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tietoteknisiä arkkitehtuurikysymyksiä. Työryhmän tuli määritellä valtionhallinnon 
keskeiset tekniset valinnat ja tehdä ehdotus menetelmistä, joilla tietoteknisen arkki
tehtuurin ja rajapintamääritysten jatkuvasta ylläpidosta huolehdittaisiin. 

Ryhmän kokoonpano 
Työryhmään kutsuttiin Kalevi Heiliö Verohallituksesta, Antti Holmroos Oikeusminis
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Työskentely 
Työryhmä valitsi painopistealueiksi sovellusten väliset liittymät ja tietojen välittämi
sen. 
Merkittävän osan selvitystyöstä suoritti konsulttiyritys HM&v Research Oy, joka 
valittiin tarjouskilpailun perusteella. Haastatteluista ja lähdeaineistosta saadun kuvan 
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edustajista 2-3-henkiset tiimit. Tietoturva sovittiin kuitenkin käsiteltäväksi hajaute
tusti kunkin aiheen yhteydessä. Tiimien tulokset koottiin laajaksi perustelumuisti
oksi, josta tiivistettiin varsinainen loppuraportti "Valtionhallinnon rajapintaselvi
tys". 
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HM& V Research Oy Tiivistelmä 

Rajapintatyöryhmä 27.10.1997 

1. TEHTÄVÄ 

Kesällä 1996 perustettu Valtion tietohallinnon johtoryhmä on asettanut rajapintatyöryhmän, 
jonka tehtävänä on määritellä tekniset valinnat valtionhallinnossa käyttöön otettaville tieto
järjestelmil1e. Työryhmän tehtäväkenttä on laaja. Taustalta voidaan löytää ainakin kaksi haas
tetta. 

1.	 Valtionhallinnossa otetaan vuosittain käyttöön mittava määrä teknisiltä ja toiminnallisilta 
lähtökohdiltaan toisistaan poikkeavia tietojärjestelmiä. Juuri koskaan näiden osalta ei voida 
lähteä puhtaalta pöydältä, vaan valintoihin vaikuttavat merkittävässä määrin olemassa ole
vat järjestelmät omine rajapintoineen ja oheistuotteineen sekä järjestelmiin liittyvä 
viimeisen 5-10 vuoden kertynyt osaaminen. Laajimpien järjestelmien elinikä on pitkä. 

2.	 Suuret tietotekniikkatoimittajat ovat viime vuosien ajan kehittäneet määrätietoisesti ohjel
mistojaan omien määritystensä pohjalle virallisten rajapintastandardien sijasta. Tällä tavalla 
rakennetut parhaiten menestyneet ohjelmistot ovat myyneet kymmeniä miljoonia kappaleita 
ympäri maailmaa ja niiden takana on tavattoman laaja ohjelmistotalojen tuki. Laaja myynti. 
merkitsee samalla runsasta tuotekehitysrahoitusta, minkä seurauksena tämän kehitystrendin 
heikkeneminen ei ole kovinkaan todennäköistä. Tunnetuin esimerkki on Microsoft. 

Yksi lähtökohta rajapintatyöryhmän työlle on EU:n määritys tietotekniikkahankintoja ohjaa
ville teknisille standardeille. Tämä EPHOS-käsikirja sisältää yksityiskohtaiset suositukset lä
hinnä tietoliikenteeseen liittyville alatason standardeille. Se ei sisällä paljoakaan apua esim. 
työryhmäohjelmistojen, tietokantaohjelmistojen, kysely/raportointivälineiden ja ns. Office-oh
jelmistojen valintaan, jotka edustavat kuitenkin suurinta osuutta ohjelmistohankinnoista. 

Työn aluksi tehtiin kyselytutkimus ja haastatteluja, joilla kartoitettiin alueet, jotka ovat keskei
simpiä rajapintasuositusten laadinnan kannalta. 

Käyttöliittymäpalvelut 

Dokumenttien hallinta Sähk.Sovellus..	 Idenlpalvelut
-a;..... :<;j... ~ 

haku::;, (Yhlelspalvelu::;, >c:Qi palvelut 2001 ym.)~~ ...> _00::;,J!I E ... ::;,Oi ...... 1-'''1
oc ... II>	 '"c:'t' ~"O-E ~.....c: 
::;, '"<oJ!I ::;, II>	 II)

=11>E'" ~~~ ~ ~ "" E SovellustenII> .!!!  Verkko- Tietokanta;::..... .. w... ~~~välinenpalvelutE rajapinnat0	 ::< -"	 ::;,:l: ~Q)II> c- kommunikointi II)j:: <0	 -~ ... ~a.s: 
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Tietoliikenne (TCP/IP, Frame Relay, ATM, FTPyms) I
 
Avainalueiden kartoitus 

Tämän pohjalta työryhmien alueiksi päätettiin: 
•	 hakemistopalvelutja metadata 
•	 asiakirjojen hallinta 
•	 sovelluspalvelut 
•	 sovellusten välinen kommunikointi 

www.hmvJi	 ©HM&V Research Oy 
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Raj apintatyöryhmä 27.10.1997 

2. HAKEMISTOPALVELUT JA METADATA 

2. 1 Yhteenveto tietokanta-alueen metatiedosta 

Hakemistopalvelut ja metatieto -tiimin selvitystyö on keskittynyt tietokantoja kuvaaviin hakemisto
palveluihin ja metatietoon. Yleisesti ottaen hakemistojen tarkoituksena on helpottaa oikean tiedon 
löytämistä. Metatieto on puolestaan tietoa tiedosta, ts. tietoa kuvailevaa ja sen merkityksen selittä
vää informaatiota. Hakemistopalvelut ovat siten tavallaan käyttöliittymä metatietoon. 

