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ABSTRACT 
 
Lappeenranta University of Technology 
Department of Information Technology 
 
Pasi Halme 
 
Modeling of Communal Services 
 
2007 
 
93 pages, 28 figures and 3 appendix 
 
 
Examiners: Professor Juha Puustjärvi 
  M.Sc. (Techn) Ari Kalmari 
 
 
Keywords: modeling, ontology, BPMN, OWL 
 
The purpose of this master’s thesis is to describe certain communal activities and their structure and 
processes. The structure is modeled in OWL-language and the activities of the service user are 
presented in BPMN-modeling language. The main idea of the study is to present both of these ways 
by using XML-based techniques. 
 
This master’s thesis begins with a short presentation about the modeling languages used in the 
study, the main focus being to concentrate on the properties which are valuable for the study. Next, 
diagrams created with the selected modeling languages are presented. There are two types of 
diagrams: activity diagrams and class diagrams created in UML. Finally some business process 
diagrams modified from these activity diagrams are presented, as well as the whole ontology, which 
is constructed with the help of these class diagrams. 
 
The work is divided in two different parts. The first part focuses on the structure and presents it as 
an ontology. The second part is to describe and model the flowchart and business process activities 
of the communes. The modeling produces several activity diagrams, which describe how these 
certain processes work and how they can be presented together with business process diagrams. 
 
The communal process which was chosen, was the room reservation. The different phases of the 
room reservation process were studied with the help of information obtained from the communes of 
the Päijät-Häme region and the city of Kouvola. 
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1 Johdanto 

 

Palveluiden tuominen sähköiseen muotoon tietoverkkoihin vaatii yhtenäisiä tekniikoita. Tämä mah-

dollistaa sen, että eri palveluita voidaan yhdistää toisiinsa helposti, koska perustekniikat ovat kaikki-

alla samat. Usein on ajateltu, että XML-rakenteet ovat tämä pohja, mille sähköiset palvelut rakentu-

vat. Tämä tarkoittaa myös samalla, että semanttinen web on se tulevaisuuden alusta, minkä päällä ja 

avulla tulevaisuuden palvelut toimivat. On haluttu hyödyntää tietokantamallien ominaisuuksia siten, 

että voidaan mallintaa eri palvelujen rakenne selkeästi ja suorittaa tähän mallinnuksen tulokseen te-

hokkaita hakuja, jotka mahdollistavat verkkopalvelun synnyn. 

 

Palveluiden tuottaminen keskittyy joko uusien palveluiden tuottamiseen, tai sitten olemassa olevien 

palveluiden siirtämiseen sähköiseen muotoon web-palveluiksi. Tämä diplomityö keskittyy siihen, 

miten tämä siirtäminen onnistuu eri mallinnustekniikoilla. Mallinnustekniikoiksi on valittu sellaiset 

yleisesti käytetyt tekniikat, jotka ovat standardeja tai sellaisiksi muodostumassa. Tähän siirtämiseen 

liittyy oleellisesti kaksi eri tekijää, arkkitehtuurin luonti ja prosessikuvausten teko. 

 

Arkkitehtuuri kuvaa halutun palvelun rakenteen ja ympäristön, minkä sisällä varsinainen palvelu 

kuvataan. Arkkitehtuurissa otetaan huomioon ne ympäristötekijät, jotka vaikuttavat varsinaiseen 

palvelumalliin, ja sillä pyritään saamaan yhdessä toteutuneiden prosessikuvausten kanssa haluttu 

toimiva liiketoimintakuvaus. Tässä käsitellään pelkästään liiketoiminta-arkkitehtuuria, sillä se on 

arkkitehtuurimuoto, mitä tässä diplomityössä käytetään. 

 

Liiketoiminta-arkkitehtuurin toteutus näkyy parhaiten asiakasrajapinnassa, ja siinä toimivissa tehtä-

vissä ja sovelluksissa. Liiketoiminta-arkkitehtuuri koostuu neljästä erilaisesta arkkitehtuurin osateki-

jästä: informaatioarkkitehtuuri, liiketoiminta-arkkitehtuuri, sovellusarkkitehtuuri ja teknologia-

arkkitehtuuri. Nämä eri osatekijät ovat kuitenkin tiiviisti kiinni toisissaan ja muodostavat siten yhte-

näisen kokonaisuuden. (Finneran 1998) 

 

Informaatioarkkitehtuuri sisältää datamalleja ja tietokantoja, joita koko liiketoimintaympäristö käyt-

tää hyväkseen. Informaatioarkkitehtuurin avulla pyritään kehittämään yleisiä, jaettuja ja yhdenmu-
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kaisia tietolähteitä ja hyödyntämään niitä jaettaessa tietoa eri osapuolten välillä. Liiketoiminta-

arkkitehtuuria käytetään siihen, että sen avulla voidaan määritellä yrityksen liiketoiminta liiketoi-

mintaprosesseja ja eri toimintoja hyödyntämällä. (Finneran 1998) 

 

Sovellusarkkitehtuurin tehtävänä on yhdistää informaatioarkkitehtuuri ja liiketoiminta-arkkitehtuuri 

sovellustasolle ja eri sovelluksiin. Tällöin voidaan tukea varsinaisia liiketoimintaprosesseja ja tarjota 

niille automaattiset toteutustavat. Sovellusarkkitehtuurilla määritellään myös tietokantojen hallin-

nointi ja tiedonhaku yrityksen eri osastojen välillä. Teknologia-arkkitehtuuri on puolestaan arkkiteh-

tuuri, joka yhdistää edellä mainitut arkkitehtuurit ja tarjoaa niille yhteensopivan toimintakentän ja 

toiminta-alustan. (Finneran 1998) 

 

Toinen tärkeä osa mallintamista on prosessikuvausten luonti. Näiden kuvausten avulla voidaan esit-

tää tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin eri toimintojen kulku alkupisteestä loppupisteeseen. Proses-

sikuvausten synnyttäminen vaatii ensin hyvin tarkan selvityksen ja ymmärryksen mallinnettavista 

prosesseista. Tässä vaiheessa on syytä haastatella prosesseja suorittavia tahoja, mikäli mallinnetaan 

sellaista prosessia, jota on aiemmin suoritettu manuaalisesti ihmisvoimin. 

 

Seuraava vaihe prosessikuvausten luonnissa on valmistaa näiden prosessikertomusten pohjalta riit-

tävän tarkat työnkulkukaaviot. Yleisesti työnkulkukaavioiden luonnissa käytetään UML-

mallinnuskielen aktiviteettikaavioita. Näillä aktiviteettikaavioilla voidaan kuvata prosessit siten, että 

niistä on havaittavissa eri toimintopolut alku- ja päätepisteineen. Lisäksi poluissa tapahtuvat eri teh-

tävät ja haarautumispisteet on merkittävä aktiviteettikaavioihin. Yhdessä arkkitehtuurin ja prosessi-

kaavioiden muodostamisen kanssa voidaan luoda pohja verkkopalveluiden rakentamiselle. 

 

Kunnallisten toimintojen sijoittaminen verkkopalveluiksi nähdään seuraavana askeleena palvelujen 

sähköistämisessä kuntatasolla. Tähän liittyy kiinteästi kunnallisten palvelujen mallintaminen ja esit-

täminen tietokoneen ymmärtämällä tavalla. Maailmanlaajuinen tekniikka mallintamiseen on XML-

teknologia ja sille rakentuneet kuvauskielet. Näitä XML-kieliä sanotaan sähköisen viestinnän tule-

vaisuudeksi, ja sen vuoksi niiden käyttö tutkimuksessa on perusteltua ja nykyaikaista. 
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Tehokkaana sähköisten palvelujen mallinnukseen käytettävänä työkaluna pidetään UML-

mallinnuskieltä, jonka avulla kyetään mallintamaan erilaisia työnkulkukuvauksia palveluista sekä 

osittain sähköisen palvelun rakennetta.  Tämän lisäksi pyritään mallintamaan sähköisen palvelun 

ontologia, ja tässä käytetään hyväksi ontologioiden mallinnuskieltä OWL:ää. Kolmantena tärkeänä 

mallintamisen osa-alueena pidetään työnkulkujen mallintamista, missä hyödynnetään liiketoiminnan 

puolelle suunnattua BPMN-kieltä. 

 

Tämä diplomityö on osa ”Kuntien sähköisen asioinnin palvelualusta” -projektia , joka on alkanut 

toukokuussa 2005. Diplomityön tarkoituksena on mallintaa tiettyjä kuntien palveluita. Työn laajuu-

den vuoksi päädyttiin kuitenkin ainoastaan tilanvarauspalvelun mallintamiseen tässä diplomityössä. 

Tilanvarauspalvelu oli määritelty aiemmin projektin aikana Orimattilan kaupungin tilapalvelun hen-

kilöstön kanssa, joten perustiedot tilanvarauksesta oli diplomityön aikana käytössä, kuitenkin lisätie-

toja hankittiin Kouvolan kaupungin tilanvarauksesta vastaavien tahojen kautta. Tämä onnistui suju-

vasti, koska Kouvolan kaupunki toimi diplomityön toisena rahoittajana yhdessä ”Kuntien sähköisen 

asioinnin palvelualusta” -projektin kanssa. 

 

Tässä diplomityössä on esitetty UML-kielen avulla rakennettujen sähköisten palvelujen mallin 

muokkaaminen OWL-kielelle  sekä työnkulkujen osalta BPMN-kielelle . Lisäksi tutkimuksessa on 

haluttu esittää kokonaisuus, missä yhdistetään XML:ään nojautuen sekä sähköisen palvelun arkki-

tehtuuri että toimintojen toteuttaminen. Lopullisena tavoitteena on luoda tilanvarauksesta selkeä tie-

tomalli ja liiketoimintaprosessikaaviot eri työvaiheista siten, että niitä voidaan käyttää pohjana sekä 

jalostettaessa tilanvaraustoiminnot web-palveluiksi että pohjana muille kunnan toiminnoille. Näitä 

toimintoja ovat päivähoito, hankintatoimi ja kuntien sisäinen intranet-palvelu. 

 

Mallintamisen suuria ongelmia on se, että kuinka yleinen tai yksityiskohtainen mallista olisi luotava. 

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta Erikssonin (Eriksson 2000) mukaan mallista olisi luota-

va niin tarkka kuin mikä mallin käyttötarkoitus on. Tämä määritelmä mallin tarkkuuteen ei ole kovin 

konkreettinen, mutta sitä voidaan kuitenkin käyttää hyväksi mallia rakennettaessa. 

 

Tässä tutkimuksessa on mallinnettu kunnan tilanvarauspalvelun toimintaa, ja siihen on otettu mu-

kaan kaikki ne tilanvarauksessa tapahtuvat toiminnot, joiden toiminta on merkityksellistä haluttaessa 
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siirtää palvelu sähköiseen muotoon. Mallinnuksessa on otettu huomioon se, että osa palveluista jäte-

tään vielä toteuttamatta tai ne toteutetaan vielä manuaalisesti kunnan virkamiesten suorittamina. 

Nämä tiedot on kuitenkin merkitty kaavioiden annotaatioihin, joten nämä poikkeukset ovat sieltä 

löydettävissä. 
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2 Mallintaminen ja sen tavoitteet 

 

Anneli Leppänen sanoo, että ”Mallintaminen on yleiskäsite, jota on käytetty kuvaamaan maailman 

tai ihmisen toiminnan jäsentämistä jonkin (sovitun) käsitejärjestelmän mukaisesti.” Toiminnasta py-

ritään saamaan helpommin käsitettävä kokonaisuus jonkin keinotekoisesti luodun käsitejärjestelmän 

mukaan. Asuntojen pohjapiirrokset ovat yksi esimerkki mallintamisesta. 

 

Kun mallinnetaan asiaa, joka ei ole fyysisesti olemassa, on luotava ensin sarja käsitteitä, joiden avul-

la itse asia voidaan mallintaa. Tätä käsitesarjaa voidaan kutsua käsitejärjestelmäksi. Yleensä tällai-

nen mallintaminen tulee vastaan tietotekniikan puolella, missä varsinaisia fyysisiä kokonaisuuksia ei 

ole olemassa.  

 

Käsitteellistä mallintamista suoritetaan usein käsitekarttojen avulla, tällöin laaditaan visuaalinen ku-

va eri käsitteistä, nämä käsitteet on kuvattu suorakaiteiden sisälle, tämän jälkeen näiden käsitteiden 

väliset suhteet muodostetaan viivoilla eri suorakaiteiden välillä. Viivaan merkitään kyseisen suhteen 

tarkoitus. Käsitteellisen mallintamisen edut tulevat parhaiten näkyviin kun luodaan kokonaiskuvaa 

mallinnettavasta asiasta. Esimerkiksi ohjelmistotuotannon puolella tämä tulee vastaan kun luodaan 

aluksi kokonaiskuvaa toteutettavasta, uudesta järjestelmästä. 

 

Käsitekartan etuna pidetään sitä, että sen avulla selkeän kokonaiskuvan hahmottaminen kuvattavasta 

asiasta helpottuu. Lisäksi käsitekartan avulla voidaan helposti löytää oleellisimmat käsitteet ja nii-

den väliset suhteet kokonaisuudesta. Esimerkki käsitekartasta on piirretty kuvaan 1. 
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Työntekijä

Yritys

Toimitusjohtaja

Osasto

työskentelee

Toimitusjohtajan sihteeri

työskentelee

työskentelee

sisältää

johtaa

 
Kuva 1. Esimerkki käsitekartasta.  
 

Mallintamisen tarkoituksena on luoda käytännöllinen malli, jonka avulla ihminen tai kone voi tois-

taa kyseisen mallin. Mallintamista voidaan tehdä haastattelemalla, havainnoimalla ja testaamalla. 

Mallintaminen on valintojen tekemistä, sillä kaikkea ei voida koskaan mallintaa, vaan on tehtävä 

päätöksiä mallintamisen kuluessa siitä, mitkä asiat ovat merkityksellisiä lopputuloksen kannalta. 

 

Mallintamisella on kaksi päätarkoitusta, mallien tulee tarjota semanttinen informaatio sekä visuaali-

nen esittämistapa. Semanttinen informaatio tarkoittaa sitä, että siinä kyseisen sovelluksen tai mallin-

nuksen kohteen tarkoitus kuvataan, esimerkkinä käyttötapaukset ja luokat. Semanttisen esitystavan 

eri elementtien tarkoituksena on vangita kuvattavan kohteen ominaispiirteet mahdollisimman tarkas-

ti. Visuaalinen esittämistapa ei ole oleellista ajateltaessa kohteen mallintamista semanttisesti. Se-
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manttista tietoa kutsutaan usein malliksi. Semanttisella mallilla on sanasto, tarkkaan muotoillut 

säännöt ja toteutustavat. (Rumbaugh 1999) 

 

Mallinnettaessa tietojärjestelmää tai sen osaa, voidaan mallintamisprosessi jakaa tiedon mallintami-

seen ja toiminnan mallintamiseen. Näistä tiedon mallintamista hoidetaan käsitemallinnuksen avulla. 

Toiminnan mallintaminen puolestaan edellyttää tietovirtakaavioiden ja toimintokaavioiden käyttöä. 

Kaaviot on kuitenkin syytä pitää ymmärrettävyyden vuoksi suhteellisen yksinkertaisina. Toiminto-

jen mallintamiseen käyvät kaikki ne kuvaustavat, joiden avulla voidaan kuvata rinnakkaisia tai vaih-

toehtoisia toimintaketjuja. (Kettunen ym. 2001) 

 

Eriksson kirjoittaa käyttökelpoisen mallin ominaisuuksiksi, että se on tarkka (kuvailee järjestelmää 

oikein), yhtenäinen (eri näkymät eivät saa olla keskenään ristiriidassa), helposti selitettävä, helposti 

muutettavissa ja mahdollisimman yksinkertainen. Käyttökelpoisessa mallin luonnissa on lisäksi 

huomioitava se seikka, että jotkin asiat on parempi esittää visuaalisessa muodossa ja toiset puoles-

taan ovat selkeämpiä puhtaasti sanallisessa muodossa. (Eriksson 2000) 

 

Kun halutaan mallintaa tietyn yrityksen arkkitehtuuria, tulee ottaa huomioon yrityksen sisäisten toi-

mintojen monisäikeisyys. Yritykset pitävät sisällään satoja liiketoimintaprosesseja, joissa ovat toimi-

joina eri ihmiset, osastot ja muut yksiköt. Yksittäinen liiketoimintaprosessi sisältää harvoin vain yh-

den toimijan, useimmiten tällainen liiketoimintaprosessi koostuu useista toimijoista, joiden yhteistyö 

ja viestintä tulee ottaa huomioon mallinnettaessa liiketoimintaprosessien rakenteita. 

 

Liiketoimintaprosessien muuttaminen sähköiseen muotoon ei tarkoita pelkästään liiketoimintapro-

sessien tukemista erilaisilla tietojärjestelmillä. Se vaatii mallien luontia, sillä tietotekniikan vaati-

mukset voivat parhaassa tapauksessa muuttaa koko liiketoimintaprosessia siten, että se muuttuu ra-

dikaalisti. Tämä toisaalta tarkoittaa samalla sitä, että näin syntyvä liiketoimintaprosessi saadaan toi-

mimaan kivuttomasti tietojärjestelmien kanssa. Kun olemassa olevaa liiketoimintaprosessia muute-

taan sähköiseen muotoon, on hyvä miettiä kannattaako muokata vanhaa manuaalista prosessia vai 

rakentaa kokonaan uusi prosessi. Uuden liiketoimintaprosessin luominen siten, että selvitetään pro-

sessilta halutut syötteet ja vasteet ja tehdään uusi liiketoimintaprosessi sen mukaan saattaa tarjota 

paljon toimivamman prosessin kuin pelkästään vanhan kopiointi sähköiseen muotoon. 
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Arkkitehtuurin mallintaminen luo yleiset puitteet liiketoiminnalle ja sen sisältämille toiminnoille, 

sen sijaan liiketoimintaprosessien mallintaminen pureutuu tarkemmin itse prosesseihin ja niiden 

toimintaan. Liiketoimintaprosesseissa yksityiskohtaisuuden merkitys korostuu, ja niiden mallintami-

sessa on etsittävä ne prosessiin vaikuttavat merkitykselliset kohdat, joiden yksityiskohtainen kuvaa-

minen on mallin kannalta oleellista. Liiketoimintaprosesseissa tärkeää on havaita prosessien kulke-

mat polut alusta loppuun. Polkujen sisältämät risteykset, rinnakkaiset alipolut, eri toimijat ja toimin-

not ovat niitä tärkeitä asioita, joita liiketoimintaprosessimallin tulee sisältää. 

