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Palvelukeskeistä arkkitehtuuria (SOA) sovelletaan nykyään varsinkin suurten 

yritysten tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Siinä toiminnot 

suunnitellaan palveluina, mikä lisää erityisesti palveluiden uudelleen-

käytettävyyttä ja mahdollisuutta hyödyntää jo tehtyjä järjestelmäinvestointeja. 

 

Tuotteen elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan (PLM) pyrkimyksenä on saada 

elinkaarelle hajaantunut tieto käyttöön oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä 

parantaa tuotetiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Tämä on yksi tärkeimmistä 

tekijöistä tavoiteltaessa kilpailuetuja verkottuneessa liiketoiminnassa. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka tuotteen elinkaarenaikainen 

tiedonhallinta voidaan toteuttaa palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla sekä, 

mitä haasteita ja hyötyjä tästä seuraa organisaatiolle. Tutkimus tehtiin 

kirjallisuustutkimuksena. 

 

Työ tarjoaa tietoa PLM:n ja SOA:n integroinnista sekä integroinnin haasteista ja 

hyödyistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat palvelukeskeisen PLM:n tuovan 

oikein suunniteltuna ja toteutettuna merkittäviä hyötyjä verkostoituneessa 

ympäristössä toimiville yrityksille. Lisäksi työ antaa käsityksen siitä, kuinka 

laaja projekti palvelukeskeisen PLM:n implementointi on. 
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Service Oriented Architecture (SOA) is used today to design and implement 

information systems especially in large organizations. In SOA the functions are 

designed as services which increase reuseability of services and possibility to 

utilize existing system investments. 

 

The intention of Product Lifecycle Management (PLM) is to get scattered 

information to use in the right place at the right time and to improve product data 

updating and reliability. This is one of the most important tasks to get handle 

trying to reach a competition advantage in networked business environment. 

 

The objective of this thesis was to define how Product Lifecycle Management 

could be implemented with Service Oriented Architecture and which are the 

challenges and benefits it cause the organization. The research was conducted as a 

literature research. 

 

This study offers knowledge about PLM and SOA integration and the challenges 

and benefits of integration. Results of the study shows that PLM brings significant 

benefits to networked companies when the implementation is properly designed. 

Moreover, the study gives guidelines for the scale of how extensive project 

implementing service-oriented product lifecycle management is. 
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1 JOHDANTO 

 

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta (Product Lifecycle Management, 

PLM) ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service Oriented Architecture, SOA) 

ovat tällä hetkellä keskeisiä teemoja yrityksen infrastruktuurin, kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden kehittämisessä. Tuotetieto on hajaantunut tuotteen elinkaaren eri 

vaiheisiin ja eri puolille tuotteen arvoketjua. Tämä tieto tulisi pystyä keräämään 

yhteen niin, että ajantasainen ja oikea tieto olisi aina saatavilla siellä, missä sitä 

milloinkin tarvitaan. Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa on kyse siitä, että 

yrityksen tietojärjestelmien toiminnot ja prosessit suunnitellaan palveluina, jotka 

ovat itsenäisiä, avoimia ja joustavia. SOA on viime vuosina ollut laajan ”hypen” 

kohteena ja lisännyt suosiotaan yrityksen IT -infrastruktuurin kehittämisessä. 

Tällä hetkellä SOA alkaa enenevissä määrin edustaa valtavirtaa. 

 

Tässä diplomityössä selvitetään keinoja toteuttaa tuotteen elinkaarenaikainen 

tiedonhallinta palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla. Työssä kerrotaan, mitä 

SOA ja PLM ovat, tarkastellaan niiden mukanaan tuomia haasteita ja pyritään 

löytämään keinoja näiden haasteiden tehokkaaseen ratkaisemiseen. Aihetta 

lähestytään myös muutaman case-tapauksen kautta. 

 

Diplomityö on tehty Sinfonet -projektin yhteydessä, joka on osa Tekesin 

Digitaalinen tuoteprosessi -ohjelmaa. Projektissa ovat Tekesin lisäksi mukana 

Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot sekä muutamia suomalaisia 

teknologiateollisuuden yrityksiä. 

 

1.1 Tutkimuksen taustat 

 

Tietotekniikan kehitys seuraa yleismaailmallista kehitystä ja muutokset 

yritysympäristöissä pakottavat yritykset miettimään uusia ratkaisuja, joilla 

parantaa omaa kilpailukykyään. Erityisesti markkinoiden globalisoituminen ja 



  2 
                                                                                                      

yritysten verkostoituminen ovat viimeaikoina asettaneet uusia haasteita 

organisaatioiden tehokkaalle toiminnalle. Ohjelmistojen kehityksessä muutokset 

ovat yleensä pieniä kehitysaskelia ja usein puhutaankin hitaasta evoluutiosta 

ennemmin kuin suuresta kertamuutoksesta. 

 

Yrityskauppojen ja fuusioiden seurauksena liiketoiminnassa voi tapahtua hyvinkin 

suuria muutoksia lyhyessä ajassa. Yritysten tärkein kilpailutekijä on usein 

joustavuus ja kyky mukautua, sekä mukauttaa prosesseja uusiin olosuhteisiin. 

Yrityskaupoista, fuusioista, kumppanuuksien lisääntymisestä ja muun kuin oman 

ydinosaamisen ulkoistamisesta seuraa yrityksissä tilanteita, joissa useita erilaisia 

tietojärjestelmiä on yhdistettävä keskenään. Monesti nämä järjestelmät sisältävät 

päällekkäisiä toimintoja, jolloin niiden rinnakkainen käyttö on hankalaa. 

Järjestelmien arkkitehtuuri voi myös olla hyvinkin erilainen mutta tästä 

huolimatta niitä tulisi pystyä integroimaan. 

 

Edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi on esitetty palvelukeskeistä 

arkkitehtuuria. SOA:n kenties tärkein kyky on palveluiden uudelleenkäytettävyys. 

Se pystyy myös yhdistämään jo olemassa olevia tietojärjestelmiä uuteen 

arkkitehtuuriin. Tähän ns. ”perinnejärjestelmien” hyödynnettävyyteen tähdätään 

mm. SOA:n löyhän kytkennän periaatteeseen nojautuvilla palveluilla. 

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla myös saadaan yhdistettyä eri 

tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja siten, että ne palvelevat yhtä aikaa samoja 

liiketoimintamalleja. (Erl 2005)  

  

Tuotteen elinkaarenaikaisessa tiedonhallinnassa erityisesti tuotetiedon 

luotettavuus ja ajantasaisuus ovat avaintekijöitä sekä tärkeitä kilpailukykytekijöitä 

teollisessa liiketoiminnassa. PLM -ratkaisut ja niiden ylläpitäminen muuttuvat 

monimutkaisemmiksi sitä mukaa, kun ne laajenevat kattamaan entistä suuremman 

osan tuotteen elinkaaresta. Perinteisesti tietoa on kerätty varsinkin 

tuotekehitysvaiheessa. Tällä hetkellä suuntaus on siihen, että tietoa tulisi pystyä 

keräämään ja tallentamaan koko elinkaaren ajalta, ideoinnista ja tuotekehityksestä 

aina tuotteen hävittämiseen saakka. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda ns. ”parhaat käytännöt” -selvitys 

palvelukeskeisen arkkitehtuurin käytöstä PLM -järjestelmän toteutuksessa. Tämän 

selvityksen perusteella pystytään paremmin arvioimaan PLM -projektissa 

saavutettavia hyötyjä ja projektin läpivientiin tarvittavia investointeja. 

 

Ensisijaisena tutkimuskysymyksenä työssä on:  

• Kuinka SOA -lähestymistapa auttaa PLM -ratkaisujen kehittämisessä?  

Tähän kysymykseen haetaan vastausta seuraavien tarkentavien kysymyksien 

avulla:  

• Mikä on SOA?  

• Mistä PLM koostuu?  

• Mitä malleja SOA:n ja liiketoimintaprosessien yhdistämiseen on olemassa 

ja miten mallit soveltuvat SOA:n ja PLM:n yhdistämiseen?  

• Mitä haasteita SOA:n ja PLM:n yhdistäminen aiheuttaa ja kuinka 

ongelmat ovat ratkaistavissa? 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus ja rakenne 

 

Ohjelmistojen integroinnin tarve on siis selkeästi kasvamassa. Asiaa voidaan 

tarkastella sekä ohjelmistoteknisestä näkökulmasta että liiketoiminnan 

näkökulmasta. Tässä työssä näkökulma painottuu enemmän liiketoiminnan 

näkökulmaan. Liiketoiminnan asettamat vaatimukset ovat tyypillisesti korkean 

tason vaatimuksia, jotka tavalla tai toisella tarkennetaan tai joista johdetaan 

teknisiä vaatimuksia. 

 

Työ on tyypiltään kirjallisuustutkimus. Tutkimuksessa tullaan hyödyntämään 

SOA- ja PLM -tutkijoiden tekemiä tutkimuksia sekä aiheesta kirjoitettuja 

artikkeleita ja pyritään löytämään hyviä käytäntöjä näiden kahden yhdistämiseksi. 

Aluksi työssä käydään läpi tuotteen elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan teoriaa, 
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PLM:n kehittämiseen johtaneita syitä, sekä mistä PLM -järjestelmä koostuu. 

Luvussa 3 esitellään palvelukeskeinen arkkitehtuuri. Luku 4 kertoo 

liiketoimintaprosessien hallinnasta ja sen hyödyistä. Erityisesti keskitytään 

liiketoimintaprosessien hallinnan eroavaisuuksiin perinteisessä ja SOA -

ympäristössä. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi liiketoimintaprosessien hallinnan 

ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin yhdistämismalleja ja arvioidaan niiden 

soveltuvuutta SOA:n ja PLM:n integrointiin. Luku 5 koostuu SOA:n ja PLM:n 

integraation tutkimisesta ja sen vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan. Luvussa 6 

esitellään työn tulokset ja johtopäätökset. 
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2 TUOTTEEN ELINKAARENAIKAINEN 

TIEDONHALLINTA - PLM 

 

Yrityksen tuottavuutta kehitettäessä riitti edelliselle vuosikymmenelle asti 

yrityksen sisäisen toiminnan virtaviivaistaminen. Ulkoisen integraation tarpeet yli 

yritysrajojen ovat kasvaneet arvoketjujen tuottavuutta kehitettäessä. Nykypäivänä 

yrityksen täytyy varautua dynaamisiin markkinoihin ja hajautettuun 

liiketoimintaan. Hyvien tulosten aikaansaamiseksi liiketoimintaa tukevaa 

kehitystyötä pitää tehdä yhdessä useiden yritysverkostojen ja toimialojen kanssa. 

 

PLM tarkoittaa kaiken tuotteeseen liittyvän tiedon ja prosessien integroitua 

hallintaa tuoteideasta aina tuotteen hävittämiseen saakka. Tarkoituksena on päästä 

yli organisaatiorajoista ja virtaviivaistaa arvoketjua. Informaatio- ja 

kommunikaatioteknologioiden viimeaikainen kehitys on mahdollistanut PLM -

kehityksen, jota tarvitaan tukemaan teollisuuden jatkuvia pyrkimyksiä nopeampiin 

innovaatiosykleihin sekä alhaisempiin kustannuksiin. (Schuh et al. 2007, 210-211) 

 

Useimmat toimittajat ovat yhtä mieltä siitä, että PLM ei ole pelkkä itsenäinen 

tietokoneohjelma. Enemmänkin se tarkoittaa laajaa hallintamenetelmää, joka 

rakentuu monien ohjelmistokomponenttien integroinnista. PLM:ää tukeva IT -

ratkaisu koostuu integraatiosta toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource 

Planning, ERP), tuotetiedon hallinnan (Product Data Management, PDM) ja 

muiden samantyyppisten järjestelmien, kuten tietokoneavusteisen suunnittelun 

(Computer Aided Design, CAD) ja asiakkuudenhallinnan (Customer Relationhip 

Management, CRM) välillä. (Schuh et al. 2007, 211; Kurki & Pötry 2009) 

 

2.1 PLM historia 

 

PLM -ajattelun voidaan nähdä saaneen alkunsa tuotteen suunnittelutietojen 

hallinnasta CAD -järjestelmillä, tietokoneavusteisesta valmistuksesta CAM -
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järjestelmillä (Computer Aided Manufacturing) sekä näiden integroinnista 

(Computer Integrated Manufacturing, CIM). Myöhemmin on siirrytty PDM -

järjestelmiin ja viimeisimpänä PLM -järjestelmiin. (Zheng et al. 2008) 

 

2.1.1 Tuotetiedon hallinta – PDM 

 

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta kattaa myös tuotetiedon hallinnan. 

Tyypillisesti PDM -kehitys on yrityksissä lähtenyt siitä, että tuotteisiin liittyvä 

data on ollut täysin hajallaan lukuisissa lähteissä, kuten Excel- ja Word-

tiedostoissa, Internet-sivuilla, hinnastoissa, dokumenteissa jne. Tietoa ei ole 

järjestelty organisoidusti eikä helposti haettavaksi, mikä on aiheuttanut monia 

ongelmia. (Brandao & Wynn 2008; Kurki & Pötry 2009) 

 

Sääksvuoren ja Immosen (2002) mukaan tuotetiedonhallinnan ydin on tuotteeseen 

ja sitä kautta yrityksen toimintaan liittyvän tiedon luominen, säilyttäminen ja 

tallentaminen siten, että tarvittava tieto löytyy helposti ja sitä on helppo jalostaa, 

jaella ja uudelleenkäyttää.  Lukuisat yritykset eivät ole tehneet varsinaista 

tuotteistusta ja siihen liittyvää tuotetiedon hallintaa. Tuotetieto kerätään 

käytännössä aiempien toimitusten tiedoista. Kun toimitussisällön määrittely 

aloitetaan edellisen, lähimpänä olevan toimituksen tietojen kopioinnilla ja 

muokataan halutuilta osin, menetetään monia etuja. Suurin menetetty etu on 

monistettavuus, minkä takia kaikissa elinkaaren vaiheissa joudutaan tekemään 

paljon yksilöllistä ja virhealtista työtä verrattuna prototyypin 

valmistuskustannuksiin. (Kurki & Pötry 2009) 

 

Yksi ja ainoa ajantasainen perustieto tuotteesta (master data) on puuttunut ja sama 

tieto on useassa paikassa. Tällaisen tiedon päivitettävyys ja ylläpito on erittäin 

työlästä ja virhealtista. Tuotteisiin liittyvä tieto rapautuu ajan kuluessa, koska 

kaikki yrityksessä eivät tiedä missä ajantasainen tieto on. Tämä johtaa helposti 

”korvaamattomien” työntekijöiden syntymiseen, koska koko henkilöstölle 
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tarkoitettu tietovarasto ei toteudu ja mahdollisesti vain yksi henkilö tietää missä 

oikea tieto on. (Kurki & Pötry 2009) 

 

Yleensä tiedonhallintaa varten yritykset hankkivat erilaisia järjestelmiä tarpeen 

mukaan miettimättä sitä, kuinka tuotetiedonhallinta kokonaisuudessaan 

kannattaisi hoitaa. Suositeltavassa PDM -kehityspolussa tulisi ensin toteuttaa 

nimikkeiden ja rakenteiden hallinta ylläpitoprosesseineen, mihin sisältyy myös 

dokumenttien hallinta. Seuraavaksi luodaan tuotemallit, jonka jälkeen toteutetaan 

modulointi. Modulointi on edellytys tehokkaalle uudelleenkäytölle. 

Monimutkaisemmissa tuoteperheissä vaaditaan myös konfigurointia (Sääksvuori 

& Immonen 2002; Kurki & Pötry 2009). PDM -tuotteissa on kehityksen myötä 

myös valmiita osakokonaisuuksia, jotka on kehitetty eri liiketoiminta-alueille, 

esimerkiksi suunnitteluprosessiin, tuoteportfolion hallintaan tai projektin 

läpivientiin. Nämä valmiit kokonaisuudet helpottavat ja nopeuttavat 

käyttöönottoprojekteja, koska tietomallia ja prosessia ei tarvitse lähteä 

rakentamaan tyhjästä. (JRockyCo) 

 

Erityisesti aloilla, joilla tuotteiden elinkaari on jopa vuosikymmeniä kestävä, on 

ollut selkeästi näkyvissä siirtyminen tuotetiedonhallinnasta (PDM) 

elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan (PLM) Näillä aloilla tuotteen käytön ja 

elinkaaren loppupään aikaiset palvelut, kuten huoltotoiminta ovat yleensä tärkeitä. 

Tällöin näkemys yrityksen liiketoiminnasta muuttuu elinkaariliiketoiminnaksi ja 

muutos vaikuttaa useilla eri alueilla yrityksen prosesseihin, johtamiseen, 

liiketoiminnan ansaintamalleihin, yhteistyöverkostoihin jne. (VTT 2006). 

Toisaalta tuotteiden ja komponenttien elinkaaret ovat lyhentyneet, jolloin uudet 

tuotteet täytyy saada markkinoille entistä nopeammin. Usein puhutaankin tuotteen 

koko elinkaaren kattavista palveluista (Life Time Service) ja siihen liittyvästä 

laajennetusta tuotteesta (Sääksvuori & Immonen 2008). Laajennettu tuote -käsite 

kattaa niin itse konkreettisen tuotteen, kuin myös siihen liittyvät aineettomat 

tekijät. Laajennus liittyy usein toiminnallisuuteen tai uuteen 

liiketoimintaprosessiin tuotteen ympärillä. (Cassina et al. 2009) 
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2.1.2 Elinkaariajattelun kehittämiseen johtaneet syyt 

 

Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöönoton 

yrityksissä, myös PLM:n kehittymisessä on kyse tällaisesta kehitysaskeleesta. 

PLM:n kehittämiseen johtaneet syyt voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. 

 

Ulkoisiin syihin yritys ei pysty itse juurikaan vaikuttamaan vaan ne voivat johtua 

esim. liiketoimintaympäristön muutoksista, asiakkaiden tai kilpailijoiden 

käyttäytymisestä sekä lainsäädännöstä. Yksi tärkeimmistä ajureista PLM -

järjestelmien kehittämisessä on globalisaatio, jonka seurauksena markkinoille on 

tullut paljon kilpailijoita mm. kehittyvistä maista. Yrityksen osastot voivat olla 

hajallaan eri puolilla maapalloa, monesti esim. tuotekehitystä hoidetaan 

useammassa eri paikassa, jolloin puhutaan virtuaalisista tuotekehitysprojekteista. 

Etuna tässä on mm. se, että tuotekehitystä voidaan teoriassa tehdä ympäri 

vuorokauden - ainakin se voi olla monen yrityksen tavoitteena. Kulttuurierot 

voivat kuitenkin vaikuttaa tuotekehitysryhmän toimintaan joko positiivisesti tai 

negatiivisesti. Toimintojen hajaantuessa eri puolille maailmaa on erittäin 

oleellista, että ajantasainen ja oikea tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. 

PLM -järjestelmä luo mahdollisuuden tälle. (Grieves 2006, 103–105; Georgiades 

et al. 2007; CIMData 2002) 

 

Tuotteiden monimutkaistuminen on myös aiheuttanut suuria paineita kehittää 

PLM -järjestelmiä. Esimerkiksi autoteollisuudessa tarjolla olevien mallien määrä 

on vähintään kaksinkertaistunut viime vuosikymmeninä. Tietotekniikka on tuonut 

mukanaan monimuotoisuutta tuotteisiin ja samalla tuotteiden sisältämän tiedon 

määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Lisäksi asiakkaat haluavat usein tuotteiden 

olevan juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityjä. Yritysten kasvaminen yhdistettynä 

tuotteiden määrän ja ominaisuuksien lisääntymiseen lisää tehokkaan 

tuotetiedonhallinnan tarvetta. (Grieves 2006, 99–101; Feldhusen et al. 2007; 

CIMData 2002) 
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Muita ulkoisia tekijöitä ovat mm. kiertoaikojen lyheneminen, koska markkinat 

haluavat uusia tuotteita yhä nopeammassa tahdissa. Aina tämä ei kuitenkaan 

tarkoita lyhyempää elinkaarta tuotteille, vaan tuotteiden on kestettävä pidempään, 

mikä tarkoittaa huollettavuuden parantumista sekä takuuaikojen pidentymistä 

(Grieves 2006, 101–102). Liiketoiminnassa entistä suurempi osa tuotoista tuleekin 

nykyisin huolto- ja ylläpitopalveluista. 

 

Sisäiset syyt ovat niitä, joihin yrityksen johto pystyy vaikuttamaan ja joita se 

kontrolloi. Tärkeimpiä sisäisiä syitä PLM:n kehittymiseen ovat tuottavuus, 

yhteistyö, innovaatiot ja laatu. Tuottavuuden parantaminen on jatkuvasti yrityksen 

toiminnassa esillä. Samalla liikevaihdolla pyritään saavuttamaan suuremmat 

voitot. Tuottavuuden parantamiseen pyritään poistamalla epätehokkuuksia 

prosesseista. Viime aikoina tuottavuuden parantamiseksi toimintoja on ulkoistettu 

ja viety halvemman työvoiman maihin. Toimintojen koordinoiminen on kuitenkin 

sitä hankalampaa, mitä enemmän ne ovat hajaantuneet yrityksen ulkopuolelle. 

