
 

 

Anssi Sameli Pitkänen 

YRITYSONTOLOGIOIDEN MALLINTAMINEN JA VERTAILU 

 

Tietojärjestelmätieteen 
pro gradu -tutkielma 
19.4.2007 

Jyväskylän yliopisto 
Tietojenkäsittelytieteiden laitos 

Jyväskylä 



TIIVISTELMÄ 

Pitkänen, Anssi Sameli 

Tietojärjestelmätieteen Pro gradu -tutkielma 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. 

121 s. 

Yritysontologioiden mallintaminen ja vertailu 

Yrityksen sisäisiä ja yritysten välisiä tietojärjestelmiä on usein hankalaa sovittaa 

yhteen, koska niissä käytetyt terminologiat ja kohdealueista vallitsevat 

näkemykset ovat erilaisia. Yritysontologioiden avulla liiketoiminnalle 

merkittävää tietoa voidaan käsitteellistää yksitulkintaisesti, mikä tarjoaa 

luontaisen perustan järjestelmien yhteensovittamiselle jo niiden kehittämisen 

aikana. Kirjallisuudessa on esitetty useita yritysontologioita, jotka poikkeavat 

toisistaan lähtökohtien, rajausten ja painostusten suhteen. Ontologioiden 

systemaattinen vertaileminen keskenään on haastavaa, sillä myös niiden 

esitystavat eroavat toisistaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on käyttää graafista mallintamista 

yritysontologioiden esittämiseen yhtenäisellä tavalla ja verrata ontologioita 

muodostettujen mallien avulla. Vertailtaviksi on valittu Enterprise Ontology, 

Toronto Virtual Enterprise ja Business Model Ontology. Vertailu suoritetaan 

kaksitasoisena tätä varten rakennettujen kehysten avulla. 

Tutkielma osoittaa ensinnäkin, että graafinen esitystapa soveltuu 

heikkouksistaan huolimatta ontologioiden vertailun pohjaksi. Vertailu 

paljastaa, että tarkastellut ontologiat kattavat pääosin samoja osa-alueita mutta 

eroavat huomattavasti käsiterakenteiltaan. Osa näistä eroista selittyy niiden 

erilaisista kehittämisen lähtökohdista.  

AVAINSANAT: ontologia, yritysontologia, Enterprise Ontology, Toronto 

Virtual Enterprise, Business Model Ontology, UML 
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1 JOHDANTO 

Yrityksen tietojärjestelmät poikkeavat usein toisistaan teknologian, 

terminologian ja kohdealueesta vallitsevien näkemysten suhteen. Fox (1992) 

mukaan toisistaan erillään kehitetyillä järjestelmillä ei ole luontevaa tapaa 

tiedon yhteneväiseen esittämiseen. Tämän seurauksena vaikka järjestelmät 

käsittelisivät samaakin tietoa, ne eivät jaa siitä yhteistä näkemystä. Kun 

terminologiakaan ei ole riittävän tarkasti määritelty, on vaarana, että tietoa 

myös käsitellään yhteen sopimattomalla tavalla (Fox, 1992). 

Nykyään yritykset virtaviivaistavat palvelujaan, mikä heijastuu myös tarpeena 

siirtää tietoa nopeasti ja joustavasti yritysten välillä ja niiden tietojärjestelmien 

välillä. Näiden järjestelmien integrointi jälkikäteen vaatii huomattavia 

voimavaroja. Yhtenäisyys ja integroitavuus olisikin parempi varmistaa jo 

järjestelmien kehittämisen aikana. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen on esitetty 

yritysontologioiden määrittelyä ja hyväksikäyttöä järjestelmäkehityksen 

perustana (esim. Gómez-Pérez ym., 2004; Guarino, 1998; Fox, 1992; Uschold 

ym., 1998; Guizzardi, 2005; Leppänen, 2005b; Wache ym., 2001; Suguraman & 

Storey, 2002). 

Ontologialla tarkoitetaan yleisesti ottaen jonkin kohdealueen käsitteellistämisen 

määritystä (Gruber 1993). Yritysontologia on puolestaan ontologia, joka 

määrittelee liiketoiminnan kannalta merkittäviä käsitteitä (Uschold ym., 1998). 

Kirjallisuudessa on esitetty useita yritysontologioita (esim. McCarthy, 1982; Fox, 

1992; Uschold ym., 1998; Goossenaerts ym., 2001; Leppänen 2005a; Osterwalder, 

2006).  Nämä poikkeavat toisistaan monessa suhteessa. Niiden kehittämisessä 

on käytetty erilaisia menettelytapoja sisältäen muiden muassa käsitteiden 

poimimisen kirjallisuudesta ja yritystoiminnasta vastaavien henkilöiden 

haastattelun. Sisällöltään jotkut ontologioista ovat painottuneet yrityksen 

sisäiseen rakenteeseen ja toimintaan, kun taas toisissa ontologioissa on 

keskeisempää jäsentää liiketoimintaa yleisemmällä tasolla, esimerkiksi 
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ansaintalogiikan näkökulmasta. Myös käsitteellistämisen tarkkuustasoissa on 

selviä eroja. Edelleen yritysontologiat eroavat sen suhteen, millä tavalla ne 

esitetty. Yhtenäistä esitystä, jolla yritysontologioiden erot ja samankaltaisuudet 

tuotaisiin esiin, ei ole olemassa. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä 

yritysontologioilla on niiden kehittämisperiaatteiden, sisällön ja esittämistavan 

suhteen.  Pääpainona on selvittää yhtäältä, millaisia yritystoiminnan osa-alueita 

ontologiat kattavat, ja toisaalta, miten ontologioiden keskeiset käsiterakenteet 

vertautuvat toisiinsa. 

Yritysontologioiden systemaattinen vertailu ei ole kuitenkaan aivan helppoa, 

sillä kuten todettua niiden esittämisessä on käytetty erilaisia tapoja, kuten 

aksioomeja, graafisia kieliä ja luonnollista kieltä. Vertailua helpottaisi, jos 

yritysontologiat voisi ensiksi saattaa johonkin yhteneväiseen esitystapaan. 

Tässä tutkielmassa yhteneväiseksi esitystavaksi valitaan graafiset mallit. Tähän 

kannustavat aiemmat kokemukset yritysontologioiden graafisesta esittämisestä 

(esim. Davis ym., 2006; Hruby, 2006; Leppänen, 2006b; Osterwalder, 2006).  

Tutkimuksen tavoite jakaantuu neljään tutkimuskysymykseen: 

• Millaisia hyötyjä ja mahdollisia ongelmia aiheutuu yritysontologioiden 

graafisesta mallintamisesta?  

• Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä niiden 

kehittämisperiaatteiden ja esittämistapojen osalta? 

• Mitä sisällöllisiä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä 

yritystoiminnan osa-alueiden tasolla? 

• Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä niiden keskeisissä 

käsiterakenteissa? 
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Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi on tässä tutkielmassa valittu lähemmin 

tarkasteltavaksi kolme erilaista yritysontologiaa, Enterprise Ontology (EO) 

(Uschold ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (TOVE) (Fox, 1992) ja Business 

Model Ontology (BMO) (Osterwalder, 2004). Työssä kuvataan ja vertaillaan 

näiden ontolgioiden kehittämisen lähtökohtia ja esittämistapoja, mallinnetaan 

graafisesti ontologioiden käsitteellinen sisältö sekä vertaillaan niihin sisältyviä 

käsitteellistämisiä ensin osa-aluetasolla ja sitten käsiterakennetasolla. 

Graafiseksi mallintamiskieleksi on valittu UML (Booch ym., 1999). 

Tutkielman tarkoituksena ei ole ottaa kantaa yritysontologioiden hyvyyteen tai 

arvottaa niitä millään tavalla keskenään. Tarkoituksena ei ole myöskään esittää 

ohjeita yritysontologioiden kehittämiselle esimerkiksi sen osalta, millaisia 

yritystoiminnan osa-alueita ontologiassa tulisi huomioida tai millaisin 

käsiterakentein yritysontologiaa olisi sopivinta kehittää. Mallinnuskielten 

keskinäiseen paremmuuteen ei myöskään oteta kantaa. Tutkimus on tyypiltään 

käsitteellisteoreettinen. 

Tutkimus on jaettu seitsemään lukuun. Luvussa 2 määritellään ontologian 

käsite yleisesti ja esitetään perusluokituksia ontologioille. Näitä luokituksia 

käytetään myöhemmin hyväksi yritysontologioiden tarkastelussa. Luvussa 3 

esitellään liiketoiminta-, liiketoimintaprosessi- ja yritysmallin käsitteet sekä 

positioidaan ja määritellään yritysontologian käsite näiden suhteen. Luvussa 

kerrotaan myös yritysontologioiden käyttökohteista, kuvataan lyhyesti 

tunnetuimpia yritysontologioita sekä tuodaan esille erilaisia ontologioiden 

esittämistapoja. Luvussa 4 kuvataan ensin yritysontologioiden mallintamisen 

tavoitteita ja periaatteita sekä kuvataan avaintermien vastaavuudet 

ontologioissa. Tämän jälkeen esitetään kustakin kolmesta yritysontologiasta 

graafiset mallit osa-alueittain UML-kielellä samalla määritellen kukin mallissa 

esiintyvä käsite.  Luvussa 5 esitetään vertailun tulokset. Ensin kuvataan 

vertailun jakaantuminen kahdelle tasolle ja määritetään tavoitteet kummallekin 

osalle. Sen jälkeen kuvataan osa-aluekohtaisessa vertailussa käytettävä 



 9 

viitekehys ja sen käyttöön pohjautuvat vertailutulokset. Samoin 

käsiterakennekohtaisesta vertailusta kerrotaan käytettävästä jäsennystavasta ja 

tästä vertailusta saaduista tuloksista. Luvussa 6 esitetään tiivistetysti 

tutkimuksen tulokset ja pohditaan niiden hyödyllisyyttä tutkimustoiminnalle ja 

käytännön työlle. Tutkielma päättyy luvun 7 yhteenvetoon, jossa ehdotetaan 

myös joitakin jatkotutkimusaiheita. 
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2 ONTOLOGIA 

Tässä luvussa määritellään ontologian käsite ja esitetään tunnetuimpia 

luokitteluja ontologialle. Viimeksi mainutun yhteydessä tarkennetaan, minkä 

tyyppisiin ontologioihin tässä tutkielmassa on tarkoitus keskittyä. 

2.1 Ontologian käsite 

Kielitoimiston sanakirjan (2004) mukaan ontologia tarkoittaa sellaista filosofian 

osa-aluetta, joka tutkii olevaisen perimmäistä olemusta. Filosofiassa tätä 

olevaisuuden olemusta on tiettävästi pohdittu jo tuhansien vuosien ajan. 

Tietojärjestelmätieteessä ontologiat esiintyvät usein sellaisessa yhteydessä, kun 

yritetään luonnehtia jonkin järjestelmän kannalta olennaisen tiedon merkitystä 

sen mahdollisimman tarkan käsitteellistämisen avulla (esim. Gómez-Pérez ym., 

2004; Gruber, 1993; Guizzardi, 2005; Borst, 1997). Tähän tarkoitukseen 

ontologiaa on käytetty mm. tekoälyn (Artificial Intelligence) ja 

tietämystekniikan (Knowledge Engineering) tutkimuksissa (Studer ym., 1998). 

Neches ym. (1991, 40) valottavat ontologian merkitystä todetessaan sen olevan 

kuten kattava sanasto jollekin kohdealueelle. Ontologia määrittelee tämän 

kohdealueen peruskäsitteet ja näiden väliset suhteet sekä säännöt, joiden 

rajoissa tätä sanastoa voidaan laajentaa. Tämän tutkielman lähtökohdaksi 

otetaan Gruberin (1993, 199) määritelmä, jonka mukaan ontologia on 

käsitteellistämisen yksitulkintainen määritys. Tietojärjestelmien kehittämisen 

kannalta olisi oivallista, jos järjestelmän kohdealue voitaisiin määritellä 

yksitulkintaisesti esimerkiksi ontologian avulla. 

Kohdealueen yksitulkintainen käsitteellistäminen voi olla hyvinkin suuri hanke 

eikä tuloksena saatavaa ontologiaa ole mielekästä kehittää joka tarpeeseen 

uudelleen. Toisaalta ontologian kehittäminen voisi olla järkevää, mikäli se 

saataisiin laajemmin käyttöön usean tietojärjestelmän kehitystyön tueksi. 
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Borstin (1997, 12) mukaan ontologian hyödyllisyys ilmeneekin silloin, kun sen 

käsitteellistämistä käytetään jonkin ryhmän yhteisenä tietämyksenä. 

