
Teollisuuden tiedonsiirron 

kehittäminen 



Mihin on panostettu 

• Tekesin prosessi-integraatio ohjelman puitteissa on tutkittu 
tiedonsiirtoa esim. kunnossapitojärjestelmiin ja tiedonsiirron 
muutoksen vaikutusta toimintatapoihin (esim. Paperix-projekti) 

 

• PSK on standardoinut teollisuuden xml rakenteita ja tietosisältöä 
– laajuusmäärittely liitetiedostossa 

 

• X-Osco-projektissa on tehty toiminnallinen määrittely PSK:n 
xml-rakenteiden palvelin pohjaiseen käsittelyyn   

 (yhteistyössä Solita Oy, Metso Automation Oy, Jaakko Pöyry 
Oyj, CTS Engineering Oy, Elomatic Oy, PIC Engineering Oyj)  



Mitä tavoitellaan 

 

• yhtenäistetään tiedon esittämistä ja sisällön määrittelyä 
teollisuudessa 

• tehostetaan tiedon siirtoa eri käyttöympäristöihin (esim. 
kunnossapito- ja  suunnittelujärjestelmät, ohjelmistot)  

• tehostetaan teollisuutta palvelevien toimijoiden 
toimintatapoja 

• pienennetään xml:n käyttöönottoon ja hallintaan liittyvää 
toimintaa (eli alennetaan sen soveltamiskynnystä 
teollisuudessa) 



Mitä tekniikka edellyttää 

• yhtenäinen luokittelu teollisuus sektorille 

• laitekomponenttien tietosisällön kuvaamisen 

toiminto, tuote ja yksilötasolla 

• yhtenäinen käytäntö tiedon välisten rakenteiden 

esittämiseen ja käsittelyyn  

• peruspalvelinympäristön yllä olevien asioiden 

yhteen nitomiseen 



Mitä tavoitteeksi 

• teollisuuden eri toimijoiden organisoituminen tiedonsiirron 
kehittämisen osalta 

• xml-rakenteiden määrittelyjen jatkokehittäminen 

– hyödyntää PSK:n puitteissa tehty työ 

– luoda ns defakto standardit teollisuuden sähköiselle 
liiketoiminnalle   

• rakenteiden käyttöä tukevan peruspalvelinympäristön luominen 

– teollisuutta palvelevan pien- ja keskisuuren teollisuuden välisen 
tiedonvälityksen kehittäminen ja yhtenäistäminen 

– mahdollistetaan jo käytössä olevien sovellusten liittämisen esim 
sähköisen kaupankäynnin ratkaisu (Rosettanet, Papinet)  

• hallita / ohjata tulevaa tiedonsiirron muutosta ja sen 
kustannusvaikutusta 

• varmistaa määrittelyjen soveltuvuus teollisuuden tarpeisiin  



Mitä uhkia on nähtävissä 

• PSK on todennut, että se ei pysty laajentumaan ylläpito ja jatko kehitys organisaatioksi. 
Myöskään muut organisaatiot eivät ole olleet kiinnostuneita ylläpitämään rakenteita 
(kyselty kunnossapito- ja teknologian kehittämisorganisaatiosta)  

• PSK puitteissa tehtyjä määrittelyjä ei jatko kehitetä  ja ei päästä teollisuuden toimijoiden 
osalta standardoituun rakenteeseen – syntyy talokohtaisia määrittelyjä 

• määrittelyt eivät ole laajennettavissa tai tietosisällöltään puutteellisia teollisuuden 
tarpeisiin  

• tiedonsiirron ja hallinnan kautta esimerkiksi kunnossapidossa syntyvät säästöt jäävät 
saavuttamatta 

• teollisuus sitoutetaan yksittäisiin järjestelmiin, jotka rajoittavat kilpailuttamista ja 
tekevät päällekkäistä toimintaa 

• rakenteista tulee vain isojen teollisuus toimijoiden välinen ratkaisu ja pieni- ja 
keskisuuriteollisuus jää sen ulkopuolelle 

• määrittely / toteutus ajautuu toimialaa ja sen tietosisältöä heikommin hallitsevalle 
osapuolelle, joka ylläpitää toimintaa niin kauan kuin rahavirta on auki (esim It-firmat, 
tutkimuslaitokset).  

• tiedolle ei synny todellista ”elinkaarta” vaan tekohengitetään nykyistä tiedonsiirron 
toimintaa 

 