Organisaatioiden toiminnan hajaantumiseen liittyy myös yhteistyön merkityksen 

lisääntyminen. PLM tarjoaa näihin ratkaisun, koska ajantasaista ja oikeaa tietoa 

päästään turvallisella tavalla hyödyntämään sieltä missä sitä milloinkin tarvitaan 

ja missä toiminta on edullisinta. (Grieves 2006, 110–112; Ncube 2007) 

 

Innovaatioiden merkitys yrityksen toiminnalle on kiistaton. Yleensä yrityksissä 

keskitytään tuoteinnovaatioihin, koska niistä saatavat edut ovat helpommin 

mitattavissa. Kuitenkin viime aikoina yritykset ovat keskittyneet enemmän myös 

prosessi-innovaatioihin (Grieves 2006, 112). Prosessi on ryhmä järjestelmällisiä 

toimintoja, jotka johtavat asiakkaan haluamaan tuotteeseen. Prosessiin kuuluu 

toimintoja useista organisaation osastoista ja se on puhtaasti asiakaslähtöinen 

(Schuh et al. 2007, 211). Kuten edellä mainittiin, nopeammat kiertoajat ovat 

pakottaneet yritykset tuomaan uusia tuotteita markkinoille entistä nopeammin. 

Laatu on kuitenkin tärkeä tekijä kilpailuedun saavuttamisessa, joten sitäkään ei 

tule unohtaa. PLM auttaa yrityksiä näiden tavoitteiden saavuttamisessa, koska sen 

avulla pystytään vähentämään tuotekehityksessä vaadittavaa työmäärää. Pyörää ei 

tarvitse keksiä uudestaan, vaan tiedot vanhoista innovaatioista löytyvät PLM -
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järjestelmästä. Laadunvarmistusta helpottaa PLM:n tarjoama mahdollisuus 

virtuaaliseen testaamiseen, jolloin säästytään reaalimaailmassa mahdollisesti 

aiheutuvista kustannuksista. (Grieves 2006, 112–114; Ncube 2007; Torres & 

Tomovic 2007) 

 

2.2 Elinkaaren vaiheet 

 

Tuotteen elinkaaren vaiheet on määritelty kirjallisuudessa monin eri tavoin 

riippuen lähteestä. Keskeistä määrittelyissä on se, että tuotteen elinkaari sisältää 

monia toisistaan selkeästi erottuvia vaiheita. Oleellista on myös hahmottaa, että 

jokaisella elinkaaren vaiheella on omanlaisensa informaatiotarpeet. Seuraavassa 

kuvassa (kuva 1) esitellään erilaisia määritelmiä tuotteen elinkaarelle. 

 

 

Kuva 1. Tuotteen elinkaaren vaiheet. (Kurki & Pötry 2009; Cassina 2009)  

 

Ylimpänä kuvassa on esitetty tuotteen elinkaaren kustannusten ja tuottojen 

kertyminen elinkaaren eri vaiheissa. Keskellä on kuusi vaihetta sisältävä malli 

tuotteen elinkaaresta, josta käy ilmi myös markkinoinnin ja myynnin suhteet 
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tuotteen elinkaareen. Alimpana kuvassa on määrittely, jossa elinkaaren nähdään 

koostuvan kolmesta eri osasta: (Cassina et al. 2009) 

1) elinkaaren alku (BoL, Beginning of Life): tuote on valmistajan 

omistuksessa 

2) elinkaaren keskivaihe (MoL, Middle of Life): tuote on asiakkaan 

omistuksessa 

3) elinkaaren loppu (EoL, End of Life): tuote on käytetty loppuun ja se täytyy 

hävittää 

 

Tuotteen elinkaarenaikaisessa tiedonhallinnassa on kyse tiedon keräämisestä 

kaikissa edellä mainituissa elinkaaren vaiheissa ja tämän tiedon tehokkaasta 

hallitsemisesta (Cassina et al. 2009). Starkin (2004) mukaan PLM kerää yhteen 

tuotteet, palvelut, rakenteet, toiminnot, prosessit, ihmiset, taidot, sovellukset, 

datan, informaation, tietämyksen, tekniikat, käytännöt ja standardit. Tällöin 

PLM:stä puhutaan ”elämäntapana”, ei ratkaisuna, joka voidaan ostaa suoraan 

toimittajalta. 

 

2.3 Prosessikeskeinen PLM viitekehys  

 

PLM -järjestelmän toteuttamiseen on olemassa monia vaihtoehtoja. Tässä työssä 

keskitytään tarkastelemaan Schuhin et al. (2007) esittelemää prosessikeskeistä 

PLM -viitekehystä. 

 

Liiketoimintaprosessien määrittely ja mallinnus ovat tehokkaita työkaluja 

prosessitietämyksen keräämiseksi ja jakamiseksi organisaatiossa. Tuotetieto 

tuotetaan liiketoimintaprosesseissa, jolloin yrityksen prosessien kuvaaminen luo 

ideaalisen perustan PLM -strategioille. Liiketoimintaprosessimalli on 

yksikäsitteinen ja kaavamainen esitys, joka on määritelty jollain 

mallinnusmenetelmällä.  Vertailumalleiksi kutsutaan yritysprosesseja, jotka on 

määritelty kokonaisvaltaisemmin ja joita voidaan käyttää perustana 

yksityiskohtaisten mallien kehittämisessä ja arvioinnissa. Joustavat ja 
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uudelleenkäytettävät referenssimallit PLM -prosesseista asettavat lähtökohdat 

seuraavassa kappaleessa esitetylle prosessikeskeiselle viitekehykselle. (Schuh et 

al. 2007, 211) 

 

 

Kuva 2. Prosessikeskeisen viitekehyksen elementit. (Schuh et al. 2007, 212) 

 

Viitekehys yhdistää seitsemän elementtiä: aineellinen määritelmä (PLM -

määritelmä), määritelmä peruskonseptille (PLM -runko), prosessien 

vertailumallit, lista toimittajariippumattomista vaatimuksista, yksityiskohtaiset 

ohjelmistoratkaisut (PLM -ohjelmiston tuki), tietovarasto ja määritelmä 

potentiaalisista hyödyistä. Kuvassa 2 näkyvät viitekehyksen elementit ja niiden 

suhteet. (Schuh et al. 2007, 212) 

 

PLM -määritelmä asettaa rajat joiden sisällä vertailumallit on määritelty. PLM -

perusta pohjautuu vakiintuneelle määritelmälle tuoterakenteesta, joka antaa 

tarvittavat lähtökohdat implementoinnille. Prosessien vertailumallit ovat 

viitekehyksen keskiössä ja integroituvat viitekehyksen muihin elementteihin. 

Vertailumallit eroavat toisistaan riippuen yrityksen ominaisuuksista (sektori, koko 
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yms.). Toimittajariippumaton ohjelmistokuvaus sisältää jäsennellyn luettelon, 

joka listaa ohjelmistovaatimukset prosessitoimintojen tukemiseksi. 

Yksityiskohtaiset ohjelmistoprofiilit ja valmiudet PLM:n tukemiseksi on 

määritelty suhteessa riippumattomaan toimintokuvaukseen. Tietovarasto sisältää 

tarpeelliset materiaalit tukemaan koulutusta. PLM hyödyt kuvaa potentiaaliset 

edut suhteessa jokaiseen vertailuprosessiin. (Schuh et al. 2007, 212) 

 

2.3.1 PLM määritelmä  

 

Seuraava kuva (kuva 3) sisältää 7 avainelementtiä, joista PLM -määritelmä 

Schuhin et al. (2007) mukaan koostuu. 

 

Kuva 3. PLM määritelmän elementit. (Schuh et al. 2007, 212) 

 

Ensimmäinen elementti on kuvassa ylimpänä oleva ideoiden, projektien ja 

tuoteportfolion integroitu hallinta. Se mahdollistaa tulevan tuoteportfolion 

suunnittelun projektin kapasiteetin mukaisesti ja uusien ideoiden virran. Uusien 

ideoiden toteutettavuusanalyysissa on otettava huomioon niiden kehittämisen 

vaatimat resurssit ja idean sopivuus tuoteportfolioon (Schuh et al. 2007). 
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Tuoteportfolion hallinta helpottaa tuotteen elinkaaren tehokasta hallintaa. 

Tuotteiden selkeän määrittelyn myötä tuotteet voidaan asemoida 

markkinatarpeiden mukaan ja välttää tuotteiden päällekkäisyyttä.  Myös 

tuoteinvestointien priorisointi helpottuu (Golovatchev & Budde, 2007). Toisaalta 

aukot tulevaisuuden tuotetarjoomassa aiheuttavat tarpeen virtaviivaistaa ideoiden 

luomista ja projektien käynnistämistä.  Integroimalla ideoiden arviointi, 

suorituskyvyn suunnittelu ja portfolion hallinta, kartoitetaan riippuvuussuhteet ja 

mahdollistetaan organisaation nopea reagointi markkinoiden muutoksiin. (Schuh 

et al. 2007, 212) 

 

Dynaaminen vaatimustenhallinta tukee tuotespesifikaatioiden selkeää määrittelyä. 

Tämän hallitseminen on noussut entistä tärkeämpään asemaan tuotekehityksen 

levittyä entistä laajemmalle arvoketjussa. Dynaaminen vaatimustenhallinta 

käsittää muuttuvien vaatimusten seurannan koko elinkaaren läpi ja muutosten 

vaikutusten määrittelyn. (Schuh et al. 2007, 212) 

 

Integroitu tuotesuunnittelu ja prosessimäärittely eli rinnakkaissuunnittelu on 

haaste, jota yritykset ovat yrittäneet ratkaista jo kauan. Monet yritykset 

muodostavat maantieteellisesti hajaantuneita kehitystiimejä tehostaakseen 

päätöksentekoa ja lyhentääkseen kehitykseen käytettyä aikaa. Yritykset myös 

lisäävät toimittajien osallistumista jo kehitysprojektin alkuvaiheessa. 

Elinkaarinäkökulmasta integroitu tuotesuunnittelu ja prosessimäärittely tarkoittaa 

myös kunnossapidon, huollon ja hävittämiseen liittyvien toimintojen tehokasta 

hallintaa (Martio 2007; Schuh et al. 2007, 212). Päästä-päähän konfiguraation 

hallinta tukee määriteltyjen tuotteen osien toiminnallisten ja fyysisten 

ominaisuuksien tunnistusta, hallintaa, arviointia ja tarkastusta. (Schuh et al. 2007, 

212) 

 

Elinkaaren kustannuksiin sisältyy kaikki kustannukset, joita syntyy tuotteen 

elinkaaren aikana. Tämä mahdollistaa yksittäisten kustannusten seurannan ja 

analysoinnin jokaisessa elinkaaren vaiheessa ja tukee loppukäyttäjän 

kokonaiskustannusten arviointia. Elinkaaren ympäristövaikutusten analysointiin 
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sisältyy energiatehokkuus ja materiaalien kierrätys kaikissa elinkaaren vaiheissa. 

(Schuh et al. 2007, 213) 

 

Huolto- ja ylläpitodatan hyväksikäyttö tuotekehityksessä on vielä melko suppeaa, 

koska tiedon kerääminen huolto- ja ylläpitovaiheesta on hankalaa. Viimeaikoina 

RFID -tekniikan, langattoman viestinnän ja etädiagnoosien kehittymisen myötä 

tiedon kerääminen on helpottunut ja lisääntynyt. (Schuh et al. 2007, 213)  

 

2.3.2 PLM runko 

 

Perusta PLM implementoinnille on vakiintunut tuoterakenne. Tuoterakenteella on 

merkittävä rooli PLM implementoinnissa, koska siinä määritellään moduulien ja 

komponenttien fyysiset suhteet, jotka muodostavat tuotteen. Sen lisäksi se integroi 

kaikki tuotteeseen liittyvät dokumentit ja informaation (CAD mallit, 

kustannusanalyysit, ylläpitomenetelmät, purkamissuunnitelmat yms.). 

Tuoterakenne siis yhdistää kaikki objektit, jotka sisältävät tuotteen 

elinkaarenaikaista tietoa. Objekti on tässä yhteydessä yleinen nimitys eri 

elementeille tuoterakenteessa, esim. tuotevaatimukset, toiminnot, yksittäiset 

komponentit, osat tai tuote itsessään. Tuoterakenteen rooli PLM:ssä on tällöin 

hallita kaikkia tuotteeseen liittyviä objekteja ja niiden rakenteellisia yhteyksiä 

mahdollistaen perustan implementoinnille. (Schuh et al. 2007, 213) 

 

2.3.3 Vertailumallit 

 

Toimialan vertailumallit sisältävät yleensä vahvistetut liiketoimintakäytännöt ja 

niitä voidaan käyttää lähtöpisteenä prosessi-innovaatioissa. Viimeisimmät 

tutkimukset kuin myös käytännön todisteet osoittavat, että yksilöllisiä 

vertailumalleja ei voida määritellä parhaina käytäntöinä kaikille yrityksille. 

Lisäksi jopa yksittäisellä toimialasektorilla tietylle yritykselle sopiva prosessi voi 

olla toisella yrityksellä erilainen riippuen kehitysprojektien ominaisuuksista, kuten 

innovaatiotasosta ja tuotejohdannaisten määrästä. Tästä johtuen, tässä esitelty 
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viitekehys sisältää vertailumalleja, jotka on räätälöity tyypillisimmistä 

yrityspiirteistä. Vaikka vertailumallit keskittyvät erityisesti koneteollisuuteen, 

voidaan malleja soveltaa myös muilla teollisuuden sektoreilla. (Schuh et al. 2007, 

213) 

 

Vertailumallien luomiseksi on määritelty kahdeksan tuotteen elinkaaren hallinnan 

avainprosessia. Aluksi on määritetty kunkin prosessin standardivertailumalli ja 

seuraavassa vaiheessa määritelty ominaisuudet, jotka vaikuttavat 

prosessikonfiguraatioon. Merkittävimmät ominaisuudet on valittu määrittämään 

erilaisia käytössä olevia toimintatapoja. Tämän jälkeen jokaiselle prosessille on 

määritelty 2 tai 3 ominaispiirrettä (Taulukko 1). (Schuh et al. 2007, 213) 

 

Prosessi Toimintatavat 

Ideoiden hallinta Paikallinen 

komponenttien ja 

järjestelmien tuottaja 

Keskikokoinen 

high-tech 

tuotteiden 

valmistaja 

Globaali valmistaja ja 

palveluiden tarjoaja 

Vaatimusten 

hallinta 

Asiakasohjautuva 

tuotesuunnittelu ja 

tuotanto 

(Engineering-to-

Order, ETO) 

Modulaaristen 

tuotteiden kehittäjä 

Sarjavalmistaja 

Tuotestrukturointi Inkrementaalinen 

tuoteohjelman 

kehittäjä 

Modulaaristen 

tuotteiden kehittäjä 

Tuoteohjelman kehittäjä 

Tuoteohjelman 

suunnittelu 

Tilausperusteinen 

suunnittelu (ETO) 

Valmistaja, jolla 

useita variantteja 

Dynaamisilla markkinoilla 

toimiva valmistaja, jolla 

useita variantteja 

Muutosten hallinta Komponenttien ja 

järjestelmien 

valmistaja 

Keskikokoinen 

valmistaja 

Globaali valmistaja 

Projektin hallinta Inkrementaalisia 

innovaatioita 

olemassa oleviin 

tuotteisiin 

Uusien tuotteiden 

kehitys 

Arkkitehtuuriset/radikaalit 

innovaatiot 
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Riskin hallinta Keskikokoinen 

valmistaja vakailla 

markkinoilla 

Keskikokoinen 

valmistaja 

dynaamisilla 

markkinoilla 

Projektiverkoston 

koordinoija 

Laadun seuranta Tilauksesta 

valmistaja 

Sarjavalmistaja 

Taulukko 1. Referenssimallit koneteollisuudessa. (Schuh et al. 2007, 213). 

 

2.3.4 Toimittajaneutraalit ohjelmistovaatimukset 

 

Olemassa olevat PLM -järjestelmät eroavat niiden toiminnallisuuden ja laajuuden 

suhteen, riippuen toimittajan markkinafokuksesta, ohjelmiston lähtötasosta ja sen 

viime vuosien kehityksestä. Erot eri järjestelmien välillä vaikeuttavat 

järjestelmien vertailua ja markkinoiden ymmärtämistä. (Schuh et al. 2007, 213) 

 

PLM -järjestelmien arvioinnin mahdollistamiseksi ja markkinoiden avoimuuden 

lisäämiseksi on kehitettävä toimittajaneutraali PLM -ohjelmiston vaatimusluettelo 

(kuva 4).  Tämä luettelo sisältää kaikki toiminnot, jotka ovat tarpeellisia PLM -

määrittelyn ja prosessien toteuttamiseksi suunnitelluissa puitteissa. Luettelo 

koostuu neljästä toimintoalueesta, jotka ovat: ydintiedon hallinta, tuotetiedon 

tuottaminen, prosessien hallinta ja järjestelmäintegraatio. Nämä neljä aluetta 

jakautuvat 13 toiminnalliseen ryhmään. (Schuh et al. 2007, 214) 

 

Ydintiedonhallinta -osio sisältää keskeisen tiedon, joka määrittää tuotteen. Sen 

vuoksi tämä osio sijoittuu luettelon keskiöön ja toimii tiedon jakajana muille 

toimintoalueille. (Schuh et al. 2007, 214) 
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Kuva 4. PLM ohjelmiston vaatimusluettelo. (Schuh et al. 2007, 214). 

 

Ydintiedonhallinta jakaantuu seuraaviin kolmeen ryhmään. 

• Tuotesuunnittelu: Sisältää toiminnot integroituun portfolion hallintaan, 

kuten myös uusien ideoiden keräämisen, arvioinnin ja valinnan sekä 

tuotevaatimusten hallinnan. 

• Tuoterakenne: Materiaalien perustietojen hallinta. Materiaalit ja muut 

objektit luokitellaan etukäteen tehtyjen luokitteluperusteiden mukaan 

paremman tiedon löydettävyyden ja uudelleenkäytettävyyden 

tavoittelemiseksi. Tuoterakennetta (Bill Of Material, BOM) voidaan 

hallita eri näkökulmista (kehitys, kokoonpano yms.). 

• Muutos- ja konfiguraatiohallinta: Sisältää muutosten ja konfiguraatioiden 

hallinnan koko tuotteen elinkaaren läpi. 
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Toiminnot, jotka liittyvät tuotetiedon tuottamiseen ja päivittämiseen on sijoitettu 

luettelossa tuotetiedon tuottaminen -alueelle. Tämä alue on edelleen jaettu viiteen 

ryhmään: 

• Tuotannonsuunnittelu: Mahdollistaa pääsyn resurssitietoihin (esim. koneet 

ja työkalut), ja tukee tiedon tuottamista prosessisuunnitelmista ja laitteiden 

layouteista. 

• Hankinta: Sisältää toimittajien datapankin ja luettelon standardiosista. 

Tarjouspyynnöt onnistuvat eSourcing toiminnon avulla. 

• Laadunhallinta: Sisältää laadunhallinnan sovellukset, esim. virheiden 

seurannan ja vaikutuksen toimintaan, suunnitelmien seurannan ja 

laadunhallinnan seuraamisen tulokset. 

• Huolto ja ylläpito: Huolto- ja ylläpitosuunnitelmat tuotetaan ja niitä 

hallitaan sekä huoltotoimenpiteiden vaikutukset kirjataan järjestelmään. 

• Ympäristön hallinta: Sisältää vaarallisten aineiden käsittelyn ja hallinnan 

sekä kierrätyksen. 

 

Prosessinhallinta-alue keskittyy PLM liiketoimintaprosesseihin esitetyssä 

viitekehyksessä. Toiminnot on jaettu neljään ryhmään. 

• Projektin hallinta: Sisältää yksittäisten prosessien suunnittelun ja 

toteutuksen sekä integroidun useiden hankkeiden suunnittelun tuen. 

• Dokumenttien hallinta: Dokumentteihin liitetään metadataa ja ne 

tallennetaan tietoholviin. Jokainen dokumentti voidaan linkittää yhteen tai 

useampaan objektiin järjestelmässä ja visualisoida. Lisäksi teknisten 

asiakirjojen julkaisu ja tietojen arkistointi ovat tuettuja. Kun 

dokumentteihin liitetään metadataa, on tuotteen määrittely selkeämpää ja 

voidaan välttyä monilta laadullisilta puutteilta tuotekehityksessä.  

• T&K -seuranta: Sisältää projektin seurannan, tuotekustannusten laskennan 

koko elinkaaren ajalta sekä suorituskyvyn mittarit. 