 

Mallinnettaessa manuaalista prosessia sähköiseksi tulee eteen useita ongelmia. Tietyt prosessit eivät 

ole lainkaan mallinnettavissa sähköiseen muotoon, joten teknologisten mahdollisuuksien kartoitus 

on tärkeää. Samoin, koska täydellistä mallia prosessista ei pystytä luomaan, niin pitää valita, kuinka 

yksityiskohtainen malli halutaan luoda. Mikäli halutaan käyttää hyväksi aiemmin tehtyä mallia, on 

päätettävä miltä osin aiempaa mallia halutaan käyttää. 

 

Prosesseja voidaan mallintaa usealla tasolla. On olemassa makrotason malleja, joilla kuvataan kes-

keisimmät toiminnot ja niiden toimintaympäristöt. Makrotason malleilla pyritään esittelemään koko 

prosessin elinkaari. Tällöin malleja tekevien ihmisten tulisi ymmärtää koko liiketoiminnan kirjo ja 

kokonaiskuva. Mikrotasolla kuvataan puolestaan yksityiskohtaisesti tietyt työtehtävät ja liiketoimin-

taprosessit. 

 

Mallintamista suoritetaan erilaisilla mallinnuskielillä, joiden tarkoituksena on kuvata liiketoiminta-

prosessit ja niihin liittyvät työnkulut mahdollisimman tarkasti. Mallinnuskielien avulla voidaan ku-

vata eri prosessit, niihin liittyvät aktiviteetit, toiminnot ja näiden väliset suhteet. Käytännössä mal-

linnuskielet ovat visuaalisia kieliä, jotka sisältävät graafisia komponentteja, joita yhdistelemällä voi-

daan luoda prosessimalli. Useimpiin mallinnuskieliin liittyvät erilaiset tehtävälaatikot, risteyskohdat 

ja näiden väliset yhteydet nuolilla kuvattuna. Mallinnuskieliä ovat esimerkiksi BPML (Business 

Process Modeling Language), UML (Unified Modeling Language), Petri-verkot (PetriNets) tai 

STRIM (Systematic Technique for Role and Interaction Modeling). 
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3 Sähköinen asiointi 

 

Yleisellä tasolla asiointi määritellään vuorovaikutukseksi julkishallinnon kanssa eli virallisten asioi-

den hoitamiseksi. Laki sähköisestä asioinnista puolestaan määrittelee sen prosessiksi, joka koostuu 

hallintoasian vireillepanosta, käsittelystä ja päätöksen tiedoksi saattamisesta viranomaisessa. Asioin-

tiin voidaan katsoa liittyvän palvelun edellyttämä välitön asiakkaan ja viranomaisen vuorovaikutus-

suhde sekä viestintä. Tämän lisäksi siihen voidaan katsoa liittyvän palvelun tuottamisen vaatima tie-

tojen käsittely, tietojen tallennus sekä tietojen siirto viranomaisten välillä. (Sisäasiainministeriö 

2000) 

 

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan julkishallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelmassa vuosille 

2002 - 2003 laaditun määrityksen mukaan ”perinteistä asiointia (viranomaisessa tai yksityisessä or-

ganisaatiossa) täydentävää, korvaavaa tai uudistavaa palvelujen tuottamista, jakelua, käyttöä ja nii-

hin liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen hyödyntämiseen”. (Valtiovarainministe-

riö 2001) Sähköinen asiointi kannattaa hoitaa web-selainpohjaisesti, sillä se tuo paljon etua perintei-

sempään sovelluspohjaiseen toimintamalliin. Ei tarvitse asentaa asiakasohjelmistoja, yleinen käyttö-

liittymä lähestymistapa ja helppo lähestyttävyys (Fowler 2002, 43) 

 

Sähköiset asiointipalvelut kuuluvat verkkopalvelujen ryhmään. Verkkopalvelut ovat kaikkea sähköi-

seen muotoon tuotettua materiaalia ja palveluita, joita voidaan saada tai käyttää tietoverkkojen kaut-

ta. Sisäasiainministeriö on määrittänyt julkisten verkkopalveluiden sisällön julkisen verkkoasioinnin 

kehittämishankkeen hankesuunnitelmassa vuonna 2000 seuraavasti: ”Verkkopalvelut ovat tietoverk-

kojen kautta kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille ja hallinnon yksiköille tarjottavia palveluja, jotka 

voivat ulottua yksinkertaisesta tietojen etsinnästä ja tarkistamisesta aina vuorovaikutteisten palvelu-

jen tarjoamiseen ja mahdollisuuksiin osallistua asioiden valmisteluun ja päätöksen tekoon.” (Sisä-

asiainministeriö 2000) 
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3.1 Sähköisen asioinnin merkitys 

 

Tarve sähköisen asioinnin kehittämiseen tulee väestön ikärakenteen muutoksesta, joka tulee lisää-

mään julkisten palvelujen kysyntää. Tämä muutos konkretisoituu lähivuosina, jolloin erityisesti pe-

rinteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä tulee kasvamaan. Kuitenkin tutkimusten mukaan 

perinteisten fyysisten palvelujen määrä ei tule lähivuosina vähentymään, joten muutospaine kohdis-

tuu juuri sähköisiin palveluihin fyysisten palveluiden lisänä. Etenkin haja-asutusalueilla tapahtuvien 

palveluiden säilyttäminen vaatii uusia palvelumuotoja perinteisten fyysisten palveluiden lisäksi. 

(Valtiovarainministeriö 2001) 

 

Lisäksi hallinnon henkilöstöresurssien väheneminen eläkkeelle siirtymisten yhteydessä kasaa painei-

ta sähköisen asioinnin tehostamiselle, on laskettu, että vuosina 2001 - 2011 siirtyy 130 000 työnteki-

jää eläkkeelle kunnallishallinnon palveluksesta. Yhdessä ikärakenteen muutoksen ja hallinnon hen-

kilöstöresurssien vähenemisen seurauksena tarve sähköisille asiointipalveluille on suuri. (Valtiova-

rainministeriö 2001) 

 

Uudet informaatioteknologia- ja viestintäteknologian muodot tarjoavat mahdollisuuden kehittää uu-

sia eri toimialojen välisiä toimintamalleja ja toimintaprosesseja. Tämän lisäksi palvelujen laatua ja 

niiden tavoitettavuutta voidaan parantaa sekä lisätä itsepalvelun osuutta. Informaatio- ja viestintä-

teknologian auttaa hallinnon henkilöstöä rutiiniluontoisten perustehtävien suorittamisessa siirtämällä 

näitä tehtäviä suoraan asiakkaan suoritettavaksi. Eri toimintojen automatisointi tietotekniikkaa hy-

väksikäyttämällä on myös tärkeää. ( Valtiovarainministeriö 2001) 

 

Julkisten palvelujen käyttöaste tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi nousemaan. Tämän lisäksi 

niiden painopiste tulee siirtymään enemmän fyysisistä palveluista sähköisiin palveluihin. Sähköinen 

asiointi antaa mahdollisuuden tehostaa toimintatapoja, uudistaa rakenteita sekä lisätä palvelutuotan-

non tuottavuutta ja parantaa palveluiden laatua. Sähköisen asioinnin ja julkisten verkkopalveluiden 

avulla voidaan yksinkertaistaa eri toimintaprosesseja sekä kohdentaa näistä jääneitä voimavaroja 

suoraan perinteisiin, fyysisiin palvelumuotoihin. (Valtiovarainministeriö 2001) 
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Kuva 2. Julkinen hallinto tietoyhteiskunnassa 2006 (Valtiovarainministeriö 2001) 
 

Hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelman laatiman vision mukaan esitetään kansalaisten ja 

yritysten hyödyt julkisten palveluiden siirtyessä tietoverkkoon täydentämään perinteisiä palveluja tai 

olemalla kokonaan uusia palvelumalleja. Visio tuo esille helppokäyttöisyyden ja turvallisuuden säh-

köisten palvelujen käytössä. Vision tarjoaa tiettyjä reunaehtoja, jotka on otettava huomioon sähköi-

siä palveluita rakennettaessa. Tämä visio on esitetty kuvassa 2. Palvelulliset reunaehdot ovat seuraa-

vat: 

 

• alueellinen tasa-arvo 

• elinkeinoelämän kilpailukyky 

• hallinnon läpinäkyvyys ja yhteistyö 

• kansalaisten vaikutusmahdollisuudet 

• kumppanuudet 

• kustannustehokkuus 

• palveluiden saavutettavuus ja laadukkuus 

• syrjäytymisen ehkäisy 



17 

 

Teknologisesta näkökulmasta reunaehtoja ovat muun muassa seuraavat: 

 

• monikanavaisuus 

• palveluketjujen saumattomuus 

• portaalien yhteentoimivuus 

• päätelaiteriippumattomuus 

• tietoturvallisuus 

• tietoverkon kattavuus ja ”leveys” 

• tunnistamisen joustavuus 

• vakioidut käyttöliittymät 

 

Sähköiseksi asioinniksi sanotaan sellaisia asiointimuotoja, jotka tapahtuvat tietoverkkoja hyväksi-

käyttämällä. Näitä palveluita ovat: kansalaisille suunnatut palvelut tai kansalaisten asiointi verkossa, 

yrityksille ja yhteisöille suunnatut palvelut tai niiden asiointi verkossa, sisäiset palvelut tai asiointi 

verkossa. 

 

 

3.2 Sähköisten asiointipalveluiden haasteet 

 

Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen ja toteuttaminen on teknisesti vaikea tehtävä. Merkittä-

vä hidaste asiointipalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen on ollut se, että ei ole olemassa toimin-

tamalleja tai toimintakonsepteja kuinka näitä verkkopalveluja voidaan suunnitella ja toteuttaa.  

 

Esteeksi voidaan lukea myös se, että eri toimijat kehittävät asiointipalvelujaan erillään muista, ja 

tästä syystä palvelujen rakenne on toimijoilla erilainen ja se aiheuttaa palvelujen välille yhteensopi-

vuusongelmia. Tämä johtaa siihen, että eri viranomaisten hallussa olevat tiedot eivät ole riittävän 

hyvin muiden viranomaisten käytössä, ja tästä puolestaan seuraa tilanne, että tieto on hajanaista ja 

päällekkäistä. Samaa tietoa kerätään asiakkailta useita kertoja, joka aiheuttaa tehottomuutta. Tieto-

turva on kuitenkin nykyään sillä tasolla, että yhteisen rekisterin käyttö olisi helposti mahdollista tur-
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vallisesti. Kuitenkin myös viranomaisten asenteet ovat olleet negatiivisia yhteispalvelusopimuksia 

kohtaan, ja tämä on hidastanut rekistereiden ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöä, joihin nämä sopi-

mukset oikeuttaisivat. (Valtiovarainministeriö 2001) 

 

Lisäksi erilaisten palveluiden arvottaminen kustannustehokkuuden mukaan on puutteellista, ja tämä 

aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että mitkä palvelut ovat sellaisia, että niitä kannattaa kustannustehok-

kuuden nimissä toteuttaa sähköisessä muodossa.  Perinteinen talouden ja tietohallinnon IT-

hankkeiden välinen kuilu vaikuttaa siihen, että sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen on hanka-

laa.  

 

Käytännössä eri viranomaisten kyky luoda toimivia verkkopalveluita riippuu siitä, että miten hyvin 

viranomaisten päättävät elimet ymmärtävät julkisen verkkoasioinnin ja informaatioteknologian 

mahdollisuudet julkisen organisaation perustoimintojen ja peruspalvelujen kannalta. Ymmärtäminen 

edellyttää informaatioteknologian perusteiden tuntemista sekä laajaa ymmärtämystä julkisista asi-

ointipalveluista. Tämän vuoksi eri viranomaisten sähköiset palvelut ovat hyvinkin erilaisia verrattu-

na toisiinsa. (Valtiovarainministeriö 2001) 

 

Kansalaisten osalta uudet sähköiset palvelut voivat jopa vaikeuttaa asiointia kunnan elimissä. Tämä 

tuli ilmi etenkin ikääntyneiden ihmisten keskuudessa suoritetussa tutkimuksessa, missä kaksi kol-

masosaa ikääntyneistä kertoi asioivansa mieluummin perinteisesti, uusien sähköisten asiointipalve-

lujen sijaan. Tällöin teknologiakuilun kaventaminen on haaste koulutukselle ja tiedottamiselle kun-

talaisten keskuudessa. (Tuorila & Kytö 2005, 4) Viestintäteknologian saatavuuteen ja käyttöön liit-

tyvä epätasa-arvoisuus on sähköiseen asiointiin liittyvä negatiivinen piirre. Tämä on seurausta siitä, 

ettei kaikilla sähköisten asiointipalvelujen kohderyhmään kuuluvilla ole mahdollisuutta käyttää näitä 

palveluja. (Hautamäki & Lemola 2004, 39) 
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3.3 Sähköisten asiointipalvelujen edut 

 

Sähköisellä asioinnilla on etuja sekä kunnille että myös palvelujen käyttäjille eli kuntalaisille. Säh-

köisten palvelujen katsotaan olevan perinteistä fyysistä asioiden hoitoa joustavampaa ja vaivatto-

mampaa. Tähän on syynä se, että sähköinen asiointi on palveluiden osalta aika- ja paikkariippuma-

tonta. Lisäksi kynnys viranomaisen kanssa asioimiseen vähenee kun siihen ei vaadita henkilökoh-

taista tapaamista. (Toivanen 2006, 70) 

 

Viranomaisen tarjoamat sähköiset asiointipalvelut ovat lisäksi usein tarjolla keskitetysti, jolloin asi-

akkaat löytävät ne helposti. Sähköisillä palveluilla haetaan sitä, että eri viranomaisten tarjoamat pal-

velut yhdistyisivät saumattomasti toisiinsa. Tämä yhdistyminen tarkoittaa sitä, että asiakkaat saavat 

parempaa ja joustavampaa palvelua eri viranomaisilta. Samalla tämä tarkoittaa myös sitä, että tällai-

sen saumattoman palveluketjun avulla viranomainen saavuttaa kustannussäästöjä sekä palvelutuo-

tannon tehokkuutta. (Toivanen 2006, 71) 

 

Sähköinen asiointi tarkoittaa myös sitä, että se lisänä perinteisten palvelukanavien rinnalla parantaa 

palveluiden laatua. Palveluiden laadun katsotaan paranevan etupäässä palveluiden monikanavaisuu-

den ansiosta. Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta kertoo toimintaohjelmassaan, että ”verkko-

palvelun laatu muodostuu palvelevuudesta (kuinka hyvin palvelut ovat löydettävissä ja saatavilla”, 

käytön saavutettavuudesta (esteettömyydestä), käytettävyydestä ja osallistavuudesta. Toimintaoh-

jelman mukaan laadukas palvelu on sisällöltään asiakkaan tarpeita vastaava ja asiakkaan toiminta-

prosessin huomioiva.” (Valtiovarainministeriö 2001)  

 

Laadullisina seikkoina pidetään palvelun nopeutta, oikeellisuutta, ajantasaisuutta ja luotettavuutta. 

Nopeuden vaikutus palvelun laatuun konkretisoituu silloin kun palvelut toimivat tarkoituksenmukai-

sesti. Asiointipalveluissa nopeus informatiivisten palveluiden osalta on suurta, mutta kun vuorovai-

kutteinen palvelu vaatii viranomaisen fyysisiä toimintoja, niin silloin nopeus voi vaihdella palvelun 

ja tapauksen mukaan. Pääsääntöisesti sähköiset asiointipalvelut kuitenkin lisäävät laatua palvelussa 

ja lyhentävät käsittelyaikoja. (Valtioneuvoston kanslia 2005) 
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Sähköisten asiointipalvelujen etuina pidetään myös sen mukanaan tuomaa tehokkuutta ja taloudellis-

ta säästöä. Tämä on itse asiassa se perimmäinen syy, minkä vuoksi sähköistä asiointia pidetään tär-

keänä julkisessa hallinnossa. Sähköisen asioinnin tuottamat taloudelliset hyödyt kohdistuvat esimer-

kiksi materiaali- ja käsittelykustannusten vähenemisestä aiheutuviin säästöihin ja toisaalta välillisiin 

hyötyihin, joita ovat esimerkiksi toimintaprosessien selkeyttämisen mukanaan tuomiin säästöihin. 

Sähköisten asiointipalvelujen katsotaan tuovan kunnille taloudellisia säästöjä aiempaa suuremman 

itsepalvelun, sisäisten prosessien uudistuksen ja lisääntyvän kustannustehokkuuden myötä. (Toiva-

nen 2006, 74) 

 

Etuihin luetaan kuuluvaksi lisäksi positiivisten mielikuvien synnyttäminen ja kuntalaisten sitoutta-

minen kuntaan. Tämä ilmeni  

 

 

3.4 Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen 

 

Tavoitteena sähköisten asiointipalveluiden toteuttamisessa on luoda kokonaisuuksia, jotka kokoavat 

asiointipalvelun yhteen palveluprosessien ja viranomaisen palvelukokonaisuuden kanssa. Tällöin 

asiakkaalle saadaan toimiva kokonaisuus tiettyjen palveluiden osalta. Verkkopalvelukonseptilta 

vaaditaan pyrkimys ratkaista kokonaisvaltaisesti asiakkaan käyttötapaus, ennakoida asiakkaan käyt-

tötapauksen eteneminen ketjuttamalla tarjottavat palvelut loogiseksi jonoksi palvelukokonaisuuden 

sisällä sekä innovatiivisuutta suhteessa perinteisiin verkkopalveluihin. (Valtiovarainministeriö 2003) 

 

Sähköiset asiointipalvelut, jotka koostuvat erilaisista palvelukokonaisuuksista edellyttävät yhteen-

toimivia tietojärjestelmiä. Tämä yhteentoimivuus puolestaan edellyttää sitä, että noudatetaan säh-

köisten asiointipalveluiden teknistä toteuttamista koskevia suosituksia (ns. viitearkkitehtuuri). Li-

säksi yhteentoimivuus edellyttää sitä, että noudatetaan julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoi-

mivuutta varmistavia yhteisiä teknisiä valintoja koskevia suosituksia (ns. rajapintasuositukset) ja 

tietorakenteita koskevia suosituksia. (Valtiovarainministeriö 2001) 
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Tärkeänä näkökohtana sähköisten asiointipalveluiden luomisessa on se, että pyritään luomaan sellai-

sia yleisiä asiointipalveluja, joita pystytään pienin muutoksin käyttämään toisissa käyttötilanteissa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiset sähköiset asiointipalvelut olisi syytä luoda sellaisiksi, että nii-

tä voidaan myöhemmin monistaa, jolloin voidaan periyttää aiemmin toimiviksi saatuja asiointimal-

leja. Sähköisillä palveluilla on myös mahdollisuus tarjota ajantasainen ja moniin eri tarpeisiin sovel-

lettava väylä yhteisön sisäisen viestinnän ja palvelutarjonnan vahvistamiseksi (Inoce & Pierce 1984, 

200-201) 

 

Julkishallinnossa kunnat ovat lähimpänä kansalaista, ja näin ollen kuntien katsotaan ymmärtävän 

parhaiten asukkaidensa palvelutarpeet. Kuntalaki kertoo palvelujen tuotannosta seuraavaa: ”Kunta 

voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. 

Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävi-

en hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta.” (Kuntalaki 

17.3.1995/365 § 2) Tämä säädös tarjoaa kunnille mahdollisuuden hankkia tarvitsemansa sähköiset 

asiointipalvelut osittain tai kokonaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, ja niin on monessa kunnassa 

toimittukin. 

 

 

3.5 Tunnistamisen merkitys sähköisissä asiointipalveluissa 

 

Tunnistamisen merkitys sähköisissä asiointipalveluissa on suuri. Eri palvelujen kohdalla tunnista-

misasteet ovat erilaiset, joten viranomaisten on syytä määritellä sovelluskohtaisesti millaista tunnis-

tamista kukin verkkopalvelu vaatii. Viranomaisten tulee myös määrittää osa verkkopalveluistaan 

julkisuuslain mukaan anonyymipalveluina. Viranomaisten on otettava huomioon se, että ne palvelut 

joissa ei vaadita sähköistä allekirjoitusta, tulee voida hoitaa myös ns. kevyellä tunnistamisella (käyt-

täjätunnus ja salasana -menetelmä) 

 

Tunnistamisen järjestämissä voidaan hyödyntää myös olemassa olevia järjestelmiä kuten pankkien 

tarjoamia yleiskäyttöisiä tunnistamispalveluja. Tämän lisäksi voidaan asiakkaalle tarjota erilaisia 

tunnistamistapoja tämän halun mukaan, ellei tietosuojan tai lainsäädännön vaatimuksista johtuen 
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tietty tunnistustapa tai tunnistustavat ole pakollisia. Mikäli tunnistaminen edellyttää vahvaa tunnis-

tamista, tulee tämä hoitaa varmennepohjaisella tunnistamisella, tällöin viranomaisen tulee hyväksyä 

myös muut laatuvarmenteet kuin ainoastaan viranomaisen myöntämät varmenteet. (Valtiovarainmi-

nisteriö 2001) 

 

 

3.6 Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä (JHS) 

 

Julkisen hallinnon suositusjärjestelmä pyrkii varmistamaan julkisen hallinnon (sekä valtion että kun-

tien) tietojärjestelmien ja verkkopalveluiden yhteentoimivuuden. JHS sisältää julkishallinnossa käy-

tettäväksi tarkoitetun yhtenäisen menettelytavan, määrittelyn tai ohjeen. JHS-järjestelmän tarkoituk-

sena on luoda puitteet tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuudelle, luoda edellytykset 

hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle ja kehittää käytettävissä ole-

van tiedon hyödyntämistä. 

 

Suosituksilla on tarkoitus minimoida päällekkäistä kehitystyötä järjestelmien osalta. Lisäksi niillä on 

tavoitteena ohjata tietojärjestelmien kehittämistä ja yhtenäistää julkishallinnon käytäntöjä. JHS-

järjestelmällä annetaan laajalti suosituksia tietohallinnon keskeisille osa-alueille ja siten tuetaan ko-

ko julkishallinnon järjestelmien välistä yhteentoimivuutta. JHS:n suositukset hyväksyy julkisen hal-

linnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja niiden laatimista ohjaa JUHTAn alainen JHS-

jaosto. (Valtiovarainministeriö 2003) 

 

JHS-järjestelmä keskittyy seuraaviin alueisiin: 

 

• Tietojärjestelmien ja niiden tietojen ja rakenteiden sopiminen yhteen 

• Tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta kehittävät rajapinnat 

• Tietojen käsittelyn tietoturva- ja tietosuoja-asiat 

• Tietojärjestelmien hyödyntäminen kustannustehokkaasti 
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3.7 JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet 

 

Suosituksen tarkoituksena on toimia oppaana kun viranomaiset suunnittelevat, toteuttavat ja hankki-

vat verkkopalvelujaan. Suositus esittää verkkopalvelun tuottamisprosessin ja se keskittyy asiakkaal-

le suunnatun käyttöliittymän toteutuksen ja hyvän palvelun tuottamiseen. Suosituksen ulkopuolelle 

on jätetty tietoturvaan, tekniseen toteutukseen ja arkistointiin liittyvät näkökulmat. Valtion internetin 

käyttö- ja tietoturvasuosituksen mukaan viranomaisen tulee tiedottaa myös www-verkon välityksel-

lä. Täten myös JHS 129:n lähtökohtana on, että verkkopalvelut ovat osa hallinnollisen organisaation 

viestintä- ja asiointipalveluja. (JHS 129) 

 

Verkkopalveluissa on suosituksen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävyyteen, saavu-

tettavuuteen, sisältöön ja tietoturvallisuuteen. Viranomainen on myös vastuussa palveluidensa kautta 

tarjottavan tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja virheettömyydestä. Näiden vaatimusten 

huomioiminen nostaa verkkopalveluiden laatutasoa ja johtaa käyttäjien tyytyväisyyden lisääntymi-

seen, verkkopalvelujen käytön kasvuun sekä julkisen palveluntuotannon tehostumiseen. 

 

Verkkopalvelun onnistuneeseen toteutukseen vaaditaan palvelun käyttötapausten, käyttäjäryhmien 

ja prosessien kattava kuvaaminen. Käyttöliittymä on suunniteltava ennen palvelun toteuttamisen 

aloittamista, jolloin pystytään ratkaisemaan, että mitä asioita käyttäjälle esitetään ja miten käyttäjän 

ohjataan eteenpäin palvelun sisällä. Tietokantojen ja rekistereiden osalta on syytä määrittää, että tar-

vitaanko reaaliaikaista tietoa vai riittääkö tiedon saanti viiveellä. Tulevaisuuden uusien tekniikoiden 

huomiointi on myös tärkeää siten, että uudet tekniikat voidaan ottaa mukaan helposti olemassa ole-

viin tekniikoihin. Lopuksi on laadittava testaussuunnitelma, jonka tulee olla tarkoin ja ajantasaisesti 

dokumentoitu. (JHS 129) 
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3.8 Kuntien asema sähköisten asiointipalvelujen tuottajina 

 

Kunnilla on lakisääteinen palveluvelvoite, joka velvoittaa ne tarjoamaan kuntalaisilleen tietyt palve-

lut sähköisinä. Tämän lisäksi kunnat voivat tuottaa muita kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä palve-

luita sähköisinä. Kunnilla on tämän vuoksi suuri vastuu teknologiakehityksen mahdollistamien uu-

distusten välittämisestä kuntalaisille, koska kuntien toiminnot näkyvät kuntalaisten jokapäiväisessä 

elämässä, esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja terveydenhuollossa. (Ollus ym. 1998, 13) Kuitenkin 

vain osan kuntien peruspalveluista sopii siirtää tuotettavaksi sähköisessä muodossa. Ja näistäkin siir-

rettävistä palveluista osa joudutaan tekemään manuaalisesti kunnan viranomaisen toimesta. 

 

Sähköisten asiointipalvelujen tuotanto poikkeaa perinteisestä asioiden hoidosta siten, että nyt kunnil-

ta edellytetään poikkeuksellinen suurta tietotaitoa ja asiantuntemusta tietotekniikan alalta. Lisäksi 

sähköisten palveluiden suunnittelulta edellytetään sitä, että ne toteuttavat kuntalaisten oikeita tarpei-

ta. 

 

Etenkin sähköisten palvelujen tuotannon alkuvaiheeseen sisältyy paljon ristiriitaisia kysymyksiä. 

Tämän vuoksi sähköisten palvelujen tuotannossa on syytä edetä asteittain ja harkitusti. Uudet käyt-

töönotettavat sähköiset palvelut vaativat opettelua ja totuttelua sekä palvelun loppukäyttäjiltä että 

palvelun tarjoajilta. Toisaalta kustannustehokkuus vaatii sähköisiltä palveluilta suurta käyttäjäkun-

taa. Tästä syystä katsotaan, että uusien sähköisten palveluiden tulee voida tarjota heti alusta alkaen 

etua sekä niiden tarjoajalle sekä niiden käyttäjille muihin perinteisempiin palveluntuotantotapoihin 

nähden. (Toivanen 2000, 93-94) 
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4 UML 

 

4.1 Mallintamisesta yleisesti 

 

Kuvauskielen tarkoituksena on sanastoja ja sääntöjä käyttämällä esittää käsitteellisesti kuvattavaksi 

haluttu järjestelmä. Järjestelmäksi tässä voidaan käsittää esimerkiksi liiketoimintaympäristö tai tietty 

ohjelmisto. Kuvaamisen tarkoituksena on pyrkiä järjestelmän ymmärtämiseen. Mallinnuskielenä pi-

detään yleensä graafista kuvauskieltä, jota käytetään suunnitelmien kuvaamiseen. 

 

UML -kieli on alkujaan ollut pelkästään olio-ohjelmoinnissa käytetty mallinnuskieli. UML on 

OMG:n standardisoima notaatio sekä metamalli, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1997. 

UML syntyi yhdistämällä silloiset johtavat mallinnustekniikat OMT, Booch ja OOSE. Notaatio tar-

koittaa graafista esitystä, jota pidetään mallinnuskielen syntaksina eli lauserakenteen ja sanaston ku-

vaamisena. Metamalli puolestaan on kaavio, jota käytetään määrittämään notaatiota. (Fowler ym. 

2002) 

 

Cranefieldin (2001) mukaan UML:n käyttö semanttisessa webissä ja ontologioiden luonnissa on pe-

rusteltua kolmesta syystä: 

• UML-luokkakaaviot tarjoavat mahdollisuuden pysyvään mallinnusrakenteeseen, joka sopii 

hyvin ontologioiden esittämiseen 

• UML:n objektikaaviot voidaan tulkita esityksiksi tiedosta 

• UML tuo semanttiseen webiin monipuolisuutta ja lisäarvoa, koska sitä voidaan käyttää web-

sovellusten luonnissa, ontologioiden rakentamisessa ja tiedon mallintamisessa. 

 

Tämän lisäksi UML -kieltä on käytetty kuvaamaan myös liiketoimintaprosesseja, koska UML-kieli 

on joustava, yleisesti käytetty mallinnuskieli, jolla pystytään kuvaamaan liiketoiminnassa mukana 

olevat tahot ja näiden väliset suhteet yksityiskohtaisesti (Eriksson 2000). 
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UML -kielen vahvuudet liiketoiminnan kuvaamisessa ovat Erikssonin (2000) mukaan seuraavat: 

nykyisen liiketoiminnan avaintekijöiden parantunut ymmärrettävyys, liiketoimintaa tukevan tietojär-

jestelmän luominen, nykyisen liiketoiminnan tehostaminen, uusien innovaatioiden luominen, uusien 

liiketoimintaprosessien suunnitteleminen ja ulkoistamisen tarpeen havaitseminen. Lisävahvuutena 

on myös UML:n de facto -asema mallinnuksessa ja tämän mukanaan tuoma laaja käyttö ja ymmär-

rys UML-mallinnuksesta. 

 

Tällainen visuaalinen kuvauskieli mahdollistaa järjestelmän toiminnan ja rakenteen ymmärtämisen 

sekä loppukäyttäjältä että järjestelmän suunnittelijalta. Tämä helpottaa järjestelmän muokkaamista 

siten, että kaikki tahot ymmärtävät, että miten järjestelmää tulee muokata, jotta se tuottaa halutun 

tuloksen. Mallintamista UML:n avulla voidaan tehdä suhteellisen vapaasti, pitäen mielessä ainoas-

taan haluttu tulos, joten sen vuoksi UML mahdollistaa elementtiensä vapaan yhdistelyn (Fowler 

1999) 

 

UML -kielen uusin versio on UML 2.0 vuodelta 2004. Tämän version määrittelemistä kaaviotyy-

peistä kolmella kuvataan käyttäytymistä, kuudella rakennetta ja neljällä vuorovaikutusta. Käyttäy-

tymistä kuvataan aktiviteettikaaviolla, käyttötapauskaaviolla ja tilakaaviolla. Vuorovaikutusta pyri-

tään kuvaamaan ajoituskaaviolla, kokoavalla vuorovaikutuskaaviolla, kommunikointikaaviolla ja 

sekvenssikaaviolla. Rakennetta puolestaan kuvataan komponenttikaaviolla, koostekaaviolla, luokka-

kaaviolla, oliokaaviolla, pakettikaaviolla ja sijoittelukaaviolla. (OMG 2005) 

 

Prosessien kuvaamiseen näistä kaavioista soveltuvat kuitenkin vain koostekaavio, sekvenssikaavio, 

käyttötapauskaavio ja aktiviteettikaavio (Glassey 2005). Tässä diplomityössä käytetään pelkästään 

luokkakaaviota rakenteen kuvaamisessa ja aktiviteettikaaviota prosessien kuvaamisessa. Seuraavak-

si esitellään ainoastaan näiden käytettyjen kaaviotyyppien ominaispiirteet ja perusnotaatiot. 

 
 

4.2 UML -luokkakaavio 

 
Luokkakaaviolla kuvataan järjestelmässä olevia luokkia ja niiden välisiä toisistaan eroavia staattisia 

suhteita. Luokiksi valitaan järjestelmän kannalta olennaiset käsitteet. Luokkakaavioon luokat piirre-
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tään siten, että ne ovat laatikoita, joiden sisällä on omissa lokeroissaan ylimpänä attribuutit eli omi-

naisuudet ja alemmassa lokerossa prosessit eli toiminnot. (Booch 2005, 50) 

 

Attribuutteina toimivat luokan sisäiset arvot, esimerkiksi yritys-luokan attribuuttina voisi olla yri-

tyksen nimi tai yrityksen y-tunnus. Prosessina puolestaan voisi olla yritys-luokassa esimerkiksi tila-

uksen tekeminen tai tilinpäätöksen tekeminen.  

 

Luokkien välille muodostuvat suhteet voidaan jakaa ominaisuuksiensa perusteella kahteen eri luok-

kaan: assosiaatioihin ja alityyppeihin. Assosiaatiota voidaan kuvata esimerkiksi kuvan 3 avulla, mis-

sä on kolme luokkaa: valtio, yritys ja henkilö. Kuvasta selviää kaksi assosiaatiosuhdetta, ensimmäi-

nen on se, että valtio tukee yritystä ja toinen on, että henkilö työskentelee yrityksessä. 

 

 
Kuva 3. Esimerkki luokkakaavion assosiaatioista.  
 

Käsitteellisesti tarkasteltuna assosiaatiot ovat luokkien välisiä käsitteellisiä suhteita. Assosiaatioilla 

on aina kaksi päätä, jotka ovat kiinnittyneet kahteen eri luokkaan. Nämä kyseiset päät voidaan tar-

vittaessa nimetä, jos halutaan selkeyttää assosiaation merkitystä. (Fowler ym. 2002) 

 

Assosiaatioihin liittyy läheisesti myös kerranneisuus, joka ilmenee siten, että kuvassa 2 on valtio-

luokkaan kiinnittyneen assosiaation päässä numero 1, joka kuvaa, että vain yksi valtio tukee yritystä. 

Yritys-luokan puoleisessa päässä on puolestaan tähti (*), joka kuvaa sitä, että valtio voi tukea useaa 

yritystä. (Eriksson 2000, 25) 

 

Toinen assosiaatioihin liittyvä ominaisuus on navigoitavuus. Tämä merkitsee sitä, että assosiaation 

toiseen päähän voidaan merkitä nuoli osoittamaan, että assosiaatio on yhdensuuntainen tai halutessa 

korostaa kahdensuuntaisuutta, voidaan merkitä nuolenpää kumpaankin suuntaan. Navigoitavuus 

nähdään kuvassa valtioluokan ja yritysluokan välillä, siten että valtio tukee yritystä, mutta yritys ei 

tue valtiota. (Fowler ym. 2002) 
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4.3 Aktiviteetti-kaavio 

 

Aktiviteettikaavio on muodostunut siten, että siihen on yhdistetty osia eri tekniikoista yhteen kaa-

viotyyppiin. Nämä tekniikat ovat Jim Odellin tapahtumakaaviot, SDL:n tilamallinnustekniikat ja 

Petri-verkot. Aktiviteettikaavioiden keskeinen merkitys on siinä, että niillä pystytään mallintamaan 

työnkulkuja sekä myös rinnakkaisia toimintoja sisältävien järjestelmiä. (Fowler ym. 2002) 

 
Aktiviteettikaavio sisältää tehtävä-symbolin, joka on kuvattu kaaviossa pyöristettynä suorakulmio-

na, tämän lisäksi on olemassa päätös-symboli, joka on kuvattu vinoneliönä. Lisäksi tärkeitä symbo-

leita on alkutila, joka kuvataan mustana ympyränä, ja lopputila joka puolestaan kuvataan mustana 

ympyränä valkoisella reunuksella varustettuna. Näiden eri tilojen välillä on nuolia, jotka esittävät 

tapahtuman siirtymistä toiminnolta toiselle.  Aktiviteettikaavioilla on myös muita symboleja, joita ei 

kuitenkaan tässä tuoda esiin. (Booch 2005, 188 - 190) 

 

Kuvassa 4 on esitetty esimerkki dia-esityksen pitämisestä aktiviteettikaavion avulla. Esitys alkaa 

alkutilasta, jonka jälkeen siirrytään diaprojektorin käynnistys -toimintoon, tämän jälkeen näytetään 

yksi dia kerrallaan, ja jokaisen dian jälkeen tarkistetaan, että onko kyseessä viimeinen dia, mikäli 

on, esitys päättyy. 
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Käynnistä diaprojektori

Näytä dia

[diat loppu]

[dioja jäljellä]

 
Kuva 4. Esimerkki aktiviteetti-kaaviosta diaesityksen avulla 
 
Aktiviteettikaavio sallii eri työnkulkujen vapaan järjestelyn, siten kuin ne halutaan esittää, se ei siis 

luo rakenteellisia rajoitteita. Aktiviteettikaaviolta edellytetään kuitenkin loogisuutta, ja minkään as-

teisia päättymättömiä polkuja ei aktiviteettikaavioon saa syntyä. Perinteisestä vuokaaviosta aktivi-

teettikaavio eroaa siten, että vuokaaviossa voi olla ainoastaan peräkkäinen sarja toisiaan seuraavia 

tapahtumia, kun taas aktiviteettikaaviossa on mahdollistettu myös rinnakkaisten työnkulkujen mah-

dollisuus. (Fowler 1999) 

 

 

4.4 UML:n soveltuvuus sähköisen asioinnin kuvaamiseen 

 

UML on kehitetty olio-ohjelmoinnin apuvälineeksi, kuvaamaan olioiden rakennetta ja niiden välistä 

viestiliikennettä. Tämän vuoksi ei ole suoraan selvää, miten UML sopii käytettäväksi liiketoiminta-

prosessien kuvaamisessa ja edelleen sähköisen asioinnin arkkitehtuurin ja työnkulkukuvausten esit-

tämisessä. 
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Kuitenkin liiketoiminnassa on tiettyjä ominaisuuksia, joita on otettu esiin, kun on haluttu perustella 

UML:n käyttöä liiketoiminnan rakenteen mallintamisessa. Näitä ovat seuraavat tekijät: liiketoimin-

nassa on tietty tavoite, johon halutaan päästä, tietyt syötteet eri prosesseille, tietyt vastineet, joita ha-

lutaan syötteestä saatavan. Lisäksi liiketoimintaprosesseissa on suuri merkitys käytössä oleville re-

sursseille. Näiden asioiden vuoksi UML on käytetty tekniikka liiketoimintaprosessien kuvaamisessa 

nykyään. (Eriksson 2000, 135) 

 

Vaikka UML ei sisällä käsitelogiikkaa kuten kehittyneemmät ontologiakielet, se sisältää kuitenkin 

tarpeelliset rakenteet sille, että sitä voidaan käyttää yksinkertaisten ontologioiden ja käsitemallien 

luomiseen. Lisäksi UML on jossain suhteessa jopa parempi varsinaisia ontologiakieliä suhteiden 

kuvaamisessa. Varsinkin aggregaatiot voidaan suorittaa UML:n avulla selkeämmin kuin esimerkiksi 

OWL:ssä. (Singh 2005) 

 

Eduiksi voidaan lukea myös se, että UML-kielen avulla pystytään esittämään verkkopalvelun toi-

minta sekä rakenteen ja arkkitehtuurin osalta, esimerkiksi juuri luokkakaavioiden avulla, sekä myös 

eri toimintavaiheet verkkopalvelussa vuokaavioiden avulla, tässä tekniikkana on käytetty aktiviteet-

tikaavioita. 