Metatietoalueella tapahtuva käytännön kehittämistyö on jakautunut kolmella alueella tehtävään työ
hön: 

•	 Kontaktihakemistojen kehittäminen (directory-näkökulma). Tätä työtä tehdään tällä hetkellä kan
sallisissa X.500-hakemistomääritysprojekteissa sekä muutamissa erillisissä hankkeissa, kuten 
Paikkatietokeskuksen Paikkatietohakemisto sekä sen pohjalta kehitteillä oleva Tietotuoteseloste. 

•	 Tietokantahakemistojen kehittäminen (dictionary-näkökulma). Tällä alueella kehitys on ollut ha
janaista. Tilastokeskus piti aikanaan yllä kuvauskantaa hallinnon tietojärjestelmistä (RERE), 
mutta tästä luovuttiin, koska rekisterin ylläpitoprosessi osoittautui liian raskaaksi. 

•	 Dokumenttimuotoisen tiedon hakemistot. Tähän liittyviä kehitysprojekteja on tehty mm. kirjas
toissa (Nordic Metadata). 

Metatiedon hyödyntäminen voidaan jakaa karkeasti seuraaviin kolmeen osa-alueeseen: 

•	 Dokumentointi: Tämä näyttäisi olevan tietokantahakemistojen tärkein hyödyntämisalue. Kyse on 
pitkälti tietohallinnollisen ohjauksen ja tietojärjestelmäkehityksen tarpeista, joissa tietojen yhtey
det ja tietojen väliset riippuvuudet korostuvat (mm. mistä tiedot ovat peräisin ja miten ne on ja
lostettu, kuka vastaa ko. tiedosta). Tietokantojen parempi dokumentointi metatiedonhallinnan 
avulla merkitsee uusia mahdollisuuksia vähentää päällekkäistä tiedonkeruuta ja järjeste1mä
kehitystä sekä yhtenäistää avainkäsitteitä. 

•	 Informointi: Tietoa hakeva henkilö tarvitsee selityksiä saatavissa olevasta tiedosta (mm. mitä tie
dot tarkoittavat "selväkielellä"; tämä tulee vastaan esim. tietopalvelujen itsenäiskäytössä). 

•	 Automatisointi: Tietoa hakevat sovellukset tarvitsevat yksityiskohtaista teknistä tietoa (mistä pai
kasta tietty tieto löytyy, mitkä ovat sen arvoaluerajat, mitä rajapintoja on käytettävissä tiedon 
saamiseksi jne.). 

Tietokanta-alueen metatieto on teoriassa yksinkertaista ja selkeästi määriteltyä. Käytännössä 
tietokantahakemistoja on kuitenkin ollut vaikea toteuttaa. Keskeisenä ongelmana on ollut kattavien 
standardien puute, mikä on johtanut tapauskohtaisesti räätälöitäviin ratkaisuihin. Toinen ongelma 
on ollut tietojen ylläpitoprosessin työläys, mikä on merkinnyt lisää tiedonantovelvoitteita organisaa
tioille. Niinpä kunnollisia tietokantametatiedon toteutuksia on saatu aikaan vain rajatuissa ympäris
töissä (esim. yksittäinen yritys), joissa lähtöjärjestelmien erilaisuutta on pystytty rajoittamaan hal
linnollisin keinoin. 

Metatietokanta voidaan toteuttaa kolmella eri periaatteella: 

•	 Keskitetty malli edustaa perinteistä metatiedon keruuprosessia. Erityiset agenttiohjelmat keräävät 
tiedon kuvattavista kohteista ja vievät sen keskitettyyn metatietokantaan. 

•	 Hajautettu malli edustaa "Internet-tyyppistä" lähestymistapaa metatietokannan rakentamiseen. 

www.hmv.fi	 ©HM& V Research Oy 
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Ero keskitettyyn malliin on siinä, että metatietokanta ei ole keskitetty, vaan niitä on useita. Käyt
täjä navigoi metatietokantojen välillä standardoitujen verkkopalvelujen avulla. 

•	 2-tasoisessa mallissa metatiedot kerätään ensin rajatusta kokonaisuudesta, jolloin tässä yhteydes
sä voidaan hyödyntää tapauskohtaisia menetelmiä. Tiedot välivarastoidaan paikallisesti. Haluttu 
osa metatietoa viedään välivarastosta keskitettyyn metatietokantaan. 

"Hallinnon repository" 

Julkinen kuvaustieto 
• palvelukuvaukset 
• tietojärjestelmät 
• tIetokannat 

Org1 Metatledon välIvarasto	 Org3 

std. rajapinta ------r------'t-....::.....:::-------

Rekisterit ja tietokannat Kuvaukset 
• tietoaineistot ja dokumentit 
• eri merkkisiä ja eri tyyppisiä
 

tietokantoja
 

2-tasoinen metatiedon hallinnan malli 

2.2 Työryhmän suositukset 

Sujuva tiedon keruu on ehdoton edellytys toimivalle metatiedon hallintaprosessille. Aiemmat yri
tykset tällä alueella ovat kaatuneet juuri tähän. Keruuprosessia voidaan tarkastella standardien ja 
tekniikan näkökulmasta sekä vastuuttamisen näkökulmasta. 

Muutaman vuoden tähtäimellä ei ole näkyvissä vahvoja standardeja, joihin pohjautuvilla apu
välineillä metatiedon keruu voitaisiin täysin automatisoida, kun otetaan huomioon hallinnossa käy
tössä olevien tietokantojen ja tietojärjestelmien heterogeenisuus. Näin ollen 2-tasoinen toteutus
malli, joka sisältää keskitetyn hallinnon repositoryn sekä metatiedon välivarastoinnin rajatulle 
organisaatiotasolle (ministeriö, laitos tms.), näyttäisi parhaalta toteutusperiaatteelta. Tällä tavalla 
keskitetty repository voidaan eristää organisaatiokohtaisista metatiedon hallinnan erityispiirteistä. 
Esitetyn mallin huono puoli on, että kaupallisten apuvälineiden istuminen sellaisenaan esitettyyn 
malliin ei näytä todennäköiseltä, mikä tarkoittaa että hakemisto- 1. repositoryohjelmiston käyt
töönottoon ja metatiedon keruuprosessin kehittämiseen joudutaan panostamaan paljonkin. 