• Yhteistyö: ratkaisut kuten työnkulun hallinta, videokonferenssit, 

sovellusten jakaminen ja tietämyspankki mahdollistavat projektin jäsenten 

välisen yhteistyön. 
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Järjestelmäintegraatio -alue sisältää standardit ja rajapinnat, joita tarvitaan tiedon 

jakamiseen kaikkien PLM -ohjelmistoratkaisua täydentävien ratkaisujen välillä. 

Tehokas järjestelmäintegraatio on edellytys tehokkaalle PLM -arkkitehtuurille 

(Schuh et al. 2007). Abramovici ja Sieg esittivät jo vuonna 2002, että 

palvelukeskeinen arkkitehtuuri on sopivin integroitaessa yrityksen järjestelmiä 

ulkopuolisten kumppaneiden, esimerkiksi toimittajien järjestelmiin. (Abramovici 

& Sieg 2002) 

 

2.3.5 PLM -ohjelmistojen tuki 

 

Schuh et al. (2007) esittelevät artikkelissaan tutkimuksen, jossa 

toimittajariippumatonta luetteloa käytettiin markkinoilla olevien PLM -ratkaisujen 

selvittämiseen. Tutkimuksessa lähetettiin kysely 54 toimittajalle, joista 17 vastasi. 

Ohjelmistotoimittajilta kerätyt tiedot osoittavat, kuinka saatavilla olevat 

järjestelmät tukevat vaatimusluettelossa määriteltyjä PLM -toimintoja. Seuraava 

kuva (kuva 5) osoittaa keskimääräisen vaatimuksiin vastaamistason jokaisessa 

toimintoryhmässä. Toiminnot on jaettu kahteen ryhmään: perinteiset PDM 

toiminnot ja laajennetut PLM toiminnot. 

 

 

Kuva 5. Keskimääräinen järjestelmäprofiili. (Schuh et al. 2007, 215) 
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Ensimmäinen kategoria sisältää toiminnot, jotka ovat jo pitkään olleet 

käytettävissä tyypillisissä PDM järjestelmissä. Toinen kategoria sisältää 

toiminnot, jotka on äskettäin lisätty PLM tutkimukseen. Jälkimmäiseen kuuluvat 

toiminnot, jotka enimmäkseen keskittyvät tuotteen elinkaareen alkuun ja loppuun. 

Analyysi osoittaa, että vaatimuksiin vastaavuus on korkeampaa perinteisissä PDM 

-toiminnoissa, lukuun ottamatta projektin hallintaa. Tämä voidaan selittää sillä, 

että monessa tapauksessa käytetään esim. MS Projectia, joka on integroitu ERP:n 

projektinhallinta moduuliin. Laajennettujen PLM -toimintojen analyysi ja 

toimittajilta saadut tiedot osoittavat trendin parantaa tuotesuunnittelua sekä 

huoltoa ja ylläpitoa lähivuosina. (Schuh et al. 2007, 215) 

 

Hankinta ja tuotannonsuunnittelu ovat vain marginaalisesti tuettuja PLM:ssä, 

vaikka nämä toiminnot yleensä sisältyvät ERP:iin. Keskimääräinen toteuma 

laadunhallinnassa, ympäristön hallinnassa ja R&D seurannassa on alhainen. Tämä 

osoittaa sen, että useimmilla organisaatioilla on joku vastaavanlainen IT -ratkaisu 

näiden toimintojen tukemiseksi (Schuh et al. 2007, 215). Golovatchevin ja 

Budden (2007) suosituksen mukaan PLM implementoinnissa tulisi käyttää IT -

arkkitehtuuria, joka uudelleenkäyttää ja muokkaa jo olemassa olevia IT -

komponentteja niin pitkälle kuin mahdollista.  

 

2.3.6 PLM tietovarasto 

 

PLM tietovarasto tarjoaa tarvittavat materiaalit työntekijöiden kouluttamiseksi. 

Tieto on jaettu kolmeen ryhmään: käsitteet (tuotemodulaarisuus), menetelmät 

(vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA) ja työkalut (CAD). Käsitteet ovet laajamittaista 

ja yleistä tietoa, jonka avulla pyritään luomaan teoreettinen pohja ja antamaan 

taustatiedot, jotka tukevat PLM:ää. Menetelmät ovat toimenpiteitä, joiden avulla 

pyritään pääsemään haluttuun lopputulokseen. Työkaluihin liittyvä tieto on 

suhteessa laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuihin. Linkki referenssimallin ja 

tietovaraston välillä mahdollistaa koulutuksen keskittymisen jo tiedossa oleviin 

tietopuutteisiin PLM prosessien suorittamiseksi. (Schuh et al. 2007, 215) 
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2.3.7 PLM hyödyt 

 

PLM toimintojen päämääränä on tuottaa hyötyjä, kuten nopeuttaa markkinoille 

tuloa, lisätä tuotteen toimintoja ja mahdollisuutta räätälöintiin. Tavoiteltavat 

hyödyt ja parannukset johtavat muutoksiin yrityksen prosesseissa. Useissa PLM 

implementointiin liittyvissä tutkimuksissa onnistunutta T&K -toimintaa ja 

yrityksen menestystä on analysoitu tavoitteena löytää korrelaatioita suunnittelun 

(toiminta, toiminnot, prosessit) ja menestysindikaattoreiden (yksikköedut, 

yrityksen menestys, innovaatioiden tuottavuus) välillä. Taulukossa 2 esitetään 

prosessit ja niihin liittyvät edut, jotka on osoitettu empiirisissä case-tutkimuksissa. 

(Schuh et al. 2007, 215).  

 

Prosessi Hyödyt 

Ideoiden hallinta • Enemmän ja parempia tuotteita � korkeampi innovaatioiden 

tuottavuus 

• Jatkuva tuotteiden ja prosessien parannus kannustamalla 

työntekijöitä 

• Korkeampi asiakaskeskeisyys ja parempi asiakkaiden sitominen 

tuotekehitykseen integroimalla asiakkaat ideoiden hallintaan 

Vaatimusten hallinta • Vähentää iteraatioita parempien lähtötietojen vuoksi 

• Vähentää tarpeettomia tuotevariantteja systemaattisen 

arvioinnin myötä 

• Parempi ”kuri” � parempi ”first-pass-through” 

• Muutosten ja niiden vaikutuksen dokumentointi 

• Nopea tuotedokumentaatio hyödyntäen olemassa olevia 

dokumentteja 

Tuotestrukturointi • Nopeampi tilauksesta-valmistus -prosessi tehokkaalla 

komponenttien uudelleenkäytöllä 

• Pienempi ja paremmin fokusoitu tuoteohjelma 

• Korkeammat katteet paremman hinnoittelun myötä 

• Vältetään olemassa olevien prosessien uudelleensuunnittelu � 

vähentää kehitykseen tarvittavaa panostusta 

• Parempi tuoteohjelma ja vähemmän osia � Vähentää 

kompleksisuuden aiheuttamia kustannuksia 
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Tuoteohjelman suunnittelu • Parempi markkinakeskeisyys systemaattisella prosessien 

suunnittelulla sekä tuotteiden ja palveluiden ryhmittämisellä 

• Optimoidut tuotevariaatiot prosessisuunnittelun myötä 

• Pienemmät kehityskustannukset osien uudelleenkäytöllä 

• Identifioi mahdolliset synergiaedut tuotannossa ja ostossa 

Muutosten hallinta • Nopeuttaa muutosten käsittelyä paremman tiedon saatavuuden 

myötä 

• Nopeampi reagointi asiakkaan muutoksiin vakiintuneiden 

prosessien myötä 

Projektin hallinta • Nopeampi päätöksenteko prosesseissa 

• Työntekijöiden tuottavuus kehityksessä lisääntyy paremmalla 

resurssien allokoinnilla 

• Automatisointi vähentää projekti-informaation keräämiseen 

tarvittavaa panostusta 

Riskin hallinta • Prosessipoikkeamat havaitaan aiemmin paremman informaation 

saatavuuden myötä 

• Paremmat suunnittelutulokset paremman suunnittelun 

lähtötiedon myötä 

Laadun seuranta • Asiakastyytyväisyys paranee parempien tuotteiden ja 

palveluiden laadun myötä 

• Laatuongelmat havaitaan aiemmin 

Taulukko 2. PLM prosesseihin liittyvät hyödyt. (Schuh et al. 2007, 216). 

 

2.4 Laajennettu PLM 

 

Cassina et al. (2009) käyttävät termiä laajennettu PLM, jonka tarkoituksena on 

luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä PLM, laajennettu tuote 

sekä Avatar -konsepti. Avatar -konseptilla tarkoitetaan menetelmää, jossa 

tuotteesta on tehty virtuaalinen kuvaus, eräänlainen digitaalinen ”varjo”, joka 

sisältää kaiken informaation ja tietämyksen tuotteesta. Tuote-avatar sisältää 

fyysisen tuotteen ja käyttöliittymän informaatioon, tietämykseen ja tuotetietoihin. 
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Laajennetun PLM:n tarkoituksena on luoda tiiviimpi yhteistyö yritysten ja 

kaikissa elinkaaren vaiheissa mukana olevien asiakkaiden välille luomalla uusia 

teknisiä toimintoja ja palveluita, sekä parantaen tuotteen praktista (esim. 

käytettävyys, turvallisuus, ylläpito) ja emotionaalista (esim. äärimmäinen 

räätälöinti) puolta. (Cassina et al. 2009) 

 

Laajennetun PLM:n tavoitteena on parempi käyttäjäkokemus tuotteesta mm. 

tarjoamalla loppukäyttäjälle palveluita, jotka lisäävät tuotteen käytettävyyttä ja 

käyttökelpoisuutta. Nämä palvelut myös lisäävät tuotteen markkina-arvoa. 

Esimerkkejä käyttökohteista ovat mm. parempi räätälöinti, ennakoiva ylläpito, 

räätälöidyt käyttöohjeet ja UKK:t (usein kysytyt kysymykset), palvelun säätyvyys 

käyttäjän mukaan jne. (Cassina et al. 2009) 

 

Seuraavassa käydään läpi laajennetun tuotteen elinkaarenaikaisen tiedonhallinnan 

hyötyjä. Tuotteen elinkaaren alussa (BoL), johon kuuluvat suunnittelu, valmistus 

ja jakelu, asiakkaan on mahdollista määritellä ja uudelleensuunnitella tuote 

vastaamaan tarpeisiinsa ja toiveisiinsa muuttamalla kokoonpanoa niin monesti 

kuin haluaa. Tämä tapahtuu muokkaamalla alkuperäistä Avatar -mallia. Tässä 

vaiheessa tuotteesta ei ole olemassa fyysistä versiota vaan työskentely tapahtuu 

pelkästään virtuaalimallin parissa esim. Internet-sivujen kautta. Asiakas näkee 

omien valintojensa vaikutuksen tuotteeseen sekä hintaan. Avatar -malli kertoo 

myös parannusmahdollisuudet ja erityiset alennukset. Tämä mahdollistaa tuotteen 

räätälöinnin juuri asiakkaan tarpeisiin sopivaksi ja avaa ovet massaräätälöinnille. 

Edellisen lisäksi tiedon kerääminen asiakaskäyttäytymisestä konfiguraattorin 

avulla sekä tiedot jo myydyistä tuotteista auttavat suunnittelijoita ja insinöörejä 

suunnittelemaan ja valmistamaan haluttavampia tuotteita. (Cassina et al. 2009) 

 

Kun asiakas päättää tilata tuotteen, hänen on mahdollista seurata tuotteen 

valmistamista ja saada informaatiota mikäli prosessiin tai raaka-aineisiin tulee 

muutoksia. Näiden perusteella asiakas voi tehdä halutessaan muutoksia tuotteen 

yksityiskohtiin, esim. tuotteen väriin. Tuotteen hintaan on myös mahdollista 

vaikuttaa valitsemalla erilaisia raaka-aineita, muuttamalla toimitusaikaa tai 
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käyttämällä kierrätettyjä osia. Toimittaja voi puolestaan optimoida tuotteen 

valmistamiseen käytettäviä resursseja asiakkaan valintojen mukaan. Kun tuote on 

saavuttanut lopullisen muotonsa, on asiakkaalla vielä mahdollisuus muuttaa 

kuljetusta paikan ja ajan suhteen. (Cassina et al. 2009) 

 

Elinkaaren keskivaiheessa (MoL) tuotteen käytöstä kerätään tietoa sensorein ja 

tietoteknisten menetelmien avulla. Nämä mahdollistavat ”itsediagnoosin” esim. 

ennakoivan huollon, lisäksi tämä mahdollistaa käyttäjän tarpeiden ja tapojen 

ymmärtämisen. Tällöin pystytään auttamaan asiakasta tuotteen paremmassa 

käytössä ja vastaamaan helpommin asiakkaan kysymyksiin. Kaikki nämä johtavat 

parempaan tuotteen käyttökokemukseen. Tuotteen loppukäyttäjä, joka omistaa 

kaiken tämän datan, voi saada korvausta, jos antaa tuottajalle oikeuden käyttää 

näitä tietoja prosessien uudelleensuunnitteluun. Lisäksi käyttäjistä voidaan 

muodostaa virtuaalinen yhteisö, jossa käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan 

tuotteen käytöstä. Kerätyn tiedon perusteella käyttäjälle voidaan ehdottaa huoltoa, 

päivitystä tai tarjota käyttäjää kiinnostavaa uutta tietoa tuotteesta. Kerätty tieto 

helpottaa myös elinkaaren loppuvaihetta (EoL), koska komponenttien käyttöikää 

voidaan arvioida paremmin ja ehdottaa komponenteille uudelleenkäyttöä, 

uudelleensuunnittelua tai kierrätystä. (Cassina et al. 2009) 

 

Laajennetun PLM:n ja Avatar -mallin avulla päästään kohti asiakaskeskeistä 

tuotteen elinkaarenaikaista tiedonhallintaa, koska asiakkaan osallistuminen 

prosessiin on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin aikaisemmin. 

Asiakaskeskeinen PLM vaatii organisaatiolta uutta osaamista ja osaamisen 

johtamista. Organisaation on kyettävä määrittelemään, tunnistamaan ja 

mittaamaan kriittinen osaaminen. Lisäksi on tunnistettava ja pyrittävä välttämään 

osaamisen kehittämisen pullonkauloja. Organisaation on kehitettävä PLM -

järjestelmän maturiteettia tasapainoisesti myös osaamisen kehittämisen kanssa. 
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2.5 PLM implementointi 

 

Edellä esitettyä prosessikeskeistä viitekehystä voidaan käyttää mallina 

implementoitaessa PLM:ää teollisuudessa. PLM implementoinnissa yritykset 

voivat käyttää käsitteellistä viitekehystä linkittäessään yrityselementtejä 

kokonaisvaltaiseen PLM -ympäristöön ja vahvistaakseen omaa viitekehystään. 

Seuraavat 10 askelta ovat tärkeitä implementointiprosessissa: 

 

 Askel Toiminta 

1. Määritä PLM implementoinnin 

tavoite 

Tunnistetaan tärkeimmät asiat joihin 

keskitytään 

2. Analysoi nykyinen PLM-runko Nykyisen tuoterakenteen kyky tukea 

PLM:ää, tarvittaessa kehitetään 

3. Luokittele prosessit Implementoitavat prosessit valitaan 

PLM prosessilistasta, ottaen huomioon 

tavoitteet ja odotettavat hyödyt 

4. Määritä yrityksen maturiteetti 

(AS-IS) 

Kartoitetaan nykyiset prosessit 

5. Valitse sopiva referenssimalli Parhaiten omaa yritystä vastaavat 

menetelmät (Taulukko 1) 

6. Räätälöi referenssimalli Räätälöidyt menetelmät (Taulukko 2) 

kuvaavat TO-BE PLM skenaarion 

7. Yksilöi järjestelmävaatimukset Toimittajariippumattoman ohjelmisto-

vaatimusluettelon hyväksikäyttö 

8. Valitse ohjelmistoratkaisu Aikaisempien vaatimusten ja 

ohjelmistoprofiilien perusteella 

9. Määritä kehityssuunta Erot AS-IS ja TO-BE malleissa 

määräävät implementoitavan 

ohjelmiston kehityssuunnan 
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10. Kouluta työntekijät Tietovarasto yhdistettynä prosesseihin 

osoittaa tarvittavat pätevyydet ja 

tarjoaa koulutusmateriaalin ja -

viitekehyksen 

Taulukko 3. PLM -implementoinnin askeleet. (Schuh et al. 2007). 

 

Tämä kymmenen kohtaa sisältävä lähestymistapa on johdettu klassisesta 

prosessisuunnittelu lähestymistavasta, mutta se menee askeleen lähemmäksi 

PLM:ää . (Schuh et al. 2007, 216) 
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3 PALVELUKESKEINEN ARKKITEHTUURI 

 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) on noussut viime aikoina IT -markkinoiden 

kenties kuumimmaksi teemaksi. SOA ei ole taikasana, jonka avulla yrityksen 

liiketoimintaa tehostetaan ja IT -infrastruktuuri laitetaan kuntoon. SOA ei pysty 

ratkaisemaan sellaisia ongelmia, joita ei voitaisi ratkaista myös ilman SOA:a, 

mutta se tuo uusia mahdollisuuksia etsiä ratkaisuja ongelmiin. SOA on enemmän 

ajattelumalli, jonka avulla organisaation IT -arkkitehtuurista ja prosesseista 

saadaan helpommin hallittavia ja käytettäviä. (Mykkänen et al. 2007) 

 

SOA:n suurin hyöty organisaatiolle on sen kyky saada vanhat ja uudet järjestelmät 

integroitua keskenään. Vaikka ideana tämä integraatio on vanha, niin muutamien 

viime vuosien aikana on kehitetty tarpeeksi standardeja, joiden avulla se pystytään 

toteuttamaan. Tämän integraation myötä organisaatiolle voi syntyä suuria säästöjä 

ja sen vuoksi SOA on ollut kuuma keskustelunaihe. (Channabasavaiah et al. 2003) 

 

Kuva 6 esittää SOA:n tärkeimmät elementit, joista itse palvelua ja palveluväylää 

käsitellään tarkemmin omissa luvuissaan. 

 

 

Kuva 6. SOA:n elementit. (Krafzig et al. 2005). 
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3.1 Palvelukeskeisen arkkitehtuurin määritelmä 

 

SOA:lle on lähteestä riippuen useita eri määritelmiä. Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS) määritelmän mukaan 

SOA on paradigma, jonka avulla voidaan hallita usean toimijan omistuksessa 

olevia, erilaisten järjestelmien kesken hajautettuja liiketoimintaprosesseja. Lisäksi 

ko. määritelmän mukaan SOA mahdollistaa yhtenäisen tavan tarjota, löytää, olla 

vuorovaikutuksessa ja käyttää kyvykkyyksiä tuottamaan haluttuja tuloksia, jotka 

ovat yhtenäisiä mitattavien esitilanteiden ja odotusten kanssa. Kyvykkyys 

tarkoittaa reaalimaailman vaikutusta, jonka palvelun tuottaja kykenee palvelun 

käyttäjälle tarjoamaan. (OASIS 2006) 

 

Tri. Hao Hen (World Wide Web Consortium, W3C) esittämää määritelmää 

pidetään yleisesti hyvänä, ja ehkä parhaana, määritelmänä. Hen mukaan SOA on 

arkkitehtuurityyli, jonka tarkoituksena on saavuttaa sovellusten välinen 

kommunikointi mahdollisimman löyhin sidoksin. Hän määrittelee palvelun 

edelleen tehtävänä, jonka palvelun tarjoaja tekee palvelun käyttäjän puolesta 

pyrkien saavuttamaan ko. tehtävältä edellytetyt tulokset.  Palvelun tarjoajan ja 

palvelun käyttäjän rooleja hoitaa omistajansa puolesta ohjelmistoagentti. (He 

2003) 

 

SOA:n määrittelyssä tärkeintä on huomata sen liittyminen oleellisesti yrityksen 

liiketoimintaan. Perinteisesti IT -osasto on nähty vain tukitoimintojen tuottajana 

liiketoimintaprosesseille. SOA pyrkii muuttamaan tätä käsitystä  – IT:n tulisi olla 

entistä enemmän liiketoimintaprosessien mahdollistaja. Ensimmäinen ja tärkein 

askel SOA -projektissa on yrityksen liiketoimintaprosessien tarkka kartoittaminen 

ja mallintaminen siten, että niistä voidaan luoda SOA:n avulla palveluita. Tässä 

vaiheessa organisaation eri osastojen yhteistyön tulisi olla tiivistä, mikä vielä 

nykyisinkin saattaa osoittautua vaikeaksi ja hyvin kankeaksi. (Margulius 2006) 

 

Oleellista on myös huomata, että SOA voidaan toteuttaa monin eri tekniikoin. 

