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Tässä diplomityössä käydään läpi lähestymistapoja sovellusintegraatioon ja niiden 

käyttöä yritysmaailmassa. Sovellusintegraatiolla tarkoitetaan prosessia jolla 

yhdistetään toimintoja tai tietoa kahdesta tai useammasta sovelluksesta ja luodaan 

yhtenäinen kokonaisuus toiminnallisuuksia tai tietoa. Sovellusintegraation 

toteuttamiseksi on olemassa erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Näillä 

prosesseilla pyritään linkittämään kaksi tai useampia sovelluksia toisiinsa. 

Sovellusintegraation avulla saadaan jo olemassa olevista järjestelmistä tietoa, 

pystytään hyödyntämään elektronista kaupankäyntiä, saadaan integroituja 

toimitusketjuja, ja saadaan jaettua tarpeelliset prosessit. 

 

Sovellusintegraatio on strateginen lähestymistapa monen tietojärjestelmän 

yhteensitomiseksi. Tietojen vaihto ja reaaliaikainen toiminta on tärkeää. 

Sovellusintegraation tuloksena käytettävissä oleva informaatio ja prosessit 

sisäisten- ja ulkoisten systeemien välillä tuottavat selkeää strategista etua. Työssä 

toteutettiin kohdeyritykselle järjestelmä jonka avulla voidaan siirtää työtunnit 

projektinhallintajärjestelmästä taloushallinnon järjestelmään. 
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This thesis will show different application integration approaches and how they 

are used in the corporate life. Application integration is a process that can be used 

to combine functions or data from two or more programs and create a unified set 

of functions or data. There are different approaches and methods to implement 

application integration. These processes strive to link two or more applications 

together in one way or another. Application integration for existing systems 

allows access for information, offers possibilities for electronic commerce, 

supports integrated supply chains, and supports the sharing of processes.  

 

Application integration is strategic approach for linking multiple systems together. 

Information interchange and real time operating is important. Information and 

processes between internal and external processes provide clear strategic 

advantage as the result of application integration. In this thesis an integration was 

implemented for transferring work hours from project management system to 

enterprise resource planning system. 
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1 JOHDANTO 
 

Jatkuvasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa on sovellusintegraatiolle kysyntää 

teollisuudessa ja muilla elinkeinoelämän aloilla sekä kotitalouksissa. Tekniikan, 

laitteiden, ohjelmistojen ja muun kehityksen ohella tarvitaan 

ohjelmistokehityksessä integraatiota tukemaan sekä vanhojen, että uusien 

sovellusten, järjestelmien ja ohjelmakomponenttien yhteen liittämistä. 

 

Tämä työ käsittää katsauksen integraatiosta kertovaan kirjallisuuteen ja 

julkaisuihin. Sovellusintegraatiolle esitetään teoriaosassa lähestymistapoja sekä 

esimerkkejä yrityselämästä. Työssä käydään läpi myös kohdeyrityksen 

projektijärjestelmän ja taloushallinnon järjestelmän integraatiota ja tarkastellaan 

siihen liittyviä tekniikoita ja ohjelmistoja. 

 

 

1.1 Tausta 
 

Sovellusintegraatiota on nykypäivänä varmaankin lähes jokaisessa suuremmassa 

yrityksessä, joissa on yrityksen toiminnan kannalta merkittäviä tietoteknisiä 

järjestelmiä. Jo pienetkin yritykset tuntuvat oman kokemukseni perusteella 

tarvitsevan muun muassa taloushallinnon ohjelmistojen (Enterprise Resource 

Planning software, ERP) liittämistä erinäisiin muihin sovelluksiin. Nykyaikana 

taloushallinnon järjestelmät ovat pakollisia yrityksessä kuin yrityksessä. 

 

Taloushallinnon sovelluksiin voidaan liittää esimerkiksi projektikohtaisia tietoja 

projektinhallintajärjestelmistä (Enterprise Project Management, EPM), 

tietokoneavusteisessa suunnittelussa (Computer Aided Design, CAD)  

käytettävien materiaalilistojen hintatietoja, työntekijöiden tekemien työtuntien 

tietoja, erilaisia raportointijärjestelmiä tai myynnin ja asiakashallinnan (Customer 

Relationship Management, CRM) järjestelmiä. 
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Sovellusintegraatio on strateginen lähestymistapa monen tietojärjestelmän 

yhteensitomiseksi [1]. Näin tuetaan niiden kykyä tietojen vaihtoon ja 

reaaliaikaiseen yhteistoimintaan. Tuloksena oleva informaatio ja prosessit 

sisäisten ja ulkoisten järjestelmien välillä  tuottavat selkeää strategista etua. 

Esimerkiksi yrityksille reaaliaikainen ja tapahtumapohjainen kaupankäynti on 

arvokasta, sillä ihmisten käsityönä suorittamat vaiheet hidastavat kaupankäyntiä ja 

aiheuttavat kustannuksia.  

 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Työssä käydään läpi lähestymistapoja sovellusintegraatioon ja niiden käyttöä 

yritysmaailmassa. Lisäksi käsitellään kohdeyritykseen tehtävään integraation 

toteutukseen liittyviä tekniikoita, ohjelmistoja ja ohjelmointikehyksiä. Työssä 

toteutetaan kohdeyritykselle järjestelmä jonka avulla voidaan siirtää työtunnit 

projektinhallintajärjestelmästä taloushallinnon järjestelmään.  

 

Nykyinen työtuntien kirjaus Excel-lomakkeille ja siirtäminen taloushallinnon 

järjestelmään vaatii liikaa käsin tehtävää työtä, sekä sisältää turhaa 

päällekkäisyyttä projektinhallintajärjestelmään kirjattujen tuntien kanssa. 

 

Tämä työ ei ota kantaa integraation arviointiin. Arviointia varten löytyy 

lähestymistapoja jotka on kehitetty tukemaan päätöksen tekoa tietojärjestelmien 

integrointia suunnitellessa [2]. 

 

Työ ei myöskään ota kantaa siihen, kuinka yrityksen arkkitehtuuri voi tukea 

sovellusintegraatiota tunnistamalla yhteensopivuusongelmia. Yrityksen 

arkkitehtuurit tarjoavat yhtenäisen näkymän resursseille kuten ihmiset, 
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liiketoimintaprosessit ja teknologiat, ja miten niiden integrointi auttaa yrityksen 

päämäärien saavuttamisessa [3]. 

 

Erilaisia laajennuksia olemassa oleviin lähestymistapoihin ja tekniikoihin kuten 

laajennettu palveluorientoitunut arkkitehtuuri (extented Service Oriented 

Architecture, xSOA) ei työssä käsitellä. 

 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Tämä työ rakentuu niin, että toisessa luvussa on esiteltynä sovellusintegraation 

erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, sekä käydään läpi joitakin niiden hyviä 

ja huonoja puolia. Lisäksi esitetään esimerkkejä integraation toteutuksesta 

yritysmaailmassa. Kolmas luku sisältää kohdeyrityksen integraatioon liittyvät 

tekniikat, sekä ohjelmointikehyksiin ja ohjelmistoihin liittyviä asioita. 

Neljännessä luvussa esitetään kohdeyrityksen tarve integraatiolle ja sen 

vaatimukset. Sen lisäksi tässä luvussa on kuvattu nykyinen toimintamalli. Viides 

luku käsittää sovellusintegraation toteutuksen. Luvussa esitetään mitä tavoitteiden 

toteuttamiseksi on tehty. Kuudennessa luvussa esitetään tulokset 

sovellusintegraation toteutuksesta. Seitsemäs ja viimeinen luku pitää sisällään 

yhteenvedon tehdystä työstä liittyen sovellusintegraation teoriapuoleen, 

sovellusintegraation toteutukseen ja tämän dokumentin tekemiseen. 
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2 SOVELLUSINTEGRAATION LÄHESTYMISTAVAT 

 

Sovellusintegraatioteknologiat tulevat olemaan tärkeä osa yritysten 

infrastruktuuria ja niille asetetaan paljon erilaisia vaatimuksia. Niiden odotetaan 

toimivan ilman katkoja, olevan helppoja ottaa käyttöön, edesauttavan yrityksen 

toimintaprosessien ja palveluiden luomista, yhdistävän toimintaprosessien ja 

palveluiden käyttö erilaisille käytössä oleville tietokoneille ja kannettaville 

laitteille [4, s. 266]. 

 

Koko yrityksen laajuinen integraatio voidaan saavuttaa käyttämällä strategista 

lähestymistapaa integraatiolle. Usein kuitenkin integraatioprojektit ovat vain 

taktisia käyttöönottoja [4, s. 265], joissa hoidetaan vain yksi tai muutamia 

integraatiokohteita ottamatta kantaa koko yrityksen laajuiseen integraatioon. 

 

Erilaisia menetelmiä ja niiden yhdistelmiä sovellusintegraation toteutukseen on 

monia. Niillä on omat hyvät ja huonot ominaisuutensa. Universaalia 

lähestymistapaa sovellusintegraatiolle on lähes mahdotonta löytää, sillä eri 

tahoilla on hyvinkin erilaisia asioita ratkaistavana sovellusintegraatioon liittyen. 

Jonkinlainen yleinen kategoria  voidaan kuitenkin määrittää lähestymistavoille 

[1]: 

 

• Informaatio-orientoitunut 

• Liiketoimintaorientoitunut 

• Palveluorientoitunut 

• Portaaliorientoitunut 

 

Sovellusintegraatio ei ole mikään uusi käsite, vaan erinäisiä mekanismeja 

sovellusten yhteenliittämiseksi on tarvittu jo siinä vaiheessa kun on ollut kaksi 

liiketoiminnallista sovellusta ja verkko niiden välillä. Uutta on kuitenkin se, että 

ymmärretään sovellusintegraation tarve tukea liiketoiminnan strategisia aloitteita 



 

 5

esimerkiksi elektronisen kaupankäynnin, logistiikan, erilaisten tarvike- / 

varastoketjujen ja asiakashallinnan suhteen [1]. 

 

Sovellusintegraation hyödyntämisessä tulee ymmärtää aluksi ainakin 

sovellusintegraation tarve, vaatimukset ja kuinka itse ongelma kyseisessä 

tilanteessa ratkaistaan. Tämä on hankala ja monimutkainen prosessi, mutta 

tarpeellisten tietojen avulla se onnistuu [1]. Standardipohjaisen 

integraatioratkaisun käyttäminen on kaikista lupaavin tapa vähentää integraation 

pitkän tähtäimen kuluja ja mahdollistaa joustava infrastruktuuri [5]. 

 

Kentältä saatujen kokemusten perusteella voidaan sovellusintegraatiolle esittää 

seuraavia vaatimuksia [6]: 

 

• Sovellusintegraatiota varten tulisi käyttää jotakin mallinnustekniikkaa 

kuvaamaan nykyinen ja tuleva tila kyseessä olevalle 

sovellusintegraatiolle. Integraatiota tulisi tarkastella siten, että otetaan 

kaikki erilaiset roolit huomioon. Sovellusarkkitehdit tarkastelevat 

integraatiota ohjelmien tai välikomponenttien kannalta toisinkuin 

esimerkiksi liiketoimintapuolen henkilöt jotka tarkastelevat integraatiota 

liiketoiminnan määritysten valossa. 

• Sovellusintegraation lähtökohtana on liiketoiminnan vaatimukset. 

Tarkoitus on toteuttaa ratkaisu siten, että liiketoiminnan vaatimukset on 

toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla. 

• Sovellusintegraatio tulee dokumentoida tarkasti ja systemaattisesti. Näin 

ollen toteutettuja ratkaisuja on helpompi käyttää uudelleen. Toteutuksesta 

tulisi myös tehdä sellainen, että ne eivät olisi sidottuja johonkin tiettyyn 

ohjelmistoon tai teknologiaan. 

• Sovellusintegraatio pitäisi olla rakenteeltaan sellainen, että sitä voidaan 

ylläpitää ja päivittää. Ratkaisun tulisi olla joustava ja tehokas jolloin sillä 

on positiivinen vaikutus mahdollisesti vaihtuviin vaatimuksiin ja 

kustannustehokkuuteen. 
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2.1 Informaatio-orientoitunut lähestymistapa 
 

Informaatio-orientoitunut lähestymistapa (Information-Oriented Application 

Integration, IOAI) käsittelee tietojen siirtoa kahden tai useamman järjestelmän 

välillä, ks. Kuva 1 [1]. 

 

 

 

 

 

Informaatio-orientoitunut lähestymistapa tarjoaa halvan tavan 

sovellusintegraatiolle, koska useimmiten ei ole tarvetta muuttaa itse ohjelmia. 

Muina etuina mainittakoon että yksinkertaisessa tietojen siirrossa ei tarvitse ottaa 

kantaa tilatietoihin, logiikkaan eikä tietojen järjestykseen, koska lähde- ja 

kohdejärjestelmien käyttäytymiseen ei oteta kantaa. Lisäksi informaatio-

orientoitunut lähestymistapa on helppo ymmärtää ja on laajalti käytössä [1]. 

Käytännössä tämä lähestymistapa tarjoaa pohjan integraatiolle ja lisäämällä muita 

lähestymistapoja voidaan integroida monimutkaisempia järjestelmiä ja saadaan 

integraatiolle lisäarvoa. 

