, ”Kun panttioikeuden kohteena oleva 

esine luovutetaan velkojan haltuun, on kyseessä käteispantti”, siis kyseessä on 

sellainen hyödyke, mikä voidaan kirjaimellisesti luovuttaa pantiksi. Tällaisia ovat 

esimerkiksi: 

• asunto-osakkeet 

• pörssiosakkeet, obligaatiot ym. arvopaperit 

• talletukset 

• saatavat 

Käteispantteja voidaan yhdessä kiinnityksien kanssa tai erikseen, muodostamaan 

panttaussitoumus. ”Kun luotonantaja saa haltuunsa luoton vakuudeksi tarkoitetun 

pantin, luotonantaja laatii kirjallisen panttaussitoumuksen. Panttaussitoumus on 

pantinantajan ja luotonantajan välinen sopimus, jossa määritellään tarkasti pantin 

sisältö ja sovitaan panttauksen ehdot. Panttaus voi olla joko erityispanttaus tai 

yleispanttaus. Erityispanttauksessa on lueteltu kaikki ne luotot, joiden vakuutena 

pantti on. Yleispanttaus kattaa velallisen kaikki nykyiset ja myöhemmin 

myönnettävät luotot. Yleispanttaus kattaa lisäksi velallisen nykyiset ja myöhemmin 

syntyvät välilliset takaus- ja vekselivastuut.” Sen lisäksi että panttaus on jaettu 

kahteen erilaiseen panttaustyyppiin, on olemassa myös jälkipanttaus, missä sama 

pantti on käytössä kahdella eri luotonantajalla. Tällöin luotonantajien on toimittava 

yhteistyössä hallinnoidessaan panttia. Tarkemmin, ”jälkipanttauksella tarkoitetaan 

sitä, että sama pantti on kahden tai useamman eri luotonantajan myöntämien 
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luottojen vakuutena ja yksi luotonantaja on pantinhaltijana (=jälkipantin antajana) 

sitoutunut säilyttämään pantin toistenkin luotonantajien (=jälkipantin saajien) 

lukuun. Kun pantinhaltija antaa pantatusta vakuudesta toiselle luotonantajalle 

toissijaisen panttioikeuden, pantinhaltija kirjoittaa jälkipanttisopimuksen. Kun 

pantinhaltija on saanut velalliselta täyden maksun saatavastaan, pantinhaltija 

luovuttaa pantin seuraavalle jälkipantin saajalle. Jos pantinhaltija joutuu 

muuttamaan pantin rahaksi, hänen tulee luovuttaa jälkipantin saaneille ne varat, 

jotka jäävät jäljelle, kun hänen omat saatavansa on vähennetty pantin myymisestä 

saaduista varoista.” (Yritys A, 2012) 

 

3.4.3 Takaukset 

 

”Henkilövakuuden muoto on takaus, jolla tarkoitetaan toisen henkilön sitoumusta 

vastata toisen henkilön velasta. Takaus on rahoituslaitoksen ja takaajan välinen 

sopimus, jossa takaaja sitoutuu vastaamaan toisen henkilön velasta. Takaus on 

luonteeltaan toissijainen sitoumus. Jos velallinen ei maksa velkaansa, velkoja voi 

hakea saatavansa takaajalta.” Takaus itsessään on yksinkertainen ajatus, mutta sen 

lisäksi että takauksessa henkilö vastaa toisen velasta, tärkeää myös määritellä 

kuinka saatavat peritään siinä tapauksessa, kun velkaa ei onnistuta maksamaan. 

”Sen mukaan, milloin ja millä edellytyksillä rahoituslaitos voi vaatia saamisensa 

takaajalta, luokitellaan takaukset omavelkaisiin ja toissijaisiin. Jos takaus on 

omavelkainen takaus, velkoja voi hakea saatavansa ulos takaajalta heti saatavan 

eräännyttyä yrittämättä ensin saada maksua päävelalliselta. Jos takaus on 

toissijainen takaus, rahoituslaitos voi hakea saatavansa ulos takaajalta vasta sen 

jälkeen, kun velansaajan maksukyvyttömyys on todettu lain määräämällä tavalla” 

Yleisempi näistä varsinkin pankkimaailmassa on omavelkainen takaus, eli saatavat 

haetaan heti takaajalta, kun velkoja ei tulla saamaan perityksi. (Yritys A, 2012) 

Sen lisäksi että määritellään tilanne, kun velkoja ei saada maksettua, on myös 

mietittävä mitä kaikkea takaaja tai takaus takaa. ”Takaus voi olla joko erityistakaus 

tai yleistakaus. Erityistakauksessa on lueteltu kaikki ne luotot, jotka takaus kattaa. 
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Yleistakaus kattaa velallisen kaikki nykyiset ja myöhemmin myönnettävät vastuut. 

Yleistakaus kattaa lisäksi velallisen nykyiset ja myöhemmin syntyvät välilliset 

takaus- ja vekselivastuut.” (Yritys A, 2012) 

Tekijöistä jää mainitsematta muutamia käsitteitä, kuten kirjanpito ja 

luottopäätökset, mutta niiden rooli on tämän työn kannalta tällä hetkellä 

minimaalinen, sillä itse raportointi mitä viranomaiselle tulee ensin tuottaa, ei sisällä 

näitä käsitteitä. Yllämainitut käsitteet ovat kuitenkin riskitekijöitä sekä 

riskienhallinnan työkaluja ja niiden avulla sekä pankki että sitä valvovat 

viranomaiset voivat pitää rahoitusjärjestelmää hallitumpana. Seuraavassa 

kappaleessa puhutaan hieman tarkemmin keinoista mitä viranomaisilla on 

sääntelyssä tällä hetkellä. 
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4 Viranomaisen valvonta pankki- ja rahoitusalalla 

 

Kuten työn alussa mainittiin, viranomainen tarvitsee tietoa pystyäkseen valvomaan 

ja sääntelemään pankkien ja muiden luottolaitosten toimintaa. Tarkemmalla tasolla 

viranomaiset niin koko EU:ssa kuin kansallisilla tasoilla pyrkivät mittaamaan 

erilaisia asioita. Näistä ehkä tärkeimmässä roolissa on pankkien vakavaraisuus. 

”Pankkien ja muiden luottolaitosten vakavaraisuuden eli niiden omien pääomien 

suhteellisen määrän sääntely on keskeinen väline rahoitusmarkkinoiden ja –

sektorin vakauden turvaamisessa. Sääntely on kansainvälisesti harmonisoitu. 