Web-palvelut (Web Services, jäljempänä WS) lienee käytetyin, mutta ei suinkaan 
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ainoa. Järjestelmien toteutus käyttäen yhtä ja samaa teknologiaa luonnollisesti 

parantaa niiden yhteensopivuutta. WS -teknologiat tarjoavat monia standardoituja 

tapoja liittyen koneiden väliseen kommunikointiin. Tämän vuoksi tässä työssä 

keskitytään tutkimaan enimmäkseen juuri Web Services -tekniikkaa.  

 

3.2 Palvelu 

 

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin keskeisin komponentti on luonnollisesti palvelu. 

Palvelu on yksinkertaisimmillaan itsenäisesti toimiva ja kehitetty, yksilönä hallittu 

ja sellaisenaan ylläpidettävä tietokoneohjelma, joka toteuttaa määritellyt 

toiminnot. Palveluita ja järjestelmän toimintaa ohjaa joukko sääntöjä, joita 

kutsutaan prosesseiksi. Prosessin käynnistää siihen tullut palvelupyyntö ja 

prosessin suoritus etenee vaiheittain yksinkertaisen päätöslogiikan avulla. 

Prosessin edetessä yksinkertaisia muunnos- ja päätöstoimintoja 

monimutkaisemmat toiminnot suoritetaan palveluissa. Tarvitessaan palveluita 

prosessi kutsuu niiden toimintoja. Prosessin suorittaminen päättyy kun kaikki 

prosessin toiminnot on suoritettu, ja kutsujalle voidaan palauttaa prosessissa 

muodostunut informaatio. (Lublinsky 2007) 

 

High et. al (2005) määrittelevät palvelun toistuvana tehtävänä 

liiketoimintaprosessissa. Jos voidaan tunnistaa liiketoimintaprosessit ja niissä 

suoritettavat tehtävät, voidaan sanoa, että tehtävät ovat palveluita ja 

liiketoimintaprosessi koostuu palveluista. Erl (2005) on lanseerannut termin 

alkukantainen SOA (Primitive SOA). Termi kuvaa palvelua ja sen tärkeimpiä 

ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat palvelukeskeinen yhdenmukaisuus, 

logiikan kätkeminen, palveluiden välinen suhde toisiinsa, niiden välinen 

kommunikointi sekä palveluiden suunnittelu- ja toteutusmallit. Suunnittelumallien 

osalta Erl (2005, 2007) mainitsee kahdeksan keskeistä periaatetta. Nämä 

periaatteet ja niiden ominaisuudet ovat: 
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Periaate Ominaisuus 

Löyhä kytkentä Mahdollisimman vähän riippuvuuksia palveluiden 

välillä. 

Palvelusopimus Palvelut noudattavat kommunikointisopimusta. 

Itsenäisyys Palvelut kontrolloivat täysin omaa logiikkaansa. 

Palvelun käsite Piilotetaan logiikka joka ei ilmene 

palvelukuvauksesta. 

Uudelleenkäytettävyys Pyritään siihen, että kaikki palvelut ovat 

uudelleenkäytettäviä 

Yhdistettävyys Palvelu pystyy toimimaan yhdessä muiden 

palveluiden kanssa � yhdistelmäpalvelut 

Löydettävyys Palveluiden kuvaukset suunnitellaan niin että 

palvelut on helppo löytää 

Tilattomuus Palvelut ovat käsittelytilassa vain silloin, kun niille 

tulee palvelupyyntö, muulloin ne ovat valmiita 

vastaanottamaan viestejä 

Taulukko 4. Palveluiden suunnittelumallien periaatteet. (Erl 2005, 2007). 

 

Kun tavoitellaan mahdollisimman vähäisiä riippuvuuksia palveluiden välillä, on 

tärkeää päästä eroon ensisijaisesti keinotekoisista riippuvuuksista. Nämä johtuvat 

usein esim. valituista teknologiaratkaisuista, eivätkä ole välttämättömiä 

palveluiden toiminnalle. Löyhiin kytköksiin liittyy myös pyrkimys palvelun 

tilattomuuteen. Palvelu on käsittelytilassa vain silloin, kun sille tulee 

palvelupyyntö. Tällä pyritään siihen, että palvelu ei jää pitkäksi aikaa suorittavaan 

tilaan vaan on mahdollisimman paljon käytettävissä. (Josuttis 2007; Erl 2005) 

 

Palveluiden noudattaessa palvelukuvausten ja muiden dokumenttien kuvaamaa 

yhteistä kommunikointisopimusta, pääsevät palvelun toimittaja ja tilaaja 

yhteisymmärrykseen palvelun toiminnasta ja sen käyttö on mahdollista. 

Palvelusopimus määrittää mm. sen mitä palvelusta näkyy ulospäin, kaikki 
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palvelun toiminnot sekä palvelun ja toimintojen säännöt sekä ominaispiirteet. 

Löydettävyys tarkoittaa palvelun kuvauksen suunnittelua siten, että palvelu on 

helppo paikallistaa ja sen sisältö voidaan arvioida. SOA:n täytyy myös tuottaa 

etsintämekanismi, eli rekisteri tai hakemisto kaikista palveluista. (Erl 2005; 

Josuttis 2007) 

 

Palvelut kontrolloivat täysin omaa logiikkaansa, joka tarkoittaa että osapuolet ovat 

itsenäisiä eivätkä keskitetysti hallittuja. Palvelut myös mahdollisesti neuvottelevat 

ja tekevät sopimuksia kommunikointia koskien, mieluiten dynaamisesti. Palvelu 

piilottaa logiikan joka ei näy palvelukuvauksesta. Asiakasohjelman kannalta vain 

palvelun rajapinta on oleellinen, ei palvelun sisäinen toteutus. (Erl 2005) 

 

Palveluiden tulisi olla uudelleenkäytettäviä, vaikka suunnitteluhetkellä tälle ei 

olisikaan näkyvissä tarvetta. Palveluita tulee myös voida hallita ja yhdistää siten, 

että niistä on mahdollista muodostaa yhdistelmäpalveluita, joille niin ikään 

pätevät kaikki mainitut SOA:n vaatimukset ja periaatteet. Yhdistettävyys on 

tärkeä elementti uudelleenkäytettävyydelle, kun palvelu suunnitellaan niin, että se 

pystyy toimimaan yhdessä muiden palveluiden kanssa. (Erl 2005) 

 

Kuva 7 on yleisesti käytetty kuva palveluorientoituneesta arkkitehtuurista. Sama 

perusarkkitehtuuri esiintyy useissa eri lähteissä, pienin nimeämismuutoksin 

varustettuna. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu kaavion eri osista tarkemmin. 
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Kuva 7. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri. (Erl 2005, Systä 2009). 

 

Palvelun tuottaja tuottaa palvelun ja julkaisee palvelukuvauksen UDDI (Universal 

Description Discovery and Integration) -hakemistoon jollain yleisesti käytetyllä 

tavalla. Käytännössä tämä tapahtuu WSDL:n (Web Service Description 

Language) avulla. WSDL on käytetyin tapa etsiä ja paikallistaa Web-palveluita. 

Se on näin ollen avain sovellusten väliseen kommunikaatioon. Palvelun kuvaus 

välitetään palveluhakemistoon, josta käyttäjät voivat sitä hakea. Käyttäjä voi 

myöhemmin käyttää palvelun tarjoamia operaatioita. (Josuttis 2007, Systä 2009) 

 

Palvelun käyttäjä voi etsiä haluttuja palveluita hakemistosta antamalla sopivia 

hakukriteerejä. Hakemistosta saadaan käytännössä palvelukuvaukset (WSDL), 

jotka sisältävät tiedot siitä, mitä palveluita on tarjolla, mitä parametreja ne 

edellyttävät ja miten palveluun otetaan yhteyttä. Saatuaan hakemistolta 

vastauksena hakuehtoihin sopivat palvelut, voi käyttäjä ottaa yhteyttä 

haluamaansa palveluun. Palvelun käyttö tapahtuu kommunikoimalla palvelun 

tarjoajan kanssa SOAP -protokollalla (Simple Object Access Protocol). Palvelun 

käyttäjän ei luonnollisestikaan tarvitse etsiä palvelua hakemistosta, mikäli sillä on 

jo tarvittavat tiedot palvelun käyttämiseen. (Josuttis 2007, Systä 2009) 

 

Palveluhakemisto sisältää joukon palvelujen julkaisemia kuvauksia. Se 

kategorisoi kuvaukset, jotta niiden etsintä eri kriteerein olisi joustavaa. Palvelun 
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julkaiseminen ja toisaalta etsiminen tapahtuu määriteltyjen operaatioiden avulla. 

Hakemiston tulee määritellä palvelun kuvaus ja ohjelmointirajapinta (Application 

Programming Interface, API) täsmällisesti, koska niitä tulee voida käyttää muista 

sovelluksista käsin. (Systä 2009) 

 

3.3 Järjestelmäintegraatio - EAI 

 

Järjestelmäintegraatio (Enterprise Application Integration, EAI) tarkoittaa eri 

tekniikoilla ja alustoilla toteutettujen sovellusten yhteistoiminnan 

mahdollistamista. Se mahdollistaa tehokkaan ja prosessimaisen tiedonsiirron ja 

jakelun yrityksen tietoverkossa erilaisten sovellusten kesken. EAI:n kehitys on 

alkanut tarpeesta siirtää tietoa tehokkaammin sekä yrityksen sisällä että yritysten 

välillä. Tarve on kasvanut organisaatiorajat ylittävien liiketoimintaprosessien 

lisääntyessä. (Goel) 

 

Viime vuosikymmeninä IT -järjestelmät huolehtivat yrityksen sisäisistä 

toiminnoista ja liiketoimintaprosesseista. Yritysten alkaessa verkostoitumaan ja 

laajentumaan eri toimipaikkoihin oli nämä IT -infrastruktuurin saarekkeet 

kyettävä yhdistämään, että voidaan paremmin kilpailla kansainvälisesti ja hallita 

yrityksen laajentumista. Liiketoimintaympäristön kehittyessä myös IT -

infrastruktuurin tulee kehittyä. Monet yritykset aloittivat laajoja 

integraatiohankkeita tiedon siirtämiseksi järjestelmien välillä. Kehitys johti 

kuitenkin valtaviin työmääriin ja tehottomuuteen, koska integraatio täytyi 

rakentaa jokaisen järjestelmän välille erikseen. (Goel) 

 

EAI on ratkaisu erilaisten järjestelmien integrointiin käyttäen yhteistä yleisesti 

toimivaa toimintokerrosta. Tarkoituksena on mahdollisimman helppo liittyminen 

toisiin sovelluksiin ja järjestelmiin. EAI:ssa luodaan ohjelmistokerros 

(middleware), joka siirtää ja muokkaa tarvittavan informaation sovellusten välillä 

sen sijaan, että luotaisiin yhteys jokaisen järjestelmän välille erikseen. Tarve 

järjestelmien välisille integraatioille vähenee samalla, kun integraatioiden 
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ylläpitoon vaadittava työmäärä vähenee. Integraatioratkaisuista pyritään tekemään 

mahdollisimman yleiskäyttöisiä, mikä onnistuu käyttämällä hyväksi havaittuja, 

standardoituja rajapintoja. (Goel) 

 

3.4 Palveluväylä - ESB 

 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri koostuu yleensä eri teknologioilla toteutetuista 

järjestelmistä. Teknologisista ja sisällöllisistä eroista johtuen järjestelmien 

integrointi keskenään on hankalaa. Ratkaisukeinona tähän on toteuttaa tarvittava 

logiikka jokaiseen moduuliin erikseen, tai ottaa käyttöön keskitetty 

kommunikointiväylä, jossa pyritään ratkaisemaan nämä ongelmat. (Papazoglou & 

van den Heuvel 2007) 

 

SOA:n eräs keskeisimmistä toteutusteknologioista on palveluväylä (Enterprise 

Service Bus, ESB). ESB on viestipohjainen väylä, jolla palvelut liitetään toisiinsa. 

Se mahdollistaa yhtenäisen liitäntärajapinnan, jonka kautta hoidetaan palveluiden 

välinen kommunikointi ilman, että niiden on kytkeydyttävä suoraan toisiinsa. 

Palveluväyläohjelmistot ovat kehittyneet alkuperäisestä tehtävästään viestien 

toimittajana paljon. Ohjelmien ominaisuudet ovat lisääntyneet ja sisältävät 

nykyään mm. viestien muokkauksen, keskitetyt tietoturva- ja auditointiratkaisut 

sekä erilaisten protokollien tuen. Papazogloun (2007) mukaan palveluväylän 

tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: 

 

Olemassa olevien toteutusten 

hyödyntäminen 

Pyritään hyödyntämään 

perinnejärjestelmiä mahdollisimman 

paljon 

Palveluiden välinen kommunikointi Protokollista riippumaton 

kommunikointikyky 

Dynaaminen liitettävyys Palveluiden tulee pystyä liittymään 

toisiinsa dynaamisesti riippumatta 

toteutusprotokollasta 
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Aihe-/sisältöpohjainen reititys Viestien reitityksen tulee toimia sekä 

aihe- että sisältöpohjaisesti. 

Palvelun löydettävyys ja palvelutaso Eri liiketoimintasisältöisiä palveluita 

on pystyttävä paikallistamaan ja 

kytkemään toisiinsa. Eri palvelutasot 

mahdollistavat parhaan mahdollisen 

palveluinstanssin käytön 

Tiedon muuntaminen Liitettäessä useita palveluista 

ESB:hen, tarvitaan kyky muuntaa 

viestejä eri formaatteihin. 

Luotettava viestinvälitys Viestien takuuvarma perille 

toimittaminen on oleellinen vaatimus. 

Tietoturva Palveluiden välillä on oltava toimiva 

tietoturva ja käyttäjille on tarjottava 

useita mahdollisuuksia tietoturvan 

varmistamiseen. 

Hallinta ja monitorointi Palveluiden hallinta ja monitorointi 

on pystyttävä toteuttamaan 

organisaatiorajojen yli 

Skaalautuvuus Muunnoskyvykkyyden toteuttaminen 

vaatii skaalattavuutta, koska 

muunnosten käsittely voi vaatia 

paljon resursseja. 

Taulukko 5. ESB:n tärkeimmät ominaisuudet. (Papazoglou 2007). 

 

ESB:n tärkein tehtävä on mahdollistaa yhteensopivuus. Koska ESB integroi 

erilaisia alustoja ja ohjelmointikieliä, oleellinen osa yhteensopivuuden 

varmistamista on tiedon muuntaminen (Josuttis 2007). Tämän toteuttaminen voi 

olla vaikeaa ja vaatii järjestelmältä skaalautuvuutta (Papazoglou 2007). 

Tavanomainen lähestymistapa tiedon muuntamiseen on määritellä 

yksityiskohtaisesti formaatit, joita yksittäiset alustat ja ohjelmointirajapinnat 
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pystyvät käsittelemään. Web-palveluissa tämä formaatti on yleensä SOAP. 

(Josuttis 2007) 

 

Luotettava viestinvälitys on toinen oleellinen tehtävä. On oltava jokin tapa 

lähettää palvelupyyntö asiakkaalta palveluntarjoajalle ja vastaus 

palveluntarjoajalta asiakkaalle luotettavasti. Riippuen teknologiasta ja 

viestinvälityksen ”älykkyydestä”, tehtävä voi olla yksinkertainen tai vaatia erittäin 

monimutkaisia prosesseja. Älykäs reititys tarkoittaa viestin käsittelyä ja reititystä 

eri tavoin riippuen sen sisällöstä. (Josuttis 2007) 

 

SOA:n avulla on mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevia toteutuksia 

mahdollisimman paljon. Usein nämä ns. perinnejärjestelmät ovat kriittinen 

elementti organisaation infrastruktuurissa muodostaen liiketoimintaprosessien 

ytimen. Perinnejärjestelmät ovat kuitenkin usein liian heikkorakenteisia 

modifioitaviksi mutta liian tärkeitä hylättäviksi. Tällöin tavoitteena tulee olla 

arkkitehtuuri, johon myös perinnejärjestelmät voidaan ”kääriä” (wrap) mukaan. 

(Papazoglou 2007) 

  

Palveluiden välinen kommunikointi ja dynaaminen liitettävyys ovat lähellä 

toisiaan, koska onnistuneessa ESB implementaatiossa palvelut kommunikoivat 

keskenään ja liittyvät toisiinsa riippumatta niiden toteutusprotokollasta. 

Perinteisesti yrityssovellukset toimivat staattisen ohjelmointirajapinnan (API) 

kautta, mikä osaltaan estää SOA:ssa tavoiteltavaa palveluiden välistä löyhää 

kytkentää. (Papazoglou 2007; Josuttis 2007) 

 

3.5 Tietoturva palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa 

 

Hajautettujen järjestelmien tietoturvassa täytyy ottaa huomioon monia 

näkökulmia joiden kategorisointiin on useita keinoja. Palvelukeskeisen 

arkkitehtuurin tietoturva on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Seuraavassa 

käydään läpi yleisellä tasolla avainasemassa olevia asioita: (Josuttis 2007) 
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Tunnistus 

Tunnistamisen tehtävänä on varmistaa identiteetti. Identiteetin haltija voi olla 

käyttäjä, fyysinen laite tai vieras palvelun käyttäjä. SOA -ympäristössä tämä 

tarkoittaa sen selvittämistä kuka kutsuu palvelua. 

 

Roolipohjainen valtuutus 

Valtuutus määrittelee sen, mitä rooleja ja oikeuksia milläkin identiteetillä on. 

SOA -ympäristössä tämä tarkoittaa sen tarkistamista, onko palvelun kutsujalla 

oikeus kutsua palvelua ja/tai nähdä tulokset. 

 

Luottamuksellisuus 

Tietoturvan kannalta on oleellista, että tieto säilyttää luotettavuutensa niin 

siirrettäessä, kuin varastoitaessa. Palveluiden yhteydessä tällä tarkoitetaan sen 

varmistamista, ettei kukaan muu paitsi palvelun kutsuja näe palvelun tietoja 

siirrettäessä niitä tarjoajalta asiakkaalle. 

 

Eheys 

Tärkeintä on varmistaa, ettei tietoa voida manipuloida tai väärentää, ja tiedon 

oikeellisuus. Oleellista on myös se, ettei todentamis- ja valtuuttamismenetelmiä 

voida väärentää ja näin päästä käsiksi tietoon johon ei ole oikeutta. 

 

Saatavuus 

Järjestelmä on suojattava palvelunestohyökkäyksiltä, joilla se yritetään tukkia ja 

saada toimimattomaksi. 

Seuranta 

Olennaista on seurata resurssien käyttöä. SOA -ympäristössä tällä tarkoitetaan 

palvelupyyntöjen seurantaa ylläpidon, suunnittelun, laskutuksen tai muiden 

päämäärien takia. 

 

Auditointi 

Olennaista tässä on tietoturvakonseptin ja sen sovellusten arviointi, päämääränä 

parantaa luotettavuutta. Auditointi voi tarkoittaa kaiken tietoturvaan liittyvän 
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informaation seurantaa, jolloin voidaan havaita tai analysoida tietoturva-aukkoja 

ja hyökkäyksiä. Tällöin siihen kuuluu myös kaiken tietoturvainformaation 

monitorointi, lokitus ja jäljittäminen. Oikeastaan auditointi voi olla toiminnallinen 

komponentti: kun palvelut käsittelevät tietoa täytyy tämä käsittely ”auditoida” 

(esim. oikeudellisista syistä). (Josuttis 2007) 

 

Täytyy muistaa, että vaikka infrastruktuurit voivat tarjota myös tietoturvaa, niin 

mikään infrastruktuuri ei hallitse tietoturvaa siten, ettei siitä tarvitsisi erikseen 

huolehtia (Josuttis 2007, 178). SOA kiertää useimmat nykyiset tietoturva-

arkkitehtuurit, jotka perustuvat verkkojen rajoilla sijaitseviin palomuureihin, 

tietoliikenteen salaukseen ja palveluiden edustalla tehtävään tunnistamiseen 

(Westerlund 2009). Esimerkiksi web-palvelu protokolla on suunniteltu tarjoamaan 

vain yhdistettävyys, ei hallitsemaan tietoturvaa. (Josuttis 2007) 

 

Esimerkkinä voidaan ajatella tilannetta, jossa yrityksellä on valmisohjelmistona 

hankittu asiakashallintajärjestelmä. Ohjelmistolla on myös SOA -rajapinta, jolloin 

se julkistaa tarjoamansa palvelut yrityksen ESB -väylälle. Ongelma syntyy 

avattaessa pääsy ESB -väylälle myös ulkoverkosta jonkin siellä olevan palvelun 

kautta. Jos asianmukaisista suojauksista ei huolehdita, on varsin helppoa tehdä 

kyselyohjelma, joka etsii järjestelmästä esim. avoimia sopimuksia. (Westerlund 

2009) 

 

Hinton et al. (2005) esittelevät tavan toteuttaa tietoturva SOA:ssa palveluna. He 

esittelevät ”turvallisuuden valvontapalvelun” (Security Enforcement Service, 

SES), jossa ESB tai sovellus kutsuu ”turvallisuuspalvelua” (Security Decision 

Service). 
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Kuva 8. Tietoturva palveluna toteutettuna. (Hinton et al. 2005). 