 

 Se, että UML on yleinen tekniikka verkkopalveluiden kuvauksessa, tarjoaa pohjan sille, että UML:n 

muokkaus OWL-kielelle ja myös BPMN-diagrammeiksi on suhteellisen helppoa ja selkeää. Tämä 

puolestaan mahdollistaa verkkopalvelun käytännön toteuttamisen BPMN-diagrammien avulla jalos-

tettavilla BPEL4WS-koodeilla. 
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5 XML 
 

5.1 XML-merkintäkielen esittely 

 

EXtensible Markup Language eli XML on käännettynä laajennettava merkintäkieli. Se on tiedonku-

vauskieli, joka on suunniteltu käytettäväksi sähköisten dokumenttien yhteydessä tietoverkoissa. Se 

mahdollistaa tiedon haun taustajärjestelmistä ja tiedon edelleen tarjoamisen muiden yritysten vas-

taaville järjestelmille. XML on luotu tukemaan tietojen rakenteistamista ja yhtenäistämistä varten. 

XML tukee myös toimintaprosessien yhtenäistämistä. Näiden lisäksi XML:n ympärille on liitetty 

teknologioita, jotka helpottavat eri järjestelmien liittämistä joko löyhin tai kiintein kytkennöin. (May 

2003) 

 

Sitä voidaan verrata ulkoisesti HTML:ään (Hypertext Markup Language), sillä kummatkin sisältävät 

elementtejä, attribuutteja ja arvoja. Tosin HTML:n sisältämät elementit ja attribuutit ovat tarkkaan 

määrätty, kun taas XML sallii rajattoman määrän eri elementtejä ja attribuutteja. (Newcomer 2002, 

20) Lisäksi tärkein ero HTML:ään on se, että HTML määrää pelkästään esitysmuodon, XML puo-

lestaan määrittää muotoilun lisäksi dokumentin sisällön ja rakenteen. (Antoniou 2004, 28) 

 

XML on tarkoitettu kieleksi, jota eri sovellukset pystyvät tuottamaan ja ymmärtämään, ja samalla 

myös kieleksi, jota on myös ihmisten helppo ymmärtää. XML 1.0 suositus on perusta XML-

protokollalle, sen lisäksi suosituksia on muitakin, kuten XML-nimiavaruudet, XSL, XML DTD ja 

XML-skeemat. 

 

Alkujaan XML-kielelle asetettiin seuraavat kymmenen tavoitetta:  

• XML-dokumenttien tulee olla helppokäyttöisiä internetissä 

• XML:n tulee olla laitteisto ja ohjelmisto-riippumaton 

• XML:n tulee olla yhteensopiva SGML:n ja HTML:n kanssa 

• XML-dokumentteja käsittelevien ohjelmistojen tulee olla helppoa, valinnaisten lisäominai-

suuksien määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen 
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• XML-dokumenttien luettavuuden täytyy olla mahdollisimman selkeää 

• XML-määrityksen tulee valmistua mahdollisimman pian 

• XML-määrityksen suunnittelun tulee olla tarkkaa ja huolellista 

• XML-dokumenttien teon on oltava helppoa 

• pitkien XML-kielen tunnisteiden on oltava sallittuja. (XML W3C 2006) 

 

XML-kielen syntaksi perustuu merkkausten käyttöön. Näillä merkkauksilla määritetään attribuutit ja 

elementit. Merkkauksia kutsutaan myös ”tageiksi” englanninkielisen termin mukaan. XML ei ole 

varsinainen mallinnuskieli, vaan se on joukko sääntöjä, joilla luodaan käsitteellisesti rikkaita mer-

kintäkieliä. (Daconta ym. 2003, 28) Jokaista merkintäkieltä, joka on luotu XML:n avulla, sanotaan 

XML-sovellukseksi. (Daconta ym. 2003, 32) XML on keino merkitä ja luokitella sisältöä. Käytän-

nössä tämä suoritetaan merkkausten avulla, jotka on selitetty edellisessä kappaleessa. 

 

 
Kuva 5. Esimerkki osoitteen kuvauksesta XML-kielellä. 
 

Kuvassa 5 on esitetty osoite XML-kielen avulla. Rivinumerot eivät kuulu itse koodiin, ne on sisälly-

tetty kuvaan selkeyden vuoksi. Ensimmäisellä rivillä on määritelty käytettävä XML-versio. Toisella 

rivillä on määritelty otsikko, joka kertoo tässä, että kyse on osoitteesta. Otsikko on kirjoitettu ”suu-

rempi kuin” merkkien ”<” ja ”>” väliin, otsikon sulkeva rivi on rivillä 6, ja otsikon lopettava mer-

kintä on sijoitettu merkkien ”<” ja ”/>” väliin. Riveillä 4-6 on puolestaan viestin runko, joka sisältää 

tässä lähiosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan. Jokainen XML-dokumentti sisältää juuriele-

mentin, joka on dokumentin ensimmäinen merkkaus, tässä se on siis ”osoite”  

 

XML:n etuina voidaan pitää sovellusriippumattomuutta, sillä XML on raakatekstiä, joka on kirjoi-

tettu ihmisen ymmärtämään muotoon. Lisäksi XML on suunniteltu käytettäväksi tietoverkoissa ole-

1. <?xml version=”1.0”?> 
2. <osoite> 
3. <lahiosoite>Viialankatu 2 B 47</lahiosoite> 
4. <postinumero>45150</postinumero> 
5. <postitoimipaikka>Kouvola</postitoimipaikka> 
6. </osoite> 
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van tiedon luokitteluun ja tiedon hakemiseen sieltä. Kolmantena etuna XML:n yleistymiseen voi-

daan nähdä se, että XML on perinteikäs kieli, jonka ”lapsentaudit” ovat jo karsiutuneet pois. XML:n 

nähdään alkaneen SGML:n kehityksestä vuonna 1969. 

 

Tämän vuoksi XML:ää käyttävät pohjanaan tässä työssä käsiteltävät OWL ontologiakieli ja BPMN 

eli liiketoimintaprosessien kuvauskieli. Tästä syystä XML:n peruskäsitteiden esittäminen on tarpeen. 

Jotta XML:n avulla saadaan räätälöityä tiettyä kokonaisuutta esittämään sopiva kieli, niin siihen tar-

vitaan tarkasti suunniteltua rakennetta XML-kokonaisuudelle. Tämän vuoksi on kehitetty XML-

skeema, joka määrittelee käytettävän sanaston sekä tarkan hierarkkisen rakenteen, jota kussakin ku-

vauksessa käytetään. Tämä myös helpottaa XML:n tukemien kyselyiden toteuttamista ja tehostamis-

ta. (Antoniou 2004, 46 - 48) 

 

XML:n ansioksi voidaan lukea se, että se pystyy samalla hyödyntämään sekä dokumentteja eli jär-

jestäytymätöntä dataa, että tietokantoja eli järjestäytynyttä dataa. Lisäksi nämä XML:n tukemat ky-

selyt pystyvät hyödyntämään kyselyissään XML:n rakennetta, ja tällä tavoin kohdistumaan sanasto-

kyselyitä paremmin haluttuun aihealueeseen. XML on myös laajalti käytetty eri sovelluksissa, joten 

yhteensopivuus ongelmia ei juuri ole uusienkaan sovellusten osalta. (Davies ym. 2006)  

 

 

5.2 Julkishallinnon XML-strategia 

 

Julkisen hallinnon tarpeisiin on haluttu saada yhtenäinen tekniikka, jonka avulla voidaan käytännös-

sä toteuttaa sähköisen ja perinteisesti toteutetun palvelun yhteentoimivuus ja yhteiskäyttö. Aiemmin 

tekniikkana on käytetty keskitettyjen tietokantojen rakentamista, mutta nämä ovat johtaneet moni-

mutkaisiin riippuvuussuhteisiin. Tämän jälkeen tekniikoina ovat olleet hajautetut tietokannat ja eri-

laiset middleware-ratkaisut, joilla on pystytty käsittelemään hyvin erilaista tietoa. Huonoja puolia 

näissä käytetyissä tekniikoissa ovat olleet, että ratkaisujen valmistuminen on kestänyt kauan ja kus-

tannukset ovat olleet korkeita. Tämän vuoksi on päädytty XML-teknologiaan, joka tuo mukanaan 

edellä mainittuja ratkaisuja edullisemman ja tehokkaamman tavan yhdistää eri alustoille kehitettyjä 

järjestelmiä. 
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Valtiovarainministeriö antoi 3.7.2001 suosituksen ”Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia”. 

Tämä suositus sisälsi keskeisenä elementtinä XML-standardin käytön. Suositus vaati, että XML:n 

käyttöä tulee lisätä ja opetella sekä ydin XML-standardin hyödyntämiseen on järkevien ja yhteis-

käyttöisten sanastojen luonti ja käyttö. Tämän vuoksi XML:n hyödyntäminen on levinnyt nopeasti 

kunnissa ja valtionhallinnossa. (Valtiovarainministeriö 2003) 

 

Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA asetti kokouksessaan 4.9.2002 työryhmän, 

jonka tehtäväksi asetettiin koko julkishallinnon kattavan XML-strategian valmistelu. Työryhmä si-

sälsi edustajat valtiovarainministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, valtioneuvoston tietohallintoyksi-

köstä, ympäristöministeriöstä, Kuntaliitosta, JUHTAsta sekä Maanmittauslaitoksesta. Työryhmän 

tehtävänä oli laatia julkishallinnolle XML-vision vuoteen 2006 saakka, sekä tähän liittyen tarkem-

mat tavoitteet ja toimenpiteet. (Valtiovarainministeriö 2003) 

 

XML-standardoinnin yleisiksi tavoitteiksi työryhmä esitti, että XML:ää käytetään siellä missä on 

ollut saavutettavissa suurin hyöty. XML:n mahdollisuudet huomioidaan julkishallinnossa ja se ote-

taan huomioon osana tietotekniikan yleistä ohjausta. Asiointia pyritään helpottamaan hyödyntämällä 

XML:n tarjoamia mahdollisuuksia monikanavaratkaisuissa, järjestelmien välisessä viestinnässä sekä 

tiedon haussa ja säilyttämisessä. Pyritään määrittelemään julkiset, standardoidut XML-rajapinnat ja 

niiden edellyttämät yhteiset sanastot, joita hyödynnetään julkishallinnon tietojärjestelmien viestilii-

kenteessä. XML-teknologioiden soveltamisen avuksi organisoidaan XML-rajapintojen, yhteisten 

XML-määrittelyjen ja sanastojen ajantasainen ylläpito sekä käytön tuki. (Valtiovarainministeriö 

2003) 

 

Toimenpiteinä XML:n strategian tavoitteiden täyttymiseksi työryhmä esitti seuraavia asioita: 

XML:n soveltamisen ohjaus, XML:n soveltamiskohteiden valinta, XML:n käytön standardointi yh-

teentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden tehostamiseksi, XML:n hyödyntämisen tehostaminen 

tietojärjestelmien kehittämismenetelmien avulla ja XML:n käytön tukeminen. (Valtiovarainministe-

riö 2003) 

 

XML:n pääasiallisiksi soveltamiskohteiksi julkishallinnossa on määritelty seuraavat: 
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• asiointiliittymät perusjärjestelmiin (portaalit) 

• rajapinnat perusrekistereihin 

• järjestelmien välinen tiedonvaihto 

• tekstitiedon rakenteistaminen 

• monikanavajulkaiseminen 

• tiedon haku (metatiedot) 

• tiedon pitkäaikaissäilytys 
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6 Ontologiat ja OWL 

 

6.1 Yleistä ontologioista ja ontologiakielistä 

 
Ontologia on formaali, eksplisiittinen määrittely yhteisestä käsitteistöstä (Gruber 1993) Tämä tar-

koittaa sitä, että ontologia on tietyn järjestelmän kuvaus, joka määrittelee yksiselitteisesti järjestel-

män eri käsitteet ja näiden käsitteiden väliset suhteet. Ontologian luomisella pyritään siihen, että sen 

avulla talletettu tieto voidaan lajitella selkeisiin lokeroihin, ja myös hakea se tämän luokittelun mu-

kaisesti mahdollisimman helposti. 

 

Ontologiat toimivat keskeisinä tekniikoina semanttisessa webissä. Ontologiat yhdistävät ihmisten 

käsittämät symbolikuvaukset koneiden prosessointitaitoihin. John Davies kirjoittaa, että ontologiat 

tarjoavat ”a shared and common understanding of a domain that can be communicated between 

people and application systems” . Tämä kertoo samalle sen syyn, miksi ontologioiden merkitys koe-

taan niin tärkeäksi semanttisen webin toteuttamisessa. (Davies ym. 2002) 

 

Semanttisen webin tapauksessa ontologioille annetaan kolme eri merkitystä. Ensin katsotaan tärke-

äksi se, että ontologian luodaan siten, että ne saadaan sujuvasti sidottua laajoihin tietokantoihin. 

Tämä sitominen olisi syytä toteuttaa mahdollisimman automatisoidusti, mutta itse ontologian luomi-

nen olisi laatuseikkojen tähden syytä suorittaa ihmisvoimin ja ontologiaeditoreita hyödyntäen. Toi-

seksi katsotaan tärkeäksi se, että ontologioita ylläpidetään ja varastoidaan hyvin. Tässä on käytettävä 

apuna ontologiakieliä ja niiden ominaisuuksia. Lopuksi korostetaan hakujen merkitystä ja sitä, että 

tietoa pystytään luokittelemaan tiettyjen ominaisuuksien avulla, jolloin pystytään hyödyntämään tie-

don semanttisuutta. (Davies ym. 2002) 

 

Ontologian kuvauskieliä on useita. Tässä esityksessä keskitytään puhtaasti www-esityskieliin ja siel-

tä edelleen OWL-kieleen, joka esitellään seuraavassa luvussa. Muita www-esityskieliä ovat esimer-

kiksi RDF, RDF-skeema , DAML+OIL, mutta näitä ei tässä esityksessä käsitellä. 
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Ontologia-kielille asetetaan useita vaatimuksia, joita ovat Antoniou:n (Antoniou 2004)  mukaan seu-

raavat: 

• tarkkaan määritetty syntaksi 

• muodollinen semantiikka 

• riittävä ilmaisuvoima 

• ilmaisumukavuus 

• tehokkaat päättelyketjut 

 

OWL -kielen katsotaan täyttävän kaikki nämä tehokkaan ontologia-kielen määritteet, joten sen 

vuoksi siitä on tulossa standardi ontologioiden muodostamiskielenä. OWL-kieltä voidaan pitää laa-

jennuksena RDF-skeemaan , joka täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset. 

 

 

6.2 OWL 

 

Web Ontology Language eli OWL on W3C:n kehittämä ontologioiden kuvauskieli, josta halutaan 

kehittää standardi ontologioiden kuvaamiseen. OWL on kuvauskieli, jonka avulla pyritään saatta-

maan sisältö webissä koneiden ymmärtämään muotoon. Tätä pyrkimystä helpottaa se, että OWL 

käyttää pohjanaan XML-syntaksia, joka puolestaan on www-sovellusten yleisesti ymmärtämä kieli. 

(Smith 2004) 

 



38 

 
Kuva 6. OWL:n ja XML:n suhde (Geroimenko 2004). 
 

OWL:n kehittäjät ovat kehittäneet kielen DAML+OIL-ontologiakielen pohjalta. Täten kehityksessä 

on pystytty ottamaan huomioon aiemman kielen puutteet sekä sopimattomuus ontologioiden luon-

tiin. Kuvassa 6 on esitetty OWL:n rakentuminen suhteessa XML-perheeseen. 

 

OWL sisältää kolme erilaista tasoa: OWL Lite, OWL DL ja OWL Full. Nämä tasot ovat järjestetty 

ilmaisuvoiman mukaan, siten, että OWL Liten ilmaisuvoima on pienin ja OWL Fullin puolestaan 

suurin. Tämä puolestaan tarkoittaa, sitä, että OWL Litellä tehdyt ontologiat ovat valideja OWL 

DL:ää ja OWL Fullia käytettäessä. Samoin kuin OWL DL on validi kun käytetään OWL Full-

tekniikkaa. OWL sisältää luokkia ja alaluokkia, ominaisuuksia ja aliominaisuuksia sekä ominai-

suuksien rajoitteita.  