Edellä mainittujen luonnehdintojen ja määritelmien lisäksi on ontologiasta, 

lähestymistavasta riippuen, julkaistu muitakin esityksiä. Näitä ei tässä 

tutkielmassa ole tarpeellista tarkastella lähemmin. 

2.2 Ontologioiden luokitteluja 

Kirjallisuudessa tunnetaan suuri joukko erilaisia ontologioita sekä erilaisia 

tapoja luokitella niitä. Tässä kohdassa tarkastellaan kolmea erilaista 

luokittelutapaa, jotka antavat aavistuksen siitä, miten monikäyttöinen käsite 

ontologia on. On olemassa muitakin tapoja ryhmitellä ontologioita (esim. 

Mizoguchi ym., 1995; Lassila & McGuinness, 2001), mutta tässä yhteydessä ei 

ole tarpeen tarkastella näitä lähemmin. 

Ensimmäiseksi tarkastellaan Jasperin ja Uscholdin (1999) esittämää tapaa jakaa 

ontologiat neljään ryhmään, luonnollisen kielen ontologioihin, rajoitetun 

luonnollisen kielen ontologioihin, osittain formaaleihin (semi-formal) 

ontologioihin sekä täysin formaaleihin (rigorously formal) ontologioihin. On 

tosin olemassa jonkin verran keskustelua siitä, voidaanko luonnollisella kielellä 

esitetyt ontologiat hyväksyä ontologioiksi ollenkaan, sillä ne eivät ole 

koneellisesti luettavissa (Studer ym., 1998). Joidenkin mielestä kuitenkin riittää, 

kunhan esitystavassa on käsitteellistä rakennetta (Kalinichenko ym., 2003). 

Edellä mainitun jaottelun pohjalta voidaan sanoa, että tässä tutkielmassa 

kiinnitetään huomiota osittain formaaleihin ja täysin formaaleihin 

ontologioihin. 

Tarkastellaan täysin formaaleja ontologioita hieman tarkemmin. Ne ovat sikäli 

ihanteellisia, että niissä käsitteellistäminen on viety kaikkein tarkimmalle 

tasolle. Siksi sellaiset ontologiat ovat koneellisesti käsiteltävissä ja niiden 

määrittelemistä kohdealueista voisi jopa automaattisesti johtaa (deduce) uutta 
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tietoa. Täysin formaalille ontologialle on tunnusomaista, että se täsmentää 

käsitteistönsä keskinäisten suhteiden lisäksi niiden riippuvuudet, pakollisuudet 

sekä rajoitteet (Gómez-Pérez ym., 2004). 

Täysin formaalia ontologiaa voidaan myös kutsua täydelliseksi (complete) ja 

vankaksi (sound) (vrt. lucid, sound, laconic, complete, Gurr, 1999). 

Täydellisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ontologiasta voidaan 

johtaa kaikki mahdollinen tieto, jota ontologian kohdealuetta käsittelevässä 

tietojärjestelmässä tarvitaan. Vankkuus puolestaan merkitsee sitä, ettei ontologia 

salli virheellisen tiedon johtamista (Jasper & Uschold, 1999). Täysi formaalisuus 

edellyttää, että ontologia esitetään aksiomaattisella esitystavalla (Guarino, 1998; 

Kalinichenko ym., 2003). (Gómez-Pérez ym., 2004) 

Toinen luokittelu, jota käytetään yleisesti tietämystekniikassa, on jako keveisiin 

(lightweight) ja raskaisiin (heavyweight) ontologioihin (Gómez-Pérez ym., 

2004). Keveät ontologiat koostuvat käsitteistä, käsitteiden välisistä suhteista sekä 

käsitteitä kuvaavista ominaisuuksista. Raskaissa ontologioissa on näiden lisäksi 

aksioomeja ja rajoitteita, joilla käsitteiden merkityksiä ja suhteita voi ilmaista 

tarkemmin. Tekoälyn tutkimuksissa ontologiat on yleensä esitetty täysin 

formaalisti, sillä näissä tutkimuksissa käytetään yleisesti formaaleja 

menetelmiä. Kun esitystavan tarkkuusvaatimuksia kevennetään poistamalla 

siitä aksioomat, voidaan ontologian esittämiseen käyttää jotain tekoälyn 

tutkimusyhteisöä laajemmin tunnettua esitystapaa, kuten UML- (Booch ym., 

1999) tai EER- (Elmasri & Navathe, 1999) notaatioita (Gómez-Pérez ym., 2004). 

Tässä tutkielmassa keveisiin ontologioihin luetaan kuuluvaksi osittain 

formaalien ontologioiden graafiset esitystavat. Vastaavasti raskaat ontologiat 

katsotaan täysin formaalien ontologioiden aksiomaattisten ja koneellisesti 

käsiteltävien ontologioiden esitystavoiksi. 

Kolmantena luokitteluna tarkastellaan van Heijstin ym. (1997) jakoa yhtäältä 

ontologian rakenteen ja käsitemäärän mukaan ja toisaalta käsitteellistettävän 
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aihealueen mukaan. Ensiksi mainitun piiriin kuuluvat tässä jaottelussa mm. 

terminologiset ontologiat (terminological ontologies) ja sisällölliset ontologiat 

(informational ontologies). Terminologinen ontologia määrittelee jonkin 

kohdealueen diskurssin, eli sanaston, jonka rajoissa keskustelua vastaavasta 

kohdealueesta voidaan käydä. Sisällöllinen ontologia kuvaa jonkin tietovaraston 

semantiikkaa, esimerkiksi tietokannan kaavaa (schema). 

Käsitteellistettävän aihealueen pohjalta tehtävään jaotteluun kuuluvat 

vuorostaan mm. yleiset ontologiat (generic ontology) (common ontology, 

Mizoguchi ym., 1995), kohdealueontologiat (domain ontology) ja 

sovellusontologiat (application ontology). Kohdealueontologiat käsitteellistävät 

sellaista tietoa, jota tarvitaan jonkin tietyn kohdealueen yhteydessä. Yleisissä 

ontologioissa käsitteellistäminen on kohdealueontologioita yleisemmällä tasolla 

siten, että niiden käsitteistö on uudelleenkäytettävissä usean kohdealueen 

yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kohdealueontologiat 

laajentavat yleisten ontologioiden käsitteistöä kohdealueen erityispiirteiden 

mukaisilla tarkennuksilla. Sovellusontologiat kehitetään jonkin erityisen 

sovelluksen tarpeiden mukaan kokoamalla yhteen sovelluksen kannalta 

relevantteja kohdealueontologioita ja erilaistamalla niitä. Näiden lisäksi 

sovellusontologiat sisältävät yleensä myös tehtävä- ja menetelmäkeskeisiä 

määrittelyjä. (van Heijst ym., 1997) 

Myöhemmin Gómez-Pérez ym. (2004) ovat täydentäneet käsitteellistettävän 

aihealueen ontologiajäsennystä mm. tehtäväontologioilla (task ontologies) 

(Mizoguchi ym., 1995; Guarino, 1998) ja ylätason ontologioilla (top-level 

ontologies tai upper-level ontologies). Tehtäväontologiat liittyvät 

sovellusontologioihin tarjoamalla tarkemman käsitteellistämisen niiden 

toiminnallisuusmäärittelyille. Ylätason ontologiat, joita Guizzardi ja Wagner 

(2005) kutsuvat myös perusontologioiksi (foundational ontology), ovat sellaisia 

yleisiä ontologioita, jotka pyrkivät määrittelemään kaikille mahdollisille 

kohdealueontologioille yhteistä peruskäsitteistöä. Kuvio 1 selventää ylätason 
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ontologioiden, kohdealueontologioiden, tehtäväontologioiden ja 

sovellusontologioiden keskinäisiä suhteita. 

Ylätason 
ontologia

Kohdealue-
ontologia

Tehtävä-
ontologia

Sovellus-
ontologia

KUVIO 1. Ylätason ontologioiden, kohdealue-, tehtävä- ja 
sovellusontologioiden keskinäiset suhteet (Guarino, 1998, 9) 

Yllä mainittuun jaotteluun nojaten voidaan sanoa, että tässä tutkielmassa 

käsitellään kohdealueontologioita, sillä ne kaikki käsitteellistävät 

yritystoiminnan ilmiöitä. (ks. Fridman-Noy & Hafner, 1997). Yritysontologiat 

poikkeavat kuitenkin rajauksiltaan toisistaan. Jotkut käsitteellistävät 

kaikenlaiselle yritystoiminnalle yhteisiä ilmiöitä, kun taas toiset käsitteellistävät 

tietyn tyyppisten yritysten liiketoimintakohtaisia erityispiirteitä. Kohdassa 3.3 

tarkastellaan lisää yritysontologioita. 

Pohditaan seuraavaksi yleisten ontologioiden ja kohdealueontologioiden 

keskinäistä suhdetta siinä valossa, miten ontologia voi tarjota ryhmälle yhteisen 

tietämyksen. Yleisen ontologian käsitteet kuvaavat yleensä tarkasteltavien 

ilmiöiden perimmäistä, filosofista olemusta tavalla, jollaisena niitä on hankalaa 

käyttää (reduced usability) (Borst, 1997) jossakin todellisessa kohdealueessa. 

Toisaalta myös kohdealueontologioita, vaikkakin niiden käsitteellistäminen on 

käytännönläheisempi tämän kohdealueen ilmiöiden suhteen, on vaikea käyttää 

jonkin toisen kohdealueen yhteydessä. Tällöin ontologia pakottaisi 
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(overcommitment) (Gruber, 1995) käyttämään sellaista käsitteistöä, joka on 

käsitteellistetty vieraan kohdealueen ilmiöiden mukaan. (Borst, 1997) 

Ajatellaanpa esimerkkinä, että olisi sellainen maaliikennettä yleisellä tasolla 

käsittelevä ontologia, jonka käsitteistön mukaan on mahdollista mm. kuljettaa 

rahtia paikasta toiseen. Ellei ontologiassa ole tavarajunaliikenteen 

erityispiirteitä tarkentavia käsitteitä, ontologia ei sellaisenaan ehkä toimisi 

riittävänä perustana yhteisen tietämyksen jakamiselle tavarajunaliikenteen 

yhteydessä. Vaikka ontologiassa olisi laajennus kuorma-autoliikenteelle, ei 

edelleenkään voida taata, että laajennettu ontologia olisi käytännöllinen 

tavarajunaliikenteessä. Ongelmia voisi esiintyä esimerkiksi sellaisten ilmiöiden 

kohdalla, että kiskoilla kulkevan junan aikataulu riippuu muusta liikenteestä, 

junan pysähdysasemia on huomattavasti vähemmän kuin kuorma-autojen 

pysähdyspaikkoja, junareitti on rajatumpi, sillä juna ei voi poiketa kiskoiltaan 

jne. Kuorma-autoliikenteelle tehdyn ontologialaajennuksen käyttäminen 

tällaisessa yhteydessä pakottaisi käyttämään tavarajunaliikenteen kohdealueen 

kannalta epäkäytännöllisiä käsitteitä. 

Jos jokin ontologia aiotaan kehittää käytettäväksi usealla eri kohdealueella, on 

hyvä kehittää siitä sekä yleisen tason ontologia että tätä laajentavia eri 

kohdealueiden erityispiirteitä tarkentavia ontologioita. Raja yleisten ja 

kohdealuekohtaisten ontologioiden välillä on kuitenkin toisinaan 

epämääräinen: kun ontologiaa kehitetään sellaisille kohdealueille, joiden 

ilmiöitä ymmärretään vielä varsin vähän, on työlästä tasapainoilla käsitteiden 

riittävän käytännöllisyyden ja riittävän yleisyyden välillä (Gruber, 1995). 
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3 LIIKETOIMINNAN MALLINTAMINEN JA 
YRITYSONTOLOGIAT 

Yritysontologiat (enterprise ontology) liittyvät jo nimensä mukaisesti 

ontologian käyttämiseen yritystoiminnan tukena. Uscholdin ym. (1998, 1) 

mukaan yritysontologia tarkoittaa sellaista ontologiaa, joka määrittelee 

yritystoiminnalle merkityksellisiä käsitteitä. Tässä luvussa tarkastellaan aluksi 

liiketoiminnan mallintamista ja esitellään menetelmiä, joiden avulla 

tämänkaltaista mallintamista voidaan tehdä. Luvussa osoitetaan myös 

liiketoiminnan mallintamisen yhteys yritysontologioihin. Sen jälkeen 

tarkastellaan erilaisia tapoja yritysontologian hyödyntämiseen yhtäältä 

yrityksen tietojärjestelmien kehittämisen apuna ja toisaalta liiketoiminnan 

suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Lopuksi annetaan joitakin esimerkkejä 

yritysontologioista. 