Teknisiä suosituksia on mahdollista antaa lähinnä metatiedon käyttöliittymäpäähän. Internet-ympä
ristössä kehitetyt web- ja hakukonetekniikat ovat jo tänä päivänä käytännön standardeja. Ne eivät 
kuitenkaan ratkaise mitenkään metatietokannan ylläpitoa. 

Metatiedon hallinnan vastuuttamiseen tarvitaan vahvoja ohjausmekanismeja, joilla organisaatiot 
saadaan kehittämään metatiedon hallintaa. Lainsäädännöllä (tilasto-, arkisto-, henkilörekisteri- ja 
julkisuuslait) on tässä oma roolinsa. Viime kädessä tiedon tuottajien saaminen aidosti mukaan edel
lyttää molemminpuoleisten hyötyjen saavuttamista. Tarvitaankin vahva taho, jolla on resursseja to
teuttaaja ylläpitää tiedon tuottajiaja käyttäjiä houkutteleva valtionhallinnon repository. 

www.hmv.fi	 ©HM& V Research Oy 
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2.3 EhdotuksetjatkotyölJe 

Työryhmän tärkein esitys jatkotyölle on edelleen tarkentaa ja täsmentää tietohakemistojen ja tieto
kantojen metamallintamisen todellista käyttötarvetta. Kustannusvaikutusten arviointi ja täsmälli
sempi teknisten suositusten antaminen sekä metatiedon keruuprosessin suunnittelu on mahdollista 
tehdä vasta tämän jälkeen. Ensimmäisinä kuvattavien tietokantojen joukossa ovat varmastikin 
perusrekisterit, valtioneuvoston julkiseen käyttöön suunnatut tietovarannot sekä erilaiset palvelu
tietokannat. Potentiaalisia kuvattavia tietokantoja ovat myös kunnallishallinnon perusrekisterit sekä 
etujärjestöjen rekisterit. Jatkoselvityksen tulisi tuottaa tuloksinaan: 

•	 kuvaus tyypillisistä metatietokannan käyttöprosesseista 

•	 määritys keskitettyyn metatietokantaan sisällytettävistä tiedoista 

•	 tarkempi esitys metatietokantaan kuvattavista tietovarannoista 

Toinen esitys jatkotyölle on valmistella metatiedonhallinnan organisointia. Avainasemassa on 
valtionhallinnon keskitetyn repositoryn ylläpidosta vastaava taho, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan 
myös konsultointiapua metatiedon tuottajille. Metatietokannan tekninen hallinta on voitavatarvitta
essa ulkoistaa palvelutoimittajille. 

3. ASIAKIRJANHALLINTA 

3.1 Tavoitetila 

Informaatioyhteiskunnan syntyminen muuttaa työskentelytapoja ja asettaa uusia vaatimuksia 
dokumenttitiedon hallinnalle ja tiedon saatavuudelle. Tietoverkot lisäävät organisaatioiden välistä 
tiedonvaihtoa. Tämä lisää paineita hallita sähköpostia elektronisena viestintä- ja välityskanavana ja 
hallita itse käsittelyprosessissa elektronisessa muodossa olevaa aineistoa. 

Dokumenttien hallinnan alueella tapahtuu voimakasta kehitystä. Kehityksen alkuvaihe tähän asti on 
painottunut tuottamiseen ja henkilökohtaisiin välineisiin. Dokumenttien hallinta sisältyy yleiseen 
tietotekniikka-arkkitehtuuriin. 

WWW-kanavan käyttö lisääntyy julkaisukanavana ulkomaailmaan ja kansalaisiin päin, tulevaisuu
dessa myös yhteydenpidossa ja asioinnissa. Asiakirja-aineistoa ja dokumentteja on voitava julkaista 
WWW:ssä tehokkaasti. Tämä asettaa paineita automaattiseen dokumenttien WWW-muotoon saatta
miseen, organisaation sisäisen dokumenttihallinnan lisäämiseen ja konversioita ja hakua helpotta
van dokumenttien rakenteisuuden lisäämiseen. 

Elektronisten asiakirjojen tuottamisen lisääntyminen lisää tarvetta tuottamisvaiheen tehostamiseen 
tiimitasolla, jolloin joudutaan panostamaan elektronisten dokumenttien tallennukseen ja arkistoin
nin kehittämiseen ja hakua mahdollistavien tekijöiden ja metatiedon eli "tietoa tiedosta" tuottami
seen prosessissa eikä vain erillisenä osana. 

Intranet/Internet-malli tulee vallitsevaksi ja muodostaa yhtenäisen pohjan dokumenttien hallintaan. 

Keskeisiä osia tavoitetilassa ovat: 
•	 Rakenteinen dokumenttien esitysmuoto koko dokumentin elinkaaren (prosessin) ajan. Rakenne 

on WWW-julkaisuun soveltuva ja sisältää myös ulkoasumääritte1yt XML-tyyppisesti. 
•	 Dokumentit säilyvät jatkokäsiteltävässä ja (pääosin) välineriippumattomassa muodossa koko 

elinkaarensa aj an. 

www.hmv.fi	 ©HM&V Research Oy 
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•	 Kaikki dokumentit tallennetaan objektirakennetta tukevaan (dokumentti)tietokantaan, joka on sa
malla dokumenttien hallintajärjestelmä. 