 

Informaatio-orientoitunut lähestymistapa pitää sisällään kolme kategoriaa, jonka 

mukaan sitä voidaan luokitella [1]: 

 

• Tiedon toisintaminen (data replication) 

• Tiedon liittäminen (data federation) 

• Liittymärajapintojen prosessointi (interface processing) 

 

Application 
A 

Application 
B 

Dave Smith 
xxx-xx-xxxx 
365 Main St. 
Somewhere, 
USA 11111 

Kuva 1. Informaatio-orientoitunut sovellusintegraatio [1, s. 6] 
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Tiedon toisintamisella tarkoitetaan esimerkiksi tietojen vaihtoa tietokantojen 

välillä, kuten Kuva 2 havainnollistaa [1]. 

 

 

 

 

 

Tiedon liittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi monen tietokannan yhdistämistä 

yhdeksi virtuaaliseksi tietokannaksi, ks. Kuva 3 [1]. 

 

 

 

 

 

Liittymärajapintojen prosessointi pitää sisällään kaupallisten valmiiden 

sovellusten, sekä kustomoitujen sovellusten liittämistä yhteen käyttöliittymien, 

rajapintojen ja ohjelmointirajapintojen avulla. Yrityksen järjestelmiin integroidaan 

esimerkiksi suosiossa olevia resurssinhallintasovelluksia niiden tarjoamien 

Dave Smith 
xxx-xx-xxxx 
365 Main St. 
Somewhere, 
USA 11111 

Dave Smith 
xxx-xx-xxxx 
365 Main St. 
Somewhere, 
USA 11111 

Database A Database B 

DB2 

Virtual 
Database 

Oracle 

Informix 

Sybase 

Kuva 2. Tiedon toisintaminen [1, s. 7] 

Kuva 3. Tiedon liittäminen [1, s. 8] 
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rajapintojen avulla. Resurssinhallintasovelluksia ovat muun muassa SAP ja 

PeopleSoft [1]. 

 

Kuva 4 esittää kuinka liittymärajapintojen prosessointi ulkoistaa tiedon 

sovelluksesta toiselle sovellukselle tai sovellusintegraatiopalvelimelle 

(Application Integration Server) käyttäen ohjelmointirajapintaa (Application 

Programming Interface, API) [1]. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Esimerkki informaatio-orientoituneesta integr aatiosta 
 

Tecwill Oy toimittaa asiakkailleen betoniasemia ja niiden ohjausjärjestelmiä, sekä 

betoniasemien saneerauksia. Yrityksessä on monenmuotoista integrointia, josta 

informaatio-orientoituneen lähestymistavan esimerkkinä voisi mainita myynnin ja 

markkinoinnin järjestelmän integroimisen taloushallinnon ohjelmiston kanssa. 

 

Yrityksessä on käytössä taloushallinnon järjestelmä (ERP) josta löytyvät muun 

muassa tuotteet ja tuoterakenteet joiden tietoja siirretään asiakashallinnan ja 

myynnin järjestelmään. Kuva 5 esittää betoniasemassa kiviaineksen kuljetukseen 

käytettävän hihnasyöttimen tuoterakenteesta esimerkin. Tuoterakenteesta ilmenee, 

että hihnasyötin koostuu monesta erillisestä tuotteesta ja pienemmästä 

tuoterakenteesta. 

 

 
 
Packaged 
Application 

 
Application 
Integration 
Server 

API 

Information 
and Services 

Kuva 4. Liittymärajapintojen prosessointi [1, s. 9] 
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Kuva 5. Tuoterakenne 
 

 

Asiakashallinnan ja myynnin järjestelmäksi on Tecwill Oy:ssä kehitetty 

verkkopohjainen sovellus. Kyseinen sovellus integroituu edellä mainitusti 

yrityksen asiakashallinnan ohjelmiston kanssa kopioiden tuotetiedon ja 

tuoterakenteet, kuten Kuva 6 havainnollistaa. Kyseessä on kappaleessa 2.1

 Informaatio-orientoitunut lähestymistapa mainitusta tiedon toisintamisesta.  
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2.2 Liiketoimintaorientoitunut lähestymistapa 
 

Liiketoimintaorientoitunut lähestymistapa (Business Process Integration-Oriented 

Application Integration, BPIOAI) tuottaa keskitetysti hallittuja prosesseja jotka 

käyttävät yrityksen ohjelmistojen jo olemassaolevia prosesseja [1]. 

 

Liikeetoimintaprosessien integrointi on mekanismi tiedon liikkumisen hallintaan 

ja prosessien aloittamiseen oikeassa ja soveliaassa järjestyksessä. Tällä tapaa 

tuetaan ohjelmistojen välissä olevien yhteisten prosessien hallintaa ja 

käynnistämistä [1]. 

 

Kuva 7 havainnollistaa kuinka liiketoimintaorientoitunut lähestymistapa sallii 

integraation suunnittelijoiden sijoittaa hyvin määritelty liiketoiminnallinen 

prosessi ohjaamaan toimintaa. Prosessi pääsee käsiksi yritysten etäsysteemien 

informaatioon ja sisäisiin prosesseihin [1]. 

Ostoreskontra 
Ostotilaukset 
Tuotteet 
Tuoterakenteet 
 

 Asiakaskommunikaatio 
 Asiakastiedot 
 Tuotteet 
 Tuoterakenteet 
 Tarjoukset 
 Käyttäjätiedot 
 … 
 Muut tiedot 

ERP 
tietokannat 

Asiakashallinnan ja 
myynnin tietokanta 

Kirjanpito 

Laskutus 
Myyntireskontra 
Myyntitilaukset 
Varasto 
 

Asetukset 
Rekisterit 
 

Kuva 6. Tiedon toisintaminen 
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Liiketoimintaorientoitunut integraatio on ikään kuin uusi kerros alla olevien 

ohjelmistojen ja järjestelmien päälle tuomaan niille lisäarvoa. Koska 

liiketoimintaorientoitunut integraatio on tekemisissä monien organisaatioiden 

kanssa käyttäen monimuotoista tietoa, määrittelyitä, alustoja ja prosesseja, tulee 

sen olla joustava ja toimia tulkkina lähde- ja kohdejärjestelmien ja prosessien 

välillä [1]. 

 

 

Integroitu liiketoimintaprosessi 

 

  

Yritys A:n sisäiset 
prosessit 

 

 

 

  

Yritys B:n sisäiset 
prosessit 

 

Yritys C:n sisäiset 
prosessit 

Kuva 7. Liiketoimintaorientoitunut lähestymistapa [1, s. 11] 
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Liiketoimintaprosessit ja niiden integrointi on tärkeä tutkimusalue elektronisen 

kaupankäynnin saralla. Liiketoimintaprosessien käyttö tarjoaa muun muassa 

seuraavia etuja [7]: 

 

• Yritysten toiminnan automatisointi. 

• Mahdollistaa yhteistyötä elektronisessa kaupankäynnissä. 

• Parantaa asiakassuhteita. 

• Mahdollisuus muodostaa hankintaketjuja partnereiden ja alihankkijoiden 

kanssa. 

• Parantaa yrityksen tiedonhallintaa. 

 

Teknisesti liiketoimintaprosessi määritellään usein joukoksi aktiviteetteja, jossa 

jokainen aktiviteetti kehittää syötteen, metodin ja ulostulon. Tämän määritelmän 

perusteella on kehitetty liiketoimintaprosesseille erinäisiä standardeja, kuten 

BMM (Business Motivation Model), BPDM (Business Process Definition 

Metamodel), BPMN (Business Process Modeling Notation), WSBPEL (Web 

Services Business Process Execution Language) ja BizTalk. Kuva 8 esittää 

liiketoimintaprosessin toiminnot [7]. 

 

 

 

Kuva 8. Liiketoimintaprosessin toiminnot [7] 
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Kyseessä on siis sarja ehdollisia toimintoja. Jokainen toiminto on 

toimintokonsepti jolla on toiminnon lähettäjä ja toiminnon vastaanottaja. Kun 

toiminto aktivoituu, se menettelee sille määritellyn toimintologiikan mukaan. 

 

 

2.2.1 Esimerkki liiketoimintaprosessin integraatios ta 
 

Guo et al. [7] esittävät esimerkin kaupankäyntiprosessista jossa kauppatavarana 

ovat Ponchot (Poncho, Perulaisten luoma vaatekappale). He tutkivat kuinka 

yrityksen e-torilla (e-marketplace) oleva liiketoimintaprosessi voidaan muuttaa 

toisen yrityksen e-torin liiketoimintaprosessiksi säilyttäen semanttisen 

yhtenäisyyden [7]. E-tori on paikka jossa kauppaa tehdään sähköisesti. Yritykset 

ilmoittautuvat e-torille joko ostajaksi tai myyjiksi ja harjoittavat kaupankäyntiä 

toistensa kanssa Internetin välityksellä. 

 

Tässä esimerkissä käsitellään reaalimaailman liiketoimintaa jossa 

liiketoimintaprosessi etenee vaihtamalla erilaisia dokumentteja 

kauppakumppaneiden välillä. Kyseessä on Yhdysvaltalaisesta Ponchojen 

maahantuojasta, joka hankkii ponchot Kiinalaisilta vientiyrityksiltä. Alla oleva 

Kuva 9 havainnollistaa liiketoimintaprosessin yritysten välillä [7]. 

 

 

 

Kuva 9. Ponchojen kauppaprosessi [7] 
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Ponchojen kaupankäynnissä liiketoimintaprosessi etenee seuraavasti [7]: 

 

• Maahantuoja lähettää hintatiedustelun halutuista tuotteista 

vientiyrityksille. 

• Vientiyritykset joilla on kyseistä Poncho-mallia lähettävät tarjouksen. 

• Maahantuoja vastaanottaa kaikki tarjoukset, vertailee niitä ja neuvottelee 

parhaimman tarjouksen tekijän kanssa lähettämällä vastatarjouksen. 

• Vientiyritys vastaanottaa vastatarjouksen ja joko hyväksyy sen tai jatkaa 

neuvotteluja maahantuojan kanssa lähettämällä toisen vastatarjouksen. 

• Jos ensimmäiselle vastatarjoukselle ei tule hyväksyntää, niin maahantuoja 

joko hyväksyy toisen vastatarjouksen ja tekee kaupat lähettämällä takaisin 

ostotilauksen tai hylkää kyseisen vientiyrityksen tarjouksen ja aloittaa 

neuvottelut uudestaan lähettämällä vastatarjouksen toiseksi parhaan 

tarjouksen tehneelle vientiyritykselle. 

 

Esimerkin liiketoimintaprosessissa on pohjalla dokumenttipohjainen 

liiketoimintaprosessi, eli tuotteiden hintatiedustelut, tarjoukset, vastatarjoukset ja 

niin edelleen hoidetaan paperilla. Tämä traditionaalinen dokumenttiorientoitunut 

liiketoimintaprosessi (TDOBP, Traditional Document-Oriented Business Process) 

on siis tarkoitus muuttaa elektroniseksi dokumenttiorientoituneeksi 

liiketoimintaprosessiksi (EDOBP, Electronic Document-Oriented Business 

Process). Muunnos aiheuttaa seuraavat ongelmat [7]: 

 

• Tietokoneita varten tulee konseptin olla yhteinen ja täsmällinen, jotta 

dokumentit voidaan vastaanottaa ja tulkita. Esimerkiksi koneet eivät 

ymmärrä, että poncho ei ole tuote jos sitä ei ole määritetty tuotenimeksi. 

• Tietokoneet eivät osaa ratkaista semanttisia termejä jotka ovat eri 

kontekstissa, ellei niille ole määritetty kuvausta. Esimerkiksi jos 

tiedustellaan tuotetta nimeltä Polyvinyl Chloride Poncho ja vastapuoli 
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ymmärtää ainoastaan PVC Poncho –tuotenimikkeen, niin 

kaupankäyntiprosessi ei voi edetä. 

• Tietokoneet eivät kykene lukemaan hintakyselyä, tarjousta ja niin 

edelleen, mikäli niille ei ole määritelty toimintalogiikkaa kyseiselle 

toiminnolle. Esimerkiksi jos ei ole määritelty sääntöä, että hintakyselyä 

seuraa tarjous, niin tietokone ei automaattisesti prosessoi hintakyselyä ja 

lähetä tarjousta. 

 

Edellä mainitut semanttiset yhteensopivuusongelmat voidaan edelleen tiivistää 

kahdeksi tekniseksi integraation ongelmaksi [7]: 

 

• Eri kontekstissa olevilla heterogeenisillä liiketoimintaprosesseilla täytyy 

olla semanttisesti yhtenäinen sanavarasto. 

• Eri kontekstissa olevien heterogeenisten liiketoimintaprosessien täytyy 

ymmärtää toistensa kanssa vuorovaikutuksessa käytettävät toiminnot. 

 

Julkaisussa pyritään ratkaisemaan nämä ongelmat esittämällä lähestymistavan 

nimeltään Collaborative Process Exchange (COPEX). COPEX käsittää 

liiketoimintaprosessin ehdollisena sarjana automatisoituja toimintoja 

liiketoiminnan dokumenteille joille on yhteisesti luodut konseptit semanttisten 

konfliktien ratkaisemiseksi [7]. 

 

Kappaleessa 2.2 Liiketoimintaorientoitunut lähestymistapa mainittu 

liiketoimintaprosessien standardisointi on yksi tapa saada ne toimimaan yhteen, 

mutta standardit eivät itsessään poista semanttisen yhtenäisyyden ongelmia, joten 

standardisointi eroaa julkaisussa esitetystä COPEX-lähestymistavasta. COPEX 

suosii yhteistyötä avaintapana semanttisen yhtenäisyyden säilyttämiseen 

heterogeenisten liiketoimintaprosessien kesken [7]. 