3.1 Liiketoimintamallit, yritysmallit ja liiketoiminnan mallintaminen 

Yritysontologioiden yhteydessä puhutaan usein liiketoimintamalleista 

(business model) (esim. Andersson ym., 2006; Gordijn ym., 2000; Osterwalder, 

2004), liiketoiminnan mallintamisesta (business modeling) (esim. Guizzardi & 

Wagner, 2005; Leppänen, 2005b) ja yritysmalleista (enterprise model) (esim. 

Fox, 1992; Uschold ym., 1998; Leppänen, 2005a; Guizzardi & Wagner, 2005; 

Goossenaerts ym., 2001; Liles & Presley, 1996; Chen-Burger ym., 2002). Tässä 

kohdassa esitetään aluksi Osterwalderin ym. (2005) jaottelu liiketoimintamallin, 

liiketoiminnan prosessimallin ja yritysmallin erottamiseksi toisistaan, jonka 

jälkeen tarkastellaan näitä erilaisia malleja lähemmin esimerkkien avulla. 

Lopuksi osoitetaan, miten yritysontologiat asemoituvat liiketoiminnan 

mallintamiseen. 

Osterwalderin ym. (2005) mukaan liiketoimintamalli (business model) on malli, 

joka kuvaa yrityksen ansaintatapaa. Liiketoimintamallin perimmäisenä 
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tarkoituksena on edistää menestyvän liiketoimintakonseptin kehittämistä 

kuvaamalla, miten yritys tuottaa arvoa asiakkailleen. Liiketoimintamalli eroaa 

liiketoiminnan prosessimallista (business process model) siten, että 

prosessimalli määrittelee yksittäisten liiketoimintatapausten toteutusta 

(Gordijn, 2000). Tällä tavalla määriteltävä liiketoimintatapaus voi esimerkiksi 

liittyä liiketoimintamallissa märitettyyn asiakkaalle tuotettavaan arvoon. 

Yritysmalli (enterprise model) sijoittuu edellisiin malleihin siten, että se esittää 

yrityksen liiketoimintaprosessien kokonaiskuvaa muun muassa sen 

aktiviteettien, toimijoiden ja voimavarojen osalta. On merkille pantavaa, että 

jaottelun mukaan sellaiset liiketoiminnan prosessimallit, joita muodostetaan 

yritystoiminnan tehokkuuden (erityisesti sisäisen tehokkuuden) kehittämiseksi, 

olisivat todellisuudessa osa yritysmallia. Yritysmallia myös käytettäisiin juuri 

yritystoiminnan kehittämiseen, eikä suinkaan yritystoiminnan ytimenä olevan 

liiketoimintakonseptin kehittämiseen. (Osterwalder ym., 2005) 

Taloustieteessä liiketoimintamallin käsitettä käytetään yleisesti puhuttaessa 

jonkin liiketoiminnan ansaintatavasta. Liiketoimintamallilla tarkoitetaan tällöin 

jonkinlaista konseptia, toiminta-ajatusta tai jopa keskustelunaihetta yrityksen 

palvelutarjoomasta, markkinanäkymistä ja ansaintamahdollisuudesta (esim. 

Afuah, 2004). Lähtökohdaksi voidaan tällaisessa keskustelussa ottaa vaikkapa 

jokin geneerinen liiketoimintamalli, kuten ohjelmistoliiketoiminnan kohdalla 

tuote-, palvelu- tai hybridimalli (Cusumano, 2004) sekä standardointi-, 

räätälöinti- ja massaräätälöintimalli (Campbell, 2000). Liiketoimintamallista 

puhutaan yleensä myös arvioitaessa jälkikäteen syitä siihen, miksi jokin 

markkina- tai kilpailutilanne toteutui (esim. Low, 2004, Hackney ym., 2006) (vrt. 

strategy as a pattern, Mintzberg, 2003; Minzberg, 1988). 

Toiseksi, kuten kohdan alussa todettiin (vrt. Osterwalder ym., 2005), 

liiketoimintamallilla voidaan tarkoittaa jonkinlaista eksplisiittistä esitystä 

yrityksen ansaintamallista liiketoiminnan suunnittelua ja hallintaa varten (esim. 

Tikkanen ym., 2005; Koh ym., 2005). Tässä mielessä liiketoimintamalli liittyy 
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kiinteästi elektronisen liiketoiminnan tutkimukseen. Etsiessään tapoja tuottaa 

arvonlisää elektronisessa liiketoiminnassa yritykset pyrkivät verkottumaan ja 

muodostamaan erilaisia liittoumia, joissa yritysten väliset rajat hämärtyvät 

perinteiseen yritystoimintaan nähden (Amit & Zott, 2001; Stabell & Fjeldstad, 

1998; Tapscott ym., 2000). Tällaisessa tilanteessa on järkevää laatia yritykselle 

liiketoimintamalli osoittamaan, miltä osin jokin yritysten välisenä yhteistyönä 

toteutettava palvelu on jonkin yrityksen vastuualueella (Gordijn & Akkermans, 

2003; Gordijn ym., 2000; Osterwalder ym., 2005; Osterwalder, 2004). 

Liiketoiminnan prosessimalleja käytetään yleisesti silloin, kun yrityksen 

tietojärjestelmien kehityshankkeissa halutaan analysoida ja mallintaa, miten 

kehitettävä järjestelmä nivoutuu osaksi yritystoimintaa. Näiden avulla voidaan 

mm. analysoida kehitettävän järjestelmän liiketoimintaympäristöä ja 

ongelmakenttää, ehdottaa tämän analyysin perusteella mahdollisia 

tietojärjestelmäratkaisuja sekä osoittaa, miten ehdotus tukee yrityksen 

liiketoimintaa. Esimerkkejä mallinnusmenetelmistä, joiden avulla voi kuvata 

liiketoimintaprosesseja, ovat EKD (Loucopoulos ym., 1998), UML-kielen 

aktiviteettikaavio (Booch ym., 1999), WRM (Hollingsworth, 1995; 

Hollingsworth, 2004) ja BPML (Arkin, 2002). Seuraavaksi tarkastellaan näitä 

lyhyesti. 

EKD:n (Enterprise Knowledge Development) (Loucopoulos ym., 1998) 

johtoajatuksena on tuottaa yksiselitteinen kokonaiskuva yrityksen 

liiketoimintaprosessien nykytilasta ja niiden muutostarpeista sekä 

muutospotentiaalista. Tavoitteena on muodostaa yrityksestä kolmitasoinen 

käsitteellinen malli: ylinnä määritellään yrityksen strategiset tavoitteet, alinna 

on kuvaus yrityksen nykyisistä tietojärjestelmistä ja näiden välissä on kuvaus 

yrityksen liiketoimintaprosesseista. Mallia voidaan käyttää monessa 

yhteydessä, ensinnäkin strategisten tavoitteiden mukaisten tietojärjestelmien 

kehittämiseen, liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja strategisten tavoitteiden 

ja tietojärjestelmävaatimusten tarkistamiseksi. Edelleen sitä voidaan käyttää 
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perinnejärjestelmien (legacy systems) kuvaamiseen, jotta voitaisiin tarkastella 

niiden potentiaalia erilaisten liiketoimintaprosessien ja strategisten tavoitteiden 

suhteen. Käytännössä EKD lähestymistavassa mallinnetaan mm. yrityksen 

tavoitteita, toimijoita, näiden rooleja ja liiketoimintaprosesseissa tuotettavia 

objekteja. 

Myös UML-kielen aktiviteettikaaviota (Booch ym., 1999) voidaan käyttää 

yrityksen liiketoimintaprosessien mallintamiseen erityisesti 

tietojärjestelmätasolla. Aktiviteettikaavio kuvaa toimintojen vuon ja järjestyksen 

sekä rinnakkaisten toimintojen keskinäisiä syötteitä, vasteita ja herätteitä. 

Toiminnoille voidaan kuvata ehdollisia suorituksia, ja kaavio tarjoaa mm. 

kokonaiskuvan rinnakkaisten toimintojen vaihtoehtoisista 

suoritusskenaarioista. 

WRM (Workflow Reference Model) (Hollinsworth, 1995) on 

standardointihanke, jossa pyritään yrityksen liiketoimintaprosessiin 

osallistuvien tietojärjestelmien rajapintojen ja prosessissa käsiteltävien 

dokumenttien formaattien yhteensovittamiseen. Myös tämä lähestymistapa 

sisältää liiketoimintaprosessien määrittelyä, mallintamista ja kehittämistä. Tällä 

hetkellä WRM muodostaa yleisen sanaston (Hollinsworth, 2004), joka sisältää 

käsitteitä liiketoimintaprosessien kuvaamiseen, näihin prosesseihin 

osallistuvien tietojärjestelmien toiminnallisuuksien kuvaamiseen ja prosessien 

yhteydessä luotavien tai käsiteltävien dokumenttien kuvaamiseen. 

BPML (Business Process Modeling Language) (Arkin, 2002) on WRM:ää 

toteutuksen suhteen pidemmälle kehitetty kuvauskieli, jossa 

liiketoimintaprosessit määritellään XML-skeemojen avulla. XML-kielen 

käyttäminen tarjoaa BPML:lle luontevan perustan jakaa prosessimäärittelyt 

heterogeenisten järjestelmien kesken. BPML:ään on toteutettu muiden muassa 

sellaisia osa-alueita liiketoimintaprosessien mallintamisessa kuin 

yksinkertaisten ja kompleksien aktiviteettien, tapahtumien (transaction) ja 
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niiden kompensaatioiden (esim. peruutukset), prosessissa käsiteltävän tiedon 

sekä rinnakkaisten prosessien (concurrency) ja poikkeusten käsittelyn 

(exception handling) määrittäminen. 

Edellä mainituista esimerkeistä voidaan havaita, että liiketoimintamallia 

käytetään yleisesti monenlaisessa yhteydessä ja monessa eri merkityksessä. 

Tässä tutkielmassa liiketoimintamallilla (business model) tarkoitetaan jäsenneltyä 

kuvausta siitä, miten yritys määrittelee ansaintatapansa ja suhteensa 

yhteistyöyrityksiin arvon tuottamiseksi asiakkailleen. Liiketoiminnan 

prosessimallilla tarkoitetaan sellaista kuvausta, joka osoittaa, miten 

tietojärjestelmät nivoutuvat osaksi liiketoimintaa. Tällaisia malleja käytetään 

mm. liiketoimintaprosessien kehittämiseen tietojärjestelmien avulla. Yritysmalli 

(enterprise model) vuorostaan tarkoittaa Fox & Gruningerin (1998, 109) 

mukaisesti yrityksen (yhtä lailla julkisen kuin yksityisen) kokonaiskuvaa sen 

”rakenteen, aktiviteettien, prosessien, informaation, resurssien, ihmisten, 

käyttäytymisen, tavoitteiden ja rajoitteiden” osalta. Tällaista yritysmallia 

voidaan käyttää mm. yrityksen liiketoimintaprosessiin osallistuvien 

tietojärjestelmien kehityksessä järjestelmän arkkitehtuurin viitteellisenä mallina, 

mikä edistää myös prosessiin osallistuvien tietojärjestelmien yhteensopivuutta 

(Chapurlat ym., 2003). 

Yritysontologioihin nämä erilaiset liiketoimintamallit, liiketoiminnan 

prosessikuvaukset ja yritysmallit asemoituvat siten, että tällaisissa malleissa ja 

kuvauksissa käytettävä terminologia voidaan käsitteellistää yritysontologian 

avulla yksitulkintaisesti. Tarkemmin sanottuna yritysontologiaa voidaan käyttää 

sekä viitteellisenä sanastona niiden ilmiöiden termeille, joita erilaiset 

kaavioiden ja mallien rakenteet kuvaavat, että määritelmänä näiden kaavioiden 

rakenteille. Seuraavassa kohdassa tarkastellaan yritysontologioiden 

käyttökohteita tarkemmin. 
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3.2 Yritysontologioiden käyttökohteita 

Yritysontologiasta on hyötyä yritykselle monella tavalla. Tässä kohdassa 

osoitetaan ensinnäkin, miten sen käsitteistö tukee viestintää yrityksen 

tietojärjestelmien kehittämishankkeissa. Toisaalta yritysontologiat voivat toimia 

kehitettävien tietojärjestelmien tietomallien lähtökohtana ja järjestelmien 

integroinnin työkaluna. Yritysontologiaa voidaan käyttää myös päätöksentekoa 

tukevana tietojärjestelmänä. 