•	 Dokumenttitietokantana käytettävä tietokanta antaa yleisen tason ratkaisut oikeuksien hallintaan, 
versiointiin ym. dokumenttien käsittelyyn. 

•	 Organisaation asiankäsittely pohjautuu dokumenttitietokantoihin. 
•	 Elektroninen julkaisu tapahtuu WWW -julkaisuna HTML-muodossa tietokannasta. 
•	 Dokumenttien säilytys tapahtuu aktiivi- ja passiivivaiheessa elektronisessa muodossa pl. loppu

arkistointi. 
•	 Kaikkiin dokumentteihin on sisällytetty metadataa, osa automaattisesti ja osa ihmisvoimin tuo

tetluna. 
•	 Dokumenttien haku tapahtuu metadatan, metadatapalvelimien ja WWW -hakukoneiden avulla 

niin organisaatioiden sisällä kuin myös niiden välillä. 
•	 Hallinnolla on yhteisiä dokumenttien hallintaa tukevia metadatapalvelimia. 

-	 • Dokumenttien siirto tapahtuu luotettavien järjestelmien välillä. Kuljetuskerroksena on suojattu 
sähköposti. 

•	 Dokumenttien tietosuoja päästä-päähän on toteutettu järjestelmätasoisten ratkaisujen ja 
dokumenttitietokantojen avulla. Tätä vahvistetaan tarvittaessa yksittäisten dokumenttien sala
kirjoituksella. 

3.2 Jatkotyöehdotukset2 Jatkotyöehdotukset 

Asiakirjojen metatietoa varten ehdotetaan kehitettäväksi valtionhallinnon metatietomalli ja meta
tietokanta tai metatietoindeksi. 

Ehdotetaan intranet-arkkitehtuurin suositusten tuottamista dokumenttien hallinnan osalta. 

Suositus ettei käynnistetä laajoja projekteja dokumenttien hallinnan alueella. Ei ole olemassa kaiken 
kattavaa arkkitehtuuria dokumenttien käsittelyyn ja hallintaan. Joudutaan rakentamaan kokonaisuut
ta paloista ja valmisvälineitä käyttäen. Pilotit ovat väistämättä etenemistapa, jolla organisaatiot 
hankkivat kokemusta dokumenttien hallintaan. 

3.3 Teknologiasuositukset3 Teknologia- ja tuoteasiat 1-5 vuoden päähän 

HTML:n käyttöä on lisättävä. HTML on epätyydyttävä mutta kompromissi jonka· kehittyminen 
näyttää varmalta. 

Pääsääntöisesti ei suositella välinesidonnaisia tai -lähtöisiä ratkaisuja. Koska näitä kuitenkin käyte
tään vielä vuosia olisi tarkistettava konversiomahdollisuus välineriippumattomiin ratkaisuihin. 

Erityisesti WWW-Iähtöiset dokumenttien hallintaan liittyvät ratkaisut kehittyvät nopeasti. Erityises
ti on syytä seurata HTML-kehitystä, XML:ää, Microsoftin COM-arkkitehtuuria ja SGML:n ja 
WWW-maailman yhdentymistä. 

3.3.1 Välineet ja tallennusrakenneälineet ja tallennusrakenne 

Asiakirjatuotannossa tulisi pyrkiä hyödyntämään systemaattisesti olemassaolevien välineiden raken
teisuutta ja muunnettavuutta tukevia ominaisuuksia, kuten tekstinkäsittelyohjelmien tyylejä. Näin 
päästäisiin siihen, että niillä tuotetut asiakirjat ovat automaattisesti muunnettavissa rakenteiseen 
muotoon, alkuvaiheessa lähinnä HTML:ään. Samalla muukin valmius rakenteiseen asiakirjaan siir
tymiseen lisääntyy. 

www.hmv.fi	 ©HM& V Research Oy 
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Organisaatioiden sisällä tulisi pyrkiä yleisiin välineisiin tuottamisen ja dokumenttien hallinnan osal
ta. 

3.3.2 Asiakirjatietokantojen käyttösuosituksetkäyttösuositukset 

Suositellaan henkilö/työryhmä/osastotasolla asiakirjojen säilytystä elektronisessa muodossa. Suosi
tellaan yleisiin tietokantoihin pohjautuvia ratkaisuja. Suositellaan että siirrytään pois työasemissa 
säilytettävästä dokumenttiaineistosta ja tarvittaessa vähintään työasemalta dokumenttitietokantaan 
replikoituviin ratkaisuihin. 

3.3.3 Asiakirjojen metadatan käyttösuosituksetmetadatan käyttösuositukset 

Metadata suositetaan tuotettavaksi asiakirjan sisään yhteisesti sovittavassa muodossa ja siten että se 
voidaan asiakirjasta hyödyntää hakujäIjestelmillä tai viedä metadatapalvelimiin. 

3.3.4 Asiakirjojen siirtosiirto 

Sähköpostia korvaamaan suositellaan asiakirjojen tallennusta www-palvelimille (intranet/extranet ja 
Internet) ja vastaanottajalle välitettävää osoitinta (URL), jolla vastaanottaja voi tarvittaessa katsoa ja 
hakea dokumentin. 

Sähköpostia suositellaan käytettäväksi kuljetuskerroksena, jonka osoitteistuksella ja jonka päälle 
hankittavilla järjestelmillä tuetaan dokumenttien hallittua siirtoa organisaatioiden välillä henkilö
osoitteiden sijaan. 

Sähköpostia käytettäessä dokumenttien siirtomuoto on sovittava organisaatioiden välillä. 