 

Ideaalitilanteessa luodaan siis keskitetty järjestelmä, joka hallinnoi identiteettejä 

ja niihin liittyviä rooleja ja profiileja. Lisäksi kuhunkin SOA -palveluun liitetään 

tieto siitä, mitä se vaatii käyttäjältä tietoturvamielessä. Olennaista SOA -

projekteissa on pitää tietoturva mielessä heti alusta lähtien, mutta kaikkia 

näkökulmia ei tarvitse hallita välittömästi. (Josuttis 2007; Westerlund 2009) 

 

3.6 Web-palvelut 

 

Web-palvelut (Web-services, WS) viittaa kokoelmaan standardeja, joiden 

tarkoituksena on mahdollistaa yhteentoimivuus. Nämä standardit määrittelevät 

sekä protokollat, joita käytetään niin kommunikointiin, kuin palveluiden sekä 

käytettävien rajapintojen formaattien määrittelyyn.  

 

3.6.1 Web-palvelujen historia 

 

Microsoft kehitti termin ”Web-palvelut” vuonna 2000 kuvailemaan standardeja, 

jotka mahdollistavat tietokoneiden kommunikoinnin keskenään tietoverkkojen yli 

pohjautuen avoimiin standardeihin (Josuttis 2007, 210). Avoimet standardit 

mahdollistavat SOA:n, jossa tarkoituksena on luoda palveluita, jotka 

standardoitujen käyttöliittymien kautta pystyvät liittymään yhtenäisiin 

palveluväyliin (ESB). ESB:n kautta palveluita kutsutaan toteuttamaan 

liiketoimintaprosesseja (Pulier & Taylor 2006). 
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Aluksi tärkeimmät standardit olivat XML (eXtended Markup Language) ja HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol). Myöhemmin kehitettiin SOAP –protokolla. 

Tämän jälkeen IBM, Oracle, HP ja Sun, jotka ilmaisivat myös mielenkiintonsa 

WS standardien tukemista ja kehittämistä kohtaan omissa tuotteissaan. Nykyisin 

on olemassa kymmeniä standardeja, jotka liittyvät web-palveluihin. (Josuttis 

2007). Seuraavassa kappaleessa käydään läpi web-palveluiden lähtökohtana 

olevat standardit.  

 

3.6.2 Web-palveluiden keskeiset standardit 

 

WSDL on teknologianeutraali, XML -perustainen kieli, jonka avulla kuvataan 

web-palveluiden rajapinta. Rajapinta sisältää tiedot siitä, mitä toimintoja palvelu 

sisältää ja miten palvelua voidaan kutsua (Brenner & Unmehopa 2007). WSDL 

standardia käytetään yleensä aina Web-palveluissa, muut standardit ovat 

vaihtoehtoisia, mutta myös hyvin yleisesti käytettyjä. (Josuttis 2007) 

 

SOAP on standardi, joka määrittelee web-palvelu -protokollan (Josuttis 2007). 

SOAP mahdollistaa hajautettujen ja eri koneilla sijaitsevien ohjelmien keskinäisen 

yhteistoiminnan sekä kommunikoinnin. Tätä kutsutaan proseduurien etäkutsuksi. 

Proseduurien etäkutsut mahdollistavat ohjelman käyttävän toisella koneella 

sijaitsevia ohjelmakomponentteja, ikään kuin ne sijaitsisivat samassa koneessa 

(Shiva & Virmani 1993). SOAP on yksinkertainen ja kevyt XML-perustainen 

protokolla, joka on suunniteltu rakenteisen ja tyypitetyn tiedon siirtoa ja 

proseduurien etäkutsujen suorittamista varten keskittämättömissä ja hajautetuissa 

ympäristöissä. (W3C 2003) 

 

Voidaan sanoa, että koko WS pohjautuu XML:llä kirjoitettuihin SOAP viesteihin, 

sillä kaikki WS -viestit rakentuvat SOAP:n ympärille. SOAP viesti rakentuu aina 

kolmesta osasta: aloitustagista, otsikkotiedoista sekä itse sisällöstä (Pulier & 

Taylor 2006). Näiden tarkempi ymmärtäminen ei ole niin oleellista, että niitä 

käsiteltäisiin tässä työssä sen tarkemmin.  
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UDDI on standardi, jota käytetään kun rakennetaan rekisteriä tietyn verkon 

sisältämistä palveluista. UDDI sisältää tiedot palveluista ja niiden sijainnista. 

Palveluita päivitetään kuten mitä tahansa ohjelmistoja, joten tieto päivityksestä 

pitää siirtyä myös UDDI rekisteriin. Sitä kautta muut palvelut voivat tarkistaa 

palvelujen sijainnin ja toiminnot. Alun perin UDDI:n oli tarkoitus toimia 

maailmanlaajuisena palveluhakemistona palvelun tuottajien, käyttäjien ja itse 

palveluiden välillä. Tästä määrittelystä on kuitenkin luovuttu ja nykyisin se toimii 

lähinnä paikallisena UDDI -hakemistona. (Pulier & Taylor 2006) 
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4 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN HALLINTA 

SOA:SSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process 

Management, BPM) SOA -ympäristössä. BPM:n keskeisenä ajatuksena on tuottaa 

organisaatiolle hyötyä mallinnettujen prosessien kautta. Tavoiteltava hyöty 

voidaan määritellä esimerkiksi tuottavuuden, tehokkuuden tai 

asiakastyytyväisyyden paranemisena. BPM:n tavoitteena on saada kaikki 

organisaation ryhmät kommunikoimaan yhteisellä kielellä. Perinteisesti 

liiketoiminta-osasto on nähnyt projektin taloudelliset hyödyt, IT -osasto 

teknologiaan liittyvät seikat jne. Kun ryhmät kommunikoivat yhteisellä kielellä, 

ne on helpompi saada osallistumaan projektiin kokonaisvaltaisesti koko sen 

elinkaaren ajan. 

 

4.1 Prosessien mallintaminen 

 

Liiketoimintaprosessi on toiminta, joka koostuu loogisesti toisiinsa liittyvistä 

tehtävistä ja jonka seurauksena saadaan liiketoiminnallinen tulos. 

Liiketoimintaprosessien kesto voi vaihdella minuuteista kuukausiin, jopa vuosiin 

(Newcomer & Lomow 2004). Käytännön esimerkkinä liiketoimintaprosessista on 

tilaus-toimitusketju. Kuvasta 9 käy ilmi, mitä toimintoja tähän ketjuun kuuluu. 

 

Liiketoimintaprosessien mallintamisen lähtökohtana on se, mitä yritys tekee ja sen 

mallintaminen. Mallit mahdollistavat todellisuuden havainnollistamisen ja 

yksinkertaistamisen, jolloin on helpompi ymmärtää suurempia kokonaisuuksia. 

Mallintaminen myös auttaa ymmärtämään liiketoiminnassa käytettävää tietoa, 

mistä tieto tulee, miten sitä käytetään ja mitkä ovat sen vaikutukset 

liiketoimintaan. Mallit myös sallivat eri abstraktiotasot, laajuudet ja näkökulmat. 

Liiketoimintaprosessien kehittämisessä mallintaminen eri näkökulmista myös 

lisää innovaatiomahdollisuuksia. (Papinniemi 2007) 
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Prosesseja kuvataan monella eri tasolla. Prosessihierarkiassa nimetään kaikki 

organisaation prosessit. Prosessikartan avulla saadaan kokonaisnäkemys 

organisaation toiminnasta. Seuraavalla tasolla kuvataan yksittäisten prosessien 

toiminnot. Tästä voidaan edetä aina yksittäisen toiminnan kuvaukseen asti, jolloin 

saadaan yksityiskohdat toteutusta varten (Papinniemi 2007). Prosessien 

mallintaminen on ehto SOA:n onnistuneelle käyttöönotolle. 

 

4.2 Perinteinen ympäristö 

 

Kuvassa 9 on kuvattu eräs perinteinen tapa mallintaa liiketoimintaprosessi. 

Esimerkissä asiakas lähettää toimittajalle tilauksen ja tallentaa sen 

tilauskantaansa, toimittaja vastaanottaa ja tallentaa tilauksen sekä lähettää 

asiakkaalle tilausvahvistuksen. Viimeisenä toimittaja toimittaa tilauksen 

asiakkaalle, jonka asiakas ottaa vastaan ja vertaa sitä saamaansa 

tilausvahvistukseen. Kuvauksesta nähdään liiketoimintatapahtuman elinkaari 

toimintaprosessin mukaisesti sekä tilauksen eri vaiheet. Asiakkaan ja toimittajan 

välillä tapahtuvan tiedonvälityksen toteuttamiseen käytetty integraatioteknologia 

vaihtelee tapauskohtaisesti. (Lehtonen 2007) 

 

 

Kuva 9. Tilaus-toimitusketju ja tiedonvälitys osapuolten kesken. (Lehtonen 2007). 
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4.3 SOA -ympäristö 

 

Kuvassa 10 oikealla on edellisessä luvussa esitelty malli perinteisestä BPM -

prosessikaaviosta. Vasemmalla puolella sama toiminnallisuus on kuvattu SOA -

palveluina, eli käyttötapauksina. Useassa prosessin eri askeleessa voi olla 

käytössä sama käyttötapaus, esim. ’Hae toimittaja’. Samassa prosessin askeleessa 

taas voidaan käyttää useita eri käyttötapauksia, esim. ’Hae Toimittaja’ ja ’Hae 

tuote’. Tässä esimerkissä asiakas luo tilauksen omaan tilauskantaansa ja lähettää 

sen toimittajalle. Asiakkaan ’Luo tilaus’ -käyttötapaus tarvitsee edelleen lisää 

käyttötapauksia, eli palveluita, kuten ’Hae toimittaja’, ’Hae tuote’ jne. Nämä 

käyttötapaukset ovat SOA -arkkitehtuurin mukaisia SOA -palveluita. (Lehtonen 

2007) 

 

 

Kuva 10. SOA -palvelujen hyväksikäyttö toimintaprosessin vaiheissa, case 

asiakas. (Lehtonen 2007). 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 11) vasemmalla on sama perinteinen BPM 

prosessikaavio, kuin aiemmin. Oikealla puolella on edellisen esimerkin 

toimintaprosessi kuvattuna toimittajan näkökulmasta. Toimittaja vastaanottaa 

asiakkaalta tulevan sanoman ja luo tilauksen omaan tilauskantaansa. ’Luo tilaus’ -

käyttötapaus edellyttää toimittajalta edelleen uusia käyttötapauksia, kuten ’Hae 

asiakas’, ’Hae tuote’, ’Laske hinta’, ’Varaa saldo’ jne. Seuraavassa vaiheessa 

toimittaja vahvistaa tilauksen. ’Vahvista tilaus’ -käyttötapauksen suorittamiseen 
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tarvitaan myös ’Hae tilaus’ -käyttötapaus. Tämän jälkeen toimittaja lähettää 

tilausvahvistuksen asiakkaalle. Viimeisessä vaiheessa ’Luo toimitus’ -

käyttötapaus tarvitsee edelleen käyttötapaukset ’Hae asiakas’, ’Hae tuote’ ja ’Hae 

tilaus’. ’Hae tilaus’ puolestaan tarvitsee vielä käyttötapauksen ’Päivitä tilaus’. 

Tämän jälkeen toimittaja lähettää tilauksen mukaisen tuotteen asiakkaalle. 

(Lehtonen 2007) 

 

 

Kuva 11. SOA -palvelujen hyväksikäyttö toimintaprosessin vaiheissa, case 

toimittaja. (Lehtonen 2007). 

 

4.4 Liiketoimintaprosessien hallinnan ja SOA:n yhdistäminen 

 

Liiketoimintaprosessit ovat palvelukeskeisen arkkitehtuurin ydinosa ja yleensä 

päämääränä on saavuttaa mahdollisimman ketterästi toteutettu ympäristö, joka 

pystyy automaattisesti vastaamaan muutoksiin (Erl 2008). Tavoiteltaessa 

korkeantason liiketoimintaa, on liiketoimintaprosessien hallinta luonnollinen 

tekijä täydentämään palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Molemmat voivat toimia 

tehokkaasti myös erikseen mutta yhteistyöllä voidaan saavuttaa 

molemminpuolisia etuja (BEA 2006). SOA helpottaa BPM:n kasvua ja kehitystä 

lupaamalla järjestelmän joustavuuden ja ketteryyden paranevan, toisaalta BPM 

tuottaa palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin vahvoja liiketoimintatapauksia sekä 

lähentää liiketoimintaa ja tietotekniikkaa. (Kamoun 2007) 

 



  47 
                                                                                                      

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri tuo mukanaan etuina mm. joustavuuden, 

uudelleenkäytettävyyden ja sopeutumiskyvyn. Yhdistämällä SOA:an 

liiketoimintaprosessien hallinta, mahdollistetaan mitattavissa oleva tuotto 

investoinneille (Return On Investment, ROI) (BEA 2006). SOA soveltuu 

parhaiten erityisesti pitkän elinkaaren omaaviin liiketoiminnan osa-alueisiin, joita 

muutokset eivät heilauttele lyhyellä aikavälillä. (Kamoun 2007) 

 

Liiketoimintaprosessien ja palvelukeskeisen arkkitehtuurin yhdistämiseen on 

olemassa kolme erilaista mallia. Yhdistämiseen voidaan käyttää ylhäältä alas-, 

alhaalta ylös- tai yhdistelmämallia. (Erl 2005, 2007) 

 

4.4.1 Ylhäältä alas -malli 

 

Ylhäältä alas -malli on analyysilähtöinen ajatusmalli, jossa prosessit ovat 

etusijalla. Mallissa asioita tarkastellaan yrityslähtöisesti sekä strategiapohjaisesti. 

Mallissa liiketoimintaprosessit määrittelevät palvelut, joiden avulla prosessit 

viedään läpi ja toteutetaan. Analyysi suuntaa toimintaa sellaisten innovaatioiden 

etsintään, jotka poistavat organisaatiossa havaitut puutteet. Tämä malli huolehtii 

koko yrityksen nykyisistä ja tulevaisuuden liiketoimintavaatimuksista ja vastaa 

siitä, kuinka toiminnalliset ratkaisut sopeutuvat yrityksen strategiaan ja taktisiin 

vaatimuksiin. Pitkällä aikavälillä ylhäältä alas -malli pystyy huolehtimaan 

kokonaisvaltaisemmin yritystoiminnan vaatimuksista. (Rosen et al. 2008) 

 

Ylhäältä alas -malli voidaan jakaa lähtökohdiltaan kahteen pienempään 

kokonaisuuteen, jolloin palveluiden suunnittelua on helppo lähteä viemään 

eteenpäin. Tämän avulla malliin saadaan mukaan sekä yritys- että strateginen 

liiketoimintanäkökulma. Nämä lähtökohdat ovat: (Rosen et al. 2008) 

 

1) Yritysjärjestelmä-analyysi (Enterprise System Analysis), joka pyrkii 

keräämään ja ymmärtämään järjestelmävaatimuksia. Tyypillinen 

aloituskohta on liiketoiminnan tavoitteet ja tekijät, lisäksi analysoidaan 
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yrityksen liiketoiminta-arkkitehtuuri ja viestintämallit. Tämän 

suunnitelman perusteella laaditaan kooste palveluista sekä tehdään 

suunnitelma kokonaisuuksista ja palveluista, joita tarvitaan tulevina 

vuosina tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Suunnitelmaan tulisi sisältyä 

myös toteutuksen priorisointi, jossa kriittisimmät ja laajimmin käytetyt 

palvelut toteutetaan ensin. 

 

2) Toinen lähtökohta on kehittää liiketoimintaprosessimallit osaksi 

yksityiskohtaisia liiketoimintavaatimuksia. Tällöin 

liiketoimintaprosessimallin tehtävät toteutetaan liiketoimintapalveluina. 

Liiketoimintaprosessimalli voidaan nähdä pelkkänä uusia yksityiskohtia 

tuovana ja lisäarvoa tuottavana laajennuksena edellä mainittuun 

yritysjärjestelmäanalyysiin. 

 

Aluksi analysoidaan siis nykyinen yritysjärjestelmä ja tehdään johtopäätökset 

tarvittavista kokonaisuuksista. Tämän jälkeen käydään läpi 

liiketoimintaprosessimallit ja kehitetään niitä vastaamaan 

liiketoimintavaatimuksia.  

 

Seuraava kuva (kuva 12) havainnollistaa Thomas Erlin määritelmää ylhäältä alas -

mallista. Erlin (2005) mukaan malli on strategia, joka vaatii 

liiketoimintaprosesseja tulemaan palvelukeskeisiksi. Yleistä mallille on, että se 

luo useita uudelleenkäytettäviä liiketoiminta- ja sovelluspalveluita. Malli koostuu 

seitsemästä eri vaiheesta: 
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Kuva 12. Ylhäältä alas -mallin vaiheet. (Erl 2005). 

 

Vaihe 1.  Määritetään yrityksen oleelliset ontologiat, eli käsitteet ja niiden 

suhteet, joiden tuloksena saadaan koostettua vaadittava informaatio 

organisaatiosta. Saaduista tiedoista kootaan informaatiojoukkoja ja 

pyritään määrittämään niiden väliset suhteet. Malli vaatii, että 

liiketoiminnan vaatimukset ovat tiedossa ja määriteltynä ja niiden on 

tuettava yrityksen kokonaisontologiaa. 

 

Vaihe 2.  Asetetaan oleelliset liiketoimintamallit tukemaan uutta tai uudistettua 

ontologiaa. Liiketoimintamallit täytyy muokata tai luoda vastaamaan 

uutta määritystä. On erityisen tärkeää määritellä 

liiketoimintamallikokonaisuudet kunnolla, sillä ne tulevat olemaan 

myöhemmin pohjana liiketoimintapalveluille. 

 

Vaihe 3.  Analyysivaiheessa määritetään mitä palveluita on rakennettava ja mitä 

sovelluslogiikka tullaan missäkin palvelussa käyttämään. Tämä on 

yleensä eniten aikaa vievä vaihe ja samalla strategian onnistumisen 

kannalta tärkeä. Tässä vaiheessa palveluiden määrittämisen lisäksi 

tehdään päätökset kriittisimmistä asioista, kuten siitä, mitä 
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palvelukerroksia on tarkoitus rakentaa ja miten ne vaikuttavat 

palvelukeskeiseen ympäristöön. 

 

 Palvelukerroksista sovelluskerros käsittelee tietoa uudessa tai olemassa 

olevassa sovellusympäristössä, jolloin palvelut eivät ole riippuvaisia 

jostain nimenomaisesta teknologiasta. Liiketoimintapalvelukerros on 

yhteydessä liiketoimintapalveluihin, kerros pitää huolen 

liiketoimintapalveluista ja niiden liiketoimintalogiikasta. 

Orkestrointipalvelukerros huolehtii palveluiden järjestyksestä ja 

logiikasta. Kerroksen luomat prosessipalvelut yhdistävät liiketoimintaa 

ja sovelluspalveluita parantaen joustavuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. 

 

Vaihe 4. Suoritetaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin suunnittelu, jossa 

palvelukerrokset määritetään osaksi palvelukeskeistä 

suunnitteluprosessia ja luodaan palveluiden kuvaukset. Päämääränä on 

muuttaa aiemmat palveluehdokkaat fyysisiksi palvelusuunnitelmiksi. 

Tämän määrityksen pohjalta fyysisistä palvelusuunnitelmista tehdään 

abstrakteja rakenteita, jotka toteuttavat liiketoimintaprosesseja. 

 

Vaihe 5.  Kehitetään palvelut kunkin oman määrityksen ja edellisen vaiheen 

kuvauksen mukaan. 

 

Vaihe 6.  Testataan palveluita ja niiden operaatioita niin kauan, että varmistetaan 

vaadittava toimivuus ja laatu. 

 

Vaihe 7.  Otetaan palvelut käyttöön. Oikein toteutettuna prosessissa on syntynyt 

helposti uudelleenkäytettäviä palveluita tulevaisuutta varten.  

 (Erl 2005) 

 

Ylhäältä alas -malli vaatii ymmärrystä yritysympäristöstä, liiketoiminnan 

suuntaviivoista sekä kykyä integroida ne prosessipohjaiseen palvelusuunnitteluun. 
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Usein osallistujien tietämys yrityksen liiketoiminnallisista vaatimuksista on 

puutteellista, mikä aiheuttaa haasteita mallin onnistumiselle. (Rosen et al. 2008).  