Yritysontologian perimmäinen tarkoitus on tukea ihmisten ja sovellusten 

keskinäistä ymmärrystä (Leppänen, 2005a). Ensinnäkin ihmiset, kuten 

liiketoiminnasta vastaavat, sovelluskehittäjät ja sovelluksien käyttäjät, voivat 

käyttää yritysontologian käsitteistöä keskinäisessä viestinnässään yrittäessään 

saavuttaa yhteisen näkemyksen ja yhteisymmärryksen kehitettävästä 

tietojärjestelmästä. Onkin sanottu, että yritysontologia on ensisijassa viestinnän 

väline (Uschold ym., 1998). Liiketoimintamallista keskustelemisen osalta 

yritysontologiaa voidaan käyttää liiketoimintamallin diskurssin 

määrittämiseen. Tämä voisi olla mahdollista ainakin sellaisessa yrityksessä, 

jossa ontologiat ovat yleisesti käytössä. Toiseksi, yritysontologia määrittelee sen 

käsitteistön, jolla tietojärjestelmän rakenteita ja toimintaa kuvataan. Tässä 

mielessä se tukee ihmisten (esim. kehittäjien ja käyttäjien) sekä tietokoneiden 

keskinäistä ymmärrystä. Kolmanneksi, kun yrityksen tietojärjestelmät 

pohjautuvat yhteiseen ontologiaan, tulevat ne myös toteutetuiksi yhtenäisin 

käsittein, mikä antaa luonnollisen perustan tietojärjestelmien 

yhteensopivuudelle. 

Yritysontologiaa voidaan käyttää myös perustana yrityksen tietojärjestelmien 

arkkitehtuurille. Aiemmin ilmeni, että ontologioita on tietojärjestelmien 

yhteydessä alkujaan käytetty käsiteltävän tiedon olemuksen mahdollisimman 

tarkkaan kuvaamiseen. Siten yritysontologiaakin voidaan käyttää yrityksen 

tietojärjestelmien suunnitteluaikana järjestelmässä käsiteltävän, yritystoiminnan 



 22 

kannalta olennaisen tiedon määrittelemiseen ja kuvaamiseen. Uutta järjestelmää 

kehitettäessä yritysontologiaa voidaan käyttää järjestelmäkaavioiden (myös 

liiketoimintaa mallintavien kaavioiden), kuten tietomallien ja 

prosessikaavioiden lähtökohtana, ja ylläpidossa ontologiaa voi hyödyntää 

näiden viitteellisenä mallina (Fox & Gruninger, 1998; Suguraman & Storey, 

2002; Chapurlat ym., 2003). Tarkempi käsitteellistäminen tukee järjestelmien 

yhteensopivan tiedon lisäksi myös keskenään yhteensopivien operaatioiden 

kehittämistä (Gruninger ym., 2001; Fox, 1992). Edellä mainittujen lisäksi 

voidaan ottaa esille vielä yksi arkkitehtuuriin ja mallintamiseen liittyvä 

yritysontologioiden käyttökohde. Ontologiaa voidaan käyttää myös 

mallinnuskielten hyvyyden arviointiin ja vertailuun (Guizzardi & Wagner, 

2005; Guizzardi ym., 2005; Guizzardi ym., 2002; Evermann & Wand, 2001). 

Vaikka yhteiseen ontologiaan perustuvat tietojärjestelmät ovatkin luonnostaan 

yhteensopivia, voidaan yritysontologioita käyttää myös jo toteutettujen 

järjestelmien integrointiin. Tässä yhteydessä integroinnilla tarkoitetaan 

sellaisten heterogeenisten tietojärjestelmien yhteensovittamista, jotka on 

toteutettu eriävillä näkemyksillä kohdealueesta, eroavilla teknologioilla sekä 

erillään toisistaan (Linthicum, 1999), pohjalla olevasta yhteisestä ontologiasta 

puhumattakaan. On todennäköistä, että tällaisten järjestelmien tietomallit ja 

niiden käsitteistöt eivät ole keskenään yhteensopivia. 

Yritysontologioita voidaan käyttää tietojärjestelmien integrointiin kahdella 

tavalla. Ensinnäkin ontologiaa voidaan käyttää eri tietolähteiden (data sources) 

sisältöjen yksiselitteiseen tulkitsemiseen. Saattamalla tietolähteiden eriävät 

esitystavat yhtenäiseen muotoon voidaan tunnistaa niiden sisällöllisesti 

(semantics) vastaavat käsitteet (Partridge, 2002; Suguraman & Storey, 2002). 

Tämä mahdollistaa järjestelmien integroinnin niiden käsittelemään tietoon 

perustuen (Linthicum, 1999). Toiseksi, yritysontologialla voidaan todentaa 

integroidun käsitekaavan vastaavuudet ja siinä esitettävän tiedon jäsentyminen 

lähtökohtana olevien kaavioiden kanssa. (Wache ym., 2001) 
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Yritysontologian ei tarvitse suoranaisesti liittyä tietojärjestelmien 

kehityshakkeisiin vaan sen käsitteistöä voidaan käyttää myös yrityksen 

kokonaiskuvan esittämisen pohjana liiketoiminnan päätöksentekoa ja 

suunnittelua varten. Tietojärjestelmänä toteutettuna tällaista yritysontologiaa 

voisi käyttää mm. yritystä koskevan tiedon keräämiseen ja esittämiseen, uuden 

tiedon johtamiseen (Fox, 1992) sekä yrityksen tietämyksen tallentamiseen ja sen 

organisointiin. (Ushold ym., 1998) 

3.3 Esimerkkejä yritysontologioista 

Tässä kohdassa esitetään esimerkkejä yritysontologioista, joista osa valitaan 

myöhemmin suoritettavaan mallintamiseen ja vertailuun (vrt. luvut 4 ja 5). 

Esimerkkejä ei ole asetettu mihinkään erityiseen järjestykseen. 

Jo kaksikymmentäviisi vuotta sitten McCarty (1982) laati yleisen, 

kirjanpidollisia ilmiöitä käsittelevän REA-tietomallin (Resource, Events, 

Agents), joka noudattaa kahdenkertaisen kirjanpidon ajattelutapaa ja jota 

soveltaen voidaan seurata yrityksen resurssien kulkua niiden hankinnasta aina 

palvelutarjoomaan asti. Mallin etuja on sen tiiviys, jollaisena sitä tosin joutuu 

eriyttämään sovelluskohtaisesti, ja toteutus ER-kaavioina, jollaisena malli 

jäsentyy luontevasti esimerkiksi tietokantasovelluksen tietomalliin. Mallia on 

alettu kutsua yritysontologiaksi vasta jälkeenpäin ontologiatutkimuksen 

kehittyessä. Keskeisinä käsiterakenteina REA-ontologiassa on toimijoita, jotka 

vaihtavat resursseja keskenään sekä muuntavat resursseja toisiksi resursseiksi 

erilaisten sopimusten ja sitoumusten mukaisesti (McCarthy, 1982; Hruby, 2006). 

Bertolazzin ym. (2001) kehittämä CEO-ontologia (Core Enterprise Ontology) 

luokittelee liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä ehdottamalla kiinteän 

ydinkäsitteistön erityisesti yritysontologioiden kehittämisen perustaksi. Yhtenä 

hankkeen tavoitteista on ollut tunnistaa reduntantteja käsitteitä ja auttaa muita 

yritysontologioiden kehittäjiä sopivimpien liiketoimintaa kuvaavien käsitteiden 

valinnassa. Tätä kirjoittaessa CEO-ontologiasta ei ole vielä julkaistu sellaista 
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versiota, joka ottaisi kantaa käsitteiden välisiin suhteisiin tai muihin 

hienojakoisempiin käsiterakenteisiin. 

Kontekstipohjaisessa yritysontologiassa (Context-Based Enterprise Ontology) 

termit käsitteellistetään sen mukaan, miten ne esiintyvät liiketoiminnan 

kontekstissa (Leppänen, 2005a). Tässä ontologiassa on oikeastaan kaksikin 

keskeistä kontribuutiota, joita ovat yritysmallityyppisten ontologioiden 

kontekstuaalisen lähestymistavan tarjoaminen sekä yleensä ilmiöiden 

käsitteellistäminen sen mukaan, miten jokin ilmiö esiintyy kontekstissaan. 

Ontologian kontekstin käsite on johdettu poikkitieteellisesti lausekontekstin, 

keskustelukontekstin ja toimintakontekstin mukaan. Lopputuloksena on 

kontekstuaalinen kaava, jota käyttäen käsitteellistetään tarkoituksia, toimijoita, 

toimintaa, toiminnan kohteita, toimintaa edistäviä keinoja, sijainteja ja aikaa (ks. 

kohta 5.2.1). 

TOVE-ontologia (Toronto Virtual Enterprise) (Fox, 1992; Fox ym., 1994; 

Gruninger & Fox, 1994b; Kim ym., 1995; Fox & Gruninger 1998; Gruninger ym., 

2001; Kim & Fox, 2002; Tham ym., 1994; Lin ym., 1996) on varsin pitkälle 

kehitetty yritysmallityyppinen ontologia, joka koostuu lukuisista osa-alueista, 

joita kehittäjät ovat liittäneet ontologiaan vuosien saatossa. Itse asiassa 

TOVE:ssa kutsutaan kutakin sen osa-aluetta omaksi ontologiakseen. Alkujaan 

TOVE on kehitetty perinteisen, raskaan teollisuuden automatisointiin. Tässä 

sovellusalueessa TOVE:a voi käyttää jopa aktiviteettiskenaarioiden koneelliseen 

johtamiseen, mikä onkin ontologiassa hyvin keskeistä. TOVE käsitteellistää 

mm. toimijoita, toimintaa, resursseja, organisaatiorakenteita, tuotteita ja niiden 

vaatimuksia ja tuotannon kustannuksia. 

Uscholdin ym. (1998) yritysontologian (Enterprise Ontology, lyh. EO) 

tarkoituksena on tarjota tiivis kokonaiskuva yritystoiminnan suunnittelua 

varten. Myös EO on yritysmallityyppinen ontologia, joka ottaa varsin tarkasti 

kantaa yrityksen ja sen toimintojen rakenteisiin ja käsitteellistää sellaisia 
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liiketoiminnan osa-alueita, kuten aktiviteetti-, organisaatio-, strategia- ja 

markkinaosa-alueet.  

PSIM-ontologia (Participative Simulation environment for Integral 

Manufacturing enterprise renewal) (Goossenaerts ym., 2001) on kehitetty 

ihmisten luovuuden sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen 

tuotantoyrityksessä. PSIM:in lähtökohtana on ollut yksittäisten ihmisten 

osaamisen valjastaminen tietämykseksi koko tuotantoyrityksen käyttöön. Tätä 

kirjoittaessa PSIM-ontologia ei tosin ole tullut vielä kovin tunnetuksi alalla. 

Gordijn ym. (2000) ja Gordijn (2002) esittävät e3-value-ontologian, jonka 

pohjalta liiketoimintaa käsitteellistetään arvojen vaihdantana. Hieman REA-

ontologian kirjanpidon kahdenkertaisuutta muistuttaen ontologiassa 

käsitteellistetään kaupankäynnin potentiaalia arvojen vaihdantana, palveluiden 

arvottumisena, arvonhallintana ja arvonlisänä. Erikoisuutena ontologiassa on 

käsiterakenteita sijoitetun arvon tuottoanalyysejä varten.  

Osterwalder (2004) on kehittänyt liiketoimintamalliontologian (Business Model 

Ontology, lyh. BMO), jonka perimmäinen tarkoitus on auttaa erityisesti 

teknologiapainotteisen ja elektronisen liiketoiminnan yrittäjää 

liiketoimintamallin jäsentämisessä. Ontologian mukaan elektroniseen 

liiketoimintaan voivat osallistua, toisin kuin perinteisempään liiketoimintaan, 

tarvittaessa myös kilpailijoiden kanssa verkottuneita toimijoita. Tämä luo uusia 

mahdollisuuksia liiketoimintamalleille, jonka vuoksi on järkevää eksplisiittisen 

liiketoimintamallin avulla perustella, miltä osin ja millä tavoin arvontuotanto 

on jonkin verkon osapuolen tehtävänä. 