 

Ominaisuuksien rajoitteita ovat owl:allValuesFrom, owl:someValuesFrom, owl:hasValue ja kar-

dinaliteettirajoitteet owl:cardinality, owl:minCardinality ja owl:maxCardinality. Rajoitteiden nimistä 

voi suoraan päätellä niiden merkityksen, kardinaliteettirajoitteet määrittävät niiden jäsenten luku-

määrän, joita luokkaan kuuluu. Näiden lisäksi OWL sisältää ilmentymiä sekä ominaisuuksille että 

luokille. (Daconta ym. 2003, 234 - 235) OWL:n tietotyypit puolestaan ovat XML-skeeman mukai-

sia, esimerkiksi integer, string, date ja time. Kun näihin XML-skeeman mukaisiin tietotyyppeihin 
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halutaan viitata, niin viittauksessa käytetään hyväksi URI-tunnistetta, joka määrittää tietotyyppien 

tarkan osoitteen ja sijainnin. (Bray ym. 2004) 

 

 

6.2.1 OWL Lite 

 

OWL Lite antaa mahdollisuuden määrittää ontologiaan luokkia ja ominaisuuksia. Luokille ja omi-

naisuuksille voidaan määrittää myös ilmentymiä sen mukaan, mitä kyseinen ontologia kuvaa. OWL 

Lite on toisaalta rajoitetuin OWL-kieli, mutta toisaalta tämä rajoitteisuus helpottaa sekä käyttöä että 

implementointia. Tämän vuoksi ilmaisuvoiman puute ei välttämättä ole este OWL Liten käytölle, 

ainakaan yksinkertaisimmissa ontologioissa. (Antoniou 2004, 128 - 129) 

 

Halutessa kuvata luokkien välisiä suhteita käytetään ”rdfs:subClassOf”-suhdetta, ominaisuuksien 

kuvauksessa käytetään ”owl:objectProperty”-suhdetta tai tietotyyppien osalta 

”owl:datatypeProperty”-suhdetta, lisäksi käytössä on ominaisuuksien yhdistämisessä eri luokkiin 

”owl:subproperty”, ”owl:domain” ja ”owl:range”-elementit. Tietyn ominaisuuden domain on se te-

kijä joka omistaa ominaisuuden, voidaan myös sanoa, että domain on ominaisuuden subjekti. Range 

puolestaan on omaisuuden kohde, eli ominaisuuden objekti. Esimerkkinä lause, opiskelija opiskelee 

oppilaitoksessa, nyt ominaisuuden ”opiskelee” domain on ”opiskelija” ja range puolestaan on ”oppi-

laitos”. OWL Liten avulla kyetään myös rajoittamaan niiden objektien määrää, johon ominaisuus 

kohdistuu. (Daconta ym. 2003, 234 - 235) 

 

 

6.2.2 OWL DL 

 

OWL DL on laajennus OWL Liteen ja se tarjoaa mahdollisuuden yhdisteiden, leikkausten ja komp-

lementtien käyttöön. Lisäksi OWL DL:ssä voidaan määrittää sisarluokat toisensa poissulkeviksi. 

OWL DL:n nimi tulee siitä, että sitä pidetään kuvauslogiikkana (Description Logics)  OWL DL on 
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suunniteltu tukemaan kuvauslogiikan liiketoiminta malleja  ja samanaikaisesti mahdollistamaan 

käyttö osana tietokonemaailmaa. (Bray ym. 2004) 

 

OWL DL:n heikkoutena on kuitenkin se, että se ei tue kaikkia OWL-kielen mahdollistamia ominai-

suuksia. Samoin OWL DL ei tue täydellistä yhteensopivuutta RDF-dokumenttien kanssa, joten 

RDF-dokumentteja pitää muokata tai rajoittaa, mikäli ne halutaan yhteensopiviksi OWL DL:n kans-

sa. (Antoniou 2004, 128) 

 

 

6.2.3 OWL Full 

 

OWL Full -kieltä voidaan todellisuudessa pitää täydellisenä OWL-kielenä, sillä se sisältää kaikki 

OWL:n ominaisuudet. Se myös sallii ominaisuuksiensa käytön yhdessä RDF:n ja RDF-skeeman vä-

lillä, joten OWL Full -kielen etuina on täysi ylöspäin yhteensopivuus RDF:n ja RDF-skeeman välil-

lä. Kaikki lailliset RDF -dokumentit ovat myös laillisia OWL Full -dokumentteja. (Antoniou 2004, 

127) 

 

OWL Full sisältää seuraavat tarkentavat ominaisuudet: owl:TransitiveProperty, 

owl:SymmetricProperty, owl:FunctionalProperty ja owl:InverseFunctionalProperty. Näistä 

owl:TransitivePropertyn avulla voidaan esittää seuraava suhde, Paavo on Villen isä ja Einari on 

Paavon isä, täten Einari on Ville isoisä. Kun asetetaan kummankin ”on isä”-ominaisuus transitiivi-

seksi, voidaan niiden avulla tuottaa tulos, Einari on Ville isoisä. Ominaisuus 

owl:SymmetricProperty puolestaan kertoo, että domain ja range -arvot ovat keskenään symmetrisiä. 

Esimerkkinä symmetrisyydestä voidaan sanoa, että Pasi on Jukan veli ja siis Jukka on Pasin veli. 

(Bray ym. 2004) 

 

Ominaisuus owl:FunctionalProperty tarkoittaa, että tietty yksittäinen ominaisuus on edellytyksenä, 

että kyseinen luokka voi olla olemassa. Esimerkkinä tästä on, että auton ominaisuus Kori on edelly-

tyksenä koko Auto-luokan olemassaololle. Se määrittää myös toisaalta, että tietyllä ominaisuudella 

on enintään yksi arvo, kuten ikä tai pituus. Ominaisuusluokka owl:InverseFunctionalProperty mää-
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rittää ominaisuuden, että kahdella tai useammalla objektilla ei voi olla samaa arvoa. Esimerkiksi 

henkilötunnus, jota ei voi olla useammalla kuin yhdellä henkilöllä kerrallaan. (Antoniou 2004, 122 - 

123)  
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7 BPMN 

 
BPMN eli Business Process Modeling Notation on standardi, jonka tarkoituksena on tarjota notaa-

tio, joka on helposti ymmärrettävissä koko liiketoimintaympäristössä toimijoiden kesken. BPMN 1.0 

spesifikaatio julkaistiin toukokuussa 2004. Liiketoiminta-analyytikot pystyvät tämän standardin pe-

rusteella laatimaan vedokset prosesseista ja järjestelmien laatijat pystyvät näiden vedosten perusteel-

la tuottamaan esimerkiksi BPEL4WS-kieltä, joita tarvitaan web-palvelujen tuottamisessa. (OMG 

2006)  

 

 

Toistaiseksi BPMN-kielellä ei pystytä suoraan tuottamaan web-palveluita, vaan BPMN käännetään 

ensin BPEL4WS-kielellä, jonka avulla sitten lopullinen web-palvelu toteutetaan. (Ouyang ym. 

2006) BPMN esitetään käytännössä diagrammien avulla, joita kutsutaan BPD lyhenteellä. Nämä lii-

ketoimintadiagrammit perustuvat käytännössä vuokaavioihin ja vuonohjaukseen. Seuraavassa esitel-

lään tämä graafinen liiketoimintaprosessien kuvauskieli. 

 

 

7.1 BPMN-diagrammit (BPD)  

 

Liiketoimintaprosessidiagrammit perustuvat joukkoon graafisia elementtejä, jotka mahdollistavat 

helpon tavan kuvata liiketoiminta siten, että myös liiketoiminta-analyytikot ymmärtävät nämä ele-

mentit. Eri elementit koottiin siten, että ne muistuttavat muissa mallinnuskielissä käytettyjä element-

tejä, ja helpottavat täten elementtien tarkoituksen ymmärtämistä. (White 2004) 

 

Nämä elementit voidaan luokitella neljään eri luokkaan: 

 

Vuo-objektit (Flow Objects) 

Yhdistävät objektit (Connecting Objects) 

Altaat ja radat (Swimlanes) 
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Artefaktit (Artifacts) 

 

 

7.1.1 Vuo-objektit 

 

BPMN-diagrammit (BPD) sisältävät kolme ydinelementtiä, joita kutsutaan vuo-objekteiksi. Ne ovat 

Tapahtuma (Event), Toiminto (Activity) ja Päätös (Gateway). Ydinelementit on tarkoituksellisesti 

suunniteltu helposti tunnistettaviksi, jotta niiden käyttö olisi helpompaa. 

 

Tapahtuma-elementti esitetään ympyränä, ja tarkoittaa, että jotain tapahtuu siinä kohden liiketoimin-

taprosessia. Nämä elementit vaikuttavat prosessin kulkuun ja niillä on yleensä syy ja seuraus. Ta-

pahtuma-elementtejä on olemassa kolme eri tyyppiä. Tyypit ovat alku, väli ja loppu, ja ne ilmenty-

mät prosessissa nimensä mukaisilla paikoilla. Nämä tapahtumaelementit on esitelty kuvassa 7. 

(OMG 2006) 

 

 
Kuva 7. Alku-, Väli- ja Loppu-tapahtumat. 

 

Toiminto-elementti on kulmistaan pyöristetty suorakaide, ja se merkitsee tiettyä toimintoa tai toi-

mintojoukkoa, joka liiketoimintaprosessissa suoritetaan. Mikäli kyseessä on tietyn aliprosesseista 

koostuvan toimintojoukon kuvaaminen, niin silloin suorakaide sisältää alhaalla keskellä ”+”-merkin. 

Alla on kuva tällaisesta toimintodiagrammista (Kuva 8). 
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Kuva 8. Toiminto-elementti. 

 

Päätös-elementti puolestaan on esitetty salmiakin muotoisena kuviona. Sitä käytetään kuvaamaan 

eroamista tai yhdistymistä liiketoimintaprosessissa. Se voi siis kuvata päätöstä, jolloin liiketoiminta-

virta ohjataan tiettyyn suuntaan tai se voi esittää tilannetta, jossa kaksi eri liiketoimintavirtaa yhdis-

tetään yhdeksi virraksi. Päätöselementille voidaan antaa eri merkityksiä sen sisään merkityillä tun-

nisteilla. Näitä tunnisteita ovat rasti (x), tähti (*), plus (+) ja ympyrä (o). Kukin näistä merkitsee eri-

tyyppistä päätöselementtiä. Rasti tarkoittaa datatyyppistä päätöstä, tähti toimintotyyppistä päätöstä, 

plus yhdistämistä yhteen liiketoimintavirtaan ja ympyrä tilannetta, missä halutaan esittää yhdestä 

risteyskohdasta useita toisensa mukaan lukevia toimintavaihtoehtoja. Kuvassa 9 on esitelty näiden 

Risteys-elementti tyyppien muodot, kuvassa kaksi vasemmanpuoleista merkkiä tarkoittaa täysin sa-

maa. (OMG 2006) 

 

 

 

Kuva 9. Eri risteys-elementtien ilmentymiä. 

 

 

7.1.2 Yhdistävät objektit 
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Vuo-objektit tulee yhdistää toisiinsa, jotta saadaan toimiva liiketoimintaprosessin kuvaus, tämän 

vuoksi on olemassa yhdistäviä objekteja. On olemassa kolmen tyyppisiä yhdistäviä objekteja. Niitä 

ovat sekvenssi-virta, viesti-virta ja assosiaatio. Nämä yhdistävät objektit on esitetty kuvassa 10. 

 

Sekvenssi-virta esitetään yhtenäisenä viivana, jonka päässä on täytetty nuolenpää-merkki. Tätä käy-

tetään esittämään järjestys ja suunta miten liiketoimintavirta etenee. Toisin sanoen halutaan kuvata 

toimintojen etenemisjärjestys. (White 2006) 

 

Viestivirta on esitetty katkoviivana, jonka päässä on ontto nuolenkärki. Tämän viesti-virran tarkoi-

tuksena on kuvata eri prosessi-osapuolten välisiä viestejä. Nämä prosessiosapuolet on esitetty 

BPMN -kielellä altaina (pool), joihin palataan luvussa 6.1.3. 

 

Assosiaation tarkoituksena on kiinnittää elementteihin tietoa, tekstejä tai muita artefakteja. Ne näyt-

tävät samalla toimintojen syötteet ja palautteet. Assosiaatiot kuvataan pisteviivoin, millä on suuntaa 

osoittava merkki toisessa päässä. 

 

 

 

 
Kuva 10. Yhdistävät objektit. 

 

 

7.1.3 Altaat ja radat (Swimlanes) 
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Näiden elementtien tarkoituksena on järjestää toimintovirrat erilaisiksi loogisiksi kokonaisuuksiksi. 

Näin voidaan esimerkiksi eri osastojen vastuut esittää omina toimintovirtoinaan tai muut erilaiset 

toiminnalliset osuudet erillisinä kokonaisuuksinaan. Näitä elementtejä on olemassa kahta eri tyyp-

piä, altaat sekä radat. 

 

Allas (Pool) kuvaa prosessiin osallistuvaa tahoa. Sen avulla voidaan esittää esimerkiksi eri yritykset 

tai yritysten sisäiset osastot. Se kuvataan nimensä mukaisesti uima-altaana, joka sisältää liiketoimin-

taprosessin vaatimat vuo-objektit ja yhdistävät objektit. Rata (Lane) on puolestaan altaan sisällä ole-

va alaosasto. Sen avulla voidaan jaotella tietyn altaan sisällä olevia toimintojoukkoja. Sitä käytetään 

myös esittämään yrityksen osastojen alaosastoja. Kuvassa 11 on esitetty altaan ja radan graafinen 

ulkoasu. (White 2006) 

 

 
Kuva 11. Allas voi sisältää useampia ratoja. 

 

 

7.1.4 Artefaktit 

 

Artefaktit ovat elementtejä, joiden tarkoituksena on tuoda sellaista lisätietoa liiketoimintaprosessista, 

jota ei sisällytetä varsinaiseen liiketoimintavirtaan. Niiden tehtävänä on havainnollistaa liiketoimin-

taprosessin kulkua liiketoimintaprosessikaaviota tarkasteleville tahoille. Näitä artefakteja on olemas-

sa kolmea eri tyyppiä, dataobjekti, ryhmä ja annotaatio. 
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Dataobjekti on keino näyttää, millaisena data halutaan tai tuotetaan tiettyjen toimintojen osalta. Nä-

mä dataobjektit sidotaan toimintoihin assosiaatioiden avulla. Niiden avulla voidaan esittää mitä toi-

mintoja halutaan tehtävän tai mitä niiden halutaan tuottavan. Kuvassa 12 on esimerkki dataobjektis-

ta. (OMG 2006) 

 

 
Kuva 12. Dataobjekti. 

 

Ryhmä on laatikko, joka on piirretty objektijoukon ympärille. Toimintojen ryhmitteleminen ei vai-

kuta liiketoimintaprosessin kulkuun, ja se voidaan tehdä dokumentointitarkoituksessa tai analysoin-

titarkoituksessa. Ryhmittelyä voidaan myös tehdä eri altaiden välillä siten, että tietyn saman toimin-

tokentän toiminnot yhdistetään ryhmä-elementillä. Ryhmän ulkoasu diagrammi-muodossa on kuvat-

tu kuvaan 13. (OMG 2006) 

 

 
Kuva 13. Ryhmä-elementin kuvaus. 

 

Annotaatio puolestaan on tapa lisätä BPMN-diagrammiin sanallista lisätietoa. Annotaatio on liitetty 

tiettyyn toimintoon annotaatiokentän avulla. Tämäkään ei vaikuta liiketoimintaprosessin kulkuun, 

vaan on tarkoitettu lisätiedoksi diagrammin tarkastelijalle. Tekstimuotoinen annotaatio on esitetty 

kuvassa 14. 
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Kuva 14. Annotaatio. 
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8 BPEL4WS 
 

Business Process Execution Language for Webservices eli BPEL4WS on liiketoimintaprosessikieli, 

joka tarjoaa mahdollisuuden suoritettavien prosessien implementointiin tai passiivisten liiketoimin-

taprosessien kuvailemiseen. Se tarjoaa mallin ja sanaston siihen, että kuinka eri prosessiosapuolten 

väliset toiminnot orkestroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi siten, että saavutetaan toimiva lopputulos. 

BPEL4WS tarjoaa menetelmät poikkeusten ja virheiden hallintaan riippuen siitä, kuinka sisäisiä 

toimintojen käsitellään. (Singh 2005) 

 

BPEL4WS -dokumentti käyttää XML:ää kuvaamaan seuraavia prosessin osia: 

• Osapuolet, sisältää listan web-palveluun osallistuvista tahoista 

• Säiliöt, datasäiliöt, joita käytetään prosessissa säilyttämään eri tahojen välillä kulkevia vies-

tejä ja muuta tietoa 

• Muuttujat, näitä käytetään prosessin eri vaiheissa 

• Virheenkäsittelijät, joiden merkitys on siinä, että poikkeusten syntyessä ne pystytään hoita-

maan 

• Kompensaationkäsittelijät, joita käytetään transaktion aiheuttamien kustannusten yhteydessä 

• Tapahtuman käsittelijät, joita käytetään suorittamaan tietty ulkoinen toimenpide 

• Etusijat ja vastaavuudet, joita ei voi käsitellä osana muuta prosessia 

• Pääprosessin vaatima logiikka, joka kertoo missä järjestyksessä prosessi etenee 

 

Kun BPEL4WS-kieltä käytetään abstraktissa muodossaan kuvaamaan tiettyjä liiketoimintaprosesse-

ja ja niiden toimintaa, niin kuvaus tehdään usein yleisessä muodossa. Silloin ei tarvitse kuvata tark-

kaan eri osapuolten ominaisuuksia tai viestejä, jotka kulkevat osapuolten välillä. 

 

Koska BPEL4WS eroaa kuitenkin yleisistä UML-mallinnuskielistä, on sen vuoksi kehitetty tätä eroa 

kaventamaan tiettyjä tekniikoita. Edellä mainittu BPMN on eräs vaihtoehto siihen, jotta liiketoimin-

taprosessien yhdistäminen web-palveluiksi onnistuisi mahdollisimman helposti. 
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Sen sijaan kun BPEL4WS-kieltä käytetään suoritettavien liiketoimintaprosessien mallintamisessa, 

tarvitaan edellistä tarkempaa viestien ja osapuolten kuvaamista. Tavoitteena on luoda sujuva liike-

toiminnan osapuolten välillä tapahtuva viesti- ja toimintaketju. Kun BPEL4WS-kieltä käytetään 

mallintamaan liiketoimintaprosessia web-palveluksi, niin tavoitteena on saada kokonaan uusi web-

palvelu, joka voidaan yhdistää olemassa oleviin palveluihin. (Singh 2005) 
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9 Tilanvaraus 
 
Työn tarkoituksena on mallintaa kunnallisia palveluita sähköiseen muotoon. Työ tähtää siihen, että 

kun nämä palvelut on saatu mallinnettua, niin sen jälkeen niiden avulla voidaan luoda sähköinen 

palvelualusta, joissa näitä työssä luotuja malleja käytetään.  