 

Pääideana on se, että tieto heterogeenisissä rakenteissa, semantiikka ja kontekstit 

voidaan pitää semanttisesti yhtenevinä jos ne voidaan esittää tuotekartassa 
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(Product Map). Tämän lähestymistavan tärkeimpänä etuna on semanttisten 

konfliktien eliminointi heterogeenisten liiketoimintaprosessien kesken ja se sallii 

ristikkäisten kohdealueiden interaktiot. Pääominaisuudet COPEX-

lähestymistavalle ovat [7]: 

 

• Informaatioesityksen rakenne, konsepti ja konteksti ovat eriytetty 

toisistaan. 

•  Semanttisen yhtenäisyyden ylläpitomalli takaa sen, että heterogeeniset 

rakenteet voidaan kartoittaa, heterogeeniset konseptit ovat semanttisesti 

vastaavat ja heterogeenisiä konteksteja voidaan muuttaa. 

• Yhteistyömekanismit takaavat, että semanttisen yhtenäisyyden malli 

voidaan toteuttaa. 

 

 

2.3 Palveluorientoitunut lähestymistapa 
 

Palveluorientoitunut lähestymistapa (Service-Oriented Application Integration, 

SOAI) pyrkii yhdistämään sovellukset palvelutasolla. Tämä ei ole uusi 

lähestymistapa, vaan jo vuosia on perehdytty nykyisin laajassa käytössä oleviin 

mekanismeihin kuten transaktiot, ohjelmointikehykset (framework) ja hajautetut 

oliot (distributed objects) [1]. 

 

Palveluorientoituneessa lähestymistavassa palvelut ovat tarkasti määriteltyjä 

itsenäisiä moduuleja jotka tarjoavat liiketoimintafunktioita. Palvelut eivät ole 

riippuvaisia muiden palveluiden tilasta tai niiden kontekstista [8]. 

 

Liiketoimintafunktion tai prosessin toteuttavat palvelut ovat kuvattu 

standardinmukaisella määrittelykielellä ja niiden rajapinnat ovat julkaistuja. 

Suorittaakseen kyseessä olevan tehtävän palvelut kommunikoivat toisten 

palvelujen kanssa pyytämällä suorittamaan niiden sisältämiä operaatioita [8]. 
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Kuva 10 havainnollistaa kuinka palveluorientoitunut lähestymistapa tarjoaa 

mekanismit yhdistelmäsovellusten (composite application) luontiin [1]. 

 

 

 

 

 

Verkkopalvelut (Web Services) ovat teknologia jolla voidaan integroida 

tietojärjestelmiä. Ne tukevat itsenäisten sovellusten integraatiota Internetissä 

hyödynnettävien protokollien yli [9] ja niiden käyttö integraatioprojekteissa 

lisääntyy koko ajan. 

 

Kyky toimia yhdessä, heterogeenisyys, toimeenpanomalli ja verkkopalvelujen 

kehittämiseen liittyvät näkökannat helpottavat integraatiosovellusten kehittämistä 

ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Järjestelmien integraatioon 

valittavien lähestymistapojen joustavuuteen ja niiden vaatimaan aikaan 

kiinnitetään huomiota [9]. 

 

Nykyisin palveluorientoituneen lähestymistavan dominoiva menetelmä on 

nimenomaan verkkopalvelu [10]. Verkkopalvelut käyttävät 

verkkopalvelustandardeja joita ovat muun muassa: 

Application 
A 

Application 
C 

Application 
B 

Application 
D 

Composite 
Application 

End 
Users 

Kuva 10. Yhdistelmäsovellus [1, s. 17] 
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• Verkkopalveluita varten pyritään identifioimaan uutta mekanismia joka 

paremmin hyödyntäisi Internetin avulla käytettävissä olevia etäpalveluita 

tarkkaan määritellyn käyttöliittymä- ja hakemistopalvelun kautta 

(Universal Description, Discovery and Integration, UDDI) [1]. 

• Verkkopalvelujen kuvauskieli (Web Services Description Language, 

WSDL) määrittää palvelut ja niiden operaatiot [8]. 

• Palvelut lähettävät kutsut SOAP –tietoliikenneprotokollan (Simple Object 

Access Protocol) vaatimassa muodossa. SOAP sallii etäproseduurikutsujen 

tapaisten kutsujen käytön internetin yli käyttäen tiedonsiirtoprotokollia 

kuten HTTP, HTTPS ja SMTP. Vastaanottava palvelu hyväksyy SOAP –

kutsun, erottaa kutsusta XML muotoisen viestiosan, muokkaa XML 

viestin paikallisen protokollan käyttämään muotoon ja välittää kutsun 

liiketoimintaprosessille [8]. 

 

Tällä hetkellä verkkopalvelut näyttävät olevan suosituin tapa toteuttaa 

palveluorientoituneelle integraatiolle asetetut tavoitteet kuten palvelujen 

jakaminen, uudelleenkäytettävyys ja yhteensopivuus [8]. Verkkopalvelut tarjoavat 

Just-In-Time integraation joka on palvelujen dynaaminen integraatio. Tämä 

integraatio ei perustu teknologia-alustaan jolle palvelut on toteutettu, vaan 

liiketoiminnan vaatimuksiin siitä mitä tulee saada tehdyksi. Asiakasohjelmat eivät 

välttämättä tiedä mitä proseduureja ne tulevat kutsumaan ennen kuin ohjelma on 

ajossa. Asiakasohjelma etsii rekisteristä, esimerkiksi UDDI, sopivan ehdokkaan. 

Kuva 11 esittää kuinka palveluntarjoaja (Service Provider) julkaisee palvelun 

kuvauksen palvelurekisterin kautta ja palvelun käyttäjä etsii palvelurekisteristä 

palvelun joka vastaa sen tarpeita [11]. 
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Kuva 11. Verkkopalveluarkkitehtuuri [8, s. 392] 
 

 

Verkkopalvelut voidaan luokitella itsenäisiksi, modulaariseksi sovellukseksi joka 

voidaan kuvata, julkaista, sijoittaa ja kutsua käyttäen yleistä 

verkkoinfrastruktuuria joka on määritelty avoimilla standardeilla [12]. 

 

Verkkopalvelut sijaitsevat palvelimilla ja näin ollen verkkopalveluiden 

kehittäminen toimii kunnolla ainoastaan staattisiin muuttumattomina pysyviin 

alueisiin. Palvelun käyttö tietenkin voi muuttua työläämmäksi jos palvelun 

saatavuus muuttuu tai sen paikka muuttuu [10]. 

 

Huonona puolena palvelupohjaiselle integraatiolle voidaan maita myös se, että 

palvelupohjainen integraatio vaatii lähde- ja kohdesovelluksiin muutoksia jolloin 

kustannukset kohoavat. Monet valitsevatkin tästä syystä ennemmin 

informaatiopohjaisen sovellusintegraation [1]. Seuraavassa on esitelty 

verkkopalveluiden teknisiä vaikeuksia [13]: 

 

• XML (Extensible Markup Language) merkkien (tag, tagi) käyttö ja tekstin 

esittäminen aikaansaavat tiedon koon kasvamisen huomattavasti binääristä 

esitystapaa suuremmaksi. 

• XML muotoinen tieto on jäsenneltävä ennen sen lukemista sovellukseen. 

Tämä aiheuttaa suorituskyvyn alenemista. 
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• Salaus ja purku aiheuttavat lisää ylimääräisiä toimia. 

 

On arvioitu, että suorituskyky hidastuu perinteisiin hajautettuihin 

laskuoperaatioihin verrattuna 10- tai jopa 100-kertaisesti [13]. 

 

 

2.3.1 Esimerkki verkkopalveluista 

 

Olaf Zimmermann et al. [12] esittävät informaatioteknologiapalvelujen tarjoajan 

integraatioratkaisuja. Tämä yritys nimeltään Sparkassen Informatik tarjoaa 

saksalaisten pankkien liiketoiminnalle kokonaisvaltaisia palveluita. Asiakkaiden 

pankkitoimintaan tarjotaan erilaisia perus- ja lisäpalveluita, sekä myös 

mahdollisuutta joustavasti integroida muita ohjelmistoja palvelukokonaisuuteen 

[12]. 

 

Pankkien liiketoiminnan palvelukokonaisuuden sisältämille verkkopalveluille 

esitetään seuraavat vaatimukset [12]: 

 

• Nopea, tehokas ja halpa integraatio. 

• Tehokas yhteys käyttöliittymän ja taustalla olevan toiminnallisuuden 

kanssa. 

• Keskitetty taustalla oleva toiminnallisuuden tulee toimia eri 

käyttöliittymien kanssa. Ohjelmointikielet (Java, J2EE, Microsoft .NET 

C#, Microsoft .NET Visual Basic, PHP, Perl ja niin edelleen) ja 

ajonaikaiset alustat pitää olla mahdollista valita asiakaskohtaisesti. 

• Saumaton integrointi oltava mahdollista muiden toimittajien ohjelmistojen 

kanssa. 

• Palvelujen laadun tulee olla hyvä. Muun muassa käytettävyyden täytyy 

joustavaa ja helppoa. 

• Vähentää asiakasohjelmistojen tukemiseen tarvittavien liittymien määrää. 
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• Vähentää pankkien kehityspanoksen tarvetta minimoimalla 

käyttöliittymien monimuotoisuutta kapseloimalla ja integroimalla 

paremmin olemassa oleviin kehitystyökaluihin. 

• Parantaa olemassa olevien liittymien dokumentaatiota. 

• Vähentää järjestelmässä tapahtuvaa tiedonsiirron määrää asiakasohjelmien 

ja palvelimen välillä. 

• Tuettava kehitettyjen palvelujen määrän kasvua. 

 

Sparkassen Informatik vastaa sille asetettuihin haasteisiin integraatio- ja 

liitosarkkitehtuurilla nimeltä Dynamic Interface. Dynamic Interface tarjoaa 

standardoidun ja joustavan pääsyn kokoelmaan liiketoimintafunktioita. Dynamic 

Interface –arkkitehtuuri koostuu kahdesta tasosta, teknologiatasosta ja 

sovellustasosta [12]. 

 

Teknologiataso: 

• Yhdistää käyttäjien ohjelmiston ja taustalla olevat pankkiliiketoiminnan 

funktiot. 

• Teknologiatasolla on määritelty ohjelmistorajapinta ja 

tiedonsiirtoprotokollat. 

• Jokaiselle tuetulle käyttäjäympäristölle ja siirtomekanismille on oma 

teknologiatasonsa. Tasoilla on esimerkiksi tuki Java –ohjelmointikielellä 

toteutetulle asiakassovellukselle sekä sovelluskohtaisille 

etäproseduurikutsuille (Remote Procedure Call, RPC). 

 

Sovellustaso: 

• Sisältää joukon pankkiprosesseille tyypillisiä funktioita. 

• Funktioissa käytetyt operaatiot; luonti, luku, päivitys, poisto. 

• Operaatioiden käyttö erinäisille olioille, kuten henkilöt, tilit, kontaktit, 

tuotteet. 



 

 22

• Kun operaatioissa käytetään olioita, niin saadaan monimutkaisempia 

toteutuksia, kuten asiakassalkun hallinta, raportit, myyntitoimet. 

 

Dynamic Interface integraatioarkkitehtuurin käyttöliittymäsuunnittelu tarjoaa 

liiketoimintaorientoituneen sovellustason eriyttämisen kyseessä olevasta 

pankkitoiminnan ytimestä.  Lisättäessä uusia asiakassovelluksia, aiheuttaa se 

toimia vain teknologiatasolla [12]. 

 

Kuva 12 esittää lopullisen toteutuksen kolmitasoisen arkkitehtuurin. Arkkitehtuuri 

tarjoaa eri käyttäjäohjelmistoille omat käyttöliittymät. Metatietojen varasto auttaa 

kaikkien tasojen kehityksessä, SOAP (Simple Object Access Protocol) tarjoaa 

keskitasolla olevan WebSphere –sovelluspalvelimen (WebSphere Application 

Server, WAS) ja asiakasohjelmistojen yhteyden, keskitason ja taustalla olevan 

toiminnallisuuden välinen liittymä on toteutettu IBM CICS –

tapahtumayhdyskäytävällä ja IBM WebSphere MQ:lla [12]. 

 

 

 

Kuva 12. Integraatioratkaisun arkkitehtuuri [12, s. 285] 
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Kuva 13 esittää integroidun sovelluksen kehitysprosessin. Uusi toiminto kuvataan 

ensin metatietovarastossa (Repository) jolloin tuki ohjelmoinnin luomiselle on 

käytettävissä kaikilla kolmella tasolla. Taustalla olevien liiketoimintojen 

kehittäjällä on käytössään koodi tietokantayhteyden luontiin. Keskitasolla 

verkkopalvelujen yhteystasolle luodaan käyttöönottotiedot ja koodi. 

Verkkopalvelut kuvaukset tehdään verkkopalvelujen kuvauskielellä (Web 

Services Description Language, WSDL) ja niitä voidaan käyttää 

asiakasohjelmistojen kehittämisessä [12].  

 

 

 

Kuva 13. Integroidun sovelluksen kehitysprosessi [12, s. 286] 
 

 

2.4 Portaaliorientoitunut lähestymistapa 
 

Portaaliorientoitunut lähestymistapa (Portal-Oriented Application Integration, 

POAI) tarjoaa näkymän sisäisiin kuin myös ulkoisiin systeemeihin käyttöliittymän 

tai sovelluksen kautta. Monen eri systeemin käyttöliittymät sovitetaan yhdeksi 

yhteiseksi käyttöliittymäksi (aggregated user interface) [1].  
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Yleensä käyttöliittymää käytetään portaaliorientoituneessa lähestymistavassa 

verkkoselaimen kautta kuten Kuva 14 havainnollistaa [1]. Kuvassa näkyvä 

middleware voidaan ymmärtää mekanismina käsittelemään erilaisia tietokantoja, 

mahdollistavana teknologiana palvelin ja asiakasohjelman välillä  tai siltana 

erilaisten komponenttien välillä [14].  