 

Malli sopii prosessilähtöisyytensä ja liiketoimintanäkökulmansa vuoksi hyvin 

projekteihin, joissa kehitys alkaa ns. puhtaalta pöydältä. Mallin läpivienti alkaa 

hankkeen yleisten tavoitteiden ja päämäärien määrittelyllä. Malli vaatii enemmän 

koordinointia ja sen avulla saavutetaan nykyaikaista ja johdonmukaista 

palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Korkean laadun palvelukeskeinen arkkitehtuuri 

on tämän mallin avulla mahdollista, koska suunnittelu on pitkäjänteistä ja 

liiketoimintavaatimukset toimivat pohjana. Analyysi- ja suunnittelutyöhön 

panostaminen mahdollistaa sen, että malli vastaa paremmin yrityksen tämän 

hetken ja tulevaisuuden vaatimuksiin. (Erl 2008) 

 

Mallin heikkouksia ovat etukäteen suunniteltu työnkulku ja näihin työnkulkuihin 

kehitetyt palvelut. Tämä aiheuttaa sen, että malli ei ole kovin joustava tilanteissa, 

joissa prosessipäämäärä muuttuu tai jostain muusta syystä vaaditaan uusia 

työnkulkuja (Bouillet et. al 2008). Muutosvastarintaa voi aiheutua, koska kyseessä 

on usein laaja ja kokonaisvaltainen ratkaisu. Rahallisesti mallin toteuttaminen voi 

vaatia isoja investointeja johtuen vaativasta analysointi- ja suunnittelutyöstä. 

Investoinnin tulokset eivät välttämättä näy lyhyellä aikavälillä. (Schepers et al. 

2008) 

 

Ylhäältä alas -malli on hyvä ratkaisu projekteihin, joissa liiketoiminnalla on 

merkittävä rooli. Esimerkiksi yritysten välisiin projekteihin, joissa pyritään 

luomaan yhteinen järjestelmä organisaation, asiakkaiden ja kumppaneiden 

ympärille, tämä malli soveltuu hyvin. 

 

4.4.2 Alhaalta ylös -malli 

 

Malli kannustaa luomaan palveluita, joissa hyödynnetään olemassa olevia 

perinnejärjestelmiä ja sovellusten vaatimuksia. Ensisijaisesti mallin käyttöön 
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motivoi nykyisten perinnejärjestelmien hyödyntäminen integroinnissa ja 

palvelujen kääriminen osaksi järjestelmää (Erl 2005). Lähtökohtana mallissa 

toimii palveluiden kokoaminen, jossa sovellukset ensin kasataan yhteen ja 

hajotetaan ne tämän jälkeen palveluiksi. Uusia tulevaisuudessa hyödynnettäviä 

palveluita voidaan luoda tässä vaiheessa. Perinnejärjestelmien hyödyntäminen 

mahdollistaa sen, että järjestelmäkuvaukset on jo toteutettu ja näitä kuvauksia 

voidaan käyttää pohjana palveluiden uudelleenkäytölle. (Rosen et al. 2008) 

 

Myös alhaalta ylös -malliin on kaksi erilaista lähestymistapaa. Lähestymistavat on 

nimetty hyötypalveluiksi ja palvelun aktivoinniksi. Nämä mahdollistavat 

helpommin ymmärrettävän kokonaisuuden mallin hyödyntämiseksi. Malli on 

teknologialähtöinen, koska siinä halutaan hyödyntää olemassa olevat investoinnit. 

Teknologialähtöisyys käy ilmi myös lähestymistapojen jaottelussa: (Rosen et al. 

2008) 

 

1) Hyötypalveluissa SOA esitellään organisaatiolle tietohallinnon 

teknologiasaavutuksena. SOA:n uskotellaan olevan se keino, joka tuo 

tarvittavan eron kilpailijoihin ja luo kilpailuetua. Tämä johtaa siihen, että 

hankkeella ei todellisuudessa ole mitään liiketoimintalähtöistä taustaa eikä 

näin ollen pystytä saavuttamaan täydellistä hyötyä 

uudelleenkäytettävyydestä, pienenevistä kustannuksista sekä paremmasta 

laadusta ja tuottavuudesta. 

 

2) Toisessa lähestymistavassa SOA nähdään palvelun aktivoijana (Service 

Enabling), jota pidetään seuraavana EAI:n korvaajana. Alhaalta ylös -

mallin mukaisessa toteutuksessa SOA nähdään keinona yhdistää data ja 

toiminnot olemassa olevista perinnejärjestelmistä. SOA -ratkaisuja 

mainostetaan usein helppona ja vaivattomana tapana muuttaa nykyisten 

järjestelmien sisältö palvelurajapinnoiksi. Palvelukeskeiseen 

arkkitehtuuriin siirtymiseen pitäisi kuitenkin olla painavammat syyt, koska 

tällä menetelmällä rajapintoja ei saada vastaamaan joustavuuden ja 
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laajennettavuuden vaatimuksiin ja liiketoimintavaatimukset jäävät täysin 

taka-alalle. 

 

Alhaalta ylös -mallin toteuttaminen on helppoa ja yksinkertaista, verrattuna 

ylhäältä alas -malliin. Lisäksi tämä malli on huomattavasti edullisempi toteuttaa, 

koska voidaan käyttää hyväksi olemassa olevia järjestelmiä ja investointeja. Malli 

ei kuitenkaan huomioi liiketoimintaa juuri lainkaan, joten sen toteuttaminen ei 

johda kauaskantoisiin hyötyihin organisaation toiminnassa. 

 

Erlin (2005) määritelmän mukaan alhaalta ylös -malli koostuu viidestä eri 

vaiheesta, jotka ovat kuvattuna kuvassa 13. Nämä vaiheet ovat: 

 

Vaihe 1.  Määritetään malli sovellusvaatimuksille, joka sisältää palvelukeskeisen 

arkkitehtuurin ja vanhan perinnejärjestelmän väliset kiintopisteet. 

Kommunikointiteknologia määritetään myös vaatimuksiin. Malli 

tuottaa palvelukeskeisiä ratkaisuja, joihin mallinnetaan mukaan 

liiketoimintalogiikat ja säännöt. 

 

Vaihe 2. Suunnitellaan vaadittavat sovelluspalvelut, joita käytetään. Tässä 

vaiheessa päätetään, mitä perinnejärjestelmän toiminnallisuuksia 

tullaan käyttämään SOA:ssa ns. käärittyinä palveluina (wrapped 

service) ja mitkä toiminnallisuudet ovat sellaisia, joita käytetään 

välityspalvelinpalveluina (proxy service). Toteutusjärjestyksen 

määrittäminen palvelurajapinnoille on oleellista, kun halutaan 

saavuttaa korkean laadun palvelukeskeistä arkkitehtuuria. 

 

Vaihe 3.  Luodaan tarvittavat sovelluspalvelut käyttäen hyväksi 

palvelukuvauksia ja sopivia suunnittelumäärityksiä. 

 

Vaihe 4.  Testataan palveluiden toimivuus käytettävässä ympäristössä ja pohjana 

olevassa perinnejärjestelmässä. Näin varmistetaan, että asetetut 
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vaatimukset täyttyvät. Testivaiheessa yleensä mitataan, kuinka käärityt 

palvelut toimivat perinnejärjestelmän kanssa. 

 

Vaihe 5.  Testauksen mentyä hyväksyttävästi läpi ratkaisut ja palvelut otetaan 

käyttöön.  

 

 

Kuva 13. Alhaalta ylös -mallin vaiheet. (Erl 2005). 

 

Alhaalta ylös -malli on helpommin toteutettavissa kuin ylhäältä alas -malli. Kun 

projektia lähdetään viemään eteenpäin, on kuitenkin muistettava, että hyvien 

palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen vie enemmän aikaa kuin huonojen. 

Useissa tapauksissa on huomattu, että alhaalta ylös -mallilla toteutetut projektit 

luovat pitkäaikaisia kustannuksia sen sijaan, että ne toisivat pitkän aikavälin 

tuotttoja (Rosen et al., 2008). Erlin (2005) mukaan alhaalta ylös -mallin avulla ei 

pystytä saavuttamaan edistyksellistä palvelukeskeisyyttä tai nykyaikaista 

palvelukeskeistä arkkitehtuuria. 

 

4.4.3 Yhdistelmämalli 

 

Yhdistelmämallia kutsutaan usein myös ketteräksi malliksi. Tätä mallia pidetään 

monessa tapauksessa parhaana vaihtoehtona yhdistämiseen. Malli mahdollistaa 
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ylhäältä alas- ja alhaalta ylös -mallien ominaisuuksien yhdistämisen ja luo 

tasapainon mallien välille. Yhdistelmämalli hyödyntää perinnejärjestelmän 

sovellusinfrastruktuurin palvelukeskeisen arkkitehtuurin tavalla. Tämä 

mahdollistaa enemmän prosesseja hyödyntäviä funktioita, jotka palvelevat 

liiketoiminnan tarpeita. Kuvassa 14 on esitetty mallin seitsemän eri vaihetta: (Erl 

2005) 

 

 Vaihe 1.  Mallin toteutus alkaa ylhäältä alas -analyysilla ja etenee kuten 

normaali ylhäältä alas -malli, kuitenkin hieman kapeammalla 

fokuksella. Analyysi painottuu SOA:n avaintekijöihin 

(uudelleenkäytettävyys, joustavuus, riippumattomuus ja avoimuus) 

sekä yrityksen liiketoimintakokonaisuuksiin. 

 

Vaihe 2. Analyysin edettyä riittävän pitkälle, aletaan suorittaa palvelukeskeistä 

analyysia. Ensimmäisen vaiheen suorittaminen taustalla jatkuu. 

Kolmannessa vaiheessa alkava palveluiden suunnittelu on sitä 

helpompaa, mitä pidemmälle ensimmäisen vaiheen analyysi etenee. 

Tällöin liiketoimintapalvelut saadaan paremmin vastaamaan 

liiketoimintamalleja. 

 

Vaihe 3.  Palvelukeskeisen suunnittelun avulla määritellään ja suunnitellaan 

valitut palvelutasot, ja yksittäiset palvelut osaksi palvelukeskeistä 

suunnitteluprosessia. 

 

Vaihe 4-6. Suoritetaan standarditestejä, joilla varmistetaan palveluiden toimivuus 

ja käyttöönottomenetelmiä, joilla otetaan luodut palvelut käyttöön. 

 

Vaihe 7.  Ensimmäisen vaiheen analyysi etenee taustalla edelleen ja lisäksi 

tehdään katselmus liiketoimintapalveluihin, jossa verrataan vaiheen 3 

suunnitelmia nykyisten liiketoimintamallien tilaan. Niiden palveluiden 

osalta, joiden nykytila ei vastaa suunnitelmaa, palataan vaiheeseen 3.  

 



  56 
                                                                                                      

 

Kuva 14. Yhdistelmämalli. (Erl 2005). 

 

Yhdistelmämalli on lähtökohdista riippumaton menetelmä, joka hyödyntää 

ylhäältä alas- ja alhaalta ylös -mallien ominaisuuksia. Malli mahdollistaa ylhäältä 

alas -mallin jatkuvan analysoinnin sekä alhaalta ylös -mallin joustavuuden ja 

uudelleenkäytettävyyden. Mallin avulla järjestelmä saadaan vastaamaan lyhyen ja 

pitkän aikavälin vaatimuksiin paremmin. Malli tuottaa korkean laadun ja pitkän 

eliniän palveluita ja mahdollistaa nykyisten tietojärjestelmäinvestointien 

hyödyntämisen. Heikkouksina mallissa ovat monimutkainen toteutus sekä 

huomattava ajan ja rahan tarve. (Alamaa 2009) 

 

4.5 BPM & SOA yhdistämismallien sopivuus PLM:ään 

 

Edellisessä kappaleessa käytiin läpi liiketoimintaprosessien ja palvelukeskeisen 

arkkitehtuurin yhdistämismalleja. Yhdistelmämalli todettiin parhaaksi 

menetelmäksi yhdistää liiketoimintaprosessit ja SOA. Kuitenkin ylhäältä alas -

malli todettiin parhaaksi tapauksissa, joissa tavoitteena on luoda yhteinen 

järjestelmä organisaation, asiakkaiden ja kumppaneiden välille. PLM:ssä kyse on 

juuri tästä.  
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Tutkimusten mukaan PLM -strategian implementointiin tehokkain menetelmä on 

ylhäältä alas -malli. Tämä malli edellyttää ylimmän johdon selkeää sitoutumista, 

mikä tarkoittaa SOA:n ja PLM:n huomioon ottamista koko yrityksen strategiassa. 

Onnistuneeseen implementointiin tarvitaan myös selkeä toteutusprosessi ja 

liiketoiminnan tavoitteet. Se ei siis ole pelkkä IT -projekti. Menestyneet 

organisaatiot ovat keskittyneet prosessien kehittämiseen sekä liiketoiminnan 

kokonaistavoitteisiin – eivät niinkään kustannussäästöihin ja työkaluihin. (Tekes 

2008) 

 

Ylhäältä alas -mallissa kehitys alkaa siitä, että päätetään mitkä prosessit hoidetaan 

manuaalisesti ja mitkä ovat IT -tuettuja. Tämän jälkeen prosessit pilkotaan 

pienempiin osiin sen mukaan, milloin ne suoritetaan ja mikä järjestelmä prosessin 

suorituksesta vastaa. Monimutkaiset asiat siis hajotetaan helpommin hallittaviin 

osiin. (Josuttis 2009) 

 

Alhaalta ylös -mallin käyttöön houkuttelee sen helpompi ja halvempi toteutus. On 

muistettava kuitenkin se, että halvalla harvoin saa hyvää, mikä pätee tässäkin 

tapauksessa. Ko. malli on joissakin tapauksissa hyvä ratkaisu, mutta 

kokonaisvaltaisen ja tehokkaan SOA -ratkaisun toteuttamiseen se ei yksinään 

sovellu. 

 

Menestykselliseen SOA:n käyttöönottoon tarvitaan siis sekä ylhäältä alas- että 

alhaalta ylös -malleja. Ylhäältä alas -mallissa luodaan uusia palveluita puhtaalta 

pöydältä, kun taas alhaalta ylös -mallissa jo olemassa olevia järjestelmiä kääritään 

palveluiksi (Lewis 2008). Palvelukeskeisen arkkitehtuurin eräs tärkeä ominaisuus 

on yrityksen olemassa olevien järjestelmäinvestointien hyödyntäminen. Näin 

voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä ja vältetään turha 

uudelleensuunnittelu. 
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5 PLM:N JA SOA:N INTEGROINTI 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi PLM -järjestelmän implementointi SOA:n avulla. 

Aluksi kartoitetaan teoriakirjallisuuden pohjalta haasteet, joita implementointiin 

liittyy ja pyritään löytämään keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tämän 

jälkeen käsitellään kirjallisuuden pohjalta palvelukeskeisen PLM:n 

implementointia. Lopussa esitellään muutama case-tapaus, joissa palvelukeskeistä 

arkkitehtuuria on käytetty PLM -järjestelmän toteuttamiseen.  

 

5.1 Palvelukeskeisten PLM -järjestelmien haasteet 

 

PLM -ratkaisut, kuten muutkin yritysjärjestelmäratkaisut käyttävät yhä enemmän 

laajasti hyväksyttyjä tekniikoita ja standardeja. SOA on yksi esimerkki 

teknologiasta/arkkitehtuurista, joka on otettu käyttöön PLM-, ERP- ja muiden IT -

alustatoimittajien keskuudessa. SOA voi auttaa vähentämällä uuden version 

julkistamisen vaikutuksia tuotepakettiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että SOA ei 

ole kaiken kattava lääke näihin ongelmiin (CIMdata 2009, 6). SOA on 

arkkitehtoninen toimintamalli josta voidaan johtaa monenlaisia arkkitehtuureja, 

niin hyviä kuin huonoja. Arkkitehtoninen toimintamalli tarjoaa arkkitehdeille 

suuntaviivat joiden avulla voidaan rakentaa paras mahdollinen arkkitehtuuri oman 

yrityksen tarpeisiin. (Lewis et al. 2008, 136) 

 

SOA:n implementointi voi olla aikaa vievää, kallista ja hyödyt voivat näkyä vasta 

pidemmällä aikavälillä. SOA on strategia joka vaikuttaa koko organisaatioon ja 

johdon on tuki tärkeää rahoituksen turvaamiseksi pidemmälle ajalle. Mikäli SOA 

-budjettia leikataan projektin ollessa kesken, ollaan lähellä katastrofia (Josuttis 

2007, 10).  Usein organisaatioilla on itsellään varsin vähän SOA -osaamista, 

jolloin osaaminen on hankittava ulkopuolelta. Monesti ulkopuolelta hankittaessa 

projektin kokonaiskuva ei tule kaikille sidosryhmille riittävän selkeäksi, jolloin 

muutosvastarinta voi olla suurta. SOA:n hyödyt tulisikin pystyä selkeästi 
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osoittamaan kaikille työntekijöille ja kannustaa heitä siirryttäessä uuden 

menetelmän käyttöön. Myös yrityksen tavoittelemat hyödyt tulisi olla hyvin 

määriteltynä jo heti projektin alkuvaiheessa. On myös otettava huomioon, että 

SOA ei ole pelkästään IT -osaston tai liiketoimintapuolen asia vaan molempien on 

oltava tiiviisti mukana projektissa. (Tuomiranta 2010) 

 

SOA edellyttää muutoksia sekä yrityksen IT -hallintomalliin, sääntöihin ja 

ohjeisiin joiden mukaan IT -osasto toimii että mekanismeihin, jotka varmistavat, 

että noita sääntöjä ja ohjeita noudatetaan. Hyvin määritelty hallintomalli vastaa 

seuraaviin kysymyksiin: (Srinivasan 2009) 

 

• Kuka omistaa jaetut palvelut, joita voidaan käyttää monilla liiketoiminta-

alueilla? 

• Kuinka palvelun luominen, kehitys ja muutokset hallitaan, jos palvelulla 

on useita asiakkaita? 

• Kuinka ratkaistaan mahdolliset yhteensopimattomuusongelmat ja 

muutospyynnöt? 

• Mitä tapahtuu jos samaa palvelua tarjoaa useampi palveluntarjoaja? 

• Kuinka palveluiden kehitystä ylläpidetään ja mitataan? 

• Ovatko yrityksenlaajuiset menettelytavat tehokkaita vai tarvitaanko uusia 

yhteistyön hallintomalleja? 

• Kuka omistaa ja ylläpitää palveluhakemistoa? 

 

Srinivasan (2009) viittaa artikkelissaan tutkimukseen, jonka mukaan yritykset 

ymmärtävät integraation ja kollaboraation merkityksen nykypäivän 

liiketoiminnassa mutta niiden toteutus on vielä heikkoa (kuva 15). Vahvasti 

integroituneet ja kollaboroituneet organisaatiot ovat menestyvämpiä, tämä vaatii 

yritykseltä kuitenkin niin suurta panostusta, että tiedostamisen ja toteutuksen 

välillä on vielä melko suuri kuilu.  
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Kuva 15. Integraation ja yhteistyön tärkeys vs. laajuus. (Srinivasan 2009). 

 

Eräs suurimmista haasteista PLM -järjestelmille on yhteistyön ja integraatioiden 

lisääntyminen yritysmaailmassa. Vanhastaan yrityksen järjestelmät on suunniteltu 

vain yrityksen omia tarpeita ajatellen. Tämän vuoksi järjestelmien integroiminen 

yli yritysrajojen on hankalaa. Tätä tilannetta on yritetty korjata päivittämällä 

järjestelmiä, mikä on johtanut kustannusten nousuun ja vaikeuksiin ylläpidossa. 

Lisäksi järjestelmien päivittäminen on liian hidasta nopeasti muuttuvissa 

markkinatilanteissa sekä yritysverkostojen rakenteen muuttuessa nopeasti 

kulloisenkin projektin mukaan (Srinivasan 2009). Palvelukeskeisen arkkitehtuurin 

avulla pystytään vähentämään näitä integroinnista aiheutuvia ongelmia ja 

kustannuksia, koska palveluita voidaan käyttää useasta eri kontekstista 

riippumatta siitä, kuinka järjestelmien rajapinnat on toteutettu. 

 

Järjestelmätoimittajat mainostavat usein SOA -ratkaisujaan teknologiana, joka 

ratkaisee organisaation IT -ongelmat. Tämä voi johtaa myös siihen käsitykseen, 

että SOA:n voi ns. ostaa suoraan kaupan hyllyltä. On muistettava että jokaisen 

organisaation arkkitehtuurit ja järjestelmät ovat erilaisia. Palvelut ja niiden suhteet 

täytyy suunnitella niin että ne täyttävät etukäteen asetetut vaatimukset mm. 

tietoturvan, yhteentoimivuuden ja laajennettavuuden suhteen (Josuttis 2007, 10). 

On vaikeaa suunnitella palveluita niin, että niitä on helppo käyttää useasta eri 

kontekstista, koska jokaisella käyttäjällä on omat odotuksensa palvelulle ja sen 

käytettävyydelle. Palvelukeskeisen sovelluksen onnistuneessa kehittämisessä on 
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otettava huomioon useita kysymyksiä, joista tärkeimpiä ovat palvelun 

muodostaminen, löydettävyys ja käyttö (Lewis et al. 2008, 138-139). 