3.3.5 Arkistointisuositukset 

Suositellaan siirtymistä elektroniseen arkistointimuotoon, jossa 
• tallennusmuoto ei ole välinesidonnainen 
• tallennetun asiakirjan sisältö voidaan selvittää ilman sovellusta (SGML, HTML, teksti) 
• merkistö Latin-l 
• Loppuarkistointi on myös paperilla 

3.3.6 Hakupalveluiden suosituksetsuositukset 

Suositellaan käytettäväksi sekä metadataan pohjautuvia hakupalveluita että sisältöhakuun perustu
via www-hakupalvelimia. 

3.3.7 WWW:n kautta esitettävien asiakirjojen formaatit:n kautta esitettävien 
asiakirjojen formaatit 

Suositellaan automaattisesti dokumenttikannasta HTML-muotoon konvertoituja asiakirjoja. Erillisiä 
liitetiedostoja (dokumentin PDF- tai alkuperäismuoto) tulisi käyttää vain erityistä ulkoasua vaati
vissa tilanteissa, ja tällöin tarvittavan katseluohjelman (viewer) saatavuus on varmistettava. 
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3.3.8 Rakenteisten asiakirjojen käsittely verkkoympäristössäRakenteisten 
asiakirjojen käsittely verkkoympäristössä 

Käsittely verkkoympäristössä suositellaan intranet-malliin pohjautuvaksi. Tämä vaatii tarkentamis
ta. 

4. SOVELLUSTEN VÄLINEN KOMMUNIKOINTI 

4. 1 Yleiset periaatteet 

Arvoinnin kohteena on ensisijaiseti tekniikoiden sopivuus organisaatioiden väliseen kommunikoin
tiin. Organisaatioiden sisäiseen käyttöön johtopäätökset olisivat useimmiten hyvin erilaiset. 

Jäsennyksenä on käytetty kolmea näkökulmaa: palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjän näkökulmaa, 
sekä yhteisiä, yleisluontoisempia intressejä. 

Palvelun tarjoajan näkökulma 
1. Sama rajapinta käy useimmille käyttäjille. Räätälöintejä ei tarvita. 
2. Ratkaisun ylläpidettävyys ja hallittavuus 
3. Ratkaisun joustavuus suhteessa toiminnallisiin ja teknisiin muutoksiin 
4. Ratkaisun kustannustehokkuus / kokonaistaloudellisuus 

Palvelun käyttäjän näkökulma 
1. Palvelun korkea käytettävyysaste 
2. Yhteensopivuus sisäisiin ratkaisuihin, esim. ei palvelukohtaisia ohjelmistohankintoja ja ylläpitoa 
3. Ratkaisun toimittajan / tuotteen status markkinoilla 
4. Mahdollisuus kilpailuttaa toimittajaa (mikäli mahdollista) 

Yhteiset intressit 
1. Ratkaisu kestää useamman vuoden 
2. Kommunikointi on luotettavaa ja turvallista 
3. Suorituskyky on riittävä 

Toiminnalliset tarpeet viranomaisten välisessä yhteistoiminnassa määräävät sen, riittääkö tietyssä 
sovellusten välisessä kommunikaatiossa eräpohjaisen ratkaisun mahdollistama rytmi- vai tarvitaan
ko vuorovaikutteisempi kommunikaatio. 

4.2 Tiedon esitystavat 

Tiedon esitystapasuosituksissa pyritään mahdollisimman pitkälti noudattamaan JHS:n suosituksia. 

JHS 111 suosittelee merkistöksi ISO 8859-1, joka on myös OVT-mallin ISO 9735 taso C-merkistö. 
Tietoryhmän lopetusmerkkinä käytetään informaatioerotinta IS 4 (IFH), tietojen erotinmerkkinä 
käytetään informaatioerotinta IS 3 (1 EH) ja osatietojen erotinmerkkinä käytetään informaatio
erotinta IS 1 (1 CH). Koska on varauduttava siirtämään myös binääriä aineistoa ei OVT-määrittely
jen mukainen tiedon esittäminen voi olla ainoa oikea ratkaisu. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on 
kentäntunnus:pituus:data-yhdistelmä. 

Päivämäärien esitysmuodoissa käytetään ISO 8601 -mukaista käytäntöä (YYYYMMDD), joka on 
EDIFACTin päivämäärämuoto numero 102. 

Kelloajoille suositeltava muoto on HHMMSS. Mikäli halutaan käyttää sekä päivämäärää että kello
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aikaa on käytettävä muotoa YYYYMMDDTHH:MM:SS, joka on ISO 860l:n mukainen muoto.
 

Desimaalierottimena Suomessa suositellaan käytettäväksi desimaalipilkkua.
 

Negatiiviset luvut tulee aina esittää negatiivisena eikä negatiivisuutta tule päätellä kontekstista,
 
esim. alennus on -40 %.
 

Rahasummien esitystavaksi suositellaan ISO 42l7:n mukaista 3-merkkistä valuutan tunnusta (esim.
 
USD, DEM, FIM, BEF, EUR) ja sen perään rahamäärä numeerisessa muodossa.
 

4.3 Tietokantapalvelut 

Yhteydet tietokantoihin suositellaan toteutettaviksi erikseen määriteltyjen rajapintojen kautta. 

Lukurajapinta tietokantaan voidaan toteuttaa relaatiotietokannoissa esim. näkymillä, joissa osa tieto
kannan monimutkaisuudesta voidaan purkaa. Mikäli vasteajat jäävät huonoiksi, voi data warehouse 
-tyyppinen, säännöllisesti tuotettu otostietokanta olla parempi ratkaisu. Päivitysrajapinta suositel
laan toteutettaviksi määritellyillä operaatioilla esim. TP-monitorilla tai talletetuilla proseduureilla. 
Näin voidaan varmistua siitä, että päivitystapahtuma tulee suoritetuksi täsmälleen määrittelyjen mu
kaisesti. 