 

Kouvolan ja Lahden seudun kuntien haluja kartoitettaessa päädyttiin siihen, että tilanvaraus on pal-

velu, joka oli sellainen yhteinen palvelu, jonka katsottiin toimivan hyvänä pilottina, ja millä mallin-

nustyö oli hyvä aloittaa. Tilanvarauspalvelu on hyvä mallinnuksen aihe myös sen vuoksi, että se on 

suhteellisen yksinkertainen palvelu ja kuitenkin se on paljolti hyödynnettävissä oleva palvelu, myös 

suoraan kuntalaisten käyttöön. 

 

Tilanvarauspalvelu osoittautui kuitenkin odotettua laajemmaksi, ja mallintaminen ei ollut niin selke-

ää kuin työn alussa kuviteltiin. Mallintaminen suoritettiin kahdessa vaiheessa, ensin laadittiin työn-

kulkukuvaukset UML -kielellä , tarkemmin tässä käytettiin UML:n aktiviteettikaavioita, sen jälkeen 

luokkakaaviot UML -kielellä . Kun nämä UML -kaaviot oli saatu tehtyä, muodostettiin tilanvarauk-

sen arkkitehtuuri Protégé -ohjelmistolla siten, että lopputuloksena oli OWL -kielinen dokumentti, 

tässä hyödynnettiin UML -luokkakaavioita.  

 

Lopuksi laadittiin työnkulkukuvauksia hyväksikäyttäen BPMN -kielen mukainen esitys, missä työn-

kulkukaavioiden komponentit muokattiin liiketoimintaprosessi -diagrammeiksi. Nämä BPMN -

diagrammit on mahdollista muuttaa BPEL4WS -kielelle, jonka avulla voidaan sitten lopullinen web-

palvelu toteuttaa, mutta tässä diplomityössä tätä muutosta ei tehty. 

 

 

9.1 Tilanvarauksen aktiviteetti-kaavioiden esittely 

 

Tilanvarauksessa tuotettiin yhteensä 17 UML -kaaviota työnkulusta. Kaavioiden nimet on annettu 

siten, että ne kertovat mahdollisimman selkeästi, mitä kaaviolla kuvataan. Nämä kaaviot ovat: Tilan 

varaamisen maksuohjeet, Tilanvaraus tilaajan kannalta, Tilanvaraus tilaajan kannalta peruutus, Ti-
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lanvaraus sisäisenä toimintana - tilojen hallinta, Tilanvaraus sisäisenä toimintana – palveluvalinnat, 

Tilanvaraus sisäisenä toimintana – varauskalenterit, Tilanvaraus sisäisenä toimintana – varauksen 

muutos, Tilanvaraus sisäisenä toimintana – varauksen poisto/peruutus, Oma tehtävälista, Viesti-

ikkuna, Raportointi, Kokoustilojen varaus – kokoustilat, Kuntalaisen tilanvaraus – palveluvalinnat, 

Vakiovuorojen varaus – anomukset, Kuntalaisen vakiovuorojen varaus – hakemus, Virkamiehen va-

kiovuorot – seurat ja Vakiovuorojen varaus. Seuraavassa esitellään kolme näistä aktiviteettikaavios-

ta, loput neljätoista on sijoitettu liitteiksi. 

 

 

9.1.1 Tilan varaamisen maksuohjeet 

 

Maksuohjeissa on esitetty www-esityksen mukaisesti eri toimenpiteet siten, että siinä kuvataan ”ti-

lan varaaminen” -ikkuna. Tämä ikkuna on lähtöpiste, mistä maksuohjeiden esittäminen aloitetaan. 

Seuraavana vuorossa on ”ohjeita maksamiseen” -ikkuna, joka kertoo ne maksuohjeet, jotka siihen 

on syötetty. Näiden ohjeiden tarkoituksena on kertoa asiakkaalle maksutapahtuman suorittamisesta 

verkkopankin kautta tai laskulla. Asiakkaalle annetaan yhtenä vaihtoehtona tulostaa ohjeet, tällöin 

asiakkaalla on mahdollisuus saada paperituloste ohjeista. Lopuksi asiakkaalla on mahdollisuus antaa 

varaukselle SMS -muistutus, tällöin asiakas saa matkapuhelimeensa tiettynä päivänä muistutusteks-

tiviestin varauksesta. 

 

Tilanvaraamisen maksuohjeiden tarkoituksena on kuvata toimenpide, missä näytöllä esitetään käyt-

täjälle ohjeet tilan maksamiseen. Kyseessä on siis yksityiskohtainen työnkulkukuvaus. Maksuohjeet 

liittyvät kiinteästi sekä sisäiseen että ulkoiseen tilanvaraamiseen. Alla on esitetty kuva 15 tästä mak-

suohjeiden kuvauksesta. 
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Sivu 1

TILAN VARAAMISEN MAKSUOHJEET

Ohjeita 

maksamisesta

Kyllä

Varaus-

kanta

Varauksen

tiedot

Aseta maksutapa

”alustava varaus”

Maksutapa

Tilan

varaaminen

SMS-

viesti

Tulosta

Muodosta 

tulostus-

versio

Peruutus

Aseta varaukselle

SMS-muistutus

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Alustava

varaus

Aseta maksutapa

”peruutus”

Kyllä

Ei

Aseta maksutapa

”maksa”

Maksutapa

 
Kuva 15. Maksuohjeiden esitys UML-aktiviteettikaaviona. 
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9.1.2  Raportointi 

 

Raportointiin siirrytään suoraan edellä mainitun viesti-ikkunan kautta. Asiakkaalle annetaan vaihto-

ehtona mahdollisuus lopettaa raportointi ja palata takaisin lähtötilanteeseen, joka tässä on viesti-

ikkuna. Asiakas voi tässä vaiheessa valita millaisen raportin hän haluaa tarkasteltavaksi. Raportoin-

nille annetaan neljä eri vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on raportointi asiakkaan mukaan. Ensin va-

litaan haluttu asiakas, annetaan tietty aikaväli, jonka jälkeen ajetaan raportti varauskannasta. Lopuk-

si tulostetaan raportti, mikäli niin halutaan ja palataan takaisin lähtöpisteeseen eli ”raportointi” -

ikkunaan. Kuvassa 16 on esitys raportoinnista. 

 

Toinen vaihtoehto on raportointi vakiovuoroista, tällöin siirrytään ensin varaajan valintaan, ja kun 

varaaja on valittu, niin valitaan seuraavaksi haluttu aikaväli. Tämän jälkeen valittu raportti ajetaan 

varauskannasta. Lopuksi saatu raportti tulostetaan näin halutessa ja palataan takaisin ”raportointi” -

ikkunaan, mikä toimii lähtöpisteenä raportoinnille. 

 

Kolmas vaihtoehto on raportin laadinta kustakin tilasta. Asiakas suorittaa tilan valinta-toiminnon, 

missä valitaan haluttu tila. Seuraavaksi valitaan haluttu aikaväli, jonka jälkeen ajetaan haluttu ra-

portti varauskannasta. Lopuksi valitaan halutaanko raportista tulostus ja palataan sen jälkeen takai-

sin ”raportointi” -ikkunaan. 

 

Viimeinen vaihtoehto on raportti kustannuspaikan mukaan. Tällöin asiakas valitsee kustannuspaik-

kalistasta halutun kustannuspaikan sekä aikavälin, miltä ajalta raportti halutaan. Sitten ajetaan kus-

tannuspaikkaraportti varauskannasta, tulostetaan raportti, mikäli näin halutaan ja lopulta siirrytään 

takaisin ”raportointi” -ikkunaan. 

 

Raportointia käytetään siihen, että sen avulla voidaan seurata esimerkiksi tilojen käyttöasteita, va-

kiovuorojen osuuksia eri varauksista, asiakkaiden varauksia ja eri kustannuspaikkojen mukaan va-

rattuja sisäisiä tilanvarauksia. Raportointia ei käytetä toistaiseksi yhdessä kirjanpidon kanssa, joten 

se toimii pelkästään informatiivisena työkaluna. 
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Kuva 16. Aktiviteetti-kaavio raportoinnista. 
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9.1.3  Vakiovuorojen varaus 

 

”Vakiovuorovaraukset”-toimintoon päästään tilanvarauspalvelun viesti-ikkunan kautta. Ensimmäi-

senä vaihtoehtona annetaan lopetustoiminto, jolloin siirrytään takaisin viesti-ikkunaan. Jos kuitenkin 

halutaan jatkaa, niin silloin merkitään halutaanko lisätä varaus vai poistaa varaus. Varauksen lisäys 

on kuitenkin oletusarvoinen vaihtoehto. Kun halutaan joko lisätä uusi varaus tai poistaa vanha vara-

us täytyy aluksi valita, mikä tila halutaan ottaa toimenpiteiden kohteeksi. Seuraavaksi aktiviteetti-

kaaviossa on vuorossa halutun tilan varaus tai poisto.  

 

Mikäli halutaan lisätä varaus, niin silloin täytetään ensin varaajan tiedot, nämä varaajan tiedot saa-

daan suoraan joko seurakannasta, varaajakannasta tai vakiovuoron hakulomakkeesta. Tämän jälkeen 

valitaan kellonaikaväli, päivämäärät tai päivämääräväli. Eräs vaihtoehto on tehdä valinta suoraan 

kalenterista, jolloin päivitetään kalenterin varattujen päivien listaa, tai siirtyä ”varauksen teko”-

toimintoon, jolloin varaus siirretään varauskantaan.. Lopuksi näytetään varatut päivät ja palataan 

alkupisteeseen eli tässä ”vakiovuorovaraukset”-ikkunaan. 

 

Varauksen poistoa tehtäessä, valitaan varauksen poisto päivän tai varaajan mukaan. Mikäli valitaan 

päivän mukaan, niin silloin valitaan ensin, poistetaanko kaikki kyseisen päivän varaukset. Mikäli 

halutaan poistaa kaikki varaukset, merkitään kaikki kyseisen päivän varaukset poistetuiksi varaus-

kantaan ja siirrytään takaisin askel taaksepäin eli ”päivän tai varaajan valinta”-ikkunaan. Jos ei halu-

ta poistaa kaikkia päivän varauksia siirrytään ”valitaan varaukset” -ikkunaan, minkä jälkeen näyte-

tään ”varaajan tiedot” -ikkuna. Tämän jälkeen tehdyt poistot joko hyväksytään tai hylätään. Mikäli 

poistot hyväksytään, poistetaan valinnat varauskannasta, mikäli taas poistoja ei haluta hyväksyä, pa-

lataan takaisin ”päivän tai varaajan valinta” -ikkunaan. 

 

”Päivän tai varaajan valinta”-toiminto antaa mahdollisuuden siirtyä myös ”haetaan varaajan tiedot”-

ikkunaan, jolloin haetaan varaajan tiedot varaajalistasta. Tämän jälkeen näytetään kaikki varaukset 

kyseiseltä varaajalta varauskannasta. Seuraavaksi aktivoidaan kalenterin varatut päivät kalenterista, 

jonka jälkeen annetaan mahdollisuus poistaa kaikki varaukset yhdellä kertaa. Mikäli näin toimitaan, 

merkitään kaikki varaajan varaukset poistetuiksi varauskannasta ja siirrytään lisäys/poisto -ikkunaan 
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takaisin. Jos halutaan kuitenkin poistaa vain tietyt varaukset, niin tällöin siirrytään päivän valintaan. 

Päivän valinta -ikkunasta siirrytään poistamaan valittu päivä listasta ja päivän aktivointi kalenterista. 

Lopuksi hyväksytään tehdyt poistot ja siirrytään ”vakiovuorovaraukset”-ikkunaan. Mikäli poistoja ei 

haluta hyväksyä, niin silloin siirrytään takaisin ”aktivoidaan kalenterin varatut päivät”-ikkunaan. 

Alla kuvassa 17 on vakiovuorojen varauksista tehty aktiviteettikaavio. 

 

Vakiovuorovaraus -ikkunassa tehdään kuntalaisten hakemusten perusteella sekä kunnan päätösten 

perusteella valinnat, miten vakiovuorot jaetaan eri viikonpäiville ja kellonajoille. Tämän vakiovuo-

rovarauksen teon hoitaa kunnan virkamies kootusti, ja tämä tehdään yleensä siten, että yksittäisiä 

vuoroja ei ole vielä varattu muuhun käyttöön. 

 



58 

Sivu 1

VAKIOVUOROJEN VARAUS
PERJANTAI, 3. MARRASKUUTA 2006
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Kuva 17. Aktiviteettikaavio vakiovuorojen varauksesta. 
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9.2 Tilanvarauksen luokkakaaviot 

 
Tilanvaraukseen liittyvistä toiminnoista laadittiin haastattelujen perusteella UML-aktiviteettikaaviot, 

joiden perusteella tilanvarauksen rakennetta silmällä pitäen luotiin UML-luokkakaaviot. Nämä 

luokkakaaviot perustuvat aktiviteettikaavioiden avulla saatuun tietoon siitä, miten eri tilanvarauk-

seen liittyvät toiminnot rakentuvat ja kuinka ne liittyvät toisiinsa.  

 

Luokkakaaviot rakennettiin siten, että ne muodostavat yhden kiinteän kokonaisuuden, missä eri 

luokkien väliset suhteet on sovitettu toisiinsa. Lisäksi luokkakaavio ilmentää web-palvelua siinä, 

että luokat on valittu erilaisten näyttöjen ja ikkunoiden perusteella. Assosiaatiot ja perinnöllisyys-

suhteet on valittu sen mukaan, miten erilaiset ikkunat liittyvät toisiinsa, apuna tässä on käytetty ul-

koasuhahmotelmia järjestelmän lopullisesta toteutuksesta. 

 

Luokkakaavioita tehtiin yhteensä yhdeksän erillistä kaaviota, joilla kuitenkin kaikilla on liitäntä toi-

siinsa, mutta käytännön syistä, selvyyden vuoksi päädyttiin yhden laajan luokkakaavion sijaan te-

kemään yhdeksän erillistä luokkakaaviota. Luokkakaavioiden nimet ovat seuraavat: Tilojen hallinta, 

Ulkoinen tilanvaraus, Vakiovuorojen varaus, Sisäinen tilanvaraus, Työn kuittaukset, Raportointi, 

Tehtävälista, Kokoustilat ja Vuorojen palautus. Luokkakaavioihin ei ole merkitty kuin oleelliset 

operaatiot ja attribuutit, tarkemmat määrittelyt löytyvät luokkakaavion pohjalta tehdystä OWL-

kuvauksesta. Tämä sen vuoksi, että UML-luokkakaavioita on käytetty tässä tutkimuksessa ainoas-

taan apuvälineenä pyrkimyksenä saada toimiva OWL-kielinen ontologia. 

 

 

9.2.1 Tilojen hallinta -luokkakaavio 

 

Tilojen hallinta -luokkakaavio sisältää seuraavat luokat: 

 

• Yllapitaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 
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• TilanHallinta 

• UusiTila 

• VanhaTila 

• TilaTiedot 

 

Tilan hallinnan tarkoituksena on pyrkiä pitämään tilatietoja ajan tasalla. Sen avulla pystytään lisää-

mään uusia tiloja ja muokkaamaan tai poistamaan vanhoja tiloja. Uuden tilan osalta täytetään tilatie-

dot ja lisätään ne tilakantaan. Tilatietoja ovat erilaiset ovien avaukseen, tilan kapasiteettiin ja lisätar-

vikkeisiin liittyvät tiedot 

 

Vanhan tilan ollessa kyseessä haetaan olemassa olevan tilan tilatiedot tietokannasta ja muutetaan 

niitä, ennen kuin talletetaan ne takaisin tilakantaan. Vanhan tilan osalta pääpaino on tiedon muokka-

uksessa, tosin vanhan tilan muokkaus käsittää myös tilan poiston. Alla kuvassa 18 on esiteltynä Ti-

lojen hallinta -luokkakaavio. 
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Kuva 18. Luokkakaavio tilojen hallinnasta.  

 

 

9.2.2 Ulkoinen tilanvaraus -luokkakaavio 

 

Ulkoinen tilanvaraus -luokkakaavio sisältää seuraavat luokat: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• Tilanvarauspalvelu 
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• UlkoinenVaraus 

• UusiVaraus 

• VarauksenPeruutus 

• TilaTiedot 

• Kalenteri 

• Vetuma 

• VarauksenValinta 

• Varauskanta 

• Vahvistusmaksusta 

• VarauksenPoisto 

 

Kuvassa 19 on esitetty luokkakaavio ulkoisesta tilanvarauksesta. Tässä on esitelty rakenne, mitä 

käytetään kun kuntalainen haluaa varata jonkin kunnan tarjoaman tilan. Kuvaus sisältää varauksen 

teon ja varauksen peruutuksen ja ne luokat, jotka näihin toimintoihin liittyvät. Uuden varauksen 

maksaminen onnistuu VETUMA-palvelun avulla, joka onnistuneen maksun jälkeen palauttaa tiedon 

onnistuneesta maksusta tai mahdollisen virhekoodin, mikäli maksu on keskeytetty tai se ei ole muu-

ten jostain syystä onnistunut. 