Sääntelyn perustan muodostavat Baselin pankkivalvontakomitean suositukset ja 

EU:n säädökset. Kansallisesti sääntelyn perustana on luottolaitostoiminnasta 

annettu laki. Erityisesti viime vuosikymmenen lopulla toteutetulla ns. Basel II –

vakavaraisuusuudistuksella kannustettiin rahoitustoimialaa riskienhallinnan 

jatkuvaan kehittämiseen. Tämä kehitys jatkui Basel III-uudistuksessa, jossa 

pääomavaatimuksia tiukennettiin ja pankkien pääomarakennetta parannettiin 

vaatimalla pankeilta enemmän ja parempilaatuista pääomaa. Riskienhallinnan 

kehittämisessä on tärkeä rooli myös valvojilla.” Basel-uudistuksien myötä 

riskienhallinnan osuutta jokapäiväisessä pankkitoiminnassa painotettiin enemmän 

ja enemmän. Myös pankkien sisäiselle valvonnalle on asetettu minimivaatimukset, 

ja muun muassa tämän avulla pyritään turvaamaan pankkipalveluja käyttävien 

kuluttajien, yritysten ja muiden luottoa tarvitsevien tahojen hyvinvointi. Basel IV 

onkin jo ehdotettu vuonna 2017 ja sen on tarkoitus vahvistaa luottamusta 

pankkijärjestelmään sekä tehdä pankeista kestävämpiä. (Joshi & Morris, 2018) 

Basel järjestelmät luovat perustan pankkien viranomaisraportoinnille. ”Basel 

Commitee on Banking Supervision”, tästä lähtien BCBS, on määrittänyt nämä 

Basel-uudistukset ja tätä valvontaa toteuttaa Euroopassa ”The European Banking 

Authority”, tästä lähtien EBA. Myös Euroopan Keskuspankin, tästä lähtien EKP:n, 

edustajat tukevat Basel III:n myötä tullutta vahvaa valvonnan viitekehystä, jonka 

avulla voidaan varmistaa, että pankit ovat turvallisempia ja vakaampia. Vaikka 

EKP:llä ja EBA:lla on vielä tällä hetkellä kuilu välillään, ne pyrkivät kuromaan sitä 

umpeen ja yhtenäistämään tiedonkeruitaan. Kansallisella tasolla Suomessa on 



45 

 

vastaavia elimiä, kuten Suomen Pankki, joka toteuttaa EKP:n tiedonkeruita sekä 

omia tiedonkeruitaan Suomessa. Esimerkiksi kappaleessa 1 mainittu Anacredit on 

alun perin EKP:n alulle panema Suomen Pankin Suomessa valvoma tiedonkeruu. 

Suomessa on myös Suomen Pankin lisäksi erilaisia elimiä, kuten 

Rahoitusvakausvirasto, tästä lähtien RVV ja Finanssivalvonta, tästä lähtien FIVA. 

Erilaisia tiedonkeruita ja valvontaa tukevia viranomaiselle muodostettavia 

raportteja on monia, mutta niiden perustana on kuitenkin Basel. (European Central 

Bank, 2019c; European Banking Authority, 2019d)  

Basel III itsessään koostuu kolmesta niin sanotusta pilarista, kuten kuvassa 12, jotka 

on hyvä ymmärtää, jotta voidaan ymmärtää mitkä asiat ovat tärkeitä 

pankkitoiminnan riskien osalta. Nämä kolme osa-aluetta ovat 

vähimmäispääomavaatimuksen ja likviditeetin laskenta (pilari 1), omien varojen 

riittävyyden kokonaisvaltainen arvio (pilari 2) ja julkistamisvaatimukset (pilari 3). 

(Jokivuo & Vauhkonen, 2010)  

 

Kuva 12 Basel III - Kolme pilaria 
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4.1  Pilari I 
 

”Ensimmäinen pilari kattaa luotto- ja markkinariskeistä sekä toimintaan liittyvistä 

operationaalisista riskeistä sekä toimintaan liittyvistä operationaalisista riskeistä 

syntyvien vakavaraisuusvaatimusten laskentasäännöt. Pankkien on varattava 

riittävästi pääomaa kyetäkseen vastaamaan velallisten luottokelpoisuuden 

heikkenemisestä johtuviin odotettavissa oleviin luottotappioihin, odotettujen ja 

toteutuneiden luottotappioiden vaihtelusta johtuviin odottamattomiin tappioihin 

sekä halutulla luottamusvälillä mahdollisiin äärimmäisiin luottotappioihin. Oman 

pääoman vaatimus seuraa aikaisempaa selvästi paremmin saataviin liittyvää 

riskiprofiilia ja on osaltaan ohjaamassa luottoriskin hinnoittelua ja sen odotettavissa 

olevaa kustannusta tasoa vastaavaksi.” Kuten aikaisemmassa kappaleessa 

antolainauksen kohdalla puhuttiin, esimerkiksi riskisopeutetulla tuotolla, 

RAROC:n avulla, pyritään kattamaan muun muassa tätä ensimmäisen pilarin 

vaadetta. Kuitenkin vakavaraisuusvaatimukselle on myös omakin kaavansa: 

𝑃𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝑂𝑚𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
≥ 8%                    (3) 

Riskipainoja voi olla niin luotto-, markkina- ja operationaalisesta riskistä. Näitä 

kutsutaan yleisemmin eri riskityypeiksi. Yhdessä ne muodosta riskipainotetut 

saamiset. Luottolaitostoiminnassa keskeisin on luottoriski ja sen osuus 

kokonaisriskistä voi olla jopa 70 prosenttia. Tähän voidaankin vaikuttaa 

aikaisemmassa kappaleessa mainituilla metodeilla, kuten vakuuksilla ja 

johdannaisilla sekä laadukkailla varojen hankintaprosesseilla. Näiden avulla 

voidaan siis vaikuttaa suhdeluvun nimittäjään ja osoittajaan. Pankki voi myös itse 

vaikuttaa määrittämällä haluamansa vakavaraisuussuhteen ja toimia sen 

perusteella.  

”Muiden riskilajien pääomavaatimuksille ei ole asetettu numeerisia 

laskentasääntöjä, mutta valvojan tulee pilarin 2 arviossaan varmistaa, että pankilla 

on riittävästi omia varoja suhteessa sen todelliseen riskiprofiiliin sekä 

riskienhallintajärjestelmien ja sisäisen valvonnan tasoon. Pankkien edellytetäänkin 

ylläpitävän riittävää pääomapuskuria yli pilarissa 1 asetetun vähimmäistason, jolla 
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pankki kattaa pilariin 2 sisältyvät muut pankkitoiminnan riskit ja 

suhdannevaihteluihin liittyvän makrotaloudellisen riskin. Näin ollen pankin 

vakavaraisuussuhteen edellytetään käytännössä olevan suurempi kuin mainittu 8 

%.”  (Kontkanen, 2009; Vauhkonen, 2010) 

4.2  Pilari II 
 

”Toinen pilari edellyttää, että sekä pankit että valvoja arvioivat pankkien 

vakavaraisuutta suhteessa kaikkiin oleellisiin riskeihin kattaen myös riskejä, jotka 

eivät sisälly ensimmäiseen pilariin. Pankeilla tulee olla kokonaisvaltainen sekä 

ylimmän johdon hyväksymä, ohjaama ja valvoma vakavaraisuuden riittävyyden 

arviointiprosessi, joka sisältää riskien tunnistamisen mittaamisen, arvioinnin, 

seurannan ja raportoinnin sekä valvonnan, jonka avulla varmistetaan pääoman 

riittävyys suhteessa pankkien kokonaisriskeihin.”  (Kontkanen, 2009) 

Pilarissa 2 tutkitaan pankilla käytössä olevia metodeja, jotta pilarin 1 

vakavaraisuussuhteeseen päästään ja se pysyy vakaan. Näistä tärkeimmässä 

roolissa on sisäinen valvonta. ”Sisäisen valvonnan menetelmät vaihtelevat 

huomattavasti organisaation toiminnan laadun, laajuuden ja erilaisten tarpeiden 

mukaisesti. Sisäiset ohjeistukset ja raportointi vaihtelevat erilaisissa 

organisaatioissa. Organisaation toiminnan monimutkaistuessa siihen liittyvät riskit 

kasvavat eikä johto aina pysty estämään organisaatiota ajautumasta vaikeuksiin. 

Puutteellinen sisäinen valvonta on ollut osittain syynä näihin epäonnistumisiin. 