 

Omat haasteensa järjestelmille tuo myös entistä kattavampi tuotetieto. Tietoa on 

perinteisesti kerätty paljon erityisesti tuotekehitysvaiheessa mutta nykyisin tietoa 

kerätään entistä enemmän kaikista tuotteen elinkaaren vaiheista. Tieto tulisi olla 

helposti käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan tuotekonseptoinnissa, 

suunnittelussa, tilauksen konfiguroinnissa, valmistuksessa, toimituksissa, käytössä 

ja huollossa (Sinfonet 2009). PLM -järjestelmien tuomat hyödyt kasvavat sitä 

mukaa, mitä enemmän tietoa käsitellään yrityksessä. Sääksvuori ja Immonen 

(2002) toteavat, että PLM -järjestelmän hyödyt ovat merkittävimmät 

verkostoituneessa ympäristössä, jossa on heterogeeninen 

tietojärjestelmäympäristö. Kuten edellä mainittiin, SOA helpottaa heterogeenisten 

tietojärjestelmien integrointia. Kappaleessa 3.1 OASIS:n SOA -määritelmässä 

todetaan ”…voidaan hallita usean toimijan omistuksessa olevia, erilaisten 

järjestelmien kesken hajautettuja liiketoimintaprosesseja”. Tämä tarkoittaa 

erilaisten alustojen, aikataulujen, prioriteettien, budjettien yms. ottamista 

huomioon. Käytettäessä SOA:a laajojen, esim. PLM -järjestelmien toteutukseen, 

täytyy ottaa huomioon, että yksittäisen toiminnon muokkaus on hankalampaa kuin 

pienemmissä yrityksen sisäisissä järjestelmissä. SOA:n käyttöön liittyy aina 

”politiikka”, on oltava valmis kompromisseihin, erilaisiin priorisointeihin ja 

ratkaisuihin. (Josuttis 2007, 14) 

 

PLM -strategian onnistumiselle on siis tärkeää kyetä implementoimaan erilaisia 

sovelluksia niin yrityksen sisällä kuin yli yritysrajojen. CIMdatan (2009) mukaan 

organisaatiot haluavat ratkaisuja, jotka kehittyvät eteenpäin järjestelmällisesti, 

eivätkä muodosta merkittäviä esteitä siirtymiselle yhdestä teknologiaversiosta 

toiseen tai yhdestä sukupolvesta toiseen. Asiakkaat myös haluavat että 

kehityspolku on rationaalinen, selkeä, realistisesti saavutettavissa ja hyvin tuettu 

ohjelmistotoimittajan puolelta. Uuteen ratkaisuun siirtymiseen on oltava hyvin 

suunnitellut työkalut ja aktiivinen tuki sen varmistamiseksi, että siirtyminen 

suoritetaan niin kuin on suunniteltu. (CIMdata 2009, 4) 
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Integraatioiden hallinta on vaikeaa, mikäli PLM -ympäristön jatkuvaa muutosta ei 

hallita kunnolla. PLM -toimittajat ovat tarmokkaasti työskennelleet 

helpottaakseen ongelmia versiosta toiseen siirtymisessä mutta se ei ole ollut 

kivutonta. PLM -järjestelmän ja siihen integroitujen muiden sovelluksien 

kehittyessä aiheutuu suuria ongelmia PLM -ympäristössä. Ratkaisutoimittajilla 

täytyy olla resursseja keskittyä sekä näiden em. ongelmien ratkaisuun, että oman 

PLM -järjestelmän päivitykseen. Vanhoihin teknologioihin perustuvien 

ratkaisujen laajeneminen ja päivittyminen, sekä uusien teknologioiden 

yhdistyminen näihin johtavat uusien PLM -ratkaisupakettien jatkuvaan virtaan – 

uudistuksien virtaan, jota asiakkaiden on jotenkin arvioitava ja liitettävä 

soveltuvin osin omaan järjestelmäympäristöönsä (CIMdata 2009, 3). Muutoksia 

on helpompi hallita, kun PLM -järjestelmä toteutetaan SOA:n avulla, koska 

muutokset palvelun toiminnassa eivät juuri vaikuta palvelun käyttäjälle näkyvään 

rajapintaan. 

 

PLM- ja SOA -järjestelmien implementoinnin tuottamia hyötyjä voi olla 

alkuvaiheessa vaikeaa mitata rahassa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia perusteltaessa 

hankkeen kannattavuutta ja laskettaessa takaisinmaksuaikaa. Välittömät rahalliset 

hyödyt kertyvät operatiiviseen toimintaan käytetyn ajan vähenemisenä, 

tehokkuuden kasvamisena, laatukustannusten alenemisena sekä sitoutuneen 

pääoman pienenemisenä. Lisäksi markkinoille pääsy nopeutuu, asiakaskohtaisten 

tuotteiden suunnittelu helpottuu, markkinamuutoksiin reagoidaan nopeammin ja 

myydyille tuotteille saadaan parempi kate. (Sääksvuori & Immonen 2002, 100-

102; Abramovici et al. 2005) 

 

5.2 Palvelukeskeisen PLM -järjestelmän implementointi 

 

PLM ei ole pelkkää teknologiaa vaan se on strateginen lähestymistapa, joka 

integroi ihmiset, prosessit, liiketoimintajärjestelmät ja informaation. PLM:n 

käyttöönotossa päämääränä on teknologian hyväksikäyttö liiketoimintaprosessien 

optimoimiseksi. SOA:n avulla ratkaisuja saadaan komponentoitua, jolloin ne ovat 
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helpommin integroitavissa keskenään (Teresko 2007). Palveluiden implementointi 

voi sisältää uusien järjestelmien suunnittelua, perinnejärjestelmien ”käärimistä” 

palveluiksi, kolmannen osapuolen palveluiden hyödyntämistä sekä edellä 

mainittujen yhdistelmiä. (Lewis et al, 2008, 136) 

 

SOA:ssa palvelut voidaan ajatella LEGO -palikoina, ne voidaan kasata tiettyyn 

järjestykseen nyt, purkaa huomenna ja kasata uuteen järjestykseen. Palikat eivät 

muutu, vain niiden suhde muihin palikoihin muuttuu. Samoin SOA:ssa 

liiketoimintaprosessit ja toiminnot on mahdollista pilkkoa pieniin paloihin, 

palveluiksi. Tämän jälkeen ne voidaan koota uudestaan tukemaan erilaisia 

liiketoimintamalleja ja toteuttamaan tiettyjä toimintoja. (Srinivasan 2009) 

 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri edellyttää, että palvelut ovat asiakasohjelman 

käytettävissä ilman mitään etukäteistietoa. PLM näkökulmasta SOA:a voidaan 

käyttää mahdollistamaan pääsy sisäisiin ja kaupallisiin PLM -järjestelmiin 

integroidussa ympäristössä. Skaalautuvan SOA:n edellytyksenä on uusien 

liiketoimintaprosessien omaksuminen minimaalisilla muutoksilla olemassa 

olevaan PLM -infrastruktuuriin. Tämä tarkoittaa erilaisten 

järjestelmäympäristöjen mahdollisuutta käyttää yhtä standardoitua PLM -

rajapintaa, mikä tekee jokaisesta PLM -järjestelmän käyttäjästä riippumattoman 

sen suhteen, mitä PLM -järjestelmää käytetään jakamaan PLM -palveluita. Lisäksi 

tämä standardointi hyödyttää asiakkaita, jotka tarvitsevat pääsyn PLM -

järjestelmän tietoihin useista lähteistä, keräämällä PLM tiedon verkkoon (Rosen 

2006). SOA:lla toteutettu PLM -arkkitehtuuri mahdollistaa ”Kytke-ja-käytä” 

tyyppisen komponenttien korvaamisen uusilla, aiheuttamatta sekasortoa 

järjestelmään. (CIMdata 2009) 

 

SOA itsessään auttaa liiketoimintajärjestelmiin ja -sovelluksiin tehtävien 

muutosten kustannusten vähentämisessä, osastojen ja yritysten välisessä 

integroinnissa sekä perinnejärjestelmien ylläpidossa ja hyödyntämisessä, koska 

palvelun muuttuessa palvelun rajapinta säilyy ennallaan. Muutos ei siis juurikaan 

näy asiakkaalle. Koska SOA vähentää erilaisten liiketoimintajärjestelmien 
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integroinnin kompleksisuutta, voi se vähentää myös kumppanuuksista aiheutuvia 

kustannuksia. Samalla uusien järjestelmien kehittäminen ja päivittäminen 

helpottuu. PLM -investoinnit taas johtavat koko yrityksen laajuiseen prosessien ja 

informaation parempaan läpikulkuun. Tärkeimmät potentiaaliset hyödyt ovat 

parempi kommunikaatio ja prosessien standardointi. Muita varteenotettavia 

hyötyjä ovat mm. muutoksien aiheuttamien liiketoimintavaikutusten seuraaminen 

ja nykyisten PLM -investointien hyödyntäminen. (CIMdata 2006; IBM 2007) 

 

SOA mahdollistaa PLM -järjestelmän muuttamisen tuoteinsinöörien työkalusta 

liiketoimintapäätöksien tukityökaluksi. Rajojen rikkominen IT -järjestelmien ja 

liiketoimintasovellusten välillä mahdollistaa helpomman tiedonkeruun  

mm. PDM-, ERP-, CRM- ja SCM -järjestelmistä. Tällöin ylempi johto saa 

enemmän ja helpommin tukea liiketoimintaa koskevien päätöstensä tueksi, joka 

mahdollistaa nopeammin reagoinnin muuttuviin markkinatilanteisiin. (IBM 2007) 

 

Muutamien vuosien ajan yrityksissä on vannottu tuoteinnovaatioiden nimeen 

tavoiteltaessa kilpailuetuja. Viimeaikoina on kuitenkin entistä enemmän keskitytty 

siihen, mikä mahdollistaa innovaatiot. Tämä on johtanut liiketoimintaprosessien ja 

liiketoimintamallien kehittämiseen pelkkien tuote- ja palveluinnovaatioiden 

sijaan. Nykyisessä tilanteessa uusia kilpailijoita voi tulla markkinoille yhdessä 

yössä mistä päin maailmaa tahansa. Uudet innovatiiviset läpimurrot voivat 

muuttaa kilpailutilanteen täydellisesti, tällöin on tärkeää jatkuvasti pyrkiä 

seuraamaan tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia ja sopeuttaa omaa toimintaa 

niiden mukaan. (IBM 2007) 

 

Yhdessä PLM ja SOA mahdollistavat joustavan, standardipohjaisen pääsyn 

tuotetietoon riippumatta siitä, mikä ohjelmisto- tai laitteistoratkaisu on käytössä 

yrityksen sisällä tai ulkopuolella arvoketjussa. Tuloksena on lisääntynyt 

tuotetiedon läpinäkyvyys tuote- ja portfoliosuunnittelijoille, sekä tukea 

insinööreille, myynnille ja markkinoinnille. (IBM 2007) 
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SOA mahdollistaa helpomman tavan linkittää ja jakaa tietoa muista yrityksen 

järjestelmistä PLM:ään. Kun SOA:a käytetään yhdistämään esim. PLM ja ERP -

järjestelmät, on käyttäjien helpompi saada tietoa ja ymmärtää kustannuslaskentaa, 

varastonohjausta ja valmistusta. Tällöin voidaan tehdä parempia 

suunnittelupäätöksiä etukäteen. Tämä auttaa vähentämään uuden tuotteen 

kehittämiskustannuksia käyttämällä enemmän nykyisiä komponentteja, mikä 

johtaa pienempiin varaston ylijäämiin, alentaa suunnitteluiteraatioita ja nopeuttaa 

markkinoille pääsyä. (IBM 2007) 

 

5.3 Esimerkkejä SOA:n soveltamisesta PLM:ään 

 
Seuraavaksi esitellään muutama case-tapaus, jossa PLM on toteutettu SOA:n 

avulla. Ensimmäinen case-tapaus on saksalainen laivanrakentaja, joka toteutti 

PLM -projektin yhdessä IBM:n kanssa. Kaksi muuta ovat lähdekirjallisuudesta 

poimittuja melko lyhyitä selostuksia projekteista. 

 

5.3.1 Case laivanrakentaja 

 
Ensimmäinen case-yritys on laivanrakentaja, joka valmistaa risteilijöitä, 

luksustason auto- ja matkustajalauttoja, polttoainetankkereita ja elintarvike 

kuljetuksiin sopivia aluksia. Yritys työllistää noin 2300 henkeä. Yrityksen 

tuotantokapasiteetti on 2.5 risteilyalusta vuodessa. Tiukka kilpailu on pakottanut 

tavoittelemaan alle 30 kuukauden aikaa tilauksesta toimitukseen. Yrityksen ja sen 

toimittajien prosessit on oltava tiiviisti yhteydessä, koska 75 % materiaaleista ja 

komponenteista tulee ulkopuolelta. 

 

Laivanrakennus on haasteellista niin teknisesti kuin logistisesti. Tämän 

laivanvalmistajan menestys perustuu kykyyn säilyttää joustavuus monimutkaisten 

prosessien hallinnassa ja vastata asiakkaiden vaatimuksiin. Tilaukset ovat usein 

yksilöllisiä ja pieniä sarjoja. Tyypillinen tilaus perustuu spesifikaatioihin, jotka 

voivat muuttua usein rakennusvaiheen aikana, mikä voi olla jopa 24kk pitkä. 
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Lisäksi uusien innovaatioiden ja konseptien täytyy mukautua asiakkaan 

vaatimuksiin ja kehittyä kehitys- ja tuotantoprosessin aikana. 

 

Yrityksen varustamo on moderni tuotantoympäristö, jossa käytetään paljon uutta 

tekniikkaa tavoiteltaessa kilpailuetuja. Monet IT -sovellukset ovat kuitenkin 

huonosti integroituja. IT -ympäristö koostuu suuresta määrästä itsenäisiä 

sovelluksia, joista monet on luotu vastaamaan yksittäisen toiminnon vaatimuksiin. 

Tämä hajaannus aiheuttaa kompleksisuutta rutiinitehtäviin. Sovellukset ovat myös 

tiukasti sidoksissa toisiinsa, mikä on johtanut joustamattomaan infrastruktuuriin. 

Sovellukset ovat data-keskeisiä ennemmin kuin prosessilähtöisiä, joten 

loppukäyttäjät tarvitsevat pääsyn useisiin sovelluksiin suorittaakseen yhden 

liiketoimintaprosessin. Tieto on monessa paikassa ilman johdonmukaisuutta. 

Tämä tilanne ei tarjoa kestävää pohjaa suunnittelulle eikä liiketoimintapäätöksille. 

Tästä on seurannut virheitä mm. tiedostonsiirrossa. Eri sovellusten integrointi oli 

yrityksen ensisijainen tavoite PLM -projektissa. 

 

Laivanrakentamiseen tarvitaan valtavia määriä informaatiota, joka on hajaantunut 

lukemattomiin prosesseihin. Tieto ja prosessit eivät ole pysyviä, vaan ne 

muuttuvat projektin aikana. Aikaisemmin näitä muutoksia on hallittu usean eri 

sovelluksen avulla. Koska jopa miljoonan osan ja satojen jatkuvasti muuttuvien 

prosessien hallinta on hankalaa, yritys halusi parempaa tukea tehdäkseen oikeita 

päätöksiä oikeaan aikaan. Yritys oli aikaisemmin käynyt läpi projektit, joista 

ensimmäisessä parannettiin tuotekehityksen hallintaa ja integrointia yrityksen 

muihin sovelluksiin ja toisessa otettiin käyttöön järjestelmäintegraatio (EAI) 

parantamaan edusta- ja taustasovellusten välistä integraatiota.  

 

Muutostenhallinta suunnittelu- ja tuotanto-osastojen välillä on kriittinen tehtävä. 

Automatisoidut linjastot ovat erittäin herkkiä muutoksille, mikä tekee suunnittelun 

muutostenhallinnasta suuren haasteen. Tehdäkseen oikeita päätöksiä, sekä 

suunnittelu että tuotanto-osasto tarvitsee yhtenäistä ja integroitua suunnittelutietoa 

ja tuotantotietoa. Jokainen muutos vaikuttaa useisiin myöhempiin vaiheisiin. 

Tekninen ongelma oli, kuinka saada kaikki eri osa-prosessit, komponentit ja 
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suunnitelmat päätöksentekijöiden saataville. Liiketoiminnallinen ongelma 

puolestaan oli, kuinka nopeuttaa kokoonpanoa ja asennusta samalla, kun 

muutosten teko helpottuu. 

 

Yrityksen oli myös integroitava toimintansa tiiviimmin asiakkaiden, toimittajien 

ja kumppaneiden kanssa ja saatava heille enemmän tietoa käyttöön heille 

sopivassa formaatissa. Tämän saavuttamiseen tarvittiin arkkitehtuuri, joka tarjoaa 

parempaa sisäistä joustavuutta mutta jota voidaan laajentaa kolmannen osapuolen 

suuntaan mikäli tarpeellista. 

 

Yritys käynnisti yhdessä IBM:n kanssa hankkeen kehittääkseen integroidun 

muutosympäristön, jossa aluksi keskitytään virtaviivaistamaan terästuotannon 

muutosprosessia. Vaikka teräksen tuotantoprosessit olivat jo läheisesti 

kytkeytyneet, johtuen korkeasta automaatioasteesta, täytyi työntekijöiden käyttää 

useita järjestelmiä saadakseen tuotannon tilatietoja tehdäkseen muutoksien 

täytäntöönpanoon liittyviä päätöksiä. Järjestelmien ja sovellusten moninaisuus 

vaikeutti tehtävää, koska ei ollut varmuutta siitä, onko kaikki olennaiset tiedot 

saatavilla ja otettu huomioon. Tämä johti siihen, että muutosprosessin aikana 

virheitä esiintyi säännöllisesti. 

 

Kahden aikaisemman ja nykyisen projektin myötä päädyttiin valitsemaan 

yrityksen PLM -järjestelmäksi WS/SOA -pohjainen lähestymistapa, joka 

pohjautuu löyhästi kytkettyihin Web-palveluihin ja hyödyntää yrityksen 

perinnejärjestelmiä. Yritys otti käyttöön yleisen loogisen tietomallin 

mahdollistaakseen joustavan tiedonsiirron ryhmittymän välillä, liittyen tiedon 

kartoittamiseen, reitittämiseen ja prosessien käyttöönottoon. Tämä johti 

alhaisempiin ylläpitokustannuksiin.  

 

Muutos palvelukeskeisyyteen oli yritykselle varsin suuri muutos entiseen. 

Vaihtaminen SOA:an tarkoitti täysin erilaista ajattelutapaa kuin mihin yrityksessä 

oli aiemmin totuttu. Vanhat toimintatavat olivat olleet pitkään käytössä ja 

toimineet hyvin vuosien ajan, joten monet ajattelivat niiden toimivan hyvin 
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jatkossakin ja vastustivat muutosta. Johtotasolla ymmärrettiin kuinka paljon 

muutos palvelukeskeisyyteen vaatii panostusta, mutta toisaalta ymmärrettiin myös 

sen tuomat edut. Projektiryhmän täytyi pystyä vakuuttamaan myös muut 

työntekijät. Lopulta työntekijät ottivat SOA:n vastaan avoimin mielin, 

viimeisetkin viimeistään siinä vaiheessa kun nopeasti implementoinnin jälkeen 

tulokset alkoivat parantua. 

 

Uusi SOA -pohjainen järjestelmä tarjoaa selkeitä liiketoiminta- ja IT- hyötyjä, 

mm: 

• eri ohjelmointikielellä toteutettujen sovellusten yhteistoiminta 

• yksinkertaisempi käyttäjärajapinta parantaa tuottavuutta 

• parantaa liiketoimintalähtöisten prosessien käyttöönottoa 

• prosesseihin liittyvä asiantuntijoiden tietotaito on talletettu järjestelmään 

• käyttäjille tarjotaan tietoa jokaisesta prosessin vaiheesta tukemaan 

päätöksentekoa 

• päästä-päähän prosessit ovat läpinäkyviä, hallinto näkee mitä tapahtuu, 

missä ja miksi 

• uudet ja perinnejärjestelmät toimivat yhdessä joustavasti 

• IT -osastolle SOA lähestymistapa antaa mahdollisuuden komponenttien 

uudelleenkäyttöön tulevissa prosesseissa ja sovelluksissa 

• Työntekijöille välitetään vain se tieto, mitä he tarvitsevat. Tämän myötä 

tuottavuus nousee ja kaikki oleellinen tieto päätöksentekoa varten on 

saatavilla 

 

Projektista opittiin, että resurssien käyttö ihmisten kouluttamiseen on tärkeää. 

Avainkysymys on saada ihmiset ymmärtämään prosessimallinnus ja mitä se voi 

tarjota. Tälle yritykselle jälkimmäinen oli erityisen tärkeää, koska 

valmistusprosessit olivat niin tärkeä osa hyvien tulosten saavuttamisessa. 