4.3.1 Tietokannan omat rajapinnat 

Suoriin tietokantayhteyksiin suositellaan SQL-kieltä. Suurin osa markkinoilla olevista SQL-toteu
tuksista noudattaa SQL-89 standardia. Upotettu SQL on ainoa ohjelmointirajapinta, jonka lähes 
kaikki relaatiotietokannat taIjoavat. Sovellusten SQL-liittymä voidaan tehdä myös käyttäen 
ODBC:tä, joka tarjoaa yhtenäisen rajapinnan kaikkiin SQL-kantoihin. ODBC:n suurin heikkous on 
kuitenkin se, että määrittely muuttuu jatkuvasti ja sitä isännöi yksin Microsoft. lDBC on Sunin 
määrittelemä ODBC-tyyppinen lava-sovellusten liityntärajapinta eri tietokantoihin. lDBC:n merki
tys selviää lähivuosina lavan kehityksen myötä. Myös RDA/CLI on tekniikka, jota on syytä tark
kailla 

Relaatiokantojen lisäksi useimpiin tietokantoihin on saatavissa ainakin jonkin tasoinen SQL-tulkki, 
joka muuttaa SQL-muotoiset kyselyt kannan ymmärtämään muotoon. Monet näistä tulkeista ovat 
varsin rajoittuneitaja saattavat tukea ainoastaan kyselykäyttöä. 

4.3.2 Palvelurajapinnat 

On pyrittävä löytämään yleiset rajapinnat, joissa palvelun käyttäjän ei tarvitse tietää mitään tuotta
jan ympäristöstä. Tämän alueen problematiikka jakautuu tietojen kyselyihin, vastauksiin ja 
tapahtumankäsittelyyn. Näistä tapahtumankäsittely on kaikkein vaikein. 

Palvelun tuottaja voi valita itselleen sopivimman tekniikan ja ne käyttäjät, jotka pystyvät kyseistä 
tekniikkaa käyttämään, saavat sen kautta parhaimman palvelun. Kaikkien palvelujen tarjoajien on 
kuitenkin pystyttävä tarjoamaan yhdenmukainen rajapinta kaikille käyttäjille. 

Selvityksessä "Rekisterien yhteiskäyttö" ja siihen liittyvässä suosituksessaan lHS 113 luhta on ku
vannut yhden käyttökelpoisen menettelytavan tietokyselyjen toteuttamiseksi. 

Yhtenä vaihtoehtona olisi määritellä kysely SQL:n mallisena kyselynä. lotta sanoman tulkinta 
muissakin kuin SQL:ää ymmärtävissä kannoissa olisi mahdollisimman helppoa, voitaisiin kyselyn 
rakenteelle asettaa riittävän tiukat kielioppirajoitteet. Täydellisen SQL-tulkin rakentaminen sovel
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luksiin on työmääräitään aivan kohtuuton ajatus. 

Juhtan suosituksessa JHS 112 kuvataan yksi malli tietojen siirtämisestä palvelusta käyttäjälle. 
Oleellinen rajoite tässä mallissa on kyvyttömyys käsitellä binäärimuotoista dataa, esim. kuvia. 

Toinen ratkaisu olisi lähettää vastaussanomat tunniste-tieto-pareina. Tieto-osan edellä voisi olla nu
meerinen pituustieto, jotta ei syntyisi epäselvyyksiä mahdollisten erotinmerkkien esiintyessä datan 
seassa. 

Molemmat ratkaisut ovat toimivia, mutta koska perusrekisterien erämuotoista sanomapohjaista 
käyttöä varten on joka tapauksessa tehtävä OVT-tyyppinen rajapinta, niin samalla rajapinnalla kan
nattaa hoitaa myös tämä ajantasainen kommunikointi. 

4.4 Middleware 

Middleware liittää hajautetun tietotekniikka-arkkitehtuurin osat yhteen, piilottaa teknisiä yksityis
kohtia, tukee sovellusten yhteistoimintaa ja on siten keskeinen osa sovellusten välistä kommuni
kaatiota. Middlewaren määritelmä ei ole täysin vakiintunut. 

Kokoon
pano 

~ tJetokanta- Jg:g muuteUavtsS8 
nopNSI/

~ mlddleware callback 
sync /' Joustavuus 

etllkutsut (RPC) process-to·L. /-- poli 

Z 
process async 

Mlddle· sanoma· 
ware lO:::--- teknIIkat (MOM) J ~ non-perslstantsanoma ono 

MQ
ollo-brokerlt (ORB)cORS1 ) perslstant 

DCOM 
TP.monltorlt (DTP) transactJonal 

Suorltusteho Ja 
skaalautuvuus 

Middlewaren luoldttelua 

Tavanomaiset C/S-mallit eivät ole sellaisenaan käyttökelpoisia organisaatioiden välillä. 

MessageQueue-tekniikka sopii hyvin asynkroniseen toimintaan ja eräajoihin, mutta se tarjoaa mah
dollisuuden myös synkroniseen toimintaan. Tekniikan vahvuutena on toiminta useidenkin erilaisten 
tietoliikennetekniikoiden kautta. 

RPC-kutsu käyttäytyy kuten aliohjelmakutsu. Siis sovellus jää odottamaan kunnes palvelu on suori
tettu. Käytännössä RPC:n käyttäminen vaatii extranet-tyyppistä ratkaisua, jossa tiedonsiirto verkko
jen välillä on hyvin nopeaa. 

ORB (= Objeet Request Broker) on tapa hajauttaa oliopohjainen sovellus. Tämä tekniikka on kehit
tymässä ja sitä tulee seurata. 