Omistajien ja sijoittajien lisäksi myös julkinen valta on nähnyt tarpeelliseksi asettaa 

sisäiselle valvonnalle ja siihen liittyvälle riskienhallinnalle minimivaatimukset.” 

(Kontkanen, 2009) 

Näiden minimivaatimusten täyttäminen voi olla hankalaa, sillä markkinoissa sekä 

pankkien rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. ”Aikaisemmin keskeisen 

vähittäispankkitoiminanna rinnalle on noussut arvopaperitoimintaan, 

vakuutussäästämiseen, investointipankkitoimintaan ja rahastoyhtiöihin 

erikoistuneita yhtiöitä. Lisäksi pankkien vakuutusyhtiöiden toiminta on 

yritysjärjestelyiden myötä kansainvälistynyt.” Tämän voi todeta helposti käymällä 
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lähestulkoon minkä tahansa pankin kotisivuilla. Tällaisen toiminnan valvominen 

voi olla hankalaa, sillä pankkitoiminta ei ole enää yhtä yksinkertaista kuin ennen. 

(Kontkanen, 2009) 

Kaiken tämän lisäksi valvontaviranomainen voi asettaa pankeille 

harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen, joka voi aiheuttaa pienemmille 

pankeille päänvaivaa. ”Valvova viranomainen tekee pankkeja koskevia arvioita, 

joissa se tarkastelee yhdenmukaisin menetelmin pankkien riskialtistumia sekä 

pääomien ja likviditeetin riittävyyttä (supervisory review and evaluation process, 

SREP). Arvioissa huomioidaan myös pankeille tehtävät stressitestit, ja niiden 

perusteella valvontaviranomainen voi asettaa pankkikohtaisen harkinnanvaraisen 

lisäpääomavaatimuksen (ns. pilari 2 -vaatimuksen).” (Asplund, 2016)  

 

4.3  Pilari III 

 

”Kolmas pilari rakentuu ns. markkinakurin varaan. Tavoitteena on vahvistaa 

markkinakurin toimivuutta edellyttämällä pankkeja julkaisemaan aikaisempaa 

enemmän tietoa etenkin kokonaisriskeistään ja riskienhallinnastaan. Olettamuksen 

on, että markkinoille annettava avoin informaatio luo pankille paineen toimia 

pankin vakauden turvaavalla tavalla.” Pilari III tarkoittaa siis sitä, että pankin on 

jaettava tietojaan, tasaisin väliajoin. Nordea julkaisee kyseiset tiedot joka kvartaali 

kaikkien tietoon. Mielenkiintoista tietoa voi muille pankeille olla esimerkiksi 

kuinka paljon saamisista on mennyt maksukyvyttömäksi toimialoittain tai 

sektoreittain. Tämä voi auttaa muita pankkeja miettimään, kuinka kyseistä 

toimialaa voisi hyödyntää tai välttää. (Kontkanen, 2009; Nordea.com, 2019) 

Tämän lisäksi Vauhkosen tutkimuksessa ”The Impact of Pillar 3 Disclosure 

Requirements on Bank Safety”, osoitetaankin analyyttisen mallin avulla, että ilman 

kolmatta pilaria pilarin 1 ja 2 asettamat pääomavaatimukset olisivat turhia ja nämä 

pilarit todellakin tukevat toisiaan ja ovat toisiaan täydentäviä valvonnan työkaluja. 

Korkeammat pääomavaatimukset motivoivat pankkeja vähentämään kulujaan 
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sijoittamalla riskienhallinta järjestelmien laatuun ja vastaavasti nämä vaivat 

nähdään julkisista raporteista, mikä johtaa sijoittajien kasvavaan kiinnostukseen 

kyseistä pankkia kohtaan. (Vauhkonen, 2011)  

Tässä kappaleessa käytiin läpi tärkeimmät tiedot viranomaisesta, Euroopan alueen 

ja kansalliset toimijat, Basel-uudistus ja näiden vaikutukset pankkitoimintaan. Työ 

siirtyy vaiheeseen, jossa on aika siirtyä empiiriseen osuuteen, eli varsinaiseen 

tietomallin rakentamiseen. Viranomainen vaatii yhä tarkempaa ja tarkempaa dataa 

ja enää muutamat summat silloin tällöin eivät yksinkertaisesti riitä. 

Lähdejärjestelmiä on useita ja niiden toisiinsa yhteen saattaminen niin, että tieto 

pysyy loogisena, voi olla haastavaa. Seuraavassa kappaleessa pyritään kuvaamaan, 

kuinka mallin voi rakentaa ja mitä kompastuskiviä siinä saattaa tulla vastaan. 
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5 Tietomallin rakentaminen  

 

Aikaisemmat kappaleet toimivat teoreettisena tukena tämän kappaleen käytännön 

osuuksissa. Tässä kappaleessa on tarkoitus suunnitella keskitetty tietomalli, jonka 

avulla voidaan tehdä viranomaisraportointeja kohdeyrityksen asiakkaille. Tässä 

kappaleessa käydään läpi lähinnä mallintamisprosessia ja itse rakentamisprosessi 

kuvataan vain kevyesti, sillä rakentamisprosessissa keskitytään eri asioihin kuin 

mallintamisprosessi. Työssä ei myöskään kuvata tarkalla tasolla kuilu- ja 

tietotarveanalyysiä, ainoastaan ylätasolla eli mitä tietoja puuttuvista tiedoista 

kerättiin, minkälaisia ne olivat ja kuinka paljon niitä oli. Kappaleessa kuvataan 

kohdeyritystä, tavoitetta sekä tietomalliratkaisua.  

 

5.1  Kohdeyritys 

 

Kohdeyrityksenä toimii finanssialan ratkaisujen kehittäjä ja palveluntarjoaja. Yritys 

on perustettu vuonna 1994, mutta se on ollut toimijana aikaisemmin eri 

omistuksessa. Yritys on kokoluokkaa suuryritys. Asiakaskuntaan kuuluu muutamia 

pankkeja kansallisesti. Yrityksen omistus vaihtui vuonna 2019, mikä johtanee 

asiakaskunnan laajentumiseen sekä asiakkaiden määrässä, että toimialoissa. Tällä 

on vaikutuksia varmasti myös siihen minkälaista dataa tietovarastot ja –mallit 

tulevat sisältämään. 

Kohdeyritys pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, alkaen 

peruspankkijärjestelmästä päättyen liiketoiminnan raportointiin. Tämä tarkoittaa, 

että yrityksessä osaaminen on hyvin laajaa niin teknologioissa kuin liiketoiminnan 

alueella. Yritys on perinteikäs, niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Vanhoista 

teknologioista on ollut vaikea päästää irti, mikä tarkoittaa sitä, että jo 1960-luvulla 

kehitettyjä tuotteita on vielä käytössä. Kuitenkin nämä tuotteet ovat osoittaneet 

olevansa hyvin luotettavia, mikä on finanssialalla yksi tärkeimmistä kriteereistä. 
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Nämä vanhat tuotteet eivät kuitenkaan ole kustannustehokkaita, mikä on toinen 

tärkeä asia lähestulkoon millä tahansa alalla, jossa katteet ovat pienet. 

Kohdeyrityksen visio on ”Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – haluttuja finanssialan 

ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi. Näihin kolmeen sanaan tiivistyy 

Yrityksen koko ideologia. Tavoitteenamme on olla osaava, hyvinvoiva ja 

motivoitunut työyhteisö. Menestymme asiakkaiden kanssa. Palvelumme ovat 

luotettavat ja kustannustehokkaat. Meillä on kyky innovoida ja uusiutua. 