Käytännössä prosessien mallinnus tuli tärkeäksi osaksi kehitettäessä riittävää 

ymmärryksen tasoa liiketoimintaosaston ja IT -osaston ihmisten välillä, koskien 

koko projektia. Jokaisen täytyy ymmärtää mitä tehdään ja mikä on tärkeää. 
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Toinen tärkeä opetus oli, että laatu on aina tärkeää. Rutiinitoimenpiteetkin on 

tarkistettava kahteen kertaan. On elintärkeää varmistaa että laatua pidetään yllä ja 

yhteistyökumppaneilla jaetaan oikeaa tietoa. Jos tämä ei toteudu voi tuloksena 

olla virheellinen prosessi, jolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia 

prosessilähtöisessä ympäristössä, koska jatkotoiminnot ovat automatisoituja. 

 

Viimeinen opetus liittyi SOA:n hallinnointiin. Jokaisen SOA -projektin alussa 

tulee paneutua yksittäisiin palveluihin ja päättää kuka hallitsee ja kantaa vastuun 

mistäkin palvelusta. Aiemmin ihmiset omistivat sovellukset ja muutosten 

tekemiseksi sovelluksiin tarvittiin omistajan lupa. Nykyisin palveluiden 

muutokset vaikuttavat suoraan olemassa oleviin sovelluskombinaatioihin. Tällöin 

muutosten suunnittelussa täytyy olla mukana useita ihmisiä. Tämä selittää SOA 

hallinnon tarpeen. 

 

Tässä yrityksessä hallintomallin hyväksyminen ja omaksuminen oli vaikeinta IT -

osaston henkilökunnalle. Projektin edetessä useimmat ihmiset kuitenkin 

ymmärsivät, että SOA -yhteensopiva hallintomalli oli kriittinen menestystekijä, 

joka voi minimoida riskit ja taata tehokkaat prosessit suunnittelusta ja 

kehittämisestä edeten operatiiviseen toimintaan ja ylläpitoon.  

 

5.3.2 Case tietokonevalmistaja 

 
Toinen case-yritys on johtava tietokonevalmistaja. Yrityksellä on useita 

perinteisiä PLM -järjestelmiä, joiden ylläpito ja päivitys on erittäin hankalaa. 

Yrityksen eri osastot ovat muuttaneet liiketoimintaprosessejaan vastaamaan 

markkinamuutoksiin ja tietotarpeisiin. Kustannukset ovat sitä myötä nousseet ja 

läpimenoajat kasvaneet, koska yhtenäisen näkemyksen saaminen monenlaisista 

järjestelmistä on hankalaa. (Srinivasan 2009) 

 

Lähdettäessä toteuttamaan PLM:ää SOA:n avulla, ensimmäisenä 

perinnejärjestelmät ”käärittiin” palveluiksi, jonka jälkeen niille luotiin Web-

palvelu -rajapinnat, joiden avulla tiedonsiirto sovellusten, yritysten ja arvoketjujen 
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välillä standardoitiin. Yritys oli varsin tyytyväinen tuloksiin. Käyttäjien määrä, 

joilla on pelkkä lukuoikeus tietoon, lisääntyi. Itse asiassa vain 15 % käyttäjistä luo 

tai muokkaa dataa. Käyttäjät saivat myös tarvittavan tiedon näkyviin yhteen 

sovellukseen, kun ennen tiedon löytäminen vaati monen sovelluksen käyttöä. 

Seurauksena oli ajansäästö ja tuottavuuden lisääntyminen. Myös logistiikka- ja 

huolto-osastot hyötyivät uudistuksesta. Yritys näki investoinnin myös strategisena 

etuna, riippumattomuus käyttäjärajapinnan ja sovellusten sekä tietokantojen 

välillä helpottaa myös jatkossa mahdollista perinnejärjestelmien korvaamista 

uusilla palvelukeskeisillä järjestelmillä. (Srinivasan 2009) 

 

5.3.3 Case autoteollisuuden alihankkija 

 
Kolmas case-yritys on johtava autoteollisuuden alihankkija. Alihankkija toimittaa 

osia useille autoteollisuuden valmistajille ja käyttää myös itse alihankkijoita. 

Yrityksen täytyy siis hallita useita CAD, PDM ja ERP -järjestelmiä. Yritys 

implementoi PLM -järjestelmän, joka edellyttää standardoitua rajapintaa erilaisiin 

PDM -järjestelmiin ja käsittelee niiden metadataa palveluina. 

Liiketoimintaprosessit muodostetaan käyttäen BPEL:iä, jossa käytetään 

standardeja prosessielementtejä. ESB toimii perustana erilaisille palvelukutsuille 

sekä tiedonsiirrossa prosessien ja PLM -järjestelmän välillä. (Srinivasan 2009) 

 

Alihankkija oli tyytyväinen tuloksiin. Se kykeni automatisoimaan 

varaosainformaation haun ja viennin valmistajan tietokantojen kanssa. Sillä oli 

myös yhtenäinen pääsy erilaisiin tietovarastoihin, joita sen omat alihankkijat 

käyttävät varaosainformaation säilyttämiseen. Tämä autoteollisuuden alihankkija 

on identifioinut myös muita suunnittelun alueita, joissa se voi hyödyntää 

samantyyppisiä SOA -pohjaisia ratkaisuja. (Srinivasan 2009) 

 

Edellä olevat esimerkit osoittavat että SOA:n avulla toteutettuna PLM -

järjestelmästä saadaan joustava, helppokäyttöisempi ja kustannustehokkaampi. 

Lisäksi ESB:n käyttö SOA -pohjaisessa implementoinnissa on parantunut 

huomattavasti. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin selvittämään tuotteen elinkaarenaikaisen 

tiedonhallinnan toteuttamista palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla. Tutkimus oli 

puhtaasti kirjallisuuslähtöinen. Aihe osoittautui hankalaksi siinä mielessä, että 

palvelukeskeisestä tuotteen elinkaarenhallinnasta kirjallisuutta oli varsin 

rajoitetusti. Tuotteen elinkaarenaikaisesta tiedonhallinnasta ja palvelukeskeisestä 

arkkitehtuurista itsenäisinä kokonaisuuksina kirjallisuutta löytyi hyvin. Useissa 

tutkimuksissa keskityttiin SOA:lta odotettaviin hyötyihin, joiden odotettiin 

realisoituvan vasta 5-6 vuoden kuluttua. Eräs työn tuloksista onkin ylipäätään 

tutkia palvelukeskeisen arkkitehtuurin ja tuotteen elinkaaren hallinnan integrointia 

ja tuoda esille, mitä haasteita se aiheuttaa ja mitä hyötyjä sillä voidaan teoriassa 

saavuttaa. 

 

PLM:n luvataan auttavan yritystä selviytymään tuotannon uusista haasteista, 

kuitenkin useimmissa organisaatioissa PLM hyödyt ovat vielä saavuttamatta. 

Schuh et al. (2007) esittävät artikkelissaan kolme suurinta syytä PLM 

implementoinneilla saavutettuihin rajallisiin tuloksiin: 

1) PLM:n monimutkaisuus ja ymmärryksen puute sen syvällisemmästä 

merkityksestä, sekä siitä, mitä PLM todellisuudessa on. 

2) Keskitytään vain rajoittuneeseen näkökulmaan, kuten dokumenttien 

hallintaan tai varaosien luokitteluun, ilman tarvittavaa tuotteen elinkaaren 

ja sen alaisten prosessien kokonaisvaltaista tarkastelua.  

3) Tutkimuksellinen ja kirjallinen kuilu liittyen PLM implementointia 

koskeviin kysymyksiin. 

 

Tutkimuksen ensisijainen tutkimuskysymys oli, ”Kuinka SOA -lähestymistapa 

auttaa PLM -ratkaisujen kehittämisessä?”. Tähän kysymykseen haettiin vastausta 

tarkentavien kysymysten perusteella, joissa määriteltiin termit SOA ja PLM sekä 

tutkittiin mikä olisi paras malli niiden integroimiseksi. Lisäksi kartoitettiin 

integroinnista aiheutuvia haasteita ja niiden ratkaisemista. Tutkimukseni 
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perusteella niin PLM, kuin myös SOA ovat käsitteitä, joiden määrittely ei ole 

aivan yksiselitteistä.  

 

PLM määriteltiin tässä työssä toimintamalliksi, jonka avulla pyritään hallitsemaan 

kaikki tuotteeseen liittyvä tieto ja prosessit, tuoteideasta aina tuotteen 

hävittämiseen saakka. PLM -järjestelmä koostuu useiden eri yritysjärjestelmien 

integroinnista ja näistä järjestelmistä kerätyn tiedon hyödyntämisestä. Tällöin 

oikea tieto saadaan oikeiden ihmisten saataville päätöksenteon tueksi helpommin 

kuin aiemmin ja voidaan olla varmoja tiedon luotettavuudesta ja oikeellisuudesta. 

Laajennettu PLM taas tarkoittaa järjestelmää, jossa asiakas osallistuu tiiviimmin 

kaikkiin elinkaaren vaiheisiin. Laajennettuun PLM:ään liittyy Avatar -malli, jonka 

avulla tuotteen elinkaaren hallinnassa päästään kohti asiakaslähtöisyyttä, koska 

asiakas voi seurata tilauksensa vaiheita ja voi vaikuttaa päätöksillään tuotteen 

ominaisuuksiin koko sen elinkaaren ajan.  

 

SOA:n määritelmä puolestaan oli ”Arkkitehtuurityyli, jonka avulla voidaan hallita 

usean toimijan omistuksessa olevia, erilaisten järjestelmien kesken hajautettuja 

liiketoimintaprosesseja”. Lisäksi SOA:ssa toiminnot suunnitellaan palveluina, 

pyritään hyödyntämään perinnejärjestelmiä ja edesauttamaan palveluiden 

uudelleenkäyttöä. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri muuttaa yrityksen toimintaa 

aiemmin vallalla olleesta teknisestä näkökulmasta enemmän kohti 

prosessikeskeistä lähestymistapaa. Tällöin liiketoiminta ja tietohallinto lähenevät 

ja IT -osasto nähdään enemmän liiketoimintaprosessien mahdollistajana, ei 

pelkkänä prosessien tukijana. Tällä hetkellä SOA:n periaatteiden mukaan 

suunniteltuja palveluita ollaan yhä enenevissä määrin ottamassa teollisuudessa 

käyttöön. Ensimmäiset SOA -pohjaiset järjestelmät ovat siinä vaiheessa, että 

niiden hyötyjä on mahdollista ruveta tutkimaan ja arvioimaan laajemmin.  

 

Usein yrityksillä on käytössään PDM -järjestelmä, jolla hallitaan tuotetietoa. Tästä 

ollaan pikkuhiljaa siirtymässä koko elinkaarenaikaisen tiedon hallintaan ja PLM -

järjestelmiin. Suunnittelemalla järjestelmä SOA -mallin mukaisesti, voidaan 

olemassa olevan PDM -järjestelmän osia ”kääriä” palveluiksi ja näin hyödyntää 
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sekä käyttää uudelleen. Uusien PLM -palvelujen luominen ja yhdistäminen 

vanhojen järjestelmien osiin on helpompaa ja kustannustehokkaampaa, koska 

rajapintaa uuden ja vanhan järjestelmän eri osien välille ei tarvitse rakentaa vaan 

tiedonsiirtoon käytetään palveluväylää. Yhtä palvelua voidaan myös käyttää yhä 

uudelleen eri yhteyksissä.  

 

Aina ei ole täysin selvää, mitä kaikkea käsite ’Tuotteen elinkaarenaikainen 

tiedonhallinta’ pitää sisällään. Yrityksen tulisikin määritellä PLM -strategiassaan 

tarkasti se, mitä kaikkea järjestelmään kuuluu ja mitä siltä odotetaan. Ensiarvoisen 

tärkeää on sisällyttää PLM ja SOA koko yrityksen laajuiseen strategiaan, ja tätä 

kautta saada projektille myös ylimmän johdon tuki. Oleellista on myös määritellä 

tarkasti projektin tavoitteet, tavoiteltavat hyödyt ja saattaa nämä koko 

organisaation tietoon. Tällöin ihmiset ymmärtävät oman roolinsa uuden 

järjestelmän käyttöönottoprojektissa paremmin ja muutosvastarinta vähenee. 

Myös ihmisten kouluttaminen uuden järjestelmän ominaisuuksiin on oleellista. 

 

Yhdistämismallien osalta päädyttiin siihen, että ylhäältä alas -malli on paras 

silloin, kun luodaan järjestelmää organisaation, alihankkijoiden ja asiakkaiden 

välille. PLM -järjestelmän kehittämisessä on kyse juuri tästä. Kuitenkin alhaalta 

ylös -mallia tarvitaan, koska sen avulla jo olemassa olevia järjestelmäinvestointeja 

voidaan hyödyntää, kun ne kääritään palveluiksi. Toisaalta taas yhdistelmämalli 

tuntuu toimivan useimmissa tapauksissa ainakin kohtuullisen hyvin. 

Organisaation onkin mietittävä aina tapauskohtaisesti, mikä menetelmä on sille 

sopivin. Pelkän alhaalta ylös -mallin käyttäminen voi olla houkuttelevaa, koska se 

on usein helpoin ja edullisin vaihtoehto, mutta aina sillä ei saavuteta parasta 

mahdollista arkkitehtuuria jatkoa ajatellen. Alhaalta ylös -mallin toimivuus 

riippuu myös paljon ”perinnejärjestelmien” tasosta. 

 

Tutkimuksen perusteella SOA:n suurimmat hyödyt PLM -ratkaisujen 

kehittämisessä ovat järjestelmien joustavuuden ja prosessien läpinäkyvyyden 

lisääntyminen, mahdollisuus palvelujen uudelleenkäyttöön ja 

”perinnejärjestelmien” hyödyntämiseen, sekä ESB -palveluväylän käyttäminen 



  74 
                                                                                                      

integrointiin. Seuraavassa kuvassa (kuva 16) on esimerkki perinteisestä 

järjestelmäintegraatiosta, jota verrataan ESB:n avulla toteutettuun integrointiin 

(kuva 17). 

 

 

Kuva 16. Perinteinen järjestelmäintegraatio. 

 

Perinteisesti toteutetussa järjestelmäintegraatiossa toteutustapana on ollut tehdä 

aina erillinen ratkaisu kun tarvitaan integraatiota. Tästä johtuen järjestelmiin on 

jouduttu tekemään aina uusia moduuleja (M), mikä on tehnyt järjestelmän hyvin 

monimutkaiseksi ja ylläpidon vaikeaksi. Monesti ratkaisut perustuvat suljettuun 

koodiin, jolloin uuden ratkaisun toteuttaminen muutoin, kuin alkuperäisen 

toimittajan kanssa on erittäin hankalaa. Usein integrointikierre jatkuu niin kauan 

kunnes järjestelmää on mahdoton hallita ja tarvitaan uusi ratkaisu. 
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Kuva 17. ESB järjestelmäintegraatio. 
 

Kuvassa 17 integraatio on toteutettu palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaan, 

jossa hyödynnetään ESB -palveluväylää. Portaali on verkkopalvelu, joka tarjoaa 

pääsyn muihin verkkopalveluihin. Palvelut liittyvät ESB:hen omien rajapintojensa 

kautta, jotka on voitu toteuttaa millä ohjelmointikielellä tahansa. Palvelupyynnöt 

muutetaan ja välitetään palveluväylässä palveluntarjoajalle ja päinvastoin. Tämä 

vähentää olennaisesti järjestelmiin tehtävien muutosten ja päivitysten määrää. 

SOA:ssa hyödynnetään avointa lähdekoodia ja standardeja, jolloin integraatioiden 

toteuttaminen on helpompaa kuin aikaisemmin kuvatussa (kuva 16) perinteisessä 

järjestelmäintegraatiossa. Uusien ratkaisujen toteutuksessa on myös helppo 

hyödyntää eri palveluntarjoajien ratkaisuja. Kuten kappaleessa 5.2 todettiin, 

palvelukeskeistä arkkitehtuuria voidaan verrata LEGO-palikoihin, modulaarinen 

rakenne ei muutu, vaan palveluista voidaan koostaa useita erilaisia prosesseja. 

 

Toteuttamalla tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta SOA:n avulla pystytään 

ainakin osittain pääsemään eroon toimittajariippumattomuudesta, koska SOA 

perustuu avoimiin standardeihin. Standardit mahdollistavat sen, että kehityksessä 

voi – ja pitääkin – olla mukana useita osapuolia yli organisaatio- tai yritysrajojen. 

SOA:an liittyvä standardointi on kuitenkin vielä melko kirjavaa ja yhdestä 

standardista voi olla monta versiota. Tästä johtuen kaikilla kehitykseen 
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osallistuvilla täytyy olla selkeä näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä ja mitä 

standardeja käytetään. SOA -pohjaisen järjestelmän käyttöönotto on aloitettava 

pienistä osista ja edettävä kohti laajempaa kokonaisuutta. Arkkitehtuurin 

muuttaminen kerralla SOA -pohjaiseksi on käytännössä mahdotonta, koska 

käyttöönotto vaatii uuden ajattelutavan sekä uusien toimintatapojen omaksumista. 

Lisäksi muutokseen liittyy uutta opittavaa paljon, eivätkä em. asiat tapahdu 

hetkessä. 

 

SOA -järjestelmän toiminnan varmistaminen vaatii huolellista testaamista, koska 

järjestelmän eri osat voivat olla usean eri osapuolen toteuttamia, ylläpitämiä tai 

omistamia. Järjestelmän testaaminen on usein hankalaa, johtuen mm. järjestelmän 

monimutkaisuudesta ja maantieteellisestä hajaantumisesta. Lisäksi SOA:n 

dynaaminen liitettävyys mahdollistaa tilanteen, jossa palveluntarjoajaa ei edes 

tiedetä testausvaiheessa. SOA -järjestelmän testaaminen vaatii paljon aikaa, 

käsityötä ja kommunikaatiota. Joitain järjestelmän osia voidaan testata myös 

automaattisesti. Laajempien kokonaisuuksien jatkuva testaaminen ja valvonta 

vaativat testausominaisuuksien kehittämistä osaksi järjestelmää. (Savolainen 

2009) 

 

Case-tapausten perusteella SOA -pohjaisen PLM -järjestelmän avulla saavutetaan 

merkittäviä hyötyjä. Tärkeimpänä järjestelmien joustavuus lisääntyy ja 

monimutkaisuus saadaan paremmin hallintaan. Avainkysymykseksi osoittautui 

ihmisten kouluttaminen ja sitouttaminen projektiin. Kun ihmiset ymmärsivät 

oman roolinsa ja uuden toimintatavan mukanaan tuomat hyödyt, väheni 

muutosvastarinta merkittävästi. Järjestelmän testaus ja toimintojen tarkastus 

osoittautui myös oleelliseksi virheiden vähentämiseksi ja laadun ylläpitämiseksi. 

SOA hallintomallin luominen on myös tärkeää. Projektin alusta lähtien tulee olla 

selvillä kuka vastaa mistäkin palvelusta. 

 

Case-tapausten perusteella myös perinnejärjestelmien kääriminen palveluiksi 

onnistuu hyvin ja näin saavutetaan kustannushyötyjä. Tietokonevalmistaja-casessa 

työntekijöiden roolit selkeytyivät merkittävästi, koska tiedon luonti- ja 
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muokkausoikeuksien omaavien henkilöiden määrä väheni huomattavasti. 

Tiedonsiirto alihankkijoiden ja valmistajien välillä helpottui kaikissa case-

yrityksissä. Tämä oli seurausta siitä, että alihankkijoille avautui mahdollisuus 

automatisoida tietojen haku ja vienti valmistajan järjestelmän kanssa. 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä saavutuksena oli tuoda esiin palvelukeskeisellä 

tuotteen elinkaarenaikaisella tiedonhallinnalla teoriassa saavutettavia hyötyjä. 

Sopivana jatkotutkimuskohteena olisi laajempi tutkimus siitä, kuinka tässä työssä 

esitetty teoria vastaa todellisuutta ja toteutuu teknologiateollisuudessa. Lisäksi 

olisi mielenkiintoista tutkia sitä, kuinka paljon projekteissa kiinnitetään huomiota 

tässä työssä esitettyihin menestystekijöihin. Monilla yrityksillä ei varsinaisesti 

vielä ole käytössä menetelmää tuotteen elinkaarenaikaiseen tiedonhallintaan, eikä 

palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Kuitenkin tässä työssä niiden avulla on osoitettu 

saavutettavan merkittäviä kilpailuetuja, mikäli käyttöönottoprojektit suunnitellaan 

ja toteutetaan huolellisesti sekä haasteet ja ongelmat ratkaistaan tehokkaasti. 

Toinen jatkotutkimuskohde voisi olla se, miten useissa tutkimuksissa esitetyt, 5-6 

vuoden kuluessa odotetut SOA:n hyödyt ovat realisoituneet. Tämä alkanee 

monissa edelläkävijä organisaatioissa olla lähiaikoina käsillä. 
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