 

 

 

 

 

Tyypillisesti portaaleilla on suuressa määrin integraatiota olemassa olevien 

ohjelmistojen kanssa. Integraatiomenetelmät tulee valita systemaattisesti jottei 

vaaranneta koko ohjelmistonkehitysprosessia. Portaali on siis integraatioalusta eri 

ohjelmistoille, esimerkiksi vanhoille järjestelmille (legacy systems) ja 

toimistojärjestelmille [15]. 

 

Portaaleissa on usein integroituna taloushallinnon järjestelmiä (ERP) kuten SAP, 

Oracle, Baan, Sage ja PeopleSoft. Taloushallinnon järjestelmät tarjoavat 

ohjelmointirajapintoja joita käyttämällä ne voidaan integroida eri ohjelmistojen 

SAP 

Web 
Browser 

Custom 
Sales System 

DB2 

Custom 
Inventory 
System Web Server 

Middleware 

Kuva 14. Portaaliorientoitunut sovellusintegraatio [1, s. 20] 
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kanssa. Portaaliin integroitavilla ohjelmistoilla on ideaalitapauksessa jonkinlaiset 

rajapinnat, mutta aina ei näin ole. Portaaleissa onkin usein myös vanhoja 

järjestelmiä joilla ei valmiita rajapintoja ole tarjolla [15]. 

 

Erinäisillä portaaliin integroiduilla järjestelmillä ei välttämättä ole pitkä elinaika, 

joten on otettava huomioon ominaisuuksien lisääminen ja mahdollisuus korvata 

vanha järjestelmä uudella ilman vaikutusta portaalin toimintaan. Portaalin hyvä 

ulkoasua ja käytettävyys ovat myös tärkeitä. Portaalin suorituskyky on tärkeää 

suunnitella vasinkin sen vuoksi, että käyttäjien toimintaa ja portaalin kuormitusta 

on hankala arvioida. Myös portaalin sisällöllä on tärkeä rooli. Sisällön 

ominaisuuksia määrittelevät muun muassa laatu, määrä ja vaihtuvuus. Muita 

vaatimuksia portaalille [15]: 

 

• Esitystavasta riippumattomuus (HTML,WML, XHTML ja niin edelleen) 

takaa sen, ettei esitystavan vaihtaminen vaadi suuria muutostöitä. 

• Käyttöliittymäriippumattomuudella mahdollistetaan se, ettei taustalla 

olevaa liiketoimintalogiikkaa tarvitse muuttaa käyttöliittymää 

vaihdettaessa tai päivitettäessä. Käyttöliittymien ja itse ohjelmiston kehitys 

voidaan siten jakaa käyttöliittymäspesialisteille ja ohjelmistojen 

kehittäjille ilman ongelmia. 

• Toiminnallisuuden laajennettavuus tulisi ottaa huomioon. Portaalin 

toimintoja pitäisi voida laajentaa ja lisätä ilman suurempaa tarvetta 

perehtyä portaalin sisäiseen toimintaan. Portaalin taustalla olevien 

alijärjestelmien toiminta voi siis olla piilotettuna toiminnallisuutta 

lisäävältä ohjelmistokehittäjältä. 

• Olemassa olevien järjestelmien saumaton yhteenliitettävyys. Sen lisäksi 

että voidaan lisätä toimintoja portaalin sisältämiin järjestelmiin tulisi myös 

olla mahdollista liittää portaaliin kokonaan uusia järjestelmiä. 
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2.4.1 Esimerkkiportaali 
 

Gruhn et al. [15] esittävät julkaisussaan esimerkkiportaalin elektronisesta 

kaupankäynnistä. Portaalia kutsutaan nimellä Internet Portal System for 

Insurances (IPSI) [15]. 

 

Kuva 15 esittää kappaleessa 2.4 mainittujen vaatimusten perusteella toteutetun 

arkkitehtuurin kaupankäyntiportaalille [15]. 

 

 

 

Kuva 15. Järjestelmäarkkitehtuuri [15, s. 96] 
 

 

Toimistosovellukset (sähköposti, osoitekirja, kalenteri, tehtävälistat), sisällön 

hallinta (tuotekatalogi, yrityksen ohjekirja, markkinointitieto, lakiasiakirjat), 

hankinta (toimistotarvikkeet, mainosmateriaali), vanhat järjestelmät 

(liikekumppanitiedot, sopimustietokanta, hinnastot) ja kommunikaatio 

(muistutukset, faksit, tekstiviestit, sähköposti) ovat kaikki jo olemassa olevia 

järjestelmiä jotka oli päätetty integroida elektronisen kaupankäynnin portaaliin. 

Mikäli kyseisen portaalin toiminnallisuutta muutetaan esimerkiksi vaihtamalla 

jokin alijärjestelmä, tarvitaan muutos vain liitososaan (Adaptor) [15]. 
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Tietyn ATK –järjestelmän ohjelmistokehitysprosessi määritellään 

prosessimallilla. Prosessimalli esittää kaikki toiminnat, vaaditut työkalut ja 

lopputulokset. Yleensä prosessimalli on kehitetty yhtä tiettyä 

ohjelmistokehitysprojektia varten. Kuva 16 havainnollistaa esitetyn 

esimerkkiportaalin suppean prosessimallin. Tämä karkea malli sallii erotuksen 

perustehtävien (CRUD, Create, Read, Update, Delete) ja aliprosessien mallien 

välillä, jotka voisivat taas sisältää uusia perustehtäviä ja aliprosessien malleja 

[15].  

 

 

 

Kuva 16. Kaupankäyntiportaalin kehitysprosessimalli [15, s. 97] 
 

 

Onnistuneen ohjelmistonkehitysprosessin takeena voi olla kaavamainen määrittely 

ohjelmistonkehitysprosessille prosessimallin muodossa. Prosessimalli 

yksinkertaistaa kuvauksen työtehtävien välisistä suhteista, mutta se ei silti ole 

pakollinen osa ohjelmistokehitysprosessia. Myös vapaamuotoinen ryhmitelty ja 

kattava kuvaus voi riittää. Vapaamuotoinen määrittely luonnollisella kielellä jättää 
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tosin paljon asioita tulkinnanvaraisiksi. Määritykset konsepteille,  riippuvuuksille 

ja esivaatimuksille voivat jäädä epätarkoiksi. 

 

 

2.5 Sovellusintegraation tulevaisuus 
 

Tavoitteena olisi tietenkin mahdollistaa kaikkien erillisten systeemien integraatio 

mahdollisimman pienillä vaikutuksilla itse ohjelmistoihin ja siihen kuinka 

yritykset harjoittavat liiketoimiaan. Integraation myötä automatisoidut prosessit 

ajavat ohi nykyaikana vielä ainakin osittain laajalti käytössä olevista paperia, 

fakseja tai ihmisiä vaativista prosesseista. Näin siirrytään yhä syvemmälle 

digitaaliseen talouteen jossa kaikki on automatisoitua ja tietoon päästään käsiksi 

välittömästi [1]. 

 

Yrityksien tulee virtaviivaistaa sisäiset ja ulkoiset liiketoimintaprosessit 

integroimalla omia räätälöityjä ohjelmistoja ja muita käytössä olevia ohjelmistoja. 

Integraatiota varten tarvitaan ketterä lähestymistapa kuten palveluorientoitunut 

arkkitehtuuri. Jatkossa tullaan luultavasti enenevissä määrin käyttämään palvelu-

orientoituneen arkkitehtuurin lähestymistapaa ja tapahtumaorientoitunutta 

prosessointia, sekä laajennettua palvelu-orientoitunutta arkkitehtuurin 

lähestymistapaa (extended Service-Oriented Architecture, xSOA) [8].  

 

Teknologiat kuten hajautetut järjestelmät, väliohjelmistot (middleware), 

liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process Management, BPM) ja 

yrityksen sovellusintegraatio (Enterprise Application Integration, EAI) yhdessä 

edellä mainittujen SOA, xSOA ja tapahtumaorientoituneen prosessoinnin kanssa 

muodostavat pohjan jolle yrityksen palvelut voidaan toteuttaa. Tätä yhdistävää 

toteutusta palveluorientoituneelle arkkitehtuurille kutsutaan nimellä Enterprise 

Service Bus (ESB) [8]. 
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3 TYÖSSÄ KÄYTETYT TEKNIIKAT JA 

OHJELMISTOT 

 

Työssä tullaan käyttämään Project Server 2007 –projektinhallintajärjestelmää 

josta voidaan työntekijöiden tehtäville kirjaamat tunnit kerätä käyttämällä Project 

Server Interface –ohjelmointirajapintaa (PSI). Tunnit on tarkoitus siirtää Econet 

Pro –nimiseen taloushallinnon järjestelmään. Tuntitietojen kerääminen PSI:n 

kautta toteutetaan verkkosovelluksella jonka kehittämiseen käytetään apuna .NET 

Framework –kehystä. 

 

 

3.1 Project Server 2007 –rajapinta 

 

Project Server 2007 ja Project Server Interface tarjoavat alustan jolla voidaan 

kehittää yrityksen projektinhallinnan sovelluksia. Project Server 2007 on tehty 

käyttäen Microsoft .NET Framework 2.0 –ohjelmointikehystä ja se käyttää 

ASP.NET –verkkopalveluita pääasiallisena ohjelmointirajapintana. Eri metodeilla 

joko palautetaan tai vastaanotetaan Microsoft ADO.NET Dataset –objekteja joilla 

hallitaan projektipalvelimella olevaa tietoa [16]. 

 

Project Server 2007:lla on monitasoinen arkkitehtuuri. Sovellustaso jakaantuu 

liiketoimintalogiikka- ja verkkopalvelukerroksiin. Verkkopalvelukerroksen 

palveluita (PSI) käyttämällä kutsutaan liiketoimintalogiikan objekteja jotka 

osaltaan taas viittaavat tiedonsaantikerroksen (Data Access Layer) kautta 

projektien tietoihin. Verkkopalveluita käyttämällä hoidetaan kaikkien ohjelmien 

tiedonsaanti projektipalvelimelta, mukaan lukien projektipalvelimen oma Project 

Web Access –sivusto ja Project Professional –ohjelmisto [16]. Kuva 17 

havainnollistaa projektipalvelimen arkkitehtuurin. 
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Kuva 17. Projektipalvelimen arkkitehtuuri [16, Intr oduction to the PSI Web Services] 

 

 

Project Web Access on projektipalvelimen verkkokäyttöliittymä jolla voidaan 

tehdä osa projektinhallinan tehtävistä, kuten tehtävien kirjaaminen, resurssien 

tietojen muuttaminen, projektien riskien käsittelyä ja niin edelleen. Käytännössä 

vain projektinjohtajat tarvitsevat Project Professional –ohjelmistoa ja muut 

käyttäjät tulevat toimeen Project Web Access –sivustolla. 

 

Project Server Interface tarjoaa kattavan rajapinnan liiketoiminnan objekteihin 

(projektit, tehtävät, tuntilistat ja niin edelleen). Sitä käytetään verkkopalvelujen 

kautta. Jokainen verkkopalvelu sisältää tyypillisesti perusluokan ja useita 

metodeja, sekä DataSet-luokkia (tietokokoelma). Project Server Interface sisältää 

kolmen tyyppisiä ohjelmointirajapintoja [16]: 

 

• Geneerisiä ohjelmointirajapintoja jotka paljastavat projektipalvelimen 

toiminnallisuuden. Näissä painotetaan helppoa käytettävyyttä ja ne on 

suunnattu kolmannen osapuolen ohjelmistokehittäjille. Nämä 

ohjelmointirajapinnat ovat hyvin dokumentoituja. 
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• Projektikohtaisia ohjelmointirajapintoja jotka tarjoavat hyvän 

suorituskyvyn ja yleensä kohteena on Project Web Access –

käyttöliittymän ominaisuudet. Vain julkiset metodit ovat dokumentoituja. 

• Ohjelmointirajapintoja jotka on tarkoitettu ainoastaan Project Professional 

–ohjelmiston käyttöön. Vain julkiset metodit ovat dokumentoituja. 

 

Project Server Interface koostuu seuraavista verkkopalveluista: 

 

• Admin-palvelu sisältää projektipalvelimen hallintaan tarvittavat metodit, 

kuten raha-asetukset, raportointiperiodit, lokitiedostojen asetukset ja 

käyttäjätietokannan asetukset (Active Directory, AD). 

• Archive-palvelu sisältää projektien tiedonvarmistukset ja palautukset, 

projektien poiston, resurssit, turvallisuusluokat, näkymät, 

systeemiasetukset ja kaikille projekteille yhteiset tiedot. 

• Calendar-palvelu hallitsee kalenterin poikkeustapaukset, kuittaa ulos ja 

sisäänkirjaa kalentereissa käytetyt resurssit ja hoitaa kalentereihin 

kohdistuvat operaatiot (luonti, päivitys, poisto). 

• CubeAdmin-palvelu hoitaa erilaisten analyysien tekemisen. 

• CustomFields-palvelu hoitaa yrityksen räätälöidyt tietokentät (päivitys, 

uloskirjaus, sisäänkirjaus, lukeminen, luonti, poisto). 

• Events-palvelu hoitaa projektipalvelimen tapahtumakäsittelijän 

yhteenliittymät. Se lukee projektipalvelimen tapahtumalistat sekä 

päivittää, luo ja poistaa tapahtumakäsittelijän yhteenliittymät. 