Kasvatamme markkinaosuuttamme. Asiakaskuntamme laajenee. Kannustamme 

uuden oppimista ennakkoluulottomasti. Tarpeeton työ, sähläys ja huono palvelu 

eivät kuulu sanavarastoomme. Yritys on ketterä yritys ilman organisaatiorajoja. 

Meille halutaan töihin.” Visiossa pyritään siis vastaamaan toimialan vaatimuksiin, 

esimerkiksi luotettavuus ja kustannustehokkuus esiintyvät lauseissa. 

Yrityksen osasto, jolle tämä työ tehdään, on analytiikka ja raportointi. Tämä osasto 

on vastuussa niin viranomaisraportoinnista, tietovarastosta että liiketoiminnan 

raportoinnista. Työntekijät osastolla tekevät myös kertaluontoista ja jatkuvaa 

tiedonvälitystä. Analytiikka osuus on ollut osastolla varsin pienellä osalla, johtuen 

viranomaisen kiristyneistä vaateista, jotka työllistävät enemmän ja enemmän. 

Perustuen muutamiin vuosiin, joita olen alalla viettänyt en usko, että tämä trendi 

laantuisi vielä vähän aikaan, varsinkin teknologioiden ja datan kehittyessä 

jatkuvasti. Myös tämä toimii työn motivaationa, kun tietoa pyritään tutkimaan ja 

hallinnoimaan tarkemmin.  

 

5.2  Tavoite 

 

Yksinkertaisesti kuvattuna tämän kappaleen tavoitteena on edetä takaperin työtä eli 

kappaleen neljä sisällön syystä rakennetaan kappaleen kolme tiedot sisältävä malli 

kappaleen kaksi tietojen avulla. Tavoitteena siis rakentaa tietomalli, jonka avulla 

voidaan tuottaa raportointia viranomaiselle, tavoitteena on tehdä mallista sellainen 

millä voidaan tuottaa useampiakin raportointeja, sillä menneisyydessä ja myös 
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nykyisin on rakennettu uusia malleja raportointikohtaisesti. Koska en 

henkilökohtaisesti ollut projektin alusta alkaen mukana, en voi kommentoida 

kaikkea itse, joten omien kokemuksieni lisäksi pyritään selvittämään tämän 

tuotteen tuotepäälliköltä, kuinka projektin aikana edettiin ja mitä kompastuskiviä 

tai onnistumisia projektin aikana oli. Tavoitteena on siis kuvata kappaleen kaksi 

prosessin, alakappaleen ”Mallinnusprosessi” lopussa esitelty prosessin mukaiset 

vaiheet 1-5. 

 

5.3  Liiketoiminnallisesta tarpeesta tekniseen toteutukseen 

 

Vaihe 1 eli liiketoiminnallisen tarpeen analysointi ja vastaanottaminen alkoivat 

käytännössä viranomaisen asettamasta vaateesta. Kohdeyrityksen asiakkaat 

analysoivat tarpeensa ja ottivat yhteyttä kohdeyritykseen, joka aloitti kartoittamaan 

tarpeen toteutusmahdollisuutta. Haastattelin kyseisessä projektissa mukana ollutta 

tuotepäällikköä, joka toimii viranomaisraportoinnin sekä nykypäivänä myös 

robotiikan alueen tuotepäällikkönä. Liiketoiminnallinen tarve uudelle Anacredit-

raportoinnille ja sen kautta myös yhtenäiselle tietomallille, tunnistettiin n. 1,5 

vuotta ennen varsinaisen raportoinnin käynnistämistä, kertoo tuotepäällikkö. Tämä 

jo itsessään kertoo siitä, että muutoksia järjestelmiin ei ole kivutonta eikä kovin 

nopeaakaan tehdä. Tietojärjestelmätoimittajan roolissa ollut kohdeyritys siis lähti 

kartoittamaan tarvittavia raportointitietoja viranomaisen vaateiden täyttämiseksi. 

Prosessin vaihe 1, liiketoiminnallinen tarve oli siis käynnistynyt. Vaiheessa 1 

kohdeyrityksen loppuasiakkaat kävivät läpi raportointivaateita Suomen Pankin 

kanssa. Sen jälkeen kohdeyritys teki yhteistyötä loppuasiakkaidensa 

palveluntarjoajan kanssa työpajojen muodossa. Näiden työpajojen jälkeen käytiin 

vielä asiaa hieman läpi vain kohdeyrityksen ja sen loppuasiakkaiden välillä, jotta 

päästiin selville mahdollisista jäljellä olevista epäkohdista. Yhteistyötä kohdeyritys 

siis teki pääasiassa loppuasiakkaiden palveluntarjoajan kanssa, joten yhteistyö 

loppuasiakkaiden kanssa oli loppujen lopuksi vähäistä, joka aiheutti hieman kitkaa 

projektin aikana. (Tuotepäällikkö, 2019) 
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Kun käsitemallia aloitettiin rakentamaan, oli projektilla jotakuinkin tiedossa mitä 

käsitteitä mallin tulisi sisältää. Tämän lisäksi tiedossa oli minkälaiseen 

infrastruktuuriin se tulisi rakentaa ja tämä vaikuttaa tietomalliin erittäin kriittisesti, 

sillä esimerkiksi relaatiomallissa käsitemallin rakennusvaihe mielestäni kaikista 

tärkein. Koska infrastruktuuri on työn hetkellä kyvytön muuttamiseen, on turha 

käydä läpi esimerkiksi CAP-teoriaa tässä vaiheessa, sillä CAP-analyysi soveltuu 

tilanteeseen, missä tehdään valintoja juurikin infrastruktuurin suhteen. 

Tietotarpeina oli saada malliin poimittua vähintään Anacredit-raportoinnin 

vaatimat tiedot, eli luottotietokannan tiedot. Suomen Pankin ehdottama malli siitä, 

minkälainen tietokannan tulisi olla löytyy liitteestä 3. Tätä mallia myötäiltiin, kun 

itse tietomallia lähdettiin rakentamaan. Tietomallin alkuperäinen idea syntyi 

aikaisemmin tehdyistä ALM (Additional Liquidity Metrics) ja LDT (Liability Data 

Report) -raportoinneista, missä lähteet olivat erittäin samankaltaiset. Kuitenkin 

kohdeyrityksessä oli tarkoitus rakentaa yhtenäistä tietomallia jo pitkään ja tässä 

projektissa yritettiin ottaa yleisempään käyttöön jo aiemmassa projektissa 

koestettua mallia, kertoo kohdeyrityksen tuotepäällikkö. Tuotealueen arkkitehti 

halusi kehittää tietovarastoa eteenpäin ja erityisesti viranomaisraportointia. 

Tietovarasto ei siis palvellut viranomaisraportointia tarpeeksi ja tämän lisäksi 

sovellukset hakivat tietoa eri tavoin tietovarastosta. Sovelluksia siis pyrittiin 

yhtenäistämään yhtenäisen tietomallin avulla. Anacredit-raportointi oli siis 

koekaniinina tälle kehitykselle, koska se oli hyvin aiemmin mainittujen 

raportointien kaltainen raportointi, vaikka näissä raportoinneissa raportointi 

tapahtuikin summatasolla eikä sopimustasolla, kuten Anacreditissä. Kaikissa näissä 

raportoinneissa oli ja on edelleen raportoitava luottoja, vakuuksia ja varojen 

hankintaa. Peruskäsitteet olivat siis selvät näiden raportointien pohjalta. 