Anderssonin ym. (2006) yleisessä liiketoimintamalliontologiassa (Common 

Ontology for Business Models) on yhdistelty piirteitä REA:sta, e3-value-

ontologiasta ja BMO:sta. Ontologian tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 

lähdeontologioita paremmin ja määritellä liiketoiminnan peruskäsitteet 

ontologioiden kehittäjille. Tämä pitää sisällään mm. liiketoimintatapausten ja 
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näihin osallistuvien toimijoiden tunnistamisen ja toimijoiden välisen arvojen 

vaihdannan käsitteellistämisen, mukaan lukien erilaiset liiketoiminnalliset 

sitoumukset ja sopimukset. Kehittäjien mukaan yleinen 

liiketoimintamalliontologia toimii käsitteellisenä kaavana, joka yleisellä tasolla 

kuvailee liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä käsitteitä. 

Mainittakoon vielä, että ontologioita on kehitetty myös tietyntyyppisten 

liiketoimintamallien lähtökohdista, kuten Osterwalderin ym. (2002) ehdottama 

elektronisen liiketoiminnan (e-Business model ontology) ominaispiirteitä 

kuvaava ontologia. 

Tässä tutkielmassa valitaan lähempään tarkasteluun ontologiat EO (Uschold 

ym., 1998), TOVE (Fox, 1992) ja BMO (Osterwalder, 2004). Valinnan perusteena 

on se, että kuhunkin näistä ontologioista viitataan usein alan kirjallisuudessa. 

Näistä ontologioista muodostetaan yhteneväisellä esitystavalla tiiviit ja 

havainnolliset kuvaukset, joita käytetään valittujen ontologioiden 

vertautuvuuksien tarkasteluun. EO ja TOVE ovat kummatkin 

yritysmallityyppisiä ontologioita, joten on odotettavissa, että niissä ilmenee 

vastaavuuksia ainakin käsitteellistettäväksi valittujen yritystoiminnan 

ilmiöiden suhteen. BMO käsitteellistää liiketoimintamalleille ominaisia 

käsitteitä, jollaisena se mahdollisesti jäsentää ainakin jossain määrin 

erityyppisiä yritystoiminnan ilmiöitä EO:n ja TOVE:n verraten. Pintapuolisen 

tarkastelun jälkeen ontologiat kuitenkin näyttävät sisältävän hyvin 

samantyyppisiä käsitteitä, kuten toiminta, toimija ja resurssi. Osa-aluetasoisten 

vertautuvuuksien selvittämiseksi tutkielmassa valitaan viitekehykseksi 

kontekstipohjainen yritysontologia (Leppänen, 2005a), jonka kontekstuaalista 

lähestymistapaa käytetään sekä osa-aluetasoisena jäsennyksenä että sen 

selvittämiseksi, missä määrin kyseiset ontologiat ovat huomioineet 

yritystoiminnan kontekstuaalisia piirteitä.   
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3.4 Yritysontologioiden esittäminen 

Tässä kohdassa tarkastellaan erilaisia yritysontologioiden esittämistapoja. 

Aluksi osoitetaan, ettei ole olemassa yhtä ainoaa, kaikkiin tilanteisiin sopivaa 

esittämistapaa. Tämän jälkeen tarkastellaan lähemmin graafisia esitystapoja ja 

valitaan UML luokkakaavio välikieleksi yritysontologioiden vertailuun. 

Fox (1992, 1) on kiteyttänyt, että tietojärjestelmän kehittämisprosessin 

onnistumisen kannalta on olennaista, että siihen osallistuvat ihmiset ja 

tietokoneet ”ymmärtävät toisiaan”. On kuitenkin vaikea löytää yhtä ainoaa 

esitystapaa, joka sopisi samanaikaisesti sekä ihmisten että tietokoneiden 

käyttöön. Ihmiselle on olennaista, että esitystapa on helposti ymmärrettävissä ja 

että sen käsitteet ovat ilmaisuvoimaisia. Mikäli esitystavassa on kovin paljon 

formaaleja yksityiskohtia, häiritsee se ihmisen keskittymistä ja esitystavasta 

tulee vaikeaselkoinen. Tietokoneen suoriutuminen päinvastoin vaatii täysin 

formaalia esitystapaa. (Curtis ym., 1992) 

Mikäli yritysontologiaa tarvitaan järjestelmän kehittämisvaiheessa erityisesti 

kehittäjien keskinäiseen viestintään, voisi se olla tyypiltään vaikkapa osittain 

formaali. Tällöin sen ei tarvitsisi ottaa kantaa kaikkiin yksityiskohtiin ja se olisi 

esitettävissä sellaisilla ohjelmistokehityksessä yleisesti tunnetuilla graafisilla 

notaatioilla kuin UML ja EER (Gómez-Pérez ym., 2004). Jos taas yritysontologia 

halutaan toteuttaa yrityksen tietämyksenhallinnan tietojärjestelmänä, on 

parempi toteuttaa se täysin formaalina, mikä edellyttää myös aksiomaattista 

esitystapaa. Tähän tarkoitukseen on käytetty sellaisia kieliä kuin KIF 

(Cranenfield & Purvis, 1999), OIL, DAML ja OWL (Gómez-Pérez ym., 2004). 

Jatkossa tarkastellaan osittain formaaleja yritysontologioita graafisten 

esitystapojen pohjalta. 

Tässä yhteydessä voidaan palata tutkimuskysymykseen ontologioiden 

graafisista esitystavoista: millaista etua ja millaisia ongelmia ilmenee, kun 

yritysontologioita esitetään graafisella mallinnuskielellä? Ontologian 
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hyödyllisyys ilmenee varsinkin silloin, kun sitä käytetään jaettuna tietämyksenä 

jonkin ryhmän sisällä (Borst, 1997). Sen vuoksi ontologiaan pohjautuvan 

tietojärjestelmän kehittämistyön kannalta on tärkeää, että ontologian esitystapa 

on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä. Graafiset kielet, kuten UML (Booch 

ym., 1999) ja EER (Elmasri & Navathe, 2000) sopivat ontologioiden esittämiseen 

sen vuoksi, että ne ovat laajasti tunnettuja ja niitä käytetään yleisesti 

järjestelmäkehityksessä tietojärjestelmien esittämiseen. Tunnettavuuden vuoksi 

esimerkiksi UML tukee ontologian jakamista suuremman ryhmän kesken. 

Yleisen käyttönsä vuoksi UML on myös ymmärrettävyydeltään luonteva 

vaihtoehto ontologian esittämiseen. Graafiset kielet ovatkin osoittautuneet 

käytännöllisiksi ja riittävän ilmaisuvoimaisiksi esitystavoiksi keveille 

ontologioille (Kogut ym, 2002). Graafinen esitystapa on myös täysin formaalien 

ontologioiden aksiomaattisia esitystapoja selkeämpi. (Baclawski ym., 2001; 

Cranenfield & Purvis, 1999). 

Graafisiin esitystapoihin liittyy myös joitakin ongelmia, jotka johtuvat mm. 

keveiden ontologioiden luonteesta sekä graafisten esitystapojen 

ilmaisuvoimasta. Keveällä ontologialla voidaan esittää ontologian käsitteet ja 

niiden ominaisuudet sekä käsitteiden keskinäiset suhteet. Tämä riittää 

antamaan ontologiasta kokonaiskuvan ja auttamaan kohdealueen rajauksen 

tekemisessä. Keveää ontologiaa käyttäen ei kuitenkaan ole mahdollista kuvata 

tarkasti rajoitteita, kuten käsitteiden mahdollisia erillisyysrajoitteita (käsitteen 

rooli suhteessa toiseen käsitteeseen vaikuttaa sen rooliin suhteessa johonkin 

muuhun käsitteeseen) eikä käsitteiden attribuutinomaisten ominaisuuksien 

arvoalueita. 

Graafisten esitystapojen ilmaisuvoimaan liittyy muitakin ongelmakohtia. 

Ensinnäkin graafisen kaavion laatijalla on erilaisia mahdollisuuksia jäsentää 

kohdealueen ilmiöitä. Semanttisen relativismin (Cadish & Diskin, 1996, 1) 

mukaan ei ole yksiselitteistä, miten kaavion (esim. ER-kaavion tai 

luokkakaavion) laatija jäsentää kohdemaailman ilmiöitä. Laatija saattaa nähdä 
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jonkin ilmiön yhtä lailla tyyppinä (entiteetti, luokka), ominaisuutena 

(attribuutti) tai suhdetyyppinä (suhde, assosiaatio, assosiaatioluokka). Toiseksi, 

kun graafisessa kaaviossa kuvataan rekursiorakenteita, kuten puu- ja 

verkkorakenteita, on mahdotonta osoittaa rakenteen osasten keskinäistä 

järjestystä. Tällöin ei voida määrittää mm. puurakenteen juuri- (juurielementillä 

ei ole edeltäjää tai vanhempielementtiä) ja lehtitason (rekursio päättyy 

lehtitasoon) erityispiirteitä (Dorsey & Hudicka, 1999). Keveiden ontologioiden 

ilmaisuvoimaa voidaan tosin lisätä aksiomaattisilla tarkennuksilla. Esimerkiksi 

EER:n yhteydessä on varsin luontevaa käyttää SQL-kieltä aksioomien 

esittämiseen (Gómez-Pérez ym., 2004). Vastaavasti UML:n yhteydessä voitaisiin 

käyttää OCL-kielellä esitettyjä aksioomeja (OMG, 2003; Gómez-Pérez ym., 

2004). Tämän tutkielman tavoitteisiin ei kuitenkaan sisälly ontologioiden 

aksioomien tarkasteleminen. 

Kolmanneksi graafisten esitystapojen haasteena on, että lukija saattaa 

ymmärtää laatijan tahattomasti kuvaamat kaavion rakenteet ratkaisevana osana 

kaavion semantiikkaa (Guizzardi, 2005; Gurr, 1999). Esimerkiksi luokkien 

sijainti luokkakaaviossa voi aiheuttaa sen, että ”assosiaation lukeminen”, eli 

kunkin luokan rooli assosiaatiossa saattaa jäädä epäselväksi (Cranenfield & 

Purvis, 1999).  Kuvion 2 yksinkertaisessa esimerkissä on tarkoitus määrittää, 

että opiskelija opiskelee oppilaitoksessa, mutta rakennetta voi olla vaikea 

ymmärtää luettaessa assosiaatiota vasemmalta oikealle. 

Oppilaitos Opiskelija
Opiskelee

KUVIO 2. Epäselvä assosiaatio 

Graafinen esitystapa on kuitenkin tutkielman tavoitteisiin nähden riittävän 

ilmaisuvoimainen tarkasteltavien ontologioiden esittämiseen. Tässä 
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tutkielmassa ontologioiden esittämiseen valitaan UML-kielen luokkakaavio 

(Booch ym., 1999), sillä sitä käytetään usein alan kirjallisuudessa. 

3.5 Yhteenveto 

Tässä luvussa tarkasteltiin yritysontologioita ja niiden esittämistä ja käyttämistä 

yritystoiminnan yhteydessä. Luvun alussa tehtiin jako liiketoimintamalleihin ja 

liiketoiminnan prosessimalleihin, joiden kehittämistavoista annettiin myös 

joitakin esimerkkejä. Sitten luvussa esiteltiin yritysmallin ja yritysontologian 

käsitteet ja todettiin, että yritysontologiat määrittävät sen käsitteistön ja 

terminologian, jota käyttäen liiketoimintamalleja, liiketoiminnan 

prosessimalleja ja yritysmalleja kuvataan. Luku sisälsi myös esimerkkejä 

yritysontologioista. 

Tämän jälkeen luvussa tehtiin katsaus yritysontologioiden esittämiseen, jossa 

yhteydessä haettiin alustavaa vastausta tutkimuskysymykselle graafisten 

kielien eduista ja haitoista ontologioiden esittämisessä. Graafisten kielten osalta 

todettiin, että ne ovat liian rajallisia raskaiden, täysin formaalien ontologioiden 

yhteydessä. Ne soveltuvat kuitenkin keveiden ontologioiden esittämiseen, mikä 

on tutkielman tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista ja riittävää. 



