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OVT:N HYÖDYT JA KUSTANNUKSET 
============================ 

 
MITÄ ON OVT? 

 
OVT (Organisaasioiden välinen tiedonsiirto) on suomeksi 
sama kuin EDI (Electronic Data Interchange), ja se 
sisältää myös mallin, jonka mukaan kehitetään OVT-
tietosisältösuosituksia. Nämä noudattavat ja täydentävät 
kansainvälisiä EDI-suosituksia sekä täyttävät samalla 
kansallisia tarpeita. 

 
Standardiratkaisuja käyttämällä eri atk-järjestelmät 
kykenevät vaihtamaan tietoja yhteistyökumppaneitten 
kanssa. 

 
OVT-suositukset ovat joukko standardeja, jotka kuvaavat 
organisaatioiden välisen tiedon vaihdon toteutusta. 
Esimerkiksi laboratoritutkimuspyyntöjen ja -vastausten 
sisältämät tiedot on tarkoin määritelty (TIETOSISÄLTÖ). 
Ne kuvataan määrämuotoisina sanomina käyttäen 
EDIFACT-standardia (ESITYSTAPA) ja siirretään 
järjestelmästä toiseen sovitulla tavalla (KUIJETUS). 

 
OVT:N VAIKUTUKSET TOIMINTAAN 

 
OVT merkitsee siirtymistä paperittomaan, elektroniseen 
organisaatioiden väliseen tietojen siirtoon. Siirto 
toteutetaan suoraan tietojärjestelmien välillä 
automaattisesti ja yhdenmukaisesti. 

 
Standardoidun tiedonsiirron avulla saavutetaan mm. 
seuraavia etuja: 

 
NOPEUS Tiedon syöttö käsin poistuu 

 
VIRHEETTÖMYYS Toiminta kokonaisuudessaan tapahtuu 

ilman manuaalisia työvaiheita 
 

TEHOKKUUS Manuaalinen työ minimoituu, tiedot 
siirtyvät paikasta toiseen nopeammin 

 
TIETO TILANTEESTA Tiedot ovat nopeammin käytettävissä ja 

ajantasaisia 
 

HALLITTU TAPA OVT on yksi selkeä ratkaisu organi-
saatioiden väliseen tiedonsiirtoon 

 



KUSTANNUKSET 
 

Käyttöönotossa voidaan eritellä seuraavia vaiheita: 
(Kari Lång, TSYE) 

 
- Asian yleinen selvittely 
- Asian yleinen markkinointi omassa organisaatiossa 
- tietouden kartuttaminen 
- OVT:n mahdollisuuksien arviointi 
- Arviointiperusteiden asettaminen 
- Sisäinen analyysi 
- Ulkoinen analyysi 
- Etenemispäätökset, yksi pilot-sovellus 
- Organisaatiokulttuurin kehittäminen 
- Koulutus 
- Kehityksen organisoitu seuranta 
- Juridiikkaratkaisut ja menettelytavat 
- Tietoturvaratkaisut ja menettelytavat 
- Hankkeet yhteistyökumppaneiden kanssa 
- Osallistuminen yleiseen kehittämiseen 
- Omien tietojärjestelmien muuttaminen 
- OVT-ohjelmiston hankinta 
- Tiedonsiirtoratkaisun hankinta 
- Etenemispäätökset 
- Tuotantokäyttö 
- Ylläpito 
- Uusien sovellutusten kehittäminen 

 
Edellä esitetty luettelo sisältää esimerkinomaisesti 
parikymmentä, OVT:n käyttöön liittyvää kohtaa, jotka 
kaikki on tavalla tai toisella käytävä läpi ennen 
ensimmäisen OVT-sovelluksen tuotantoon ottamista. Tämä 
toisin sanoen merkitsee sitä, ettei OVT:tä voi noin vain 
tuotteena käydä ostamassa. 

 
ERÄITÄ HANKINTAKUSTANNUKSIA 
 

Ohessa esimerkinluonteisesti on listattuna ohjelmisto- ja 
laitteistohintoja parille erikokoiselle VAX-laitteistole. 
Hinnat ovat pyöristettyjä listahintoja ja ne on 
tarkoitettu vain suuntaa antaviksi. 

 
 VAX    VAX 
3100      6210 

X.400 ohjelmisto    33.800,-  104.700,- 
X.25 ohjelmisto     31.200,-   60.300,- 

 Synkroninen portti  16.200,-   44.800,- 
 EDIFACT-tulkki  28.500,-   49.500,- 
 1.OVT-asennus  22.000,-   22.000,- 
 -------------------------------------- 
 Yhteensä           131,700,-  278.300,- 
 Ylläpito mk/vuosi  46.700,-   63.500,- 

 
(em. esimerkissä ei ylläpitomaksua ensimmäisenä vuonna 



Lisäksi kustannuksia aiheutuu jokaisen uuden 
OVT-sovelluksen aiheuttamista sovellusohjelmiston muutos-
töistä. 

 
TIETOLIIKENNEKUSTANNUKSET 
 liittymis-   käyttö 
     kust.    kust. mk/v 

X.25 liitäntä               3.700,-   10.800,-  1) 
X.400 liitäntä              1.800,-    6.000,- 
============================================== 
yhteensä                    5.500,-   16.800 
 
----- 
1) + loogisten kanavien lisämaksu 

 
lisäksi liikennöintikulut (esimerkkinä ELISA) 
 
X.25           0,3 p / segmentti (läänin sisäinen) 
               0,5 p / segmentti  (läänien välinen) 
 
X.400          25 p < 1000 merkkiä 
               20 p > 1000 merkkiä 
 
jos käytetty telex/teletex/telefax/epl-palveluja, niin 
lisämaksu näistä palveluista on 25 mk/kk. 
 
telex:   15 p / 100 merkkiä + PTL-maksu 
teletex: 15 p / 100 merkkiä + PTL-maksu 
 
HUOM: Käytettäessä palveluverkon kautta X.400-palvelua on 
hintaan lisättävä myös X.25-palvelun maksu. 
 

HYÖTYJÄ 
 

Muutosten, hyötyjen ja kustannusten arvioiminen on 
vaikeaa, usein jopa mahdotonta. Liikkeelle lähtöä ei 
useinkaan kannata yrittää perustella nopeilla kustannus-
säästöillä ja rationalisointihyöduillä. Valitettavan 
usein myös juuri nämä seikat ovat hidastaneet 
päätöksentekoa liikkeellelähtövaiheessa. 
 
Joka tapauksessa on selvää, että OVT:lla saavutetaan 
ainakin seuraavia etuja: 
 
VIRHEETTÖMYYS 
 
Atk-järjestelmät keskustelevat suoraan keskenään ilman 
manuaalisia työvaiheita. 

 
 NOPIEUS 
 

Tiedot siirtyvät järjestelmästä toiseen paperipostia 
nopeammin, lähes tosiaikaisesti. 

 



 
TURHIEN TYÖVAIHEIDEN VÄHENTYMINEN 

  
Turhat manuaaliset työvaiheet vähenevät, kun atk-
järjestelmät voivat suoraan elektronisessa muodossa 
vaihtaa tietoja keskenään. 