• LoginForms-palvelu tarjoaa sisään- ja uloskirjausmetodit 

projektipalvelinautentikaatiota varten. 

• LoginWindows-palvelu tarjoaa sisään- ja uloskirjausmetodit Windows –

autentikaatiota varten. 

• LookupTable-palvelu hoitaa hakutaulujen uloskirjauksen, 

sisäänkirjauksen, luonnin, poiston, lukemisen ja päivittämisen. 
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• Notifications-palvelu hakee, asettaa, rekisteröi ja poistaa rekisteröinnin 

liittyen projektipalvelimen huomautuksiin ja hälytyksiin. 

• ObjectLinkProvider-palvelu hoitaa verkko-objektit, linkitykset 

dokumentteihin ja listoihin Windows SharePoint –palvelujen sivuilta. 

• Project-palvelu hallitsee projekteja. Projekteille on käytössä muun muassa 

luonti, päivitys, poisto, sisäänkirjaus, uloskirjaus, statukset, projektilistat ja 

erilaiset yhteenvedot. Palvelu hallitsee myös projekteissa olevia tehtäviä, 

resursseja ja toimeksiantoja. 

• QueueSystem-palvelu hoitaa tehtävien vuorovaikutukset ja tehtäväjonot. 

• Resource-palvelu hoitaa yrityksessä olevien resurssien hallinnan. 

Tyypillisinä tehtävinä mainittakoon resurssien luonti, päivitys, 

sisäänkirjaus, sekä uloskirjaus. Tämä palvelu käsittää myös resurssien 

asetukset, salasanat ja muut tiedot. 

• ResourcePlan-palvelu hoitaa resurssien suunnitelmat. 

• Security-palvelu hoitaa yleiset oikeudet, turvamallit, käyttäjäryhmien 

oikeudet, turvaluokat ja tietokenttien koodit. 

• Statusing-palvelu hoitaa tilatietojen päivityksen ja toimeksiannot. 

Statusing-palvelu hakee muun muassa uudet tehtävät kyseiselle käyttäjälle, 

delegoi tehtäviä ja asettaa tehtävien kestoja. 

• TimeSheet-palvelu hoitaa tuntilistojen luonnin, päivityksen, lähetyksen, 

uudelleenkutsumisen, poistamisen, lukemisen ja tarkistuksen. 

• WssInterop-palvelu hoitaa projektien työtilat. Windows SharePoint –

sivustoja voidaan käyttää projektien työtiloina jonne pystytään keräämään 

esimerkiksi projektien dokumentaatiota. Tämä palvelu hallitsee myös 

sivustojen asetuksia ja oikeuksia. 

 

Lisäksi verkkopalveluina ovat Authentication, Project Web Access –palvelu, 

View ja WinProj, joita Project Web Access –sivusto (PWA) ja Microsoft Office 

Project Professional –ohjelmisto käyttävät sisäisesti.  
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3.2 Econet Pro 

 

Econet Pro on taloushallinnon järjestelmä, joka koostuu erillisistä ohjelmanosista, 

joista yhdessä muodostuu laajempi järjestelmä. Eri järjestelmän osia ovat muun 

muassa henkilöstöhallinta, materiaalihallinta ja taloushallinta. Econet Pro on 

yhteensopiva Microsoft Office –tuotteiden kanssa ja siitä löytyy erinäisiä 

raportointimahdollisuuksia ja työvälineitä tiedon analysointiin. Econet Pro on 

suunnattu pk-yrityksille, tilitoimistoille ja yhteisöille. Järjestelmää voidaan 

käyttää yksittäisellä tietokoneella tai verkkoversiona. 

 

 Kuva 18 esittää Econet Pro –ohjelmiston yksittäiset osat. Tietojen siirto Econetin 

ohjelmaosien välillä on tuettu ja uusia ohjelmaosia ja lisätoimintoja voidaan liittää 

yrityksessä käytössä olevaan kokonaisuuteen [17].  

 

 

 

Kuva 18. Ohjelmiston rakenne [17, s. 1] 
 

 

Vaikkakin tietojen siirto Econet Pro taloushallinnon järjestelmän omien 

lisäkomponenttien välillä on toteutettu ilman siirtotiedostoja, niin esimerkiksi 

myöhemmin Econetiin kehitetty lisäohjelmana saatava Econet Monipankki 



 

 34

kuitenkin käyttää tiedonsiirtoon siirtotiedostoja muun muassa myyntireskontran ja 

ostoreskontran kanssa. Myös palkanlaskenta on erillinen ohjelmansa ja siitä tiedot 

itse Econet-järjestelmään siirretään siirtotiedostoilla. 

 

Econet Pro ei tarjoa minkäänlaista ohjelmointirajapintaa tai muita kehittyneitä 

tiedonsiirtorajapintoja. Ainut Econetin tukema tiedonsiirtomahdollisuus muihin 

ohjelmiin on hoidettu siirtotiedostoilla. Syynä rajapintojen puutteeseen lienee se, 

että ohjelmisto on jo yli 10 vuotta vanha ja rajapintojen suunnitteluun ei ole 

tuolloin varmaankaan ohjelmistoa kehitettäessä kiinnitetty paljoakaan huomiota. 

Ohjelmistosta tehdyt uudet versiot ovat olleet vikojen korjailua, ominaisuuksien 

lisäämistä ja taloushallinnossa tarvittavien tietojen päivittämistä. Alkujaan Tecwill 

Oy:ssä oli Econet 2000 ja sittemmin nykyinen Econet Pro, johon ei tullut 

juurikaan mitään muuta uutta kuin nimen muutos, johon lienee syynä nykyaikana 

vanhalta kuulostava vuotta 2000 ilmaiseva vuosiluku.  

 

Tietoja olisi mahdollista lisätä suoraan Econetin tietokantoihin ja saada sillä 

tavoin siirrettyä tiedot suoraan ilman siirtotiedostoa, mutta tässä tekniikassa piilee 

tietenkin omat vaaransa. Ohjelmistojen tietokantoihin kirjoittaminen voi aiheuttaa 

ongelmia joita ei välttämättä heti huomata vaikka kantoihin syötetty tieto olisi 

virheellistä. Ongelmat voivat ilmaantua ajan kanssa kun ohjelmisto ei enää 

toimikaan kun tietokanta on virheellinen. Ohjelmistojen tuottajan tukemattomien 

tekniikoiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia myös silloin kun ohjelmistoon tulee 

päivityksiä. Esimerkiksi tietokantojen rakenne voi muuttua. 

 

Tecwill Oy:ssä on erinäisiä ohjelmia jotka lukevat Econetin tietokannoista tietoa, 

kuten raportointiohjelma joka koostaa tietoja kuluista joita esimerkiksi jokin tietty 

projekti sisältää, tietokoneavusteisessa suunnittelun (CAD-ohjelmistot) apuväline 

jolla voidaan vertailla tuoterakennetta CAD-ohjelman ja taloushallinnon 

järjestelmän välillä. Omien ohjelmien tiedonlukua Econetin tietokannoista 

voidaan korjata mikäli Econetin kantarakenne muuttuu, mutta mikäli olisi 
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ohjelmia, jotka kirjoittavat suoraan Econetin tietokantoihin, niin se voisi aiheuttaa 

ongelmia Econetin päivitysten yhteydessä. 

 

Tähän työhön liittyen käytetään ostosreskontraan kuuluvia ostotilauksia 

kirjaamaan henkilöresursseilta saatavia tehtäville merkattuja tuntitietoja. 

Ostotilauksilla on seuraavia perustietoja: 

 

• Laskun kirjauspäivä, kirjanpitopäiväys jolla lasku voidaan siirtää edelleen 

kirjanpitoon. 

• Toimittajan tiedot. Tuntien kirjausten ollessa kyseessä, toimittajana on 

työntekijä jolle tunnit on kirjattu. 

• Laskun oletusarvot kuten valuutta, pankkitili, arvonlisävero, toimittajan 

pankkitili ja niin edelleen. 

 

Ostolaskuille kirjattavat tunnit näkyvät ostotilausten laskuriveillä. Rivit sisältävät 

rivinumeron, nimikenumeron (yksiselitteinen nimikekoodi, esimerkissä 0000 on 

tuntityö), yksikön, määrän, hinnan, summan, arvonlisäveron, arvonlisäverollisen 

summan, päivämäärän, KP1-tunnuksen, KP2-tunnuksen ja ostotilin. 
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Kuva 19. Ostolasku 
 

 

Kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja tiedonsiirron ohjelmistointegraatiota varten 

Econet Pro tarjoaa ainoastaan mahdollisuuden siirtää tietoja siirtotiedostoilla. 

 

 

3.3 Ohjelmointikehykset 

 

Verkkopohjaisten tietojärjestelmien kehitys .NET Framework –kehyksellä ja 

muilla kehyksillä on kasvava alue ohjelmointialalla. Verkkopohjaisten systeemien 

tarjoamat laajat mahdollisuudet edistävät niiden suosiota. Menestymiseen 

verkkopohjaisessa sovelluskehityksessä tarvitaan oikeat työkalut ja menetelmät. 

Sekä työkaluja että menetelmiä löytyy laaja kirjo tällaisten verkkopohjaisten 

sovellusten kehitykseen. 
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Työkaluina löytyy muun muassa IBM Rational, EXPRESS, Microsoft Visual 

Studio ja Oracle –ohjelmistokehitysympäristö. Kehitysmenetelmiä on sekä 

räätälöityjä että yleisiä, kuten Rapid Application Development –malli (RAD), 

vesiputousmalli, prototyypitysmalli, evoluutiomalli, spiraalimalli, 

komponenttimalli, extreme programming ja niin edelleen. 

 

C++ ja Java –kieliä muistuttava C# olio-ohjelmointikieli on julkaistu .NET 

Framework –kehyksen yhteydessä. C# ja .NET eivät ole toisistaan riippuvia, 

mutta käytännössä C# on ainoastaan .NET-ympäristössä käytetty ohjelmointikieli.  

 

Tecwill Oy:ssä on käytössä Microsoft Visual Studio, joka on 

ohjelmistonkehitystyökalu jolla on mahdollisuus tehdä Microsoftin kehittämään 

.NET-ympäristöön pohjautuvia ohjelmia. Ohjelmointikielenä on tarjolla muun 

muassa C#, jota tässä työssä on tarkoitus käyttää. .NET-ympäristöön voidaan 

kehitystä tehdä muillakin ohjelman lähdekoodin muokkaamiseen tarkotetuilla 

työkaluilla, ja sitten kääntää lähdekoodi suoritettavaksi ohjelmaksi .NET 

Framework –kehyksen mukana tulevalla kääntäjällä. Microsoft. .NET Framework 

–kehys tukee ohjelmistonkehitystä seuraavasti: 

 

• Mahdollistaa Rapid application development –menetelmän käytön. 

• On riippumattomuus järjestelmäalustasta. 

• Tarjoaa verkon läpinäkyvyyden. Ohjelma ei näe sitä kuinka tietojen siirto 

tapahtuu. 

• Sisältää teknologioita helpottamaan sisäverkkoon ja internetiin suunnatulle 

sovelluskehitykselle. 

• On geneerinen, eli sallii eri ohjelmointikieliä. 

• Tarjoaa mahdollisuuden käyttää kehitystyökaluja 

o Visual Studio .NET on integroitu kehitysympäristö .NET 

Framework –kehykselle.  

o Lisäksi on tarjolla myös kolmansien osapuolien tarjoamia 

komponentteja ohjelmistokehitykseen. 
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Seuraava lista ja Kuva 20 esittävät .NET Framework –kehyksen tärkeimmät osat 

ovat [18]: 

 

• Yhteinen kielimäärittely (Common Language Specification, CLS) 

määrittää millainen rakenne kielellä on oltava. 

• Kaikille kielille yhteinen on olemassa perusluokkakirjasto (Base Class 

Library, BCL). 

• Ajonaikainen ympäristö (Common Language Runtime, CLR) lataa 

sovellukset, suorittaa käännöksen, hallitsee suoritusoikeuksista ja hoitaa 

kutsut käyttöjärjestelmän palveluihin. 

 

 

 

C# 

CLS 
Common Language Specification 

 

BCL 
Base Class Library 

 

CLR 
Common Language Runtime 

 
Muut kielet 

Käyttöjärjestelmän palvelut 

Kuva 20. .NET Framework –rakenne [18, s. 10] 
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Muista sovelluskehyksistä mainittakoon tarkempana esimerkkinä EXPRESS. 

EXPRESS C++ ohjelmointikielellä kirjoitettu oliopohjainen sovelluskehys. 

EXPRESS kuten muutkin ohjelmointikehykset sisältää rakenteita perusohjelmien 

kehitystä varten. EXPRESS on alun perin kehitetty pankkipalvelujen alalla 

integroimaan pankkien käyttämien sovellusten toimintoja. Tätä sovelluskehystä 

voidaan käyttää myös muilla toimialoilla apuna sovelluskehityksessä [19]. 

 

 

3.4 Verkkopohjaisten sovellusten kehittäminen 
 

Verkkopohjaisessa sovelluskehityksessä on monesti tavoitteena tarjota jollekin 

yrityksen tietojärjestelmään liittyen lisäpalveluita tai asiakasrajapintoihin 

kehitettyjä verkkosovelluksia. Tietojärjestelmän voi ymmärtää tietoliikenteeseen 

tai tietokoneisiin liittyvänä järjestelmänä jota voidaan käytettää tiedon 

hankkimiseen, varastointiin, muunteluun, hallinnointiin, siirtämiseen, 

kontrollointiin, esittämiseen, välittämiseen, vaihtoon tai vastaanottamiseen. Tieto 

voi olla esimerkiksi ääntä, videota tai muuta dataa. Tietojärjestelmät voivat 

sisältää muun muassa eri ohjelmia, laiteohjelmistoja ja laitteita [20]. 