 31 

4 YRITYSONTOLOGIOIDEN MALLINTAMINEN 

Tämän luvun tarkoituksena on muodostaa graafiset mallit kolmesta 

yritysontologiasta, Enterprise Ontology (lyh. EO) (Uschold ym., 1998), Toronto 

Virtual Enterprise (lyh. TOVE) (Fox, 1992) ja Business Model Ontology (lyh. 

BMO) (Osterwalder, 2004). Luku alkaa mallintamisen lähtökohtien, tavoitteiden 

ja periaatteiden esittämisellä. Tämän jälkeen ontologioita tarkastellaan erillisissä 

kohdissa selvittäen lyhyesti niiden kehittämisen lähtökohtia ja käsitteiden 

valintaan liittyneitä ongelmia. Kukin ontologia mallinnetaan 

kokonaisuudessaan lähdekirjallisuuteensa perustuen, ja mallien yhteydessä 

annetaan myös niiden sanalliset kuvaukset. 

4.1 Mallintamisen lähtökohdat 

Tutkielman lähtökohtana on ennakkokäsitys, jonka mukaan olemassa olevat 

yritysontologiat eroavat toisistaan ja sen vuoksi on mielekästä tehdä vertailua 

niiden yhtäläisyyksistä ja eroista. Vertailun tekeminen on kuitenkin 

osoittautunut haasteelliseksi, sillä myös ontologioiden esitystavat eroavat 

toisistaan. Tämän vuoksi vertailua lähestytään siten, että ontologiat pyritään 

aluksi saattamaan keskenään vertautuvaan muotoon esittämällä ne yhteisellä 

välikielellä. Mallintamisen päätavoitteena on saattaa ontologiat yhteneväiseen 

esitystapaan, jotta näitä olisi helpompi verrata toisiinsa. Toisena tavoitteena on 

visualisoida ontologioiden rakenteita, mikä sekin edistää vertailua, mutta myös 

helpottaa ontologioiden kokonaiskuvan hahmottamista. Välikieleksi 

tutkielmassa on valittu UML-kielen luokkakaavionotaatio. 

Tarkoituksena ei suinkaan ole väittää, että ontologioiden sisältö olisi täysin 

riippumaton esitystavasta tai että jonkin käsitteellistämisen semantiikan ja 

syntaksin täydellinen eristäminen toisistaan olisi ylipäänsä mahdollista. Sen 

sijaan mallintamisen lähtökohtana on UML-luokkakaavion käyttäminen 

ontologioiden rakenteellisten eroavaisuuksien osoittamiseen. Muodostetut 
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graafiset mallit valaisevat ontologioiden välisiä käsitteellistämisen 

eroavaisuuksia siltä osin, kuin jokin ilmiö voidaan UML-luokkakaaviota 

käyttäen esittää. 

Graafisia esityksiä on aiemminkin käytetty ontologioiden rakenteiden 

analysoinnissa ja niiden keskinäisten vertautuvuuksien havainnollistamisessa 

(esim. Davis ym., 2006; Hruby, 2006; Rosemann & Green, 2002). UML-kieleen 

on myös kehitetty erityisiä profiileja ontologioiden esittämistä varten (esim. 

Brockmans & Haase, 2006). Nämä profiilit sisältävät yleensä rajoituksia sen 

suhteen, miten ja millaisia UML-kielen muotoja käyttäen ontologioita tulisi 

kehittää. Rajoitukset ohjaavat kehittäjiä tuottamaan rakenteellisesti eheämpiä 

ontologioita (esim. Brockmans & Haase, 2006; Guizzardi, 2005). Tällaisen 

profiilin käyttäminen ei kuitenkaan tässä tutkielmassa ole 

tarkoituksenmukaista, sillä tarkoituksena on muodostaa lähdeontologioita 

mahdollisimman täydellisesti heijastavat graafiset mallit, riippumatta siitä, 

ovatko ontologiat alun perin onnistuttu kehittämään eheiksi rakenteeltaan. 

4.2 Mallintamisen periaatteet 

Tässä tutkielmassa graafisten mallien muodostamiseksi otetaan lähtökohdaksi 

ontologian käsitteiden kuvaaminen luokkakaavion luokkina, jolloin käsitteiden 

väliset suhteet jäsentyvät luontevasti luokkien välisinä assosiaatioina. Luokat 

kuvataan ilman attribuutteja ja metodeja. Mikäli ontologia määrittelee jollekin 

käsitteelle attribuutinomaisia ominaisuuksia, kuvataan kukin ominaisuus 

omaksi luokakseen ja assosioidaan se käsitettä vastaavaan luokkaan (tätä 

ilmentää kaavioissa mahdollisesti esiintyvä ”has”-suhde). Myös käsitteiden 

rooli suhteessa johonkin muuhun käsitteeseen kuvataan luokan rooliksi 

vastaavaan assosiaatioon, mutta vain mikäli rooli on ontologiassa määritelty. 

Samoin kardinaalisuudet esitetään vain, jos ontologia määrittelee ne. Suhteiden 

ehdollisuus- ja pakollisuusmääreitä ei merkitä. 



 33 

Käsitteet ja suhteet nimetään kaaviossa sellaisina kuin ne esiintyvät 

ontologiassa. Termit on suomennettu sanalliseen kuvaukseen ja niiden 

yhteyteen on lisätty sulkeisiin englanninkieliset vastineet.  Sellaiset ontologiassa 

esiintyvät määrittelyt, joissa jonkin käsitteen merkitystä laajennetaan muilla 

käsitteillä, on kuvattu luokkakaaviossa yleistyshierarkiana. Yleistyshierarkian 

yhteyteen merkitään myös joukko-opillisia tarkentimia: kattava (total), 

osittainen (partial), leikkaava (overlapping) ja erillinen (disjoint). Käsitteet, jotka 

esiintyvät ontologiassa muiden käsitteiden koosteena, kuvataan 

luokkakaavioon luokan koosteeksi. 

Ontologioista esitetään myös integrointikaaviot, joissa kuvataan ontologioiden 

sisältämien osa-alueiden kytkeytyminen toisiinsa. Nämä kaaviot esitetään 

EER:n klusterinotaatioon pohjautuvalla esitystavalla (Teorey, 1994), jolla 

ontologioiden osa-alueet kuvataan klustereina. EER-kaavioissa klusteria 

käytetään abstrahoimaan kaaviota joidenkin valittujen entiteettien osalta, 

säilyttäen silti klusteriin kytkeytyvien suhteiden semantiikan. Tällä tavoin 

voidaan kuvata suurempia kokonaisuuksia keskittyen laajojen kaavioiden osa-

alueiden välisiin suhteisiin. Tässä tutkielmassa klusterinotaatiota sovelletaan 

UML-luokkakaavioon kuvaamalla klusterit hieman luokkakaavioissa kuvattuja 

luokkia suurempina, vahvennettuina suorakaiteina. Klusterien väliset 

assosiaatiot vastaavat osa-alueiden keskinäisiä viittauksia siltä osin kuin osa-

alueiden termit viittaavat toisiinsa. Assosiaation rooliksi merkitään sen luokan 

nimi, jota assosioituminen vastaavassa osa-alueessa koskee. Tarkoituksena on 

tuoda osa-alueiden välisiä kytkentöjä ilmi, joten kaikkia mahdollisia viittauksia 

ei ole välttämättä esitetty. 

Mallien muodostamisessa on katsottu tärkeäksi kuvata ontologioista vain ne 

ilmiöt, jotka ontologiaa koskevassa lähteessä selkeästi määritellään. Lisäämällä 

kaavioihin sellaisia rakenteita, joita ontologia ei erikseen määrittele, mutta jotka 

vaikuttavat sisältyvän ontologiaan implisiittisesti, voisi johtaa ontologian 

virhetulkintaan. Tällöin olisi vaarana, että tutkielmassa mukautetaan 
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ontologioita todentamaan tutkielman premissejä, mikä vääristäisi 

tutkimustuloksia. Sen vuoksi on mahdollista, että luokkakaaviosta näyttäisi 

puuttuvan joitakin merkintöjä. Esimerkkejä tällaisista ovat joidenkin roolien 

puuttuminen assosioituneilta luokilta, assosiaatioiden nimien puuttuminen 

sekä joukko-opillisten tarkentimien puuttuminen yleistysrakenteista. 

Graafiset mallit muodostetaan kolmesta yritysontologioasta, Enterprise 

Ontology (lyh. EO) (Uschold ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (lyh. TOVE) 

(Fox, 1992) ja Business Model Ontology (lyh. BMO) (Osterwalder, 2004). 

Ontologioissa käytetään erilaista terminologiaa osa-alueisiin viittaamiseen. 

Taulukossa 1 on esitetty terminologiset vastaavuudet ontologioiden välillä sekä 

tässä tutkimuksessa käytetty termistö. 

TAULUKKO 1. Ontologioiden erilaisia nimeämiskäytäntöjä 

Tämä tutkielma EO TOVE BMO 

ontologia ontologia (ontology) yritysmalli 

(enterprise model) 

ontologia 

ontologian osa-alue työalue (work-area) 

tai osa-alue (section) 

ontologia (ontology) pilari (pillar) 

liiketoiminnan 

kohdealue 

työalue (work-area) kohdealue (domain) liiketoiminta 

(business) 

 

Termi ontologia vastaa kyseisen lähdekirjallisuuden mainintaa ontologiasta 

kokonaisuudessaan. EO:ssa ja BMO:ssa puhutaan tässä merkityksessä myös 

ontologiasta, mutta TOVE:ssa tätä käsitteellistämisen tuloksena syntyvää 

kokonaisuutta kutsutaan yritysmalliksi (enterprise model). Termiä osa-alue 

käytetään, kun ontologiassa esiintyy kokonaisuuteen nähden jokin erillinen 

jäsennetty osa. EO:ssa näitä kutsutaan toisinaan työalueiksi (work-area) ja 



 35 

toisinaan osa-alueiksi (section). TOVE:ssa osa-alueiden katsotaan olevan itsekin 

ontologioita, jotka yhdessä muodostavat yritysmallin. Myös BMO jakautuu osa-

alueisiin, joita se kutsuu pilareiksi (pillar). Lähdekirjallisuudessa esiintyy myös 

esimerkkejä liiketoiminnasta tai sen kohdealueesta, joilla perustellaan ontologian 

soveltuvuutta yritystoiminnan tueksi. Tässä yhteydessä EO:ssa puhutaan 

työalueista ja TOVE:ssa vastaavasti kohdealueista (domain). BMO:n 

kohdealueena on aina liiketoiminta. 

Seuraavaksi esitetään ontologioista muodostetut graafiset mallit kunkin 

ontologian osa-alueista ja näiden integroituvuudesta. Mallien yhteydessä 

annetaan myös niiden sanalliset kuvaukset. Mallien läpikäynti aloitetaan 

EO:sta, josta edetään TOVE:n kautta BMO:on. 

4.3 Enterprise Ontology 

Enterprise Ontology (Uschold ym., 1998) edustaa osittain formaaleja 

ontologioita (ks. Gómez-Pérez ym., 2004), sillä vaikka sen käsitteiden 

määrittelyssä esiintyy formaaleja perusteluita, on se kuitenkin esitetty pääosin 

luonnollisella kielellä. Alkujaan EO oli kokonaan luonnollisen kielinen, 

jollaisena se palveli pikemminkin liiketoiminnan peruskäsitteiden käsitelistana. 

Kehittäjät ovat täydentäneet myöhemmin EO:ta lisäämällä siihen koneellisesti 

luettavia aksioomia. 

EO:n päätavoitteena on esittää eri osapuolille sellainen päätöksentekoa 

helpottava liiketoiminnan kokonaiskuva, jossa huomio ei hajaantuisi lukuisiin 

yksityiskohtiin. EO:ssa korostetaan sitä, että liiketoiminnan kannalta keskeistä 

tietoa voidaan mallintaa erillään liiketoimintaprosessien toteutuksesta, jolloin 

prosessien kehittäminen tai uudistaminen ei edellytä yritysmallin 

kokonaisvaltaista uusimista. (Uschold ym., 1998) 

Lähtökohtana yritysontologian yksiselitteisyyden saavuttamisessa on ollut 

ymmärtää, mitä kukin tarkasteltava liiketoiminnan käsite merkitsee omassa 
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kontekstissaan liiketoiminnan prosessissa. Ontologian kehittämisprojektin 

alussa on aivoriihissä mietiskelty mahdollisimman kattava joukko 

yritystoimintaan kiinteästi liittyviä, jopa tarkoituksellisesti päällekkäisiä 

käsitteitä. Sitten käsitejoukkoa on ryhmitelty työalueisiin (work areas) siten, että 

jokainen käsite esiintyy vain yhdessä työalueessa ja liittyy tiiviisti muihin 

saman työalueen käsitteisiin. Vähitellen prosessin kuluessa nämä työalueet ovat 

muotoutuneet yritysontologian osa-alueiksi. Tämän jälkeen työalueiden 

peruskäsitteet on vakiinnutettu poistamalla käsitejoukosta mm. homonyymejä 

(usean eri merkityksen sisältävät termit) ja synonyymejä (läheisesti samaa 

merkitsevät termit). (Uschold ym., 1998) 

Käsitteiden rinnakkaisista termeistä sopivimman valitseminen osoittautui usein 

haasteelliseksi. Termi, joka on oikeasti käytössä jossakin haastateltavassa 

organisaatioissa, saattaisi tulla tässä organisaatiossa nopeasti ja laajasti 

hyväksytyksi. Se ei silti takaa, että termi on riittävän yksiselitteinen ja kuvaava. 