Ensimmäinen käsitemallin versio rakennettiinkin 25.08.2017 ja sen 

yksinkertaistettu versio, kohdeyrityksen suojaamista varten, on tämän työn liitteenä 

4. Tämä malli oli kuitenkin vielä vajavainen ja tiettyjä käsitteitä puuttui tästä 

versiosta. Tietomallin ensimmäisen versio sisälsi seuraavat käsitteet: 

• Antolainaus 

• Ottolainaus 
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• Asiakas 

• Vakuudet 

o Takaus 

o Kiinnitys 

o Käteispantti 

• Liikkeellelaskija 

• Arvopaperi 

Tässä vaiheessa tulin itse mukaan projektiin ja teimme käsiteanalyysia syvemmälle. 

Tämän ansiosta tunnistimme, että malliin oli tuotava lisää käsitteitä, kuten Pankki 

ja Arvopaperin ostoerät (toisin sanoen arvopaperiomistukset). Kuten 

käsiteanalyysiin kuuluu, tässä vaiheessa rakennettiin siis ER-malli, mikä sisälsi 

yhteystaulut sekä taulujen väliset kardinaalisuudet, joista puhuttiin tarkemmin 

kappaleessa kaksi. Tässä vaiheessa tunnistettiin myös, että selvästi asiakkaiden, eli 

tilien omistajat ja vakuuden antajat olivat selvästi mallin keskiössä. Tämä johti 

tarvittavien yhteyksien muodostamiseen seuraaville väleille, nämä yhteydet on 

esitetty liitteessä 4: 

• Asiakas ja Antolainaus 

• Asiakas ja Ottolainaus 

• Asiakas ja Kiinnitys 

• Asiakas ja Takaus 

• Asiakas ja Käteispantti 

 

Nämä yhteydet kertovat kuka omistaa tilin tai antaa vakuuden. Kuitenkaan nämä 

yhteydet eivät vielä riittäneet, vaan myös tilien ja vakuuksien välille oli luotava 

yhteyksiä seuraavasti, kyseiset yhteydet on esitetty myös liitteessä 4: 

• Antolainaus ja Kiinnitys 

• Antolainaus ja Takaus 

• Antolainaus ja Käteispantti 

• Ottolainaus ja Kiinnitys 
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• Ottolainaus ja Takaus 

• Ottolainaus ja Käteispantti 

Mallissa arvopaperien omistukset olivat omina tietoinaan, sillä niiden 

lähdejärjestelmä oli eri kuin muun reskontran. Tämä johti siihen, että ne olivat itse 

mallissa hieman irrallisia. Yhteys asiakkaaseen pystyttiin kuitenkin muodostamaan 

tarvittaessa käyttämällä asiakkaan henkilötunnusta tai y-tunnusta, mikäli sellainen 

molemmista järjestelmistä löytyi. 

Pankki-käsite on tässä mallissa hieman omalaatuinen, sillä koska järjestelmät ovat 

monipankkijärjestelmiä, on kaikki tiedot linkitettävissä siihen, minkä pankin 

järjestelmästä ne ovat tulleet. Tämä tapahtuu niin että jokainen olemassa oleva taulu 

voidaan linkittää Pankki-tauluun pankin tunnisteen perusteella. Näin raporttien 

muodostaminen pankkikohtaisesti on mahdollista samasta mallista. 

Tässä vaiheessa kiinnostavimpia ja mielenkiintoisimpia asioita tutkia olivat näiden 

käsitteiden välillä vallitsevat kardinaalisuudet. Esimerkiksi antolainaus-taulun ja 

kiinnityksen välillä vallitsee kardinaalisuus M:N, mikä tarkoittaa siis että yhdellä 

antolainaustilillä voi olla useampi kiinnitys, ja päinvastoin, kuitenkin niin että 

kiinnityksen on aina oltava liitoksissa vähintään yhteen antolainaustiliin. 

Tutkimalla eteenpäin kiinnityksen ja asiakkaan välistä yhteyttä törmättiin virheisiin 

kardinaalisuuksissa. Esimerkiksi kiinnityksen ja asiakkaan välillä oli käsitemallissa 

ongelmia, sillä kiinnityksen ja asiakkaan välillä vallitsee 1:N suhde eikä M:N, kuten 

malli esittää. Tämä oli yksi syistä, miksi mallia piti vielä tässä vaiheessa kehittää ja 

se luotiinkin uuteen järjestelmään. Tämän kaltaista tarkennustyötä tehtiin myös 

muualla tietomallin osissa, suhteiden lisäksi myös tietotyyppien kohdalla. 

Pidemmälle jalostetun mallin pelkistetty versio on nähtävänä liitteessä 5. 

Varsinaisessa tietomallissa on paljon enemmän tietoa tietotyypeistä, suhteista ja 

taulujen kentistä. 

Kyseinen malli sisältää enemmän käsitteitä kuin versio yksi ja sen lisäksi se on 

hieman huolitellumpi, johtuen käytetystä työkalusta. Uudemmassa mallissa 

voidaan huomata myös se, että kun käsitteiden ja taulujen määrä kasvaa, tulee 
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mallista vaikealukuisempi, onkin siis tärkeää yrittää panostaa siihen miltä malli 

näyttää. Loppujen lopuksi malli on graafinen dokumentaatio teknisestä 

toteutuksesta ja näin ollen hyödyksi sitä käyttäville, vain jos se on luettava. Mallista 

huomaa, että Pankki-taulu on kaikesta erillinen, mutta itse mallista olisi tullut 

erittäin sekava, mikäli jokaiseen tauluun vedettäisiin yhteys pankin kanssa. 

Monipankkijärjestelmässä tämä on kuitenkin oletus, että jokaisen käsitteen 

yhteydessä on se tieto mistä pankista kyseinen tieto on tullut. 

Vaihe 3 ja 4 eli tietotarve- ja kuiluanalyysi tehtiin samanaikaisesti, koska 

tietotarveanalyysi rajattiin vain Anacredit-raportointiin. Kuiluanalyysiä käytiin 

tuotepäällikön mukaan yhdessä kohdeyrityksen asiakkaiden kanssa. 

Tietotarveanalyysi olisi pitänyt tehdä kohdeyrityksen sisäisesti tämän jälkeen, eikä 

pelkästään yhden raportin pohjalta. Omasta mielestäni ja näkökulmasta tämä johtui 

siitä, että tietomallille ei ollut tarpeeksi vahvaa visiota, tai henkilöä joka olisi vienyt 

visiota eteenpäin. Tällaisen kokonaisvaltaisen, yhtenäisen mallin rakentaminen 

vaatii sekä tietotaitoa että motivaatiota kehittää toimintaa kokonaisuutena. Selvää 

vetovastuuta ei ollut. 

Yhdistetyssä tietotarve- sekä kuiluanalyysissä tutkittiin asiakkaan tarvitsema 

raportti kenttä kentältä läpi ja kirjattiin ylös järjestelmistä puuttuvat tiedot. 

Puuttuvia kenttiä kirjattiin ylös seuraavasti:  

• Mistä raportin osasta tieto puuttuu? 

• Mikä tieto puuttuu? 

• Lyhyt kuvaus sille miksi ja mikä tieto puuttuu 

• Järjestelmä, mistä tieto puuttuu 

• Ratkaisu kuvattuna sanallisesti 

Kun tarvittavat analyysit oli käyty läpi ja niiden myötä tehdyt muutokset malliin 

tehty, itse mallin rakentaminen voitiin käynnistää. Koska tämä on asiana hieman eri 

kuin tiedon mallintaminen, kuvataan lyhyesti minkälaisia rooleja ja työkaluja 

mallin rakentamisessa oli käytössä. 
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Rakentamisvaiheessa käsitemallin taulut ja kentät kuvattiin vielä tarkemmin. 