Tapahtumamonitorin käyttö soveltuu organisaatoiden välillä vain extranet-tyyppisiin ratkaisuihin ja 
silloinkin se on mielekästä vain, mikäli palvelun tarjoajalla on jo valmiiksi käytössä TP-monitori ja 
sitä laajennetaan kattamaan myös tärkeimmät asiakkaat. 

Tietokantamiddleware vaatii useiden rajapintojen lataamista työasemaan. Tällaiset ratkaisut eivät 
ole suositeltavia kuin poikkeustapauksissa. 

4.5 Tietoliikenne 

Sovellusten välisen kommunikoinnin ehdoton edellytys on sopiva tietoliikenneyhteys tietokoneiden 
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välillä. Eri tiedonsiirtotavoilla on suuria eroja tiedonsiirtokapasiteetissa, kytkeytymisajoissa, hin
noittelussa, luotettavuudessa ja tietoturvassa. 

Nykyisin lähes kaikilla on mahdollisuus kytkeytyä Intemetiin, joten se on sopiva yhdeksi yhteiseksi 
tiedonsiirtokanavaksi. Siihen liittyy kuitenkin tietoturvaongelmia, joiden ratkaisut ovat kehittymäs
sä. 

Tietoliikenteen viimeaikainen kehitys on osoittanut siirtokapasiteetin voimakkaan lisääntymisen ja 
hintojen laskun. Tulevaisuuden näkymät näyttävät jatkavan tätä trendiä. Kuitenkin tehokkaat tie
donsiirtokanavat ovat edelleen melko kalliita. 

TCP/lP on selkeästi suositeltavin vaihtoehto sovellusten väliseen kommunikointiin. 

Extranetilla tarkoitetaan tilannetta, jossa organisaation tietoverkkoa avataan rajoitetusti ulkopuolisil
le sidosryhmille. Ulkopuolisille ei tule taIjota mitään muuta kuin tarkkaan rajatut palvelut ja tämä 
tulee varmistaa kunnollisin palomuurein. Lähtökohtana on, että ulkopuolisiin ei voi lainkaan luot
taa. 

5. SOVELLUSPALVELUT 

5. 1 Yleinen käyttöliittymä Ylkä 

YLKä on maanmittauslaitoksessa kehitetty WWW-pohjainen käyttöliittymä rekisteritietoihin. Se on 
toteutettu tekemällä edustakone, joka OVT:n avulla pyytää rekistereistä tietoja ja vastauksen saatu
aan varastoi sen kyselijän myöhempää käyttöä varten. 

YLKÄ sopii varsin hyvin erätyyppiseen tiedon noutoon rekistereistä. Tieto on kuitenkin talletettava 
asiakkaan omiin järjestelmiin jatkuvaa käyttöä varten eikä muutoksia ole saatavissa automaattisesti. 
Toinen käyttö on interaktiiviset kyselyt, joilla ei ole tarvetta välittömään vasteeseen. 

YLKÄ ei sanomapohjaisen toteutustavan vuoksi toimi nopeaa vastetta vaativissa ratkaisuissa. Toi
nen merkittävä rajoite on satunnaisen käytön mahdottomuus. 

YLKÄ palvelee niitä tarpeita, joihin se on kehitetty. Olisi kuitenkin järkevää mahdollistaa satunnai
nen käyttö ja siihen liittyvät maksamismahdol1isuudet. Toinen kehityspiirre voisi olla sanoma
välityksen nopeutus. Tällä hetkellä sanomat kulkevat OVT:n mukaisesti eräpohjaisina käsittelyinä, 
mutta periaatteessa ei pitäisi olla estettä välittää sanomia suoraan TCP/lP-paketteina ja prosessoida 
sanomat välittömästi. 

5.2 WWW-suositukset 

Tämän alueen suositukset ovat melko nopeasti kehittyviä ja niitä tulee täydentää vuosittain. 

HTML-kielestä tulee käyttää ainoastaan selainriippumattomia ominaisuuksia eikä plug-in 
tekniikkaa tule käyttää. HTML-kielestä on tehty ehdotus versioksi 3.0, mutta se ei ole saanut vielä 
laajaa hyväksyntää. Nykyiset selaimet käyttävät versiota 2.0, mutta sekin saattaa olla joillekin käyt
täjille liian uusi. Kuitenkin uudet sovellukset voidaan rakentaa sen pohjalta. 

Kuvat tulee toistaiseksi tehdä GIF-muodossa. lPEG-kuvat eivät vielä ole kaikkialla tuettuja. Kuvien 
käytössä on otettava huomioon monien käyttäjien hitaat tietoliikenneyhteydet, joiden yli kuvien la
taaminen on liian raskasta. 
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Video- ja audiopiirteiden käyttö WWW-ympäristössä on selkeästi lisääntymässä, mutta tälle alueel
le ei vielä ole olemassa mitään selkeitä standardeja. Tilanteen kypsymistä on syytä odottaa parin 
vuoden ajan. 

Intemetin yli ei saa siirtää arkaluonteista tietoa salaamatta. Salaustekniikkana voidaan monissa ti
lanteissa käyttää SSL-tekniikkaa. 

Mitään WWW-palvelua ei tule rakentaa pelkästään Java-pohjaiseksi, vaan aina pitäisi luoda myös 
rinnakkainen vaihtoehto, joka olisi kaikkien käytettävissä. ActiveX-tekniikka tuo tietoturvamielessä 
aivan liian suuria riskejä, joten sen käyttö ei ole hyväksyttävää. 

5.3 Maksaminen 

Hallinnon tietoverkkoihin tarjottavat maksulliset palvelut perustuvat nykyisin kokonaan käyttö
sopimuspohjaisuuteen. Hinnoittelu perustuu maksuperustelakiin ja hinnoittelu vaihtelee käyttäjä
ryhmittäin. 