Useat puhekielessä käytettävät liiketoimintakäsitteet saattavat antaa erilaisen 

merkityksen, kun niitä käytetään irrallaan kontekstistaan. Ratkaisevaa termien 

valinnassa oli se, mikä termi olisi parhaiten yhteisesti ymmärrettävissä läpi 

organisaation. (Uschold ym., 1998) 

EO sisältää viisi osa-aluetta, jotka ovat aktiviteettiosa-alue (activity section), 

organisaatio-osa-alue (organisation section), strategiaosa-alue (strategy section), 

markkinaosa-alue (marketing section) ja metaosa-alue (meta section). 

Seuraavassa tarkastellaan ensin näitä ja sen jälkeen niiden integroituvuutta 

Uschold ym. (1998) mukaisesti. 

4.3.1 Aktiviteettiosa-alue 

EO:n aktiviteettiosa-alue (activity section) käsitteellistää yrityksen 

liiketoimintaprosessien suorittamiseen liittyviä ilmiöitä (KUVIO 3). Siinä 
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kuvataan, miten aktiviteetit (activity) ovat jonkin toimijan suorittamia (execute) 

aktiviteettimääritysten suorituksia (executed activity specification). 

Activity

*
*

Effect

**

Capability/
Skill

Authority

Activity 
Owner

Pre-
Condition

Doer

Execute

Activity 
Specification Plan

Resource

Resource 
Allocation

Resource 
Substitution

Executed 
Activity 

Specification

T-Begin T-End Event

Planning

*
*

Process 
Specification

{ partial }

KUVIO 3. EO:n aktiviteettiosa-alue 

Yrityksessä on monenlaista toimintaa, joista yritystoiminnan suunnittelemisen 

kannalta on kiinnostavaa käsitteellistää erityisesti sellaisia aktiviteettimäärityksiä 

(activity specification), jotka tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Ontologia sallii sekä ennalta suunnitellut (planning) että suunnittelemattomat 

aktiviteetit. Edellä mainitut tunnistaa siitä, että yrityksen toimijat suorittavat 

niitä saavuttaakseen yritykselle asetettuja tavoitteita (ks. EO:n organisaatio-osa-

alue). Aktiviteetti voi koostua rekursiivisesti osa-aktiviteeteistä. Varsinkin 

sellaiset toiminnot, jotka koostuvat useista toisiinsa liittyvistä aktiviteeteista, 

voidaan kutsua myös prosessiksi. Tämä on käsitteellistetty siten, että 

aktiviteetin suoritus voi liittyä johonkin prosessimääritykseen (process 

specification), jossa prosessin aktiviteeteille voidaan määrittää mm. jokin 

suoritusjärjestys. 
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Aktiviteetin suorittajaa kutsutaan sen tekijäksi (doer). Tekijältä edellytetään aina 

asianmukaisia oikeuksia (authority) sekä tarvittavia kykyjä (capabilities). Tekijän 

ollessa ihminen puhutaan kykyjen sijaan taidoista (skill). Aktiviteetilla on aina 

joku vastuuhenkilö, eli aktiviteetin omistaja (activity owner), joka voi olla sama 

kuin aktiviteetin tekijä tai joku muu. 

Ennen aktiviteetin suorittamista on täytettävä sen esivaatimukset (pre-condition), 

ja aktiviteetin suorittaminen johtaa aina joihinkin tuloksiin (effects). Aktiviteettia 

varten on varattava (resource allocation) sen tarvitsemat resurssit (resource) ja 

ellei kaikkia resursseja ole saatavilla, on mahdollista, että puuttuvalle resurssille 

tiedetään jokin korvike (resource substitution). Aktiviteetilla on alkuhetki (T-

Begin) ja päättyminen (T-End) joiden avulla voidaan arvioida mm. aktiviteetin 

suoritustehokkuutta. Kaikki yrityksessä tapahtuvat asiat (ts. aktiviteetit) eivät 

ole suunniteltuja eikä niihin liity ennalta määrättyä tekijää. Näitä EO kutsuu 

tapahtumiksi (event). 

4.3.2 Organisaatio-osa-alue 

Organisaatio-osa-alueen (organisation section) keskeisin käsite on 

organisaatioyksikkö (organisational unit), joka voi suppeimmillaan merkitä yhtä 

henkilöä ja laajimmillaan kompleksia kansainvälistä korporaatiota (KUVIO 4). 

Organisaatioyksikkö on keskeinen sen vuoksi, että organisaatioyksikköön 

kuuluminen asettaa henkilöt suorittamaan sellaisia aktiviteetteja (vrt. KUVIO 

3), joiden avulla he pyrkivät saavuttamaan yrityksen tavoitteita (vrt. KUVIO 5). 

Organisaation rakennetta kuvaa kompleksi hallinnointiverkko, joka koostuu 

lukuisista organisaatioyksikköjen välisistä johtamissuhteista (manage). Osa 

johtamissuhteita on sellaisia, että esimies delegoi (delegate) tehtäviä alaiselle, 

ilman että hän itse valvoo tai ohjaa tämän vastuutehtävän suoriutumista. 

Koskapa organisaation yksiköt ovat johtamissuhteiden kautta sidoksissa 

toisiinsa, tekee hallinnoinitiverkko organisaatioyksiköstä rekursiivisen 
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rakenteen. Organisaatioyksikön määrittämisen unaariseksi koosteeksi, olisi 

ainakin karkealla tasolla saattanut merkitä samaa. 

Legal Entity

Organisational  
Unit

Corporation

Person

0..*

Machine

*

* Manage

Asset

*

1..*

Partnership

*
*

Partner

{ partial }

Resource

Ownership

Legal 
Ownership

Non-legal 
Ownership

*

*Delegate
{ subset }

Owner

Share Shareholder

Employer

Employee

Employment 
Contract

* 1

{ partial }

{ disjoint }

*

1

KUVIO 4. EO:n organisaatio-osa-alue 

Voimavarojen kiinnittäminen organisaatioyksikköön tapahtuu siten, että 

yksikköön liittyy juridisia henkilöitä ja jonkinlaista laitteistoa. Suomessa 

luonnollisten henkilöiden lisäksi mm. osakeyhtiö luetaan juridiseksi henkilöksi. 

EO:ssa juridisiksi henkilöiksi (legal entity) luetaan henkilöt (person), yritykset 

(corporation) sekä yrityskumppanuudet (partnership). Näille juridisille 

henkilöille voidaan osoittaa oikeuksia ja vastuita yrityksessä ja he voivat toimia 

mm. omistajina (owner) omistussuhteissa (ownership). Laitteistolle sama ei 

luonnollisestikaan päde. Ontologiasta ei kuitenkaan käy ilmi, millä tavalla 

juridiset henkilöt ja laitteistot tarkalleen ottaen kytkeytyvät 

organisaatioyksikköön. Tästä johtuen ne on kaavioonkin kuvattu 

yksinkertaisesti assosiaatioina. Yrityksen (luonnollisia) henkilöitä ovat 
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työnantajat (employer) ja työntekijät (employee), joita yhdistää työsuhde 

(employment contract) sekä sellaiset henkilöt, joita yhdistää yrityskumppanuus. 

Näitä kutsutaan kumppaneiksi (partner). Kumppanuuksia ei siis kuvata 

yritysten, vaan henkilöiden välisiksi suhteiksi.  

Yritys jakautuu osuuksiin (share) (esim. osakkeisiin), joiden osuusomistajina 

(shareholder) (esim. osakkaina) voivat olla yritysomistajat sekä 

henkilöomistajat. EO:ssa jokaisella yrityksellä on oltava ainakin yksi 

henkilöomistaja. Yrityksen sisällä omistukset jakautuvat rahassa mitattaviin, 

todellisiin omistuksiin (legal ownership) sekä organisaatioyksikköjen sisäisiin 

omistusjärjestelyihin (non-legal ownership). Rahassa mitattavat omistukset ovat 

aina jollekin juridiselle henkilölle osoitettavaa omaisuutta (asset). Sisäiset 

omistusjärjestelyt kuvaavat sen sijaan aktiviteettiosa-alueessa kuvattujen 

aktiviteettien vastuita sekä resurssien (resource) käyttöoikeuksia. 

4.3.3 Strategiaosa-alue 

EO:ssa strategia (strategy section) (KUVIO 5) kuvataan siten, että yrityksellä on 

olemassa tavoitetiloja (purpose), joiden saavuttaminen (achieve) edellyttää 

suunnitelmia (plan), jotka voidaan tuottaa strategisen suunnittelun (strategic 

planning) aktiviteilla (vrt. KUVIO 3). Strategia jakautuu osiin, joita ontologiassa 

kutsutaan strategisiksi aktiviteeteiksi (strategic action). Kyseessä ei 

todellisuudessa ole aktiviteettien määrityksiä vaan suunnitelmia, kuten kaavion 

koosterakennekin osoittaa. 

Tavoitetilan saavuttaminen saattaa edellyttää tai tukea (help achieve) jonkin 

muun tavoitetilan saavuttamista. Näin tavoitetilat ovat verkkomaisesti 

kytkeytyneinä toisiinsa. Tavoitetila on yhtäältä organisaatioyksikölle kuuluva 

tavoite (hold purpose) sekä toisaalta suoritettavan aktiviteetin aiottu tavoite 

(intended purpose). Myös se, kenen vastuulla (purpose holder) tavoite on, 

määritellään ontologiassa. Tärkeimmät aiotuista tavoitteista luetaan EO:ssa 
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yrityksen kriittisiksi menestystekijöiksi (critical success factor). Erilaisia 

tavoitetiloja ovat mm. visio (vision), missio (mission), päämäärä (goal), tavoite 

(objective) sekä strateginen tavoitetila (strategic purpose). Tavoitetilalla voi olla 

piirteitä useammastakin edellä mainitusta. 

Purpose

Objective

{ partial, overlapping }

GoalVision Strategy

Plan
Achieve

Assumption
Influence 

Factor

Critical 
Success 
Factor

Risk
Hold 

Purpose
Intended 
Purpose

0..*0..*0..*

Help Achieve

*

*

Strategic 
Purpose

Purpose 
Holder

Mission

Strategic 
Planning

Strategic 
Action

Critical 
Assumption

Non-Critical 
Assumption

Critical 
Influence 

Factor

Non-Critical 
Influence 

Factor

Decision

1 1 1

KUVIO 5. EO:n strategia-osa-alue 

Suunnitelmien tekemiseen liittyy joukko oletuksia (assumption) ja vaikuttavia 

tekijöitä (influence factor) sekä riskejä (risk). Oletukset ja vaikuttavat tekijät 

voivat olla myös kriittisiä (critical) tai ei-kriittisiä (non-critical). Strategia 

(strategy) on sellainen suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan strategisia 

tarkoituksia. Näiden lisäksi osa-alueeseen kuuluu myös päätös (decision), joka 

tässä yhteydessä merkitsee jonkun henkilön (vrt. KUVIO 4) sitoutumista jonkin 

aktiviteetin suorittamiseen (vrt. KUVIO 3). Ontologia ei kiinnitä tätä rakennetta 

strategiaosa-alueen muihin rakenteisiin millään tavalla. Sen vuoksi rakenne on 

myös kaaviossa jätetty vaille kytkentää muihin käsitteisiin. 
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4.3.4 Markkinaosa-alue 

EO:n markkinaosa-alueessa (marketing section) markkinat koostuvat kaikista 

mahdollisista ja toteutuneista kaupoista sekä markkinaosapuolista (KUVIO 6). 