Rakennettavat taulut kuvattiin kohdeyrityksessä käytössä olevan lomakepohjan 

avulla, joka sisälsi liitteen 6 tiedot. Lomakkeella oli paljon mielestäni ei niin 

relevanttia tietoa, mutta tärkein tästä oli täyttää poimintasäännöt sekä taulun 

rakenne, sillä niiden avulla varsinainen ohjelmointi ja taulujen rakentaminen 

tehtiin. Taulut kuvattiin siis saraketasolla, niin niiden muodostuminen, tietotyyppi 

ja selkeäkielinen kuvaus. Käytännössä dokumentointi tapahtui siis tällaisten 

lomakkeiden avulla, kohdeyrityksen omaan dokumentointijärjestelmään.  

Roolit mitä tietomallin rakentamiseen tarvittiin, olivat seuraavat: 

• Määrittelijä(t), jotka vastaavat näiden lomakkeiden täytöstä, sekä siitä 

kuinka tiedot haetaan 

• Kehittäjä(t), jotka vastaavat ohjelmoinnista, eli määrittelyiden teknisestä 

toteuttamisesta 

• Testaaja(t), jotka vastaavat siitä, että tekninen toteutus vastaa määrittelyjä. 

Näiden työvaiheiden avulla pystyttiin toteuttamaan tietomalli myös käytännössä ja 

tekemään asiakkaan tarpeista todellisuutta.  

5.4  Jatkokehitys 

 

Jatkokehityksen näkökulmasta suurin puute mikä mallilla tällä hetkellä on se, että 

kaikkia viranomaisraportoinnissa tarvittavia käsitteitä ei saatu projektin yhteydessä 

tuotua tietomalliin. Siispä mikäli tätä kyseistä mallia lähdettäisiin kehittämään, 

tulisi tehdä isomman skaalan tietotarveanalyysi ja sen kautta täyttää puuttuvat 

aukot. 

Esimerkiksi, kappaleen kolme lopussa mainitut luottopäätökset ja kirjanpito 

puuttuvat kokonaan. Tämän lisäksi käsitteitä kuten, johdannaiset tai korttiluotot ei 

myöskään tuotu malliin mukaan. Tämä johtuu täysin siitä, että niitä ei tarvittu 

kyseisessä yhdessä raportissa mikä jäi mallin ainoaksi vaatimukseksi. Tietomallin 
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rakentamisessa on myös erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kenen luullaan 

sitä käyttävän tulisi olla mukana antamassa oman osaamisen ja tietonsa. 

Tämän mallin sisältö jäi siis mahdollistamaan lähinnä luottojen, 

arvopaperikauppojen ja vakuuksien seuraamisen. Mikäli kaivattaisiin esimerkiksi 

lisää tietoa asiakkaasta, voitaisiin sitä tietysti helposti tuoda kenttä kerrallaan.  

Tietomalli on myös suunniteltu kuukausitasolle, koska kohdeyrityksen tuottamissa 

viranomaisraporteissa ei ole tällä hetkellä vaateita tuottaa raportointeja kuin 

kuukausi-, kvartaali-, puolivuosi- tai vuositasolla. Koska analyyttiset mallit 

tarvitsevat yleensä paljon enemmän syötettä kuin 12 kertaa vuodessa, on tämän 

kyseisen mallin pohjalta vaikea lähteä tekemään tarkkaa analyysiä. Vaikka tiedot 

pankkialalla ovatkin kovin staattiset olisi kuitenkin hyvä, jos malli olisi edes 

jokainen pankkipäivä päivittyvä. Tällöin tulee vastaa kapasiteetti haasteet, mutta 

historiaan verrattuna tämä ei ole läheskään niin suuri huolenaihe kuin ennen. 

Tietomalli voi olla hyödyllinen myös käsitteiden ymmärtämisen tueksi, sillä se 

näyttää selkeämmin käsitteiden välisiä suhteita ja auttaa raporttien tai analyysien 

tekijöitä ymmärtämään miten tietyt käsitteet operoivat toistensa kanssa. Varsinkin 

vakuuksissa ylätasolla saadaan tietomallin kautta ymmärrys siitä, kuinka luotolle 

voidaan antaa vakuuksia. Analyysinäkökulmasta voidaan tehdä analyyseja missä 

tutkitaan koko luottoportfoliota ja millä tavoin ja minkälaisia vakuuksia 

kiinnitetään tietyn tyyppisiin luottoihin tai minkälaiset vakuustyypit ovat 

yleisimpiä, kun pyritään eliminoimaan luottoriskiä. Kaiken tämän lisäksi 

käsitteiden ymmärtäminen on mielestäni saamassa isompaa roolia alalla, sillä 

työkalut, teknologia ja osaaminen ovat kehittyneet ja kehittymässä alalla kovaa 

vauhtia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ohjelmointiosaaminen on tärkeää, on myös 

osattava liiketoimintaa ja käsitteistöä. Tämä on myös henkilökohtaisesta 

näkökulmastani saanut liian pientä painoarvoa kohdeyrityksessä.  
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6 Johtopäätökset 
 

Tietomalleja voidaan rakentaa nopeasti, mutta mitä vähemmän aikaa suunnitteluun 

käytetään ennen varsinaista rakentamista, sitä varmemmin vaadittuja tietoja ei tule 

löytymään ensimmäisistä versioista. 

Tämän lisäksi on vaikeaa suunnitella kaikkiin tarkoituksiin sopivaa mallia, jos ja 

kun itse sovellukset, ratkaisut ja vaatimukset ovat erilaisia. Näin ollen 

tietotarveanalyysin arvo kasvaa mittaamattomaksi. Tässä työssä tietotarveanalyysi 

tehtiin aivan liian kapeasti, jolloin tärkeitä asioita jäi puuttumaan. Tässä työssä 

kuitenkin pyrittiin vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen, joten käyn niitä 

tässä kappaleessa läpi. 

1. Mitkä ovat trendejä / hyviä käytänteitä tiedon mallintamisessa? 

Tätä kysymystä käytiin läpi kappaleessa kaksi, tutkien tietomallinnuksen historiaa, 

nykytilaa ja tulevaisuutta. Huomattiin että kehitys on ollut erittäin vilkasta, 

tekniikoiden kehittyessä jatkuvasti. Trendi vaikuttaisi kuitenkin olevan siirtymä 

pois vahvasti strukturoiduista malleista, kohti joustavia alati muuttuvia malleja. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi relaatiomallin kaltaisia erittäin 

sääntörikkaita malleja ei käytettäisi myös jatkossa, lähinnä niiden helpon 

ymmärtämisen takia.  