 

Ulkoinen tilanvaraus on tilanvaraustoiminnon tärkeimpiä osia, koska sen avulla kuntalainen on en-

sin tunnistautunut järjestelmään, ja sen lisäksi hän pystyy varaamaan kunnalta tietyn tilan, ja teke-

mään täten toimintoja kunnan järjestelmään. Ulkoinen ja sisäinen tilanvaraus toimivat muutoin rin-

nakkaisesti, mutta sisäisessä tilanvarauksessa kustannusten kohdentaminen kustannuspaikoin on 

merkitsevää. 
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+kirjautuuTyopoydalle()

-asiakastunnus : Integer

-henkilötunnus : String

Varaaja
Tyopoyta

+teeAlustavaVaraus()

+peruutaVaraus()

+lopetus()

UlkoinenVaraus

-vuosikalenteri : Date

Kalenteri

-tilanNimi : String

-tilaTiedot : String

-hinnasto : String

-kartta : Object

TilaTiedot

-VarauksenTiedot

Varauskanta

VETUMA

Varaukseen alle 

kuukausi, niin silloin 

siirrytään VETUMA

-maksupalveluun,

muutoin siirrytaan 

lopettamaan 

varauksenteko

+onkoMaksettu : Boolean

Vahvistusmaksusta

+haeKalenteri()

+haeTilatiedot()

+naytaKuitti()

-tilaajaTiedot : String

-kustannusPaikka : Integer

-palveluValinnat : Boolean

UusiVaraus

Varauksesta ilmestyy merkintä 

varaajan viesti-ikkunaan

+haeKalenteri()

+haeTilatiedot()

VarauksenPeruutus

-tilanNimi : String

-tilaTiedot : String

-hinnasto : String

-kartta : Object

TilaTiedot

-vuosikalenteri : Date

Kalenteri

+valitaanVaraus()

VarauksenValinta

-VarauksenTiedot

Varauskanta

+poistoVaraus()

VarauksenPoisto

Jos vahvistettu

varaus, niin silloin 

tiedote, että voidaan 

tehdä vaan kunnan 

toimipisteessä

Naytetaan ohjeita ja 

mahdollisuus SMS-

muistutukseen

TilanvarausPalvelu

 
Kuva 19. Luokkakaavio ulkoisesta tilanvarauksesta. 
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9.2.3 Vakiovuorojen varaus -luokkakaavio 

 

Vakiovuorojen varauksessa käytetyt luokat ovat seuraavat: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• VakiovuoroVaraukset 

• TilaTiedot 

• Varauskanta 

• Kalenteri 

• VarauksenLisays 

• VarauksenPoisto 

 

Kyseiset luokat pitävät sisällään vakiovuorovaraustoiminnon. Nämä luokat esittelevät tavan lisätä 

vakiovuoron varaus ja poistaa vakiovuorovaraus. Apuluokkina tässä päätoiminnossa on esimerkiksi 

kalenteri ja varauskanta-luokat. Vakiovuorovarauksiin päästään työpöydän ja tilanvarauspalvelun 

kautta, jotka on esitetty omina luokkinaan. 

 

Vakiovuorovarauksien toiminnoissa on ensin vakiovuorovarauksen teko, ja sen lisäksi vakiovuoroi-

hin liittyvät varauksen poistot ja muutokset. Luokkatasolla vakiovuorovarauksissa VarauksenLisays- 

ja VarauksenPoisto -luokat ovat sisarusluokkia ja niiden emoluokka on VakiovuoroVaraukset. 

 

 

9.2.4 Sisäinen tilanvaraus -luokkakaavio 

 

Sisäisessä tilanvarauksessa käytetyt luokat ovat seuraavat: 

 

• Varaaja 
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• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• SisainenVaraus 

• TilaTiedot 

• UusiVaraus 

• MuutettuVaraus 

• PoistettuVaraus 

• Kalenteri 

• Varauskanta 

 

Sisäisen tilanvarauksen luokkakaavio esittelee tilanvarauksen toiminnot kunnan virkamiehen näkö-

kulmasta. Kunnan virkamies pystyy varaamaan tilan, muuttamaan varausta ja poistamaan varauksen 

luokkakaavion kuvaamalla tavalla. Virkamies kirjautuu tässä ensin työpöydälle, ja valitsee sen jäl-

keen tilanvarauspalvelulinkin, josta edelleen hän siirtyy sisäiseen varaukseen, missä itse varaustoi-

mintaa voi toteuttaa. 

 

Sisäisen tilanvarauksen tärkein ero ulkoiseen tilanvaraukseen on kustannuspaikat, jotka sisältyvät 

kiinteästi sisäisen tilanvarauksen toimintoihin. Luokkakaavio-tasolla muutoksia näiden kahden lä-

hestymistavan välillä ei juuri ole, mutta koska työnkulut menevät niin eri tavoin, on myös luokka-

kaaviot haluttu eriyttää toisistaan. 

 

 

9.2.5 Työnkuittaukset-luokkakaavio 

 

Työnkuittaukset -luokkakaavio sisältää puolestaan kahdeksan eri luokkaa, jotka on kirjattu tähän 

alle: 

 

• KunnanTyontekija 

• Tyopoyta 
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• TilanvarausPalvelu 

• Tyonkuittaus 

• TilaTiedot 

• Kalenteri 

• Tyonkirjaus 

• Varauskanta 

 

Nämä luokat esittelevät rakenteen toiminnolle, missä suoritetaan tilaan liittyvän toiminto tai työ, 

esimerkiksi tilan siivous. Ja tähän liittyen kirjataan ja kuitataan kyseinen suoritus, tai sen tuleva suo-

rittaminen varauskantaan, jotta tiedetään, että varaus on siltä osin kunnossa. Tämän kirjaamisen suo-

rittaa työn tekevä taho, ja näiden kirjausta ja suoritusta valvoo kyseinen kunnan työntekijän esimies. 

Siivouksen ollessa kyseessä työn kirjaaja on siivooja ja työnvalvoja on siivoojan esimies. 

 

Työnkuittaukset-luokkakaavion luokkiin on otettu yleisten luokkien lisäksi kaksi ainoastaan työn-

kuittauksiin liittyvää luokkaa. Työnkuittaus-luokka suorittaa työn ottamisen kuitattavaksi ja Työn-

kirjaus-luokka sisältää itse kirjauksen, missä kunnan työntekijä kirjaa suorittavansa kyseisen työn ja 

sitoutuu siihen. 

 

 

9.2.6 Raportointi -luokkakaavio 

 

Raportointi-kaavion sisältämät luokat ovat seuraavanlaiset: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• Raportointi 

• RaportinValinta 

• AsiakkaanTiedot 
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• Kalenteri 

• Varauskanta 

• AsiakkaanVaraukset 

• VakiovuorojenVaraukset 

• TilanVaraukset 

• Kustannuspaikat 

• TilaTiedot 

• RaportinTulostus 

 

Raportointi sisältää neljä erilaista vaihtoehtoa, kun halutaan tarkastella ja mahdollisesti tulostaa ti-

lanvaraukseen liittyvä raportti. Raportointia voidaan tehdä asiakkaan mukaan, jolloin valinta teh-

dään asiakkaan nimen ja tunnuksen mukaan, vakiovuorojen mukaan, missä voidaan valita joku tietty 

vakiovuoro asiakkaan mukaan. Voidaan myös seurata eri tilojen varauksia tilakohtaisesti. Viimeise-

nä vaihtoehtona on tarkastella tilanvarauksia kustannuspaikan mukaan lajiteltuna. 

 

Raportointi-luokkakaavio sisältää RaportinValinta-luokan, jonka alta löytyy neljä ainoastaan rapor-

toinnissa käytettyä luokkaa, joiden perusteella eri raportointimalleja voidaan käyttää. Raportteja ei 

tässä vaiheessa käytetä suoraan laskutuksessa, mutta niitä kuitenkin voidaan käyttää epäsuorasti kir-

janpidon apuna tilinpäätöstietoja tutkittaessa. 

 

 

9.2.7 Tehtävälista-luokkakaavio 

 

Tehtävälista sisältää seuraavat luokat: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• Tehtavalista 
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• Varauskanta 

• Kalenteri 

 

Tehtävälistan avulla kunnan työntekijä voi seurata, mitä tehtäviä hänellä on. Tehtävälistan voi tulos-

taa paperille tai pelkästään ruudulle, sitä voi rajata tietyn aikavälin mukaan. Tehtävälista ei ole ra-

portointityökalu, vaan se on pelkästään muistio eri tehtäviä suorittaville tahoille.  

 

Tämä sen vuoksi, että näitä tehtäviä suorittavat kunnan työntekijät pystyvät seuraamaan eri tehtävi-

ään ja niiden toteutusvaiheita. Eri vaiheissa olevat tehtävät tullaan merkitsemään värikoodeilla, mut-

ta luokkakaavio-vaiheessa tästä esitystavasta ei välitetä. Tehtävälistan merkitys on ohjeellinen, eli 

sen avulla ei pystytä varsinaisia tehtäviä suorittamaan, ainoastaan näkemään lista eri tehtävistä ja 

niiden suorituksista. 

 

 

9.2.8 Kokoustilat-luokkakaavio 

 

Kokoustilojen varauksen esittelevä luokkakaavio sisältää seuraavat luokat: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• Kokoustilat 

• TilaTiedot 

• Kalenteri 

• UusiVaraus 

• VarauksenPoisto 

• VarauksenVahvistus 

• Varauskanta 
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Kokoustilojen varaus, varauksen poisto ja varauksen vahvistus on esitelty tässä luokkakaaviossa. 

Uuden varauksen osalta varaukseen kuuluu tilatietojen, kalenteripäivämäärän hakeminen ja varauk-

sen lisääminen varauskantaan. Varauksen poistossa varaukseen liittyy varauksen hakeminen varaus-

kannasta ja sen poistaminen sieltä. Varauksen vahvistuksessa varaus haetaan varauskannasta, jonka 

jälkeen se merkitään vahvistetuksi. Kuvassa 20 on esitelty Kokoustilat -luokkakaavio ja sen sisältä-

mät luokat. 

 

Kokoustilojen on katsottu eriävän sen verran muista tilanvaraus-toiminnoista, että sille on haluttu 

luoda omat luokkansa. Pääosin tämä sen vuoksi, että kokoustiloihin liittyy varauksen vahvistus -

toiminto, jota varten on haluttu luoda oma luokka: VarauksenVahvistus. Tämä liittyy siihen, että 

kokoustilojen osalta tietyissä tiloissa on niin sanottu veto-oikeus, jolloin tietyt henkilöt voivat ensisi-

jaisesti päättää tilan käytöstä, ja heiltä on saatava varmistus tilan käyttöön ennen kuin vahvistus voi-

daan varmistaa. 
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+kirjautuuTyopoydalle()

-asiakastunnus : Integer

-henkilötunnus : String

Varaaja

+varaaKokoustila()

+poistaVaraus()

+vahvistaVaraus()

+lopetus()

Kokoustilat

-vuosikalenteri : Date

Kalenteri

-varauksenTiedot

-varaajanTiedot

Varauskanta

-tilaajaTiedot : String

-kustannusPaikka : Integer

-palveluValinnat : Boolean

UusiVaraus

+haetaanHaluttuVaraus()

+vahvistetaanVaraus()

VarauksenVahvistus

+haetaanHaluttuVaraus()

+poistoVarauskannasta()

VarauksenPoisto

-tilanNimi : String

-tilaTiedot : String

-hinnasto : String

-kartta : Object

TilaTiedot

Tyopoyta

TilanvarausPalvelu

 
Kuva 20. Luokkakaavio kokoustiloista. 
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9.2.9 Vuorojen palautuksen -luokkakaavio 

 

Vuorojen palautukseen sisältyvät seuraavat luokat: 

 

• Varaaja 

• Tyopoyta 

• TilanvarausPalvelu 

• SisainenVaraus 

• TilaTiedot 

• PalautettuVaraus 

• Varauskanta 

• Kalenteri 

 

Vuorojen palautus -luokkakaavion tarkoituksena on kuvata rakenne toiminnolle, jossa ensin jonkin 

kunnallisen syyn vuoksi peruutettu vuoro halutaan palauttaa vuoron alkuperäiselle haltijalle. Tällöin 

PalautettuVaraus -luokka sisältää komponentin ”muutaPeruutettuAktiiviseksi”, jolloin peruutettu 

vuoro muutetaan takaisin aktiiviseksi. Tämä tosin on mahdollista vain varauspäivää edeltävänä 

ajankohtana. 

 

Vuorojen palautuksesta tehtiin oma luokkakaavionsa sen vuoksi, että vuoron palautus sen alkuperäi-

selle varaajalla on poikkeuksellinen tapahtuma, ja sitä ei voinut luonnollisella tavalla sovittaa mui-

hin luokkakaavioihin. Vuorojen palautus on keinotekoinen tapahtuma sille tilanteelle, että vuoro ha-

lutaan jostain syystä palauttaa sen alkuperäiselle varaajalle. Vuorojen palautus -luokkakaavio sisäl-

tää luokan PalautettuVaraus, joka on tälle luokkakaaviolle ainutlaatuinen luokka. 
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9.3 Tilanvarauksen ontologia 

 

Tilanvarauksesta muodostettiin ontologia perustuen UML-luokkakaavioihin. Ontologian muodos-

tuksessa käytettiin apuna Protégé-sovellusta, joka on Stanfordin yliopiston kehittämä ontologiaedi-

tori. Ontologia luotiin käyttämällä hyväksi OWL Full -ontologiakieltä, ja siinä otettiin ioon eri luok-

kien väliset suhteet ja luokkien sisältämät ominaisuudet. Ontologiaan merkittiin myös ominaisuuk-

sille niiden käyttämät tietotyypit. 

 

Luokkien osalta luokat siirrettiin suoraan Protégé-editoriin, tosin joitakin luokan nimiä muutettiin 

kuvaavammaksi selkeyden vuoksi. Tämä luokkakuvaus voidaan nähdä kuvassa 21, missä luokka-

hierarkia näkyy vasemmassa laidassa. Luokkien väliset assosiaatiot eivät kuvasta näy, ainoastaan 

perinnöllisyydet. 
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Kuva 21. Luokkanäkymä Protégéssa. 
 

Ominaisuudet ovat luokkiin liittyviä olioita tai tietotyyppejä. Olioiden merkityksenä on luoda eri 

luokille niiden väliset suhteet. Oliot ovat käytännössä subjekti-predikaatti-objekti -kolmion predi-

kaattiosuus. Olioon liittyy subjekti eli domain ja objekti eli range. Kuvassa 22 on esitetty tilanvara-

us-ontologian ominaisuudet. 

 

Olioiden lisäksi toinen ominaisuusluokka on tietotyypit, joissa määritellään ne tietotyypit, joina eri 

luokkien sisältämät tiedot halutaan esittää. Käytettyjä tietotyyppejä ovat muun muassa lahiosoite, 

postitoimipaikka, tyopoytaID, istumapaikat, postinumero, asiakasnumero, tilanNimi. Näiden lisäksi 

on moni muita tietotyyppejä, joita on helppo lisätä, mikäli tarvetta uusille tietotyypeille esiintyy.  
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Tietotyyppien osalta on käytössä subjekti, predikaatti ja objekti -ajattelu. Tietotyyppi toimii predi-

kaattina, subjektina puolestaan se luokka, joka omistaa tietotyypin tai johon tietotyyppi liittyy ja ob-

jektina tiedon esityksen kuvaava ominaisuus. Näitä ominaisuuksia ovat string, int, boolean, date ja 

time.  

 

 

 
Kuva 22. Ominaisuus-näkymä Protégéssa. 
 

Protégé-editorilla luotiin ensin luokat, jonka jälkeen luokille ominaisuudet. Tämän jälkeen editori 

tuotti txt-muotoisen tiedoston, joka sisältää owl-kielisen kuvauksen ontologiasta. Osa kuvauksesta 

on esitetty kuvassa 23. Esimerkissä on esitetty luokka PoistettuUlkoinenVaraus, ja luokkaan liittyen 

ne luokat, jotka eroavat luokasta. Näitä ovat RaportinTulostus, ValittuVaraus, Tyopoyta, Maksu-

Vahvistus ja TilaTiedot. OWL-kielellä tehty kuvaus esittää koneen ymmärtämällä kielellä kaavion, 
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joka näkyy kuvassa 24. Tässä näkyy Protégé-editorin suurin hyöty, sillä pystytään ihmisläheisesti 

luomaan ontologioita luokkien ja niiden välisten suhteiden avulla ja tarkastelemaan sitä kaaviona. 

Sen lisäksi tämä kaavio on editorin avulla muokattavissa OWL-kieliseksi, jota puolestaan tietokone 

pystyy hyödyntämään ja ymmärtämään. 

 

 

 
 

<owl:Class rdf:about="#PoistettuUlkoinenVaraus"> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#RaportinTulostus"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#ValittuVaraus"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Tyopoyta"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#MaksuVahvistus"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Tilatiedot"/> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Virkamies"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Kuntalainen"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#VETUMA"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Tyonkirjaus"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Kalenteri"/> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Kayttaja"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Varauskanta"/> 
    </owl:disjointWith> 
  </owl:Class> 

Kuva 23. Esimerkki tilanvarauksen OWL-koodista. 
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Kuva 24.  Protégélla luotu ontologia tilanvarauksesta 
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9.4 Tilanvaraus ja Intalio BPMS Designer BPMN-diagrammit 

 

Tilanvarauksen mallintamisessa oli keskeinen ajatus se, että mallintamisen tuloksena saadaan toteu-

tettava malli. Tämän vuoksi web-palvelujen kannalta tärkeää oli saada liitäntä BPEL4WS-

kuvauskieleen, ja BPMN-mallinnuskieli on luotu juuri tätä tarvetta varten ja toimimaan liitäntänä 

mallien ja toteutettavan osan välillä. 

 

Mallinnus-ohjelmistona on käytetty Intalio BPMS Designer -ohjelmaa, joka on avoimen lähdekoo-

din ohjelmisto, ja sen avulla pystytään esittämään liiketoimintaprosessit kaavioina. Ohjelmisto sisäl-

si kaikki tärkeimmät BPMN-kielen elementit ja sen avulla pystyttiin esittämään tilanvaraustoiminto-

jen oleelliset seikat. 

 

 

9.4.1 Kokoustilojen varaus, kokoustilat 

 

Kokoustilojen varaus sisältää kolme eri allasta (pool), Käyttäjä, Sähköinen työpöytä ja Kokoustilat. 

Aluksi käyttäjä kirjautuu sähköiselle työpöydälle. Tämän jälkeen työpöydältä siirrytään Kokoustilat 

-altaalle, missä kuljetaan työnkulkua siten, että ensin valitaan haluttu tila ja haluttu päivämäärä. Tä-

män jälkeen täytetään lisätiedot, jonka jälkeen annetaan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä varaus, 

jonka jälkeen kuljetaan työnkulussa kohti joko varauksen kirjausta tai varauksen poistoa ja lopulta 

lopetetaan toiminto. Kokoustiloista tehty BPMN-diagrammi näkyy kuvassa 25. 

 

Kokoustilojen määritys on osa yleistä tilanvarausta, mutta se on haluttu eriyttää omaksi kaaviok-

seen, koska kokoustilat poikkeavat muista tiloista varauksen vahvistamisen suhteen. Tämä liittyy 

siihen, että kokoustilojen osalta on olemassa etuoikeus-käytäntö. Tällöin esimerkiksi kunnanjohta-

jalla on etuoikeus johonkin tilaan, ja jolloin tila vaatii kunnanjohtajan sihteerin vahvistuksen ennen 

kuin varaus on lopullinen. 
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Kuva 25. BPMN -diagrammi Kokoustilojen varauksesta ja varauksen poistosta. 

 

9.4.2 Tilanvaraus sisäisenä toimintana, palveluvalinnat 

 

Palveluvalinnat sisältävät kolme eri allasta, Käyttäjä, Sähköinen työpöytä ja Palveluvalinnat -altaat. 