  

Verkkopohjaisen sovelluskehityksen päämäärät eritoten liiketoiminnan alueella 

voivat olla esimerkiksi seuraavia: 

 

• Tarjota tilaisuus säästää aikaa ja rahaa. Palvelut ovat käytännössä aina 

saatavilla sisäverkoissa tai internetissä. 

• Parantaa palvelun tarjoavan yrityksen, asiakkaan, toimittajien ja 

alihankkijoiden välistä tiedonkulkua integroiduilla verkkopohjaisilla 

järjestelmillä. 

• Kehittää itsenäisiä sovelluksia, lisäarvoa tarjoavia komponentteja muille 

ohjelmille tai muita toiminnallisuuksia. 
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• Tarjota kehitetty palvelu siten, että tietoturva on huomioitu. 

Turvallisuusasiat tulevat näkyviin eritoten verkkopalveluilla joilla on 

näkyvyyttä sisäverkkojen ulkopuolelle. 

 

Verkkosovelluksilla käytetään usein verkkopalveluita kuten myös tässä työssä 

tullaan tekemään. Projektinhallintajärjestelmä sisältää ohjelmointirajapinnan joka 

koostuu erilaisista verkkopalveluista. 

 

Visual Studio .NET –ympäristössä on valmis pohja verkkosovelluksia varten. 

Pohja sisältää sovelluksen, projektin ja perustiedostot joita verkkosovellus 

tarvitsee. Pohja on suoraan valmis käännettäväksi, mutta mitään toiminnallisuutta 

ei vielä ole. Sovelluskehittäjän tehtäväksi jää toteuttaa toiminnallisuus ohjelmalle. 

Verkkopalveluita käyttävälle sovellukselle lisätään viitteeksi verkkopalveluiden 

osoite. Viitteen lisäämisen jälkeen verkkosovellusta kehitettäessä on käytettävissä 

verkkopalvelun kuvaava Web Services Description Language –kuvauskielellä 

(WSDL) esitetyt toiminnallisuudet. Kun käännetty sovellus käynnistetään 

tarkistaa se verkkopalvelun WSDL-kuvauksen varmistaakseen sen 

toiminnallisuuden. Tietojen vaihto verkkopalvelun ja verkkosovelluksen välillä 

tapahtuu käyttämällä Simple Object Access Protocol –protokollan (SOAP) 

mukaisia pyyntöjä ja vastauksia [21]. 
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4 SOVELLUSINTEGRAATION TARVE 
KOHDEYRITYKSESSÄ 
 

Tecwill Oy on yritys joka valmistaa ja toimittaa betoniasemia asiakkaille. 

Tuotemallit koostuvat sekä siirrettävistä että kiinteistä betoniasemista. Tällä 

hetkellä Tecwill Oy työllistää henkilöitä pääosin Suomessa, Puolassa ja Venäjällä. 

Myös muissa maissa on ulkomaisia agentteja hoitamassa markkinointia ja 

asiakaskontakteja. Päämarkkina-alue koostuu Pohjoismaista, muusta Euroopasta 

ja Venäjästä. 

 

Tecwill Oy:n tuotteet kattavat kaikki betonin valmistuksessa tarvittavat laitteet 

sekä oheispalvelut. Tuoteperhe käsittää COBRA betoniasemat, TOWER 

betoniasemat, WillControl betoniaseman ohjausjärjestelmät, jätebetonin 

käsittelylaitteet, bentoniitti- ja tuhkansekoitusasemat, erilaiset betoniasemalaitteet 

ja varaosat. Oheispalveluista mainittakoon huolto, koulutus, asemien ja laitteiden 

kuljetuspalvelut, käyttöönotto, asennus ja konsultointi. 

 

Ollakseen menestyvä Tecwill Oy:n tulee kiinnittää huomiota asiakas- ja 

tuotetiedon hallintaan, sekä niiden lisäksi myös yrityksen tehtävienhallintaan, 

työmäärien seurantaan ja sitä kautta myös kustannustenseurantaan. 

 

 

4.1 Projektinhallinta yrityksessä 

 

Kuva 21 esittää yleiskuvan tietovirroista Tecwill Oy:ssä. Kaikki liiketoiminnan 

osa-alueet sisältävät tehtäviä joiden suorittamiseen käytetään henkilöresursseja. 

Resursseja ja tehtäviä hallitaan tehtävänohjausjärjestelmällä joka koostuu Project 

Professional –ohjelmasta ja Project Server –palvelinosasta. 
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Kuva 21. Tietovirrat 

 

 

Tecwill Oy:ssä käytetään monia eri tunnuksia ja koodeja joilla muun muassa 

identifioidaan tuoterakennetta sekä yksilöidään projektit, asiakkaat, kilpailijat, 

hankinnat sekä yrityksen tekemät sopimukset. Tunnuksille esitetyt käyttökohteet 

ja nimeämisohjeet tekevät niiden käytöstä yksiselitteisiä [22]. 

 

Yrityksessä on käytössä toimitusprojekteihin, sisäisiin projekteihin ja 

liiketoimintaprosesseihin ja muuhun työn tekemiseen liittyen tuntien seuranta. 

Tunnit kirjataan käyttäen kustannuskoodeja. Kustannustunnuksilla identifioidaan 

tuoterakennetta ja yksilöidään projektien, muiden tehtävien sekä eri 

liiketoimintaprosessien kustannuksia [22]. Kustannustunnuksia on kahta tyyppiä 

ja niistä käytetään lyhenteitä KP1 ja KP2: 

 

• KP1 –tunnus (Kustannuspaikka 1) 

o Toimitusprojektit. Sisältää uudet betoniasematoimitukset, käytössä 

olevien betoniasemien saneeraukset, laitetoimitukset ja niin 

edelleen. 
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o Yrityksen sisäiset toiminnot kuten myynti, markkinointi ja 

taloushallinto. 

o Tuotekehitys. 

o Yrityksen sisäiset projektit kuten tuotetiedonhallinta ja 

hankintatoimen kehittäminen. 

 

• KP2 –tunnus (Kustannuspaikka 2) liittyy aina johonkin KP1-tunnukseen ja 

on siten sitä tarkentava tieto. 

o Apukustannuspaikat kuten kalustoinvestoinnit, posti ja kirjanpito. 

o Laitteet. Esimerkiksi betoniaseman ohjausjärjestelmä, 

sementtivaaka ja kiviaineksen nostokuljetin. 

o Maatunnukset kuten esimerkiksi Ruotsi, Norja ja puola. 

 

Tällä hetkellä tuntiraportit täytetään käsin Excel –taulukkoon käyttäen 

kustannuskoodeja. Tunnit syötetään sitten käsin Econet –taloushallinnon 

järjestelmään jonka kautta saadaan täydellinen projektien ja muiden 

kustannuspaikkojen kustannustieto ulos. Projektien taloudellisen hallinnan 

kannalta voidaan kustannustietoja tarkastella Econetin sisältämillä raporteilla ja 

erikseen Tecwill Oy:n Econetia varten kehittämillä raportointityökaluilla. 

 

Työt ja tehtävät, joita henkilöresurssit suorittavat, syötetään erilliseen Microsoft 

Project Server –palvelimen ja Project Professional –ohjelmiston käsittävään 

tehtävienhallintajärjestelmään. Tällä hetkellä tehtävien suorittamiseen käytettyä 

aikaa ei ole tällä järjestelmällä tarkkaan seurattu vaan ainoastaan tehtävien 

valmistumista. Järjestelmällä on siis hoidettu tehtävien resurssointi ja tehtävän 

valmistumisen seuranta puuttumatta tehtäviin käytettyyn aikaan ja sitä myöten 

projektien kustannuksiin. 

 

Tarkoituksena on saada yhdistettyä tehtävien seuranta ja tuntiraportointi. 

Tuntiraporttien siirtämisestä kokonaan käsityönä halutaan luopua. Tehtäville 

syötetystä tiedosta halutaan saada tehtävienhallintajärjestelmästä  tuntien koonti 



 

 44

kustannuspaikoittain ja siirto taloushallinnon järjestelmään taloudellista hallintaa 

varten. Tehtävienhallintaan halutaan joustavuutta mahdollistamalla 

osaamisperusteisen resursoinnin ja työtiimeille enemmän mahdollisuuksia jakaa 

tehtäviä tiimin sisällä. Käytettäessä kokonaisvaltaisesti 

tehtävienhallintajärjestelmää saadaan henkilöiden kuormituksen seuraaminen ja 

tasaaminen mahdolliseksi työajan kirjaamisen kautta. Resursointi tapahtuu 

oikeilla työajoilla, joten voidaan välttää ja puuttua ylikuormitustilanteisiin. Tällä 

hetkellä työtunteja kirjatessa Excel –lomakkeelle ja tehtävien valmistumista 

varten kirjattuja tunteja tehtävienhallintajärjestelmään on turhia käsin tehtäviä 

syöttövaiheita joista halutaan päästä eroon. Turhien vaiheiden poisto parantaa 

tehokkuutta läpi organisaation. Myös johto saa reaaliaikaisempaa raportointia 

projektien taloudesta, koska siirroissa ei tule turhia viiveitä. 

 

 

4.2 Yrityksen järjestelmät 

 

Perustarkoituksena on yhdistää yrityksen projektinhallintajärjestelmiin kirjattavia 

työntekijöiden työtunteja taloushallinnon järjestelmään. Nykyisin tuntien siirto 

vaatii paljon käsityötä. Työntekijät kirjaavat tunnit ensin Excel-lomakkeille ja 

sitten ne siirretään käsityönä taloushallinnon järjestelmään. Taloushallinnon 

järjestelmään siirretyt tunnit liittyvät sitten projekteille kirjautuviin kustannuksiin. 

 

 

4.2.1 Taloushallinnon järjestelmä 

 

Yrityksen taloushallinnossa on tällä hetkellä käytössä Econet Pro –niminen 

taloushallinnon järjestelmä joka on nykyisin jo hiukan vanhahtavaan tekniikkaan 

perustuva. Siihen on ajan saatossa tullut lukuisia päivityksiä ja muutama uusi 

versio. Taloushallinnon ohjelmistojen uudistaminen on erittäin monimutkainen ja 

vaativa prosessi, sillä tietenkin kaikki edellisissä versioissa oleva tieto pitää olla 
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samaan tapaan käytettävissä myös uudessa versiossa. Toisinsanoen järjestelmien 

tulee olla taaksepäin yhteensopivia. 

 

Kyseinen taloushallinnon järjestelmä ei sisällä minkäänlaisia 

ohjelmointirajapintoja ja eri mahdollisuudet tietojen siirtämiseksi järjestelmään ja 

niiden saamiseksi järjestelmästä ovat aika rajatut. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että tietojen siirto on mahdollista tehdä siirtotiedostojen avulla. 

 

Järjestelmään pääsee kuitenkin käsiksi myös suoraan tietokannasta, mutta suoraan 

kaupallisten sovellusten tietokantaan tehtävillä muutoksilla on riski rikkoa 

tietokanta. Ongelmia voi tulla varsinkin uusien versioiden yhteydessä, mikäli 

sovelluksen toiminta muuttuu ja omaa kustomoitua yhteyttä ei muokata sopivaksi. 

Voi myös olla, että tarvittavaa tietoa versioiden vaihdon aikana muuttuvista osista 

ei edes ole saatavilla. 

 

 

4.2.2 Projektinhallintajärjestelmä 

 

Yrityksen projektien- ja resurssien hallintaan on Tecwill Oy:ssä käytössä Project 

Server 2007 –projektinhallintapalvelin ja Project Professional –ohjelmisto. Project 

Professional –ohjelmistolla tehdään projektit ja asetetaan niille muiden tietojen 

ohella henkilöresurssit jotka tulevat projektin sisältämät tehtävät suorittamaan. 

Projektit ovat tallennettu keskitetysti projektipalvelimelle jossa ne ovat 

projektimanagereiden käytössä. Projektien tehtävät julkaistaan resursseille jolloin 

he voivat tarkistella niitä ja täyttää niille tunteja käyttämällä Project Web Access –

sivustoa (PWA). PWA on projektipalvelimen käyttöön toteutettu käyttöliittymä.  

 

Kuva 22 esittää projektipalvelimella näkyvää projektilistausta josta löytyvät 

projektin perustiedot ja aikataulu. 
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Kuva 22. Projektilista 
 

 

Kuva 23 näyttää esimerkin projektin sisältämistä tehtävistä. Tehtäville on 

perustiedot ja myös omia tietokenttiä voidaan lisätä. Sisäänrakennettuja 

tietokenttiä on lukuisia ja ne voidaan asettaa näkyväksi niin haluttaessa.  

 

 

 

Kuva 23. Projektin tehtäviä 
 

 

Kuva 24 havainnollistaa henkilöresurssille eli työntekijälle projektijärjestelmään 

hänelle itselleen kirjatuista tehtävistä kootun yhteenvedon. 
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Kuva 24. Projektitehtävien näyttö työntekijälle 
 

 

Kuva 25 havainnollistaa kuinka tehtävien tietoja voidaan tarkastella. Kuvassa 

näkyvien perustietojen lisäksi on myös liitteet, huomiot, tehtävään liittyvät 

kontaktit, tehtävään liittyvät muut tehtävät ja tehtävähistoria (tehtävän muutokset, 

hyväksynnät ja päivitykset). 