Historia osoittaa selvästi, että tiedonmallinnuksen alussa mentiin tekniikka edellä 

ja tietomalleja suunniteltiin mukailemaan teknisiä ratkaisuja. Tästä osoituksena 

IBM IMS järjestelmä ja sen myötä nousseet hierarkia ja verkkomalli. Vaikka 

tiedettiin että tieto on paljon monimutkaisempaa oikeassa elämässä, sitä oli vaikea 

näillä malleilla esittää. Tämän jälkeen nousi relaatiomalli, minkä lähtökohta oli 

päinvastainen, relaatiomalli oli paljolti riippumaton sen lähteistä ja tieto syötettiin 

mallissa mallin, ei lähteenä toimivien sovellusten, mukaisesti. Nykyajan trendi on 

taas siirtymässä kohti sovellusjohteista tiedonmallintamista, vaikka uudet 

tietomalliratkaisut noudattavatkin myös relaatiomallista saatuja termejä ja osittain 

logiikoita. Sanoisin, että se miksi ollaan siirtymässä kohti sovellusten ohjaamaa 

mallintamista, johtuu paljolti siitä, että relaatiomalli ei vain yksinkertaisesti kestä 
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nykyajan nopeita muutoksia sekä datan moninaisuutta. SQL:n tarjoamat tietotyypit, 

kuten numero, teksti ja aika eivät vain riitä kattamaan alati kehittyvien lähteiden 

tarpeita. Tulevaisuudessa siis varmasti siirrytään pikkuhiljaa pois relaatiomallista 

ja SQL:stä, mutta koska ne ovat dominoineet markkinoita pitkään, vanhemmilla 

toimialoilla voi olla vaikeaa tehdä siirtymä. Tietoa tarvitaan erilaisessa muodossa, 

koska reaaliaikaisuuden tarve on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi. Dokumentti-

tietokannat ja muut tulevaisuuden tietomallit skaalautuvat paremmin, kun 

tietomassa kasvaa yli äyräiden. Varsinkin, koska tulevaisuudessa tullaan ja 

nykyaikana jo kerätäänkin jokainen käyttäjän napautus ja hiiren liike. Tällä pyritään 

analysoimaan käyttäjän käyttäytymistä, joka johtaa mahdollisuuksin ohjata käyttäjä 

tiettyihin päätöksiin. 

2. Mitä käsitteitä rahoitusalan riskien valvonnassa tarvitaan? 

Riskien valvontaa käytiin työssä läpi kappaleessa kolme. Riskin pankkitoiminnassa 

luo 70 prosenttisesti luottoriski. Toisin sanoen tilanne missä alkuperäinen rahan tai 

hyödykkeen omistaja ei saa sitä takaisin. Näin ollen, jotta riskejä voidaan valvoa, 

tarvitaan ylätasolla käsitteitä kuten: 

• Antolainaus, eli luotot, riskin aiheuttajat 

• Ottolainaus, eli varojen hankinta, millä katetaan mahdolliset menot 

• Vakuudet, joiden avulla pyritään turvaamaan tilanteet, kun riski muuttuu 

todeksi  

• Asiakkaat, eli ihmiset, yritykset tai muut entiteetit, jotka aiheuttavat riskit 

Erillisenään on myös arvopaperi- ja rahamarkkinoilla, missä vaikka käsitteet ovat 

hieman monimutkaisempia, ovat samat periaatteet ovat voimassa. Vaikkakin 

nykyään on mahdollista käydä myös vakuudetonta kaupankäyntiä, jolloin pankki 

tai muu toimija ottaa tietoisen riskin. Näitä riskejä tietysti valvotaan viranomaisten 

toimesta, sillä tasolla kuin nykyään pystytään. Tämä antaa motivaatiota myös 

pankeille valvoa omaa riskinottoaan.  

Riskien valvonnassa on tärkeää pystyä siis vastaamaan liiketoiminnan 

heilahteluihin, juurikin tilanteisiin, joissa luotoksi annettua pääomaa ei saada 
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takaisin. Maksukyvyttömyyteen ja järjestämättömyyteen voidaan vaikuttaa 

tekemällä tarkempaa selvitystä ihmisistä ennen lainanantoa, kilpailutilanteessa tätä 

selvitysaikaa ei kuitenkaan usein ole paljon mikä tarkoittaa sitä, että nopealle tiedon 

saannille on tarvetta. Tiedon, varsinkin historiallisen, puute saattaa johtaa kiireellä 

tai huolimattomasti tehtyihin luottopäätöksiin, jotka saattavat luoda 

maksukyvyttömyyttä ja järjestämättömiksi menneitä luottoja.  

3. Kuinka voidaan hyötyä yhtenäisestä tietomallista? 

Yhtenäinen tietomalli tarjoaa paljon positiivista tehokkuuden ja yhtenäisyyden 

kannalta. Kuvitellaan tilanne, missä samoista järjestelmistä muodostetaan useampia 

raportteja, toisistaan hieman erilaisin kriteerein Esimerkiksi raportti 1, missä 

raportoidaan luottotuotteita x ja y sekä raportti 2, missä raportoidaan luottotuotteet 

x ja niille vakuudet. Mikäli nämä kaksi raporttia toteutettaisiin täysin erillisinä, on 

aina mahdollisuus inhimilliseen erheeseen hakukriteereissä, mikä johtaa eroihin 

haetuissa luotoissa x. Raporttien vastaanottaja ei tätä heti näe, mutta ajan kuluessa, 

luodaan raportti 3 joka sisältää vain luottotuotteet y. Nyt tiedon vastaanottaja näitä 

kolmea raportointia vertaillessaan huomaa eron. Yhtenäinen tietomalli auttaa 

poistamaan edes osan tarvittavista kriteereistä, kun raportteja luodaan samoista 

järjestelmäntiedoista hieman eri tavalla. Kuten työn alussa mainitsin, 

kohdeyrityksessä jokainen toteutus on aikansa ja tekijänsä lapsi, mutta mikäli 

kaikki nämä lapset tulisivat edes samasta lähteestä, niin ne eivät olisi niin erilaisia.  

Yhtenäisellä tietomallilla voidaan luoda myös sellaista tietoa mitä usein 

muodostetaan vasta raportointia tehdessä. Monesti tämä on sellaista tietoa mikä ei 

tule suoraan järjestelmistä tai ulkoisesta lähteestä, vaan generoidaan ohjelmien 

yhteydessä. Mikäli tällaisia tietoja voidaan sisällyttää malliin, ei näitä käsittelyjä 

tarvitse ensiksikään tehdä aina uudestaan ja lisäksi kaikilla käyttäjillä olisi kyseinen 

käsittely tehty samalla tavalla. 

Yhtenäisen tietomallin avulla voidaan saavuttaa myös kustannushyötyjä asiakkaille 

sekä nopeampia läpimenoaikoja raporttien muodostamisessa. Mikäli päättelyä on 

tehty tietomalliin, ei yleistä päättelyä tarvitse, jokainen kerta tehdä uudestaan. Näin 
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ollen voidaan säästää ajassa ja sitä kautta rahassa, sillä riippuen projektimallista, 

voidaan laskutus ja hinnan arviointi tehdä tuntiperusteisesti.  

Työn näkökulmasta, ja viranomaisraportoinnin näkökulmasta, tärkein ominaisuus 

kuitenkin lienee helpomman täsmäytyksen mahdollisuus, eli raporttien vertailu. 

Varsinkin viranomaisen kiristyneessä valvonnassa, ristiin tarkistuksia on yhä 

enemmän ja enemmän. Siispä tilanteessa, jossa raportti x käyttää tiettyä kenttää 

raportoimaan tiettyä asiaa ja raportti y käyttää toista kenttää raportoimaan samaa 

tietoa, voidaan yhtenäistä mallia hyödyntää tällaisten duplikaattitietojen 

eliminoimiseen. 