Näissä Sähköinen työpöytä-allas toimii linkkinä Käyttäjän ja Palveluvalintojen välillä. Kun käyttäjä 

on kirjautunut Sähköiselle työpöydälle ja valinnut Palveluvalinnat -tehtävän, hän kulkee polkua 

eteenpäin ja valitsee haluamansa palvelut listasta, sekä antaa tarvittaessa esimerkiksi gsm-

numeronsa tilan oven avaamista varten. Lopuksi päädytään lopetus-tapahtumaan. 

 

Palveluvalintojen tarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus valita eri tiloihin liittyviä ominai-

suuksia. Tämä palveluvalinnat-diagrammi liittyy sisäiseen tilanvaraukseen, ja on osana sitä, kun va-

rataan jotakin tilaa. Samoin palveluvalinnat siirtyvät varauskantaan, joten tarkastellessa myöhemmin 

tiettyä varausta niin tässä liiketoimintaprosessissa määritellyt tiedot löytyvät kustakin yksittäisestä 

varauksesta. 

 

 

9.4.3 Tilanvaraus tilaajan kannalta 
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Tilanvaraus tilaajan kannalta sisältää neljä eri allasta: Käyttäjä, Sähköinen työpöytä, Tilanvaraus 

tilaajan kannalta ja Tilan varaamisen maksuohjeet. Diagrammi esitetään kuvassa 26, missä näkyvät 

altaat ja niiden sisällä kulkevat tehtävät ja tietovirrat. 

 

Ensin käyttäjä kirjautuu sähköiselle työpöydälle, jonka jälkeen hän siirtyy tilan varaaminen -

tehtävään. Sitten käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa varausaika, mutta oletuksena on kuitenkin 

varauksen jatkaminen. Tällöin käyttäjä siirtyy varauksen tekoon, hän kirjaa halutut palveluvalinnat 

sekä saa maksuohjeet.  

 

Nämä maksuohjeet on määritetty omassa altaassaan, joten käyttäjä siirtyy maksuohjeet -altaaseen, 

missä hän saa ohjeet maksamisesta ja mahdollisen tekstiviestimuistutuksen varauksesta. Tämän jäl-

keen asetetaan haluttu maksutapa, ja jonka avulla käyttäjä siirtyy Tilanvaraus tilaajan kannalta -

altaaseen, jossa maksutavan perusteella valitaan käyttäjälle polku alustavaan varauksen tekoon tai 

vahvistettuun varauksen tekoon. Tässä viimeisessä tavassa käyttäjälle annetaan mahdollisuus suorit-

taa varauksen maksu VETUMA-palvelun avulla. Sen jälkeen maksu vahvistetaan ja lopuksi siirry-

tään lopetustapahtumaan.  

 

 
Kuva 26. BPMN -diagrammi: Tilanvaraus tilaajan kannalta. 

 

 

9.4.4 Vakiovuorojen varaus 
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Vakiovuorojen varaus sisältää Käyttäjä-, Sähköinen työpöytä- ja Vakiovuorojen varaus -altaat. Sen 

lisäksi Vakiovuorojen varaus -allas on jaettu kahteen eri rataan, joista toinen on lisäys ja toinen on 

poisto. Nämä radat on lisätty, jotta pystytään selkiyttämään kaksi erilaista toimintapolkua. 

 

Ensin käyttäjä kirjautuu työpöydälle, ja eteenpäin sähköiselle työpöydälle. Tämän jälkeen siirrytään 

vakiovuoron varauksiin. Vakiovuoron varauksessa määritetään, että halutaanko lisätä vai poistaa 

varaus. Tämän jälkeen suoritetaan lisäys-operaatio siten, että täytetään varaajan tiedot, päivämäärät 

ja muut tiedot ja sen jälkeen tehdään itse varaus ja talletetaan se varauskantaan. Jos halutaan poistaa 

olemassa oleva varaus, niin ensin valitaan joko päivämäärä tai varaaja, ja etsitään tällä perusteella 

haluttu varaus. Tämän jälkeen poistetaan joko yksittäinen varaus tai tietyn päivän varaukset, jonka 

jälkeen lopetetaan toiminto. 

 

 

9.4.5 Vakiovuorojen varaushakemus 

 

Varaushakemus on hakemustyyppinen ratkaisu, joka sisältää ne tiedot, jotka kunnallinen taho tarvit-

see, kun tekee päätöksen vakiovuorojen jaosta hakijoiden kesken. Varaushakemus kaavioon on otet-

tu mukaan kolme eri allasta: Käyttäjä-, Sähköinen työpöytä- ja Vakiovuorojen varaushakemus -

altaat. Kirjautumisen jälkeen siirrytään vakiovuorojen varaukseen, josta valitaan haluttu tila, ajan-

jakso ja varauskellonaika. Tämän jälkeen hakemus voidaan tulostaa ja tarkistetaan automaattisesti, 

puuttuuko jotain haluttuja tietoja. Tämän jälkeen on mahdollisuus täyttää puuttuvat tiedot ja siirtyä 

takaisin hakemuksen tulostukseen. Lopuksi talletetaan hakemus hakemuskantaan ja lopetetaan toi-

minto. 

 

Varaushakemus on luotu sen vuoksi, että siten aiemmin manuaalinen vakiovuorojen varaus saadaan 

automaattiseksi hakemusten osalta. Kuntalainen, joka haluaa varata jonkin vakiovuoron, täyttää ha-

kemuksen verkossa. Tämän jälkeen hakemus saapuu kunnan työntekijälle, joka sitten tulostaa ha-

kemuksen ja toimittaa sen sille kunnan päätöksentekijälle, joka jakaa tilavuorot niitä hakeneille. 

Tämän jälkeen vakiovuorot jaetaan ja kirjataan varauskantaan. 
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9.4.6 Vakiovuorojen varaukset 

 

Vakiovuorojen varaukset -prosessikaavio käsittelee ne toiminnot, mitä kunnan työntekijä tekee, kir-

jatessaan kunnan päätöksentekijän ratkaisun vakiovuorojen jaosta niitä hakeneille tahoille. Vakio-

vuorojen varaukset -kaavio sisältää Käyttäjä-, Sähköinen työpöytä- ja Vakiovuorovaraukset -altaat. 

Vakiovuorovaraukset -allas on lisäksi selkeyden vuoksi jaettu kahteen eri rataan, joihin on erotettu 

tilan hakemukset ja hakijan hakemukset. 

 

Käyttäjä kirjautuu ensin Sähköiselle työpöydälle, ja ohjautuu siitä ensin Vakiovuoronvaraukset -

tehtävään. Tämän jälkeen käyttäjä siirtää anomukset varauskäsittelyyn siten, että käyttäjällä on 

mahdollisuus valita, kirjaako hän hakemuksen varaajan mukaan vai tilan mukaan. Varaajan mukaan 

käsiteltynä käydään läpi kaikki varaajat, kunnes näiden vuorotoiveet on käsitelty. Tilan mukaan va-

littuna tutkitaan miten varaukset sijoittuvat eri viikonpäiville ja kellonajoille. 

 

 

9.4.7 Virkamiehen vakiovuorot, seurat 

 

Virkamiehen vakiovuorot, seurat -diagrammin tarkoituksena on kuvata toiminto, missä luodaan ko-

konaan uusi seura, tai muokataan jo olemassa olevaa, vanhaa seuraa. Diagrammi sisältää kolme eri 

allasta: Käyttäjä-, Sähköinen työpöytä- ja Virkamiehen vakiovuorot- sekä seurat -altaat. Käyttäjä-

allasta käytetään tässä siihen, että mikäli halutaan normaalipolkuun jotain lisätietoa, niin haluttu li-

sätieto haetaan käyttäjän antamana syötteenä. 

 

Seura-kaavion tarkoituksena on luoda kunnallinen seurakanta, jota voidaan käyttää apuna seurojen 

varatessa vakiovuoroja. Tästä on luotu oma erillinen diagramminsa, koska seurojen luonti on erilli-

nen toiminto muihin tilanvarauksessa käytettyihin liiketoimintapolkuihin. Kuvassa 27 on esitetty 

tämä seura-kaavio eri altaineen. 
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Kuva 27. BPMN -diagrammi seurojen muodostuksesta. 

 

 

9.5 Tilanvaraus ja IBM Websphere BPMN-diagrammit 

 

Intalio BPMS Designer ohjelman rinnalle päätettiin ottaa myös toinen liiketoimintaprosessien kuva-

ukseen tarkoitettu ohjelma, joka saatiin IBM:n avustuksella käyttöön. Kyseinen ohjelma antoi mah-

dollisuuden sekä kaavioiden tekoon, että itse toiminnallisuuden testaukseen, jolloin voitiin määrittää 

yksittäisille aktiviteeteille tieto, että suoritetaanko ne manuaalisesti, päättelykoneen avulla vai java-

kielisellä ohjelmalla. Käytetty ohjelma on IBM Websphere Business Modeler 6.0.1.  

 

Tähän Websphere sarjaan kuuluu myös erilliset ohjelmat, joiden avulla voidaan suorittaa koko verk-

kopalvelu kokonaisuudessa, mutta tähän diplomityöhön ei käytetty muuta kuin tätä mallinnusohjel-

maa. Mallinnusohjelmalla muodostettiin vastaavat kaaviot tilanvarauksen työnkuluista kuin Intalio 

BPMS Designerillä, mutta IBM Websphere Business Modeler 6.0.1 avulla muodostetut kaaviot ha-

vaittiin selkeämmiksi ja tulevan verkkopalveluprojektin kannalta hyödyllisemmiksi, sillä niitä voi-

daan käyttää suoraan tulevassa projektissa.  
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Kuvassa 28 esitellään esimerkkinä IBM Business Modeler 6.0.1 avulla tehty BPMN-diagrammi, jo-

ka toimii päätasona tilanvaraukseen. Tämän alle on upotettu kaikki tarkemmat tehtävät. Nämä ali-

tehtävät on sijoitettu kokonaisuudessaan tämän diplomityön liitteisiin. 
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Kuva 28. IBM Websphere Modelerilla laadittu kaavio tilanvarauksesta. 
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10 Yhteenveto 

 

Web-palvelujen kuvaaminen ja toteuttaminen on vielä tällä hetkellä käytännön tasolla vähäistä. Tä-

mä johtuu pitkälle siitä, että eri liiketoimintaprosessien mallinnus on vielä suhteellisen uutta, ja nii-

den toteuttamisessa ei ole ollut toimivaa kuvauskieltä. UML-tekniikoita ei ole voitu hyödyntää kuin 

perinteisen ohjelmistotuotantojen luonnissa, ja tässä on ollut hankaluuksia päästä samalle ajatusmaa-

ilmalle liiketoimintaosaajien ja ohjelmisto-osaajien välillä.  

 

Uusi BPMN on tarjonnut mahdollisuuden yksinkertaistaa ja selkiyttää tätä tilannetta, tarjoamalla 

liiketoimintaosaajille mahdollisuuden mallintaa haluamansa prosessit BPD-muotoon. Tässä mallin-

nustavassa on ollut kahta erilaista vaihtoehtoa, on voitu mallintaa abstrakteja malleja, joita on voitu 

hyödyntää liiketoimintaprosessien analysoinnissa, tai sitten on voitu tehdä konkreettisia malleja, joi-

ta on pystytty suoraan muuttamaan kaavio-tyyppisestä BPD-kielestä toteutettavaan BPEL4WS-

kielelle, jolla pystytään suoraan tekemään web-palveluja. 

 

Diplomityön empiirinen osa käsitti neljä eri osavaihetta, joilla pyritään mallintamaan tilanvaraus-

toiminto sekä arkkitehtuurisesti että toiminnallisesti. Arkkitehtuurinen osa käsitti luokkakaavioiden 

teon UML-kielellä, ja näillä luokkakaavioilla pyrittiin siihen, että niiden pohjalta voitaisiin rakentaa 

mahdollisimman tarkkaan tilanvaraukseen liittyvien eri toimijoiden väliset suhteet.  

 

Arkkitehtuurin toinen osa käsitti luokkakaavioita hyödyntämällä tilanvarauksesta tehdyn ontologian, 

missä oli merkitty tilanvaraukseen liittyvät luokat ja niiden väliset suhteet ja ominaisuudet. Ontolo-

gian kuvaamisessa hyödynnettiin Protégé-ontologiaeditoria ja käytettäväksi kieleksi valittiin OWL 

Full -kieli. Valinta tehtiin silmällä pitäen myöhemmin tehtäviä muiden kunnallisten tehtävien raken-

teiden mallintamista, sillä OWL Full pitää sisällään kaikki OWL-kielen ominaisuudet, ja on muut 

OWL -muunnokset toimivat OWL Full -muunnoksen kanssa täysin yhteensopivasti.  

 

Itse liiketoimintaprosessien kuvaaminen osoittautui painoarvoltaan työn tavoitteita silmällä pitäen 

tärkeämmäksi työvaiheeksi. Koska projektin lopullisena tavoitteena on saada toimiva web-sovellus, 

niin tämä tarkoitti myös sitä, että silloin ensi sijainen painoarvo oli liiketoimintaprosessien teolla. 



86 

 

Ensimmäinen osa liiketoimintaprosessien mallinnuksesta tapahtui siten, että luotiin UML-kieliset 

aktiviteettikaaviot, joilla eri työvaiheet pyrittiin mahdollisimman tarkasti esittää. Kaavioita tuli lo-

pulta 17 kappaletta ja nämä käsittivät tilanvaraukseen liittyvät toiminnot suhteellisen kattavasti. 

Tiettyjä tilanvaraukseen liittyviä osia, kuten laskutuksen suunnittelua, jouduttiin jättämään pois, 

mutta muuten kaikki perustoiminnot kuvattiin aktiviteettikaavioilla. 

 

Toinen osa liiketoimintaprosessien mallinnusta käsittää sen, että aiemmin luotujen aktiviteettikaavi-

oiden avulla tulisi luoda BPMN-notaation mukaiset liiketoimintaprosessi-diagrammit, joita voitai-

siin käyttää hyväksi lopullista web-palvelua luotaessa. Näiden BPD-mallien aikaansaaminen UML-

kaavioiden pohjalta ei kuitenkaan ollut aivan selkeää. Tämä sen vuoksi, että BPMN-notaatio ei kui-

tenkaan ole täysin samanlainen UML-aktiviteettimääritysten kanssa. Tämän vuoksi liiketoiminta-

prosessidiagrammien kokonaismäärä jäi yhdeksään, ja niissä jouduttiin käyttämään osin annotaatioi-

ta, joiden avulla lopulliselle web-palvelun toteuttajalle pyrittiin antamaan lisätietoa siitä, mitä kussa-

kin tilanteessa oli haluttu tehtävän. 

 

BPMN-notaation mukaisia liiketoimintaprosessidiagrammeja luotiin lopulta kahden eri ohjelmiston 

avulla. Tämä sen vuoksi, että aluksi käytettiin avoimen lähdekoodin sovellusta Intalio BPMS Desig-

ner. Tämä ohjelma tarjosi hyvät ominaisuudet kaavioiden luontiin, mutta sen avulla ei pystytty luo-

maan kuitenkaan itse toteutuksessa tarvittavaa BPEL4WS -koodia. Tämän vuoksi päätettiin kaaviot 

tehdä uudelleen IBM:n maksullisella sovelluksella, joka saatiin IBM:ltä projektin käyttöön. Tämä 

IBM Websphere Business Modeler 6.0.1 tarjosi monipuoliset mahdollisuudet mallintamiseen, ja sen 

etuna avoimen lähdekoodin sovellukseen oli se, että sillä saatiin myös BPEL4WS-standardin mukai-

set koodit aikaan. Täten saimme hyvän pohjan varsinaiseen verkkopalvelun toteutukseen, jonka poh-

jatyönä tämä diplomityö toimi.  

 

Kokonaisuutena työn toteutus onnistui mielestäni hyvin ja tarjosi uutta näkökulmaa tehdä asioita 

yhdistämällä OWL-kielisen ontologian ja BPMN-mukaisen liiketoimintaprosessikuvauksen. Onto-

logian hyväksikäyttö ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole tarkoituksen mukaista, vaan sitä pysty-

tään hyväksikäyttämään vasta siinä vaiheessa kuin itse web-palvelu on luotu BPMN-notaation avul-
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la. Tämän jälkeen ontologian edut tulevat näkyviin, ja OWL-kielistä kuvausta voidaan käyttää tie-

don luokitteluun ja älykkääseen hakemiseen web-palvelusta. 
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Liite 1: UML-luokkakaaviot  

1 Tilanvaraus, ulkoinen 

 

 



 

2 Vakiovuorojen varaus 

 

 



 

3 Tilanvaraus, sisäinen 

 



 

4 Työnkuittaukset 

 



 

5 Raportointi 

 

 



 

6 Tehtävälista 

 

 



 

7 Kokoustilat 

 

 



 

8 Tilojen hallinta 

 

 



 

9 Vuorojen palautus 



 

 

 

Liite 2: BPMN-diagrammit, Intalio BPMS Designer 

 

1 Kokoustilojen varaus, kokoustilat 

 



 

2 Kuntalaisen vakiovuorojen varaus, hakemus 

 

 

 

 



 

3 Oma tehtävälista 

 

 



 

 

 

 

4 Palveluvalinnat 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 Raportointi 

 

 



 

 

6 Tilanvaraus sisäisenä toimintana, tilojen hallinta 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Tilanvaraus sisäisenä toimintana, varauksen muutos 

 

 

 



 

8 Tilanvaraus sisäisenä toimintana, varauksen poisto ja peruutus 

 



 

 

9 Tilanvaraus sisäisenä toimintana, varauskalenterit 

 

 



 

 

10 Tilanvaraus tilaajan kannalta 



 

 

11 Tilanvaraus tilaajan kannalta, peruutus 

 



 

 

12 Vakiovuorojen varaus 

 



 

 

13 Vakiovuorojen varaus, anomukset 

 



 

 

14 Virkamiehen vakiovuorot, seurat 

 



 

Liite 3: BPMN-diagrammit, IBM Websphere Business Designer 

 

1 Sähköinen työpöytä 

 



 

 

2 Palvelun käyttö 

 



 

 

3 Tilanvarauspalvelu 

 



 

 

4 Virkamies, seurat 

 



 

 

5 Vakiovuoro anomusten käsittely 

 



 

 

6 Virkamies, tilojen hallinta 

 



 

 

7 Virkamies, vakiovuorojen varaus 

 



 

 

8 Virkamies, kokoustilat 

 



 

 

9 Kuntalainen, vakiovuorohakemus 

 



 

 

10 Kuntalainen, tilan varaaminen 

 