 

 

 

Kuva 25. Tehtävän tiedot 
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4.3 Vaatimuksia kohdejärjestelmien integraatiolle 

 

Yrityksen puolelta saatiin tehtävänannossa lista perusvaatimuksista 

projektinhallintajärjestelmän ja taloushallinnon järjestelmän välille toteutettavasta 

integraatiosta työntekijöiden työtuntien osalta: 

 

• Itse tuntien siirto taloushallinnon järjestelmään. Siirtotyökaluna 

verkkoselaimella käytettävä käyttöliittymä. 

o Taloushallinnon järjestelmässä tunnit käsitellään tilauksina jonka 

mukaan työntekijälle maksetaan palkkaa. 

o Tilaukset valmiiksi ehdotuksiksi, josta ne voidaan hyväksyä 

taloushallinnon henkilön toimesta. 

• Raportointimahdollisuuksia henkilöiden kirjaamista tunneista, kuten 

tehtäville käytetyistä tunneista resursseittain ja projekteittain, resurssien 

ylityö- ja kuormitusraportteja. 

• Tiedon eheys pakollinen vaatimus. 

• Tietoturva otettava huomioon. 

• Hyvä käytettävyys, selkeä ja ei liikaa eri vaiheita. 
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5 SOVELLUSINTEGRAATION TOTEUTUS 

 

Työssä toteutettiin projektinhallintajärjestelmän ja taloushallinnon järjestelmän 

integraatio siten, että yrityksen projektinhallintajärjestelmästä voidaan siirtää 

työntekijöiden toimitusprojekteille, sisäisiin projekteihin, myynnin- ja 

markkinoinnin tehtäviin ynnä muihin tehtäviin kirjatut työtunnit yrityksen 

taloushallinnon järjestelmään. Tunnit kirjataan käyttäen kustannuskoodeja. 

Kustannustunnuksilla identifioidaan tuoterakennetta ja yksilöidään projektien, 

muiden tehtävien sekä eri liiketoimintaprosessien kustannuksia. 

 

Käytössä ollut työtuntien kirjaus Excel-lomakkeille ja siirtäminen taloushallinnon 

järjestelmään vaati liikaa käsin tehtävää työtä, sekä sisälsi päällekkäisyyttä 

projektinhallintajärjestelmään kirjattujen tuntien kanssa. 

 

Integraatio toteutettiin verkkopohjaisella sovelluksella joka käyttää 

projektipalvelimen tarjoaman ohjelmointirajapinnan verkkopalveluita tuntitietojen 

lukemiseen projektipalvelimelta ja muokkaa tiedot taloushallinnon järjestelmän 

vaatiman siirtotiedostoon mukaisesti. Sovellus on toteutettu .NET-ympäristöön 

käyttäen Visual Studio –ohjelmistonkehitystyökalua ja C#-ohjelmointikieltä. 

 

 

5.1 Työhön valitut integraation lähestymistavat 

 

Integraation lähestymistapojen valinta Econet Pro –taloushallinnon järjestelmälle 

ja Project Server 2007:lle ei tuottanut vaikeuksia, sillä kovinkaan montaa 

mahdollisuutta ei ole tarjolla. 
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5.1.1 Econet Pro 

 

Kappaleessa 3.2 Econet Pro on mainittu, monesta eri ohjelmanosasta ja 

lisäohjelmista koostuva Econet Pro taloushallinnon järjestelmä tukee tiedonsiirtoa 

huonosti jopa oman järjestelmän välillä, eli siirtotiedostoja käytetään muun 

muassa Econet Palkanlaskennan ja Econet Monipankin tapauksessa. Econet Pro:n 

tapauksessa lähestymistapana on informaatio-orientoitunut integraatio josta on 

mainittu kappaleessa 2.1 Informaatio-orientoitunut lähestymistapa.  

 

Econet Pro ei tarjoa minkäänlaista ohjelmointirajapintaa tai muita kehittyneitä 

tiedonsiirtorajapintoja. Ainut Econetin tukema tiedonsiirtomahdollisuus muihin 

ohjelmiin on toteutettu siirtotiedostoilla. Tietoja on mahdollista lisätä suoraan 

Econetin tietokantoihin ja saada sillä tavoin siirrettyä tiedot suoraan ilman 

siirtotiedostoa, mutta tässä tekniikassa piilee omat vaaransa muun muassa 

ohjelmiston päivittyessä, sillä esimerkiksi kantarakenne voi muuttua.  

  

Tietokannoista lukeminen on turvallista, koska silloin ei ole mahdollisuutta 

aiheuttaa ongelmia järjestelmään josta tietoja luetaan, koska tietokantoihin ei 

tehdä muutoksia. Tässä työssä tehtävä integraatio vaatii, että työntekijöiden 

kirjaamat tunnit siirretään Project Server 2007 –järjestelmästä Econetiin 

ostoreskontraan ostotilauksiksi, eli pelkät lukuoperaatiot eivät riitä. 

Lukuoperaatioita Econetin tietokantaan tehdään myös siirtotiedostojen lisäksi, 

sillä tiedoista tarvitaan muun muassa hakea työntekijöiden yksilöivät koodit 

(henkilökohtainen ID-numero) Econet Pro –taloushallinnon järjestelmästä. 

 

 

5.1.2 Project Server 2007 

 

Project Server 2007 –järjestelmästä tietojensiirrolle on helppo valita käytettävä 

integraation lähestymistapa, sillä käyttämällä järjestelmän ohjelmointirajapinnan 
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tarjoamia verkkopalveluita saadaan kaikki tarvittava tieto työntekijöiden 

kirjaamista työtunneista vietäväksi yrityksen taloushallinnon järjestelmään. 

Projektipalvelimen tapauksessa työssä on käytetty palveluorientoitunutta 

integraation lähestymistapaa josta on mainittu kappaleessa 2.3

 Palveluorientoitunut lähestymistapa. 

 

Project Server 2007 on tehty käyttäen Microsoft .NET Framework 2.0 –

ohjelmointikehystä ja se käyttää ASP.NET –verkkopalveluita pääasiallisena 

ohjelmointirajapintana. Jokainen verkkopalvelu sisältää tyypillisesti perusluokan 

ja useita metodeja, sekä DataSet-luokkia (tietokokoelma). Eri metodeilla joko 

palautetaan tai vastaanotetaan Microsoft ADO.NET Dataset –objekteja joilla 

hallitaan projektipalvelimella olevaa dataa. Työssä käytettiin seuraavia Project 

Server Interface –verkkopalveluita: 

 

• Admin-palvelu – projektipalvelimen hallinta, asetukset, raportointi-

periodit, lokitiedostot, käyttäjätietokanta. 

• CustomFields-palvelu hoitaa yrityksen räätälöidyt tietokentät (päivitys, 

uloskirjaus, sisäänkirjaus, lukeminen, luonti, poisto). 

• LoginForms-palvelu – projektipalvelinautentikaatio. 

• LoginWindows-palvelu – Windows-autentikaatio. 

• LookupTable-palvelu – hakutaulujen hallinta. 

• Project-palvelu – projektien hallinta ja niiden tehtävät, resurssit ja 

toimeksiannot. 

• Resource-palvelu – resurssien hallinta ja niiden asetukset, salasanat ja 

muut tiedot. 

• TimeSheet-palvelu – tuntilistojen hallinta. 
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5.2 Ohjelman rakenne 

 

Toteutettu ohjelma integroi olemassa olevat järjestelmät käyttäen niiden tarjoamia 

rajapintoja tiedon siirtämiseen. Projektipäällikkö lisää projektipalvelimelle 

projektit ja allokoi projektien tehtäville henkilöresurssit. Käyttäjät kirjaavat 

viikoittaiset työtuntinsa projektien tehtäville ja lähettävät tuntilomakkeen viikon 

lopuksi. Kuukauden lopussa palkanlaskija käyttää toteutetun ohjelman 

verkkokäyttöliittymää ja hakee projektipalvelimelta käyttäjien kirjaamat 

kuukauden työtunnit. Ohjelma tallentaa palkanlaskijan hakemat tiedot 

siirtotiedostoon, jonka jälkeen palkanlaskija lukee siirtotiedoston Econet Pro –

taloushallinnon järjestelmällä jolloin tunnit kirjautuvat ostotilauksiksi joita 

taloushallinnon järjestelmän palkanlaskentaosa käyttää. Kuva 26 esittää 

kokonaiskuvan integraatiosta joka tässä työssä toteutettiin. 
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5.2.1 Ohjelman kehittämisen aloitus 

 

Ohjelma toteutettiin Visual Studio –ohjelmistonkehitystyökalulla .NET-

ympäristöön. Ennen itse toiminnallisuuden toteutusta oli tehtävä ohjelmalle pohja 

jolla on mahdollista päästä käsiksi projektipalvelimen tarjoamiin 

verkkopalveluihin ja siten itse liiketoiminnan objekteihin.  

 

SOAP pyynnöt 
ja vastaukset 

Luku- 
operaatiot 
tietokannasta 

Tiedonsaantikerros 

Liiketoimintalogiikan objektit 
 
 
 
 
 
         … 

Projektipalvelimen 
tietokannat 
 
Projektit, tehtävät, 
tuntilomakkeet… 

Econetin tietokannat 
 
Tuotteet, tuoterakenne, 
käyttäjätiedot… 

Projektit Tehtävät 

Tuntilomakkeet 

Econet-järjestelmä 
 
 
 
 
 
         … 

Ostotilaukset Tuotteet 

Tuoterakenteet 

Verkkopalvelukerros (PSI) 

Tuntisiirto-ohjelma 

Siirtotiedosto (Access tietokanta) 

Kuva 26. Integroitujen järjestelmien kokonaiskuva 
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Seuraavassa on esitelty mitä perustoimia oli tehtävä ennen kuin 

projektipalvelimella olevaan tietoon päästiin ohjelmallisesti käsiksi: 

 

• Aloitettiin uusi sovellus ja nimettiin se Tecwill.WorkReportingTool. 

• Sovellukseen oli lisättävä projektipalvelimelta luokkakirjasto 

(Microsoft.Office.Project.Server.Library), jotta kyseisen nimialueen luokat 

ja metodit ovat käytettävissä. 

• Lisättiin Visual Studio .NET –ympäristöstä tyhjä pohja verkkosovelluksia 

varten. Pohja sisältää sovelluksen, projektin ja perustiedostot joita 

verkkosovellus tarvitsee. Tämän lisätty projektin nimi on 

Tecwill.WorkReportingTool.WebUI (myöhemmin WebUI-projekti) ja se 

käsittää ohjelman tarjoaman verkkokäyttöliittymän. 

• Lisättiin Tecwill.WorkReportingTool.Utility-niminen (myöhemmin 

Utility-projekti) projekti jossa on ohjelman toiminnallisuus. 

• Tämän jälkeen lisättiin verkkoviitteiksi (Web Reference) tarvittavien 

verkkopalveluiden osoitteet. Viitteen lisäämisen jälkeen verkkosovellusta 

kehitettäessä on käytettävissä verkkopalvelun toiminnallisuudet. Kun 

käännetty sovellus käynnistetään tarkistaa se verkkopalvelun WSDL-

kuvauksen varmistaakseen sen toiminnallisuuden. Verkkopalvelu ja 

verkkosovellus keskustelevat SOAP-pyynnöin ja –vastauksin. 

• Lisättiin Utility-projektiin LoginUtils-niminen luokka jolla hoidetaan 

projektipalvelimelle kuhunkin verkkopalveluun kirjautuminen ja luodaan 

niistä instanssit joita muut ohjelman osat sitten voivat käyttää. 

 

Edellä mainittujen asetuksien, viittauksien, projektien lisäämisen sekä 

palvelimelle kirjautumista varten toteutetun luokan jälkeen ohjelma sisältää tyhjän 

aloitussivun ja on valmis käännettäväksi. Visual Studio lataa verkkosovelluksen 

käynnistettäessä sattumanvaraiseen porttiin ja ohjelman tyhjä aloitussivu latautuu. 
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5.2.2 Ohjelman toiminnallisuuden kehittäminen 

 

Kuten kappaleessa 5.2.1 Ohjelman kehittämisen aloitus esitettiin ohjelma 

sisälsi tässä vaiheessa kaksi projektia sekä projektipalvelimelle kirjautumisen ja 

oli valmis muun toiminnallisuuden kehittämiselle. Tarkoituksena oli toteuttaa 

verkkokäyttöliittymä erillään omana projektina itse toiminnallisuudesta ja kutsua 

toiminnallisuuden sisältävästä projektista sen sisältämiä projektipalvelimen 

ohjelmointirajapintaa käyttäviä funktioita. 

 

Utility-projekti (Tecwill.WorkReportingTool.Utility) sisältää ohjelman 

toiminnallisuuden. Luokat tässä projektissa on jaoteltu verkkopalveluiden mukaan 

joita ne käyttävät. Kun projektipalvelimelta halutaan jotakin tietoa, käytetään 

asiaankuuluvan luokan funktioita, jotka sisältävät muun muassa metodit tietojen 

hakemiseen projektipalvelimen ohjelmointirajapinnan tarjoamilta 

verkkopalveluilta. Seuraavassa on listattuna Utility-projektin sisältämät luokat ja 

niiden käyttötarkoitukset lyhyesti: 

 

• References-viittaukset 

o Esimerkkinä ”Microsoft.Office.Project.Server.Library”-nimialueen 

viittaus jolla päästään käsiksi projektipalvelimen 

ohjelmointirajapinnan luokkakirjastoon. 

• Web References –viittaukset  

o  Viitteet Project Server Interface tarjoamiin verkkopalveluihin. 

• AdminUtils.cs 

o Käytetään muun muassa haluttujen aikajaksojen identifioimiseen. 

Projektipalvelimella on käytössä yhden viikon mittaiset aikajaksot. 