Tutkimuksen tulokset, eli tietomalli ja sen mallintamisprosessi, myötäilevät jonkun 

verran relaatiomalliin liittyviä tekniikoita ja teorioita, mutta kuitenkin sisältävät 

myös kohdeyrityksen tai sen asiakkaiden tarvitsemia erityispiirteitä. Tietomalli ei 

kuitenkaan seuraa aivan trendikkäimpiä ratkaisuja, sillä relaatiomallien maailmassa 

tämä olisi tähtimalli (star schema), missä tietomalli on purettu vielä pienempiin 

osiin kuin tämän työn tuloksena esitelty tietomalli. Tutkimuksen perusteella sekä 

pankkialalla tapahtuvaa kehitystä seuraten on tärkeää tutkia nykyaikaisempia 

ratkaisuja vanhojen tietojärjestelmien korvaamiseksi ja tällä tutkimuksella 

pystyttiin hieman kartoittamaan sekä sitä mitä vaihtoehtoja on olemassa, sekä 

minkälaisia toimintatapoja on tällä hetkellä. Työn tulokset, kuten myös kirjallisuus, 

osoittivat että tietomallin valinta perustuu paljolti olemassa olevaan 

infrastruktuuriin. Tämän lisäksi yhden tai kahden raportin tuottaminen ei ole 

tarpeeksi suuri motivaatio siirtyä uuteen infrastruktuuriin, joten vaikka teoriassa 

mahdollisuuksia mistä valita on useita, monesti todellisuus on harmaampaa ja 

aikaisemmin tehdyt päätökset määrittelevät paljon myös rakennettaviin 

tietomalleihin liittyvissä päätöksissä. 
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7 Yhteenveto 
 

Viranomaisen kiristyneet vaatimukset pankkialalla ovat kasvattaneet valvonnan 

vaatimuksia pankkien toiminnassa. Kiristyneet vaatimukset ovat tuoneet monia 

erilaisia raportointeja tuotettavaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana, joiden 

avulla viranomaiset pyrkivät valvomaan toimintaa yhä tarkemmin. Jotta pankit 

pystyisivät tehokkaasti tuottamaan kyseisiä tietopyyntöjä, on heillä ja heidän 

palveluntarjoajilla selkeästi tiedossa mitä raportointeihin täytyy tuottaa. Tällaista 

toimintaa varten voidaan kehittää esimerkiksi yhtenäinen tietomalli, mistä kaikki 

tällainen raportointi voitaisiin tuottaa. Tämän lisäksi liiketoiminnan ja päätöksen 

tueksi voidaan luoda omia spesifisiä tietomalleja sellaisesta tiedosta mitä 

viranomainen ei kysy, mutta mikä kiinnostaa pankinjohtajaa. 

Kyseisten mallien luomista varten pitää mallintajilla olla ymmärrys 

pankkitoiminnan käsitteistä sekä hieman järjestelmäosaamista, jotta mallit 

vastaavat oikeaa maailmaa. Ennen tämä ei ole ollut mahdollista, sillä järjestelmät 

eivät ole pystyneet imitoimaan kaikkia oikean maailman suhteita eli 

kardinaalisuuksia. Tekniikan kehittyessä kuitenkin voidaan luoda malli perustuen 

oikeaan maailmaan ja sen pohjalta tehdä tekninen toteutus eikä toisinpäin. 

Tutkimuksen käytännön tavoitteena oli kehittää prosessi tietomallien luomiselle 

sekä luoda tietomallin toteutusta varten tarvittavat tiedot. Tutkimuksessa vastattiin 

muutamaan tutkimuskysymykseen ja niiden pohjalta tietomallin tarve voitiin 

perustella. Tarpeen myötä lupa tietomallin rakentamiselle saavutettiin.   

Tietomallin rakentaminen ei saa olla linkittynyt tietyn raportin rakentamiseen vaan 

sen tulee olla täysin erillinen projekti. Kohdeyrityksen tapaan toimivalle yritykselle 

tämä voi olla haastavaa tai lähestulkoon mahdotonta, johtuen organisaation 

toimintatavoista. 

Jatkokehityssuositus tässä vaiheessa kohdeyritykselle on joko parantaa tätä kyseistä 

tietomallia tai rakentaa täysin uusi, mutta ottaen oppia tämän tietomallin puutteista. 

Tällaisen yhtenäisen mallin rakentaminen tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin 

tärkeää, koska viranomainen ei vaikuttaisi hellittävän otettaan vielä vähään aikaan.  
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Liitteet 

 

  Liite 1 NoSQL tietomallit ja eroavaisuudet relaatiomalliin 

 

NoSQL-tietomalli Vahvuudet Heikkoudet Eroavaisuudet relaatiomalliin 

Key-Value (Avain-arvo) Yksinkertainen formaatti 

mahdollistaa nopeat 

transaktiot 

Arvo voi olla mitä vain, 

joustava skeema 

Optimoitu datalle missä 

tieto on avainkohtaista 

Malli ei ole optimoitu 

hakujen tekemiselle 

Relaatiomallissa tarkka skeema, 

jonka muuttaminen raskasta 

Hakujen teko relaatiomallissa 

nopeaa ja helppoa 

Graph (Graafi) Joustava skeema 

Nopeat haut, jotka 

johtuvat mallin 

luonnollisesta 

indeksoinnista 

Eivät niin tehokkaita 

käsittelemään suurta 

määrää transaktioita 

Haut eivät kuitenkaan voi 

olla monimutkaisia, mikä 

on analyyttisesta 

näkökulmasta tärkeää 

Suhteet nodejen välillä luotu 

ennakkoon ja niitä ei voi ohittaa. 

Relaatiomallissa ei välttämättä 

tarvitse aina kulkea jokaisen 

suhteen läpi 

Kuten kaikissa NoSQL-

tietomalleissa skeema on 

joustava 

Document (Dokumentti) Joustava skeema 

Sopii hyvin nykyajan 

kehitysmalleihin, 

reaaliaikaiseen 

tilastointiin ja tiedon 

analysointiin 

Viitteellisen 

yhtenäisyyden puute, 

relaatiomallissa avaimet 

Useiden tapahtumien 

samanaikainen käsittely 

uutena vuonna 2018 

Relaatiomallissa tiedon 

yhtenäisyyttä pakotetaan tiukasti 

Relaatiomallissa luotettava tapa 

yhdistellä tietoja haussa 



 

 

  Liite 2 Haastattelukysymykset 

 

1. Kertoisitko lyhyesti taustasi yrityksessä? 

2. Kertoisitko hieman Anacredit-projektin taustoista, 

minkälainen haaste se oli sinun näkökulmastasi. 

3. Kuinka päädyit tuotepäälliköksi tähän raportointiin? 

4. Kuvaisitko, kuinka etenitte projektissa ja minkälaisia 

vaiheita projektissa oli? 

5. Minkälainen oli työnjako projektin alkuvaiheissa, ennen 

kuin itse tulin mukaan 2017 lopussa? 

6. Kuinka päädyttiin rakentamaan viranomaisraportoinnin 

tietomallia Anacredit-projektin yhteydessä? 

7. Mikä oli alkuperäinen idea tämän tietomallin takana? 

8. Minkälaista ja kuinka tiivistä oli yhteistyö asiakkaan / 

asiakkaiden kanssa? 

9. Jos voisit, mitä tekisit eri tavalla niissä asioissa mihin 

pystyit vaikuttamaan? 

10. Muita kommentteja projektista kokonaisuutena, 

liiketoiminnallisesta tarpeesta kohti teknistä toteutusta? 



 

 

  Liite 3 Suomen Pankin Anacredit-tietomalli 



 

 

  Liite 4 Käsitemallin alkuperäinen versio 
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  Liite 6 TIHA-lomakepohja 

 