Käyttösopimuspohjainen palvelu tulee jatkossakin olemaan keskeinen silloin, kun luovutettaviin tie
toihin liittyy käyttöoikeusasioita, jotka edellyttävät tietojen käytön tarkkaa rajaamista; Käyttö
sopimuspohjaisia palveluja kehitettäessä tulisi sopimuksen teon ja maksamisen aiheuttaa mahdolli
simman vähän kustannuksia. Sopimukset tulisi myös pystyä tekemään nopeasti. 

Verkkomaksaminen tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia valtion maksullisten tietopalvelujen kehit
tämiseen. Verkkomaksamista voidaan käyttää kaikissa sellaisissa tapauksissa, joissa luovutettujen 
tietojen käyttöön ei liity erityisiä ehtoja. Suoran verkkomaksamisen rinnalla ja täydentäjänä voidaan 
käyttää luottokorttimaksamista sitten kun tarvittavat turvajärjestelmät (esim. Visan SET) ovat riittä
vällä tasolla. Luottokorttimaksamista tulisi siitä aiheutuvien kustannusten takia käyttää lähinnä ul
komaille tapahtuvaan verkkokauppaan. 

5.4 Yhtenäinen käyttöoikeuksien hallinta, Single Sign On (SSO) 

Järjestelmien ja sovellusten käyttöoikeuksien hallinta perustuu nykyisin tapauskohtaisiin käyttäjä
tunnuksiin ja salasanoihin. Näitä tunnuksia on tyypillisesti jokaisella käyttäjällä useisiin eri järjes
telmiin. Yhtenäisellä käyttöoikeuksien hallinnalla, Single Sign On, pyritään hallintaongelmien vä
hentämiseen. Yhtenäisen hallinnan ongelmana monitoimittajaympäristössä on se, että sovelluksissa 
ei ole mitään standardoitua rajapintaa käyttöoikeuden avaamista ja hallintaa varten. 

Nykyiset SSO järjestelmät ratkaisevat useimmat käyttäjähallintaan liittyvät ongelmat yksittäisen 
käyttäjän kannalta. Teknisesti ratkaisut ovat kuitenkin varsin heikkoja ja turvallisuudesta voidaan 
aina keskustella. 

SSO on selkeästi asetettava tavoitteeksi valtionhallinnossa. Tavoitetilan SSO järjestelmä voisi ny
kyisin saatavilla olevilla tekniikoilla muodostua standardikomponenteista: toimikortti, X.SOO hake
misto, SSO -ohjelmisto sekä sovelluksissajajärjestelmissä SSO- ja LDAP -rajapinnat. 

5.5 Suorakäyttö 

Tällä hetkellä monet rekisterinpitäjät tarjoavat asiakkailleen suorakäyttöpalveluja ja tämä käytäntö 
tullee jatkumaan edelleenkin. Suorakäytön etuna on tietojen muuttamisen mahdollisuus ja nopeat 
vasteajat. Aiemmista kiinteistä tai valintaisista tietoliikenneyhteyksistä ollaan siirtymässä yhä 
enemmän intemetin käyttöön. 
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6. TIETOTURVA 

Perustietoturva aikaansaadaan hallinnollisten keinojen sekä fyysisen ja henkilöstöturvallisuuden 
avulla. Tämän perustietoturvan lisä toteutetaan tietoaineistoturvallisuudesta, käyttöturvallisuudesta, 
laitteistoturvallisuudesta sekä tietoliikenteen turvallisuudesta ja ohjelmistoturvallisuudesta huolehti
malla. 

Käyttämällä suojattuja tietoliikenneyhteyksiä ratkaistaan monet tietoturvaongelmat. Suojattuina 
siirtokanavina pidetään: 
• kiinteä puhelinyhteys 
• valinnainen puhelinyhteys 
• GSM-puhelu 
• X.25-verkko 
• Frame Relay 
• ATM 

Yhä enemmän käytetään Internetiä tiedonsiirtokanavana ja siinäkin on pystyttävä siirtämään tieto 
turvallisesti. Rajatulle ryhmälle voidaan luoda oma suojattu tietoverkko, VPN (Virtual ·Private 
Network). NCSA on määritellyt WWW-palvelimen tietoturvalie minimitason, jota voidaan pitää 
lähtökohtana tietoturvaratkaisuille. 

Sovellusten välisessä kommunikaatiossa keskeinen tietoturvan alue on osapuolten tunnistaminen. 

Varsin monet informaatiopalvelut voidaan toteuttaa ilman mitään tietoturvatoimenpiteitä. Kuitenkin 
itse WWW-palvelin on suojattava ulkopuolisten vahingonteoilta kunnollisella palomuurilla. 

Arvokas tai arkaluonteinen tieto on Internetissä syytä salata. Salaamisen turvallisuus riippuu oleelli
sesti avainten hallinnan turvallisuudesta. 

6. 1 Tunnistaminen 

Usein on oleellista tietää käyttäjän henkilöllisyys, jotta voitaisiin näyttää vain hänelle sallitut tiedot. 
Palveluissa, jotka edellyttävät käyttäjän rekisteröitymistä jäljestelmän käyttäjäksi, tämä ongelma 
ratkeaa käyttäjätunnus/salasana-menetelmällä. Valtio on kehittämässä kehittämässä henkilön säh
köistä tunnistamista (SID), mutta projekti valmistuu aikaisintaan 1998. 

Käyttäjällä pitää voida olla varmuus, että palvelun tarjoaja on todella aito. Internetissä on suhteelli
sen helppo vaihtaa identiteettiä ja siten tarjota väärennettyjä palveluja. Tähän ongelmakenttään on 
olemassa muutamia ratkaisumalleja, mutta yleispätevää käytäntöä ei vielä ole. 
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