Aikajakson pituus on valittu yhtenevästi taloushallinnon 

järjestelmään kirjattavien työtuntien aikajaksojen kanssa. 

Työntekijät raportoivat tekemänsä työtunnit kustannuspaikoittain 

viikon aikajaksoissa projektipalvelimen verkkokäyttöliittymän 

kautta. 
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• CustomFields.cs 

o Kustannuspaikkakoodien yksilöinti (KP1, KP2). 

• LoginUtils.cs 

o Hoitaa kirjautumisen kaikkiin projektipalvelimen verkkopalveluun 

joita ohjelma tarvitsee, sekä luo niistä instanssit joita muut 

ohjelman osat voivat käyttää. 

• Projects.cs  

o Tällä hoidetaan muun muassa projektien ja tehtävien yksilöinti 

joille työtekijät ovat kirjanneet työtunteja, kustannuspaikkakoodeja 

ja muita tietoja. 

• Resources.cs 

o Kunkin resurssin (työntekijän) yksilöinti, käyttäjälistat ja muita 

resursseihin liittyviä tietoja. 

• TimeSheets.cs 

o Hakee muun muassa halutun käyttäjän tietyn viikon tuntilistan. 

Näiltä tuntilistoilta saadaan Econet Pro –

taloushallinnonjärjestelmään kunkin työntekijän työtunnit 

jaoteltuina työkohteen (KP1 ja KP2, ks. kappale 4.1

 Projektinhallinta yrityksessä) mukaan ja näin saadaan 

työtunnit kirjattua siten, että kulut jakautuvat oikeille 

kustannuspaikoille. 

• app.config 

o Verkkopalveluiden osoitteet Projektipalvelimella 

 

WebUI-projekti (Tecwill.WorkReportingTool.WebUI) sisältää ohjelman 

verkkokäyttöliittymän joka hoitaa ohjelman sisältämien sivujen esittämisen 

käyttäjälle. WebUI-projekti sisältää funktiokutsuja varsinaisen toiminnallisuuden 

sisältävään Utility-projektiin ja ei näin ollen ole suorassa yhteydessä 

projektipalvelimeen. Seuraavassa on listattuna WebUI-projektin sisältämät sivut, 

asetustiedostot ja niiden käyttötarkoituksen lyhyesti: 
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• Index.aspx 

o Tämä sivu ladataan ensimmäisenä kun ohjelman 

verkkokäyttöliittymää käytetään. Sisäänkirjautuminen 

projektipalvelimelle hoidetaan käyttäen Windows-

sisäänkirjautumista (Windows Login), eli sisäänkirjauduttaessa 

käytetään automaattisesti käyttäjän omaa käyttäjätunnusta. 

• Main.aspx 

o Ohjelman pääsivu josta navigoidaan eri toiminnallisuuksia 

sisältäville sivuille. 

• Timesheet.aspx 

o  Haluttujen työntekijöiden tiettyinä aikajaksoina kirjaamien 

työtuntien haku ja siirto Econet Pro –taloushallinnon järjestelmään.  

• Web.config 

o Erinäiset asetukset kuten projektipalvelimen osoite, 

verkkopalveluiden osoitteet ja niin edelleen. Tätä tiedostoa 

käyttäen saadaan kasattua yhteen paikkaan ohjelman asetukset 

jolloin voidaan helposti asettaa esimerkiksi tietoja jotka muuttuvat 

käyttöönottoympäristöstä riippuen kuten edellä mainittu 

verkkopalvelimen osoite.  

  

Project Server Interface –metodit käyttävät XML-verkkopalveluiden DataSet-

luokkia tiedonsiirtämiseen. Project Server Interface –metodit ovat rajapinta 

projektipalvelimen liiketoiminnan objekteihin, joilla puolestaan manipuloidaan 

tiedonsiirtokerroksen (DAL) kautta tietoa projektipalvelimen tietokannoissa. 

Esimerkiksi ReadProject-metodi ottaa parametrina vastaan projektin 

yksiselitteisen tunnisteen (UID) ja palauttaa ProjectDataSet-objektin. DataSet:stä 

voidaan katsoa esimerkiksi kyseisen projektin kaikkien tehtävien tiedot. 

 

Kuva 27 esittää kuinka projektipalvelimelta haetaan projekteista tietokokoelma 

(DataSet). Kokoelmasta voidaan tietyltä projektilta katsoa esimerkiksi sen 
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yksiselitteinen tunniste (UID) tai projektin aloitusajankohta. ProjectDataSet 

sisältää kokoelman tauluja (DataTable) ja jokaisella taululla on rivi –objekti 

(DataRow) joka sisältää projektin tietoja joita voidaan hakea käyttäen rivi-

objektin metodeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ProjectDataSet 
 
 
 
 
 
 
 
… 

ProjectDataTable 

AssignmentDataTable 

TaskDataTable ProjectRow 

ProjectData
Table 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Project[0] 

Project[2] 

Project[1] PROJ_UID 
PROJ_NAME 
… 
 

Kuva 27. DataSet esimerkki 
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6 TULOKSET 

 

Tavoitteena tälle työlle oli saada yhdistettyä tehtävien seurannan ja 

tuntiraportointi yhtenäiseksi sekä minimoida käsin suoritettavat vaiheet. 

Tehtäville syötettyjen työtuntien siirron lisäksi tuli mahdollistaa 

kustannuspaikoittain tapahtuva kulujen kohdentaminen. Tuntien kirjaaminen 

Excel-lomakkeiden sijasta projektinhallintajärjestelmään lisää joustavuutta 

mahdollistamalla osaamisperusteisen resursoinnin ja projektiryhmille enemmän 

mahdollisuuksia jakaa tehtäviä ryhmän sisällä.  

 

Työssä toteutettu integraatio yrityksen projektinhallintajärjestelmän ja 

taloudenhallinnan järjestelmän välillä poistaa Excel-lomakkeilta käsin suoritetun 

tuntitietojen siirron Econet Pro –taloushallinnon järjestelmään. 

Projektinhallintajärjestelmän integraatio tehtiin käyttäen sen 

ohjelmointirajapinnan tarjoamia verkkopalveluita ja kyseessä oli 

palveluorientoitunut integraation lähestymistapa. Econet Pro –taloushallinnon 

järjestelmän kohdalla jouduttiin käyttämään tiedonsiirtoon alkeellista 

siirtotiedostoa ja kyseessä oli informaatio-orientoitunut lähestymistapa. 

 

Tuloksena oli ohjelma jonka käyttö ei kokonaan poista käsin tehtäviä vaiheita, 

mutta palkanlaskennan ollessa kyseessä ei toistettavia siirtoja ole paljoa, sillä 

kerralla voidaan siirtää kaikkien työntekijöiden kuukausittaiset työtunnit. 

 

Käsin aloitettavan siirtotoimenpiteen voi nähdä ohjelman automaation 

puutteellisuutena ja ongelmana, sillä ideaalitapauksessa taloushallinnon 

järjestelmän integraatiossa olisi voitu suunnitella esimerkiksi verkkopalvelu jota 

käyttämällä taloushallinnon järjestelmästä olisi haettu tietoja sekä kirjoitettu 

tietoja suoraan tietokantaan. Tämä ratkaisu helpottaisi mikäli 

projektinhallintajärjestelmä vaihtuisi tulevaisuudessa. Verkkopalvelua olisi voitu 

hyödyntää myös muissa toteutuksissa laajentamalla sen tarjoamia toimintoja. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Sovellusintegraatio on sekä nykypäivää, että tulevaisuutta. Ilman 

sovellusintegraatiota yritysten on hankala tulla toimeen yhä enemmän 

digitalisoituvassa liiketoiminnassa. Universaalia lähestymistapaa 

sovellusintegraatiolle on lähes mahdotonta löytää. Lähestymistapoja on monia ja 

niitä yhdistelemällä saadaan mitä todennäköisimmin parhaita tuloksia. 

 

Tämä diplomityö käsittelee integraation lähestymistapoja yleisellä tasolla. Tuntui 

vaikealta pitäytyä tarpeeksi yleisellä tasolla eikä lähteä syventymään esimerkiksi 

yhteen lähestymistapaan. Jo ennalta oli tiedossa, että työtä olisi kannattanut tehdä 

jatkuvasti, eikä pieninä paloina pitkällä aikavälillä. Myös työssä toteutettua 

ohjelmaa ja sen myötä kohdejärjestelmien integraatiota olisi tullut tehdä 

kokopäiväisesti. Pitkällä aikavälillä ongelmana on jo opittujen asioiden 

unohtaminen ja kertaamisen tarve.  

 

Jatkotoimenpiteinä ohjelmalle voisi lisätä esimerkiksi raportointimahdollisuuksia 

henkilöiden kirjaamista tunneista, kuten tehtäville käytetyistä tunneista 

resursseittain ja projekteittain, resurssien ylityö- ja kuormitusraportteja. 

Ohjelmalle voisi kehittää myös hakutoimintoja tietyin kriteerein henkilöresurssien 

kirjaamille työtunneille ja tehtävien kustannuspaikoille, ilmoitusten lähettäminen 

työntekijöille joilla on tuntilomakkeita täyttämättä, työntekijöiden 

tuntilomakkeiden tilan näyttäminen tuntisiirto-ohjelman käyttäjälle, asetuksien ja 

hakujen tallentaminen. 
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LIITE1. Econet siirtotiedosto 
 
 
PurchaseOrderLinesIE taulu 
Field Name Data Type Description 
PurchaseOrderDetail ID AutoNumber Purchase order detail counter 
PurchaseOrder Id Number Purchase order counter 
PurchaseOrder Number Number Purchase order number 
StockID Text Stock counter 
ItemId Nuber Product counter 
Product Id Text Product code 
Product Name Text Nimike 
ReqTermDate Date/Time The required date of delivery 
Quantity Currency Määrä 
Cost Currency Hinta 
Unit Type Text Unit Type 
Unit Text Yksikkö 
Summa Currency  
Total Currency Yhteensä ilman ALV 
VAT Value Currency ALV 
VAT Code Text ALV :n tyyppi 
Discount Value Currency Discount value 
AccountP Text Account Item 
Account TAX Text Account TAX 
AccountDis Text Account Discount 
CA1 Text Cost Account1 
CA2 Text Cost Account2 
Comments Memo  
K Currency Multiplied 
InternalCost Currency  
BrusselsCode Text Extra product code which is used for 

trade transaction control between 
EU-countries 

ExtraField1 Text This three fields are user input on 
product info forms 

ExtraField2 Text  
ExtraField3 Text  
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LIITE1 JATKOA 
 
 

PurchaseOrdersIE taulu 
Field Name Data Type Description 
PurchaseOrder_Id AutoNumber PurchaseOrder Counter 
PurchaseOrder_Number Number Number of purchase order 
VendorCategory Text Vendor class (if not empty then 

vendor information is updated 
during import) 

Vendor_ID Number Vendor ID 
Ship_Name Text Vendor name 
SortName Text Hakunimi 
Ship_Address_1 Text Vendor address 
Ship_Address_2 Text Vendor Post address 
Ship_Post_Code Text Vendor post code 
VendorContact Text Contact person 
EmailAddress Text Email Address of vendor 
StockID Text Stock ID, where products are taking 

for this order 
Order Date Date/Time Order Date 
ReqTermDate Date/Time The required date of delivery 
Invoice Type Number Laskun tyyppi (veloitus/hyvitys)          

(invoice=1, credit note=2) 
Status Number Order state     ( 1=offer, 1024=on 

hold,  2=suggestion, 4=confirmed, 
8=partially delivered, 16=delivered, 
64=invoiced ) 

Currency Text Valuutta 
Rate Number Valuuttakurssi 
Subtotal Currency Laskun summa ilman ALV:tä 
Total Currency Laskun yhteissumma sisältäen 

ALV:n 
VATT Currency Total Amount for apply 
RoundTotal Number Rounding for Invoice Total 
RoundSum Currency Amount of Rounding 
RoundRule Text Rule of Rounding 
Code of Payment Text Code of the payment term 
Terms of Payment Text Text of the payment term 
Days Number Days of Payment 
Percent Currency Percent Discount 
DaysPercent Number Days during which discount may be 

applied 
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LIITE1 JATKOA 
 
 
Ship Terms Text Ship Terms 
Freight Currency Freight 
VATFreight Currency VAT for Freight 
VATFreightProc Currency VAT for Freight procent 
AccountF Text TAX Account for Freight 
AccountS Text Account of Ship terms 
Account Number Text Tiliöintikoodi 
CA1 Text Cost Account 1 
CA2 Text Cost Account 2 
Comments_2 Memo Remark1 
Comments_3 Memo Remark2 
Comments_4 Memo Remark3 
ProjectCode Text Project code 
POProjectCode Text New project code introduced for PO 
Printout Text Printout format 
ExtraPrintout Text Extra printout format 
ReservT1 Text  
ReservT2 Text  
ReservN1 Currency  
ReservN2 Currency  
Shipping Text Method of Shipping 
StatusImport Number 0 or 1 
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LIITE1 JATKOA 
 
 

ExtraIE taulu 
Field Name Data Type Description 
ExtraId AutoNumber Counter 
DocId Number Purchase order counter 
Text1 Text Extra field 1 
Text2 Text Extra field 2 
Text3 Text Extra field 3 
Text4 Text Extra field 4 
Text5 Text Extra field 5 
Text6 Memo Extra field 6 
Text7 Text Extra field 7 
Text8 Text Extra field 8 
Text9 Text Extra field 9 
Text10 Text Extra field 10 
Text11 Text Extra field 11 
Text12 Memo Extra field 12 

 
 
 