Markkinat voivat jakautua markkinasegmentteihin (market segment) jonkin 

segmentointimuuttujan mukaisesti (segmentation variable). Siten markkinoita 

voidaan tarkastella erikseen esimerkiksi erilaisten roolien ja tarjolla olevien 

tuotteiden näkökulmasta. 

Sale

Product

Customer

Vendor

Potential 
Sale

Market 
Segment

*

Role

*

*

Sale Offer

Competitor

* *

Asking 
Price

Feature

Need

Image

1

*

Promotion

Sale Price

For Sale

Actual 
Customer

Reseller

Potential 
Customer

Segmentation 
Variable

Brand

KUVIO 6. EO:n markkinaosa-alue 

Markkinoilla on erilaisia toimijoita, eli rooleja, kuten asiakas (customer), 

palveluntarjoaja (vendor), kilpailija (competitor) sekä jälleenmyyjä (reseller). 

Asiakkailla on olemassa jokin tarve (need), jonka perusteella asiakas voidaan 

luokitella tietyn tuotteen mahdolliseksi asiakkaaksi (potential customer), eli 

asiakassegmenttiin kuuluvaksi. Asiakasta, joka lopulta osallistuu johonkin 

kauppaan, kutsutaan varsinaiseksi asiakkaaksi (actual customer). Jälleenmyyjät 

tarjoavat jo ostamiaan tuotteita ja ovat siksi aina myös sekä varsinaisia 
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asiakkaita että palveluntarjoajia. Tosin markkinoita voidaan jälleenmyyjän 

osalta tarkastella tämän asiakkuuden ja palveluntarjoamisen kannalta erikseen. 

Palveluntarjoajana jälleenmyyjä voi asettua myös kilpailijan rooliin. 

Markkinoilla on tarjolla tuotteita (products), joilla on ominaisuuksia (feature), 

jokin brändi (brand) sekä hintapyyntö (asking price) tai lähtöhinta, jolla 

palveluntarjoaja on valmis kauppaneuvotteluihin. Tarjolla olevia tuotteita 

tarkastellaan mahdollisina kauppoina (potential sale). Tuote voi olla yleisesti 

myytävänä (for sale) tai palveluntarjoaja voi tehdä tuotteesta jollekin asiakkaalle 

kohdistetun tarjouksen (sale offer). 

Toteutuva kauppa (sale) merkitsee jonkin palveluntarjoajan ja jonkin asiakkaan 

välistä sopimusta palvelun vaihdannasta johonkin arvoon. Toteutuva 

kauppahinta (sale price) voi poiketa tuotteelle jossakin markkinatilanteessa 

asetetusta lähtöhinnasta. Markkinoilla toimivalla osapuolella voi olla jokin 

imago (image), joka vaikuttaa siihen, miten helposti muut toimijat lähestyvät 

tätä kaupankäyntiaikeissa. Tarjottavalle tuotteelle tai palvelulle voi pyrkiä 

herättämään kiinnostusta mainonnalla (promotion). Tämän vuoksi imago 

esiintyy ontologiassa myös yhtenä tuotteen ominaisuuksista. 

4.3.5 Metaosa-alue 

EO:n osa-alueissa on paljon viittauksia entiteetteihin (entity) (esim. 

aktiviteettiosa-alueen tekijä (doer) vrt. KUVIO 3) ja organisaatio-osa-alueen 

omistaja (owner) vrt. KUVIO 4), suhteisiin (relationship) (esim. em. tekijä 

suorittaa aktiviteettejä, ja omistaja omistaa yrityksen osakkeita), rooleihin (role) 

(esim. organisaatio-osa-alueen työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteen) ja 

aktoreihin (actor). Metaosa-alue (meta section) tarkentaa näitä käsitteitä 

(KUVIO 7). 

Metaosa-alueen käsitteet ovat siinä mielessä UML-kielen 

luokkakaavionotaation mukaisia, että entiteetti (entity) vastaa luokkaa, suhde 
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(relationship) luokkien välistä assosiaatiota ja rooli (role) luokan roolia jossakin 

assosiaatiossa. Lisäksi osa-alue käsitteellistää aktorin (actor) (esim. 

aktiviteettiosa-alueen tekijä) erikseen kaikkien mahdollisten aktoreiden (potential 

actor) joukosta. Osa-alueessa ilmenee myös asiaintilan (state of affairs) käsite, 

joka tarkoittaa mitä tahansa tilannetta tai tarkasteluhetkeä, jossa on 

havaittavissa entiteettejä joissakin rooleissa osallistumassa johonkin suhteeseen. 

Esimerkkinä asiaintilasta on markkinointiosa-alueen ostajan ja myyjän välinen 

kauppatapahtuma (vrt. KUVIO 6). 

Ontologia käsitteellistää myös ajan kulumisen. Aikajana (timeline) koostuu 

aikapisteistä ja aikaväleistä. Aikaväli (interval) on kahden aikapisteen (time 

point), eli alkuhetken ja päättymisen välinen aika. Aikapiste voi olla ilmiönä 

kiinnostava sellaisenaankin, ilman että se johtaa ajatukseen jostakin aikavälistä. 

Kaikille aikaväleille ei myöskään ole aina mahdollista määrittää tarkkaa 

alkuhetkeä tai päättymistä. Jokin tapahtuma voi esimerkiksi olla jollakin 

tarkasteluhetkellä vielä kesken. 

ActorEntity

Role

Relationsh.

Potential 
Actor

State of 
Affairs

Timeline

1

*

IntervalTime Point

*

* 2

1

*

*1

*

*

KUVIO 7. EO:n metaosa-alue 

Tässä yhteydessä on kiinnostavaa palata toisessa luvussa esitettyyn 

jäsennykseen ylätason ontologioiden ja kohdealueontologien välisistä suhteista 

(vrt. KUVIO 1). Tässä tutkielmassa EO:n, samoin kuin kaikkien muidenkin 
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tässä luvussa tarkasteltavien ontologioiden, katsotaan sijoittuvan 

kohdealueontologioiden joukkoon eli liiketoiminnan kohdealueeseen. EO:n 

osalta erikoista on se, että yllä tarkastellun metaosa-alueen myötä se 

todellisuudessa pyrkii sijoittumaan sekä ylätason ontologioiden että 

kohdealueontologioiden joukkoon. 

4.3.6 EO:n osa-alueiden integrointi 

Tässä kohdassa tarkastellaan EO:n osa-alueiden välisiä suhteita (KUVIO 8). 

Metaosa-alue on jätetty integrointikaaviosta pois, sillä sen tarkoituksena on 

määrittää metatasolla kaikkien muiden osa-alueiden rakenteita. 

Integrointikaavioon on kuvattu sekä ontologiassa selkeästi ilmaistuja että siitä 

pääteltäviä suhteita. 

Activity Section Organisation Section

Strategy Section Marketing Section

Doer,
Activity Owner

Organisational 
Unit

Planning

Plan

Resource, 
Substitute

Resource, 
Asset

Role

Purpose 
Holder

Effect

Product, Feature, 
Sale Offer, Image

Image, Product, 
Customer, SalePurpose

Organisational 
Unit

Strategy

Effect

Influence 
Factor

Pre-
Condition

Organisational 
Unit

KUVIO 8. EO:n Integrointikaavio 

Alkaen aktiviteettiosa-alueesta (activity section) (vrt. KUVIO 3) voidaan havaita, 

että tekijä (doer) ja omistaja (activity owner) kuvataan tarkemmin organisaatio-

osa-alueen (vrt. KUVIO 4) organisaatioyksikkönä (organisational unit). Myös 
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resurssit (resource) esiintyvät organisaatio-osa-alueessa resurssina (resource). 

Aktiviteettien suunnitteleminen (planning) vuorostaan määritellään tarkemmin 

strategiaosa-alueen (vrt. KUVIO 5) suunnitelmissa (plan). Lisäksi on 

johdonmukaista nähdä vaikuttavien tekijöiden (influence factor) toimivan 

osaltaan suunnittelutoiminnan esivaatimuksina (pre-condition). Siten myös 

strategia (strategy) itsessään voidaan nähdä strategisen suunnittelun tuloksena 

(effects). Muita mahdollisia tuloksia ovat mm. markkinaosa-alueen (vrt. KUVIO 

6) tuote (product) ominaisuuksineen, kauppa (sale), kohdistettu tarjous (for sale) ja 

imago (image). Toisaalta imagoa, tuotteita, kauppaa ja asiakkaita (customer) 

voidaan tarkastella myös strategiaosa-alueen tavoitetiloina (purpose). Edelleen 

strategiaosa-alueen vastuuhenkilö (purpose holder) vastaa organisaatio-osa-

alueen organisaatioyksikköä. Toisaalta organisaatioyksikköjä ovat myös 

markkinaosa-alueen roolit (role). Integrointikaaviosta voidaan havaita, että EO:n 

osa-alueet liittyvät toisiinsa varsin monin suhtein. 

4.4 Toronto Virtual Enterprise 

Toronto Virtual Enterprise (lyh. TOVE) (Fox, 1992) kuuluu formaalien 

ontologioiden joukkoon, sillä sen semantiikka on esitetty aksioomein. 

Ontologian kehittämisen lähtökohtana on alusta asti ollut ajatus siitä, että 

TOVE ei pelkästään kuvaa yritystoimintaa, vaan sen tulisi olla myös 

tietokoneella luettavissa. Siten sen mukaisesta yritysmallista voisi koneellisesti 

johtaa enemmän tietoa kuin mitä sen käsitteet sellaisenaan tarjoavat. Tämän 

päättelymahdollisuuden ansiosta liiketoiminnasta vastaavat voisivat 

aktiviteettien järjestämisen ja aikatauluttamisen lisäksi käyttää TOVE:a 

hyödykseen myös erilaisissa hypoteettisissa testeissä. Tällaiset testit voisivat 

selvittää esimerkiksi sitä, millaisia muutoksia seuraisi, jos aktiviteettien 

suorittamiseen menee ennakoitua pidempään, jos aktiviteetteja korvataan 

toisilla aktiviteeteilla tai jos jonkin resurssin käyttömahdollisuus yllättäen 

loppuu. 



 47 

TOVE koostuu useista osa-alueista, joita kehittäjät täydentävät edelleen, 

tuottamalla jopa uusia, niihin kiinteästi kytkeytyviä osa-alueita. Tutkielmassa 

on osoittautunut vaikeaksi määrittää, mitä osa-alueita TOVE:en tarkalleen 

ottaen kuulu, sillä eri lähteissä mainitaan hieman toisistaan eroava joukko osa-

alueita. Sisällytettävät osa-alueet on valittu sen perusteella, mistä osa-alueista 

eri lähteet (Fox ym., 1994; Gruninger & Fox, 1994b; Kim ym., 1995; Fox & 

Gruninger 1998; Gruninger ym., 2001; Kim & Fox, 2002; Tham ym., 1994; Lin 

ym., 1996) katsovat TOVE:n koostuvan. Määrittämiseen käytetyt lähteet ovat 

kaikki sellaisia, jotka ontologian kehittäjät ovat itse julkaisseet ja jotka sisältävät 

esityksen TOVE:sta kokonaisuutena, joka muodostuu määrätyistä osa-alueista. 

Käytettyjen lähteiden mukaan TOVE:n ydin muodostuu aktiviteettiosa-alueesta 

(Gruninger & Fox, 1994a), resurssiosa-alueesta (Fadel ym., 1994) ja organisaatio-

osa-alueesta (Fox ym., 1996). Organisaatio-osa-alue tuo lisäksi mukanaan 

tuoteosa-alueen, laatuosa-alueen ja kustannusosa-alueen (Tham ym., 1994). 

Tuoteosa-alueen ja laatuosa-alueen tarkasteleminen tosin käsittää yhden 

yhteisen vaatimusmäärittelyosa-alueen (Lin ym., 1996), jonka käsitteistöä 

käyttämällä voidaan sekä määrittää valmistettavat tuotteet että tarkistaa laadun 

osalta se, miten hyvin tuote vastaa vaatimusmäärittelyn vaatimuksia. Tässä 

tutkielmassa TOVE:a tarkastellaan näiden ytimeen kuuluvien osa-alueiden 

osalta. 

Jokaisen TOVE:n osa-alueen kehittämisprosessi on sisältänyt useita vaiheita. 

Seuraava kuvaus ilmentää sitä, minkälaisia haasteita jo käsitteiden valintaan ja 

nimeämiseen on liittynyt. Aluksi on määritelty se toimialue tai ongelmakenttä, 

jota kehitettävällä osa-alueella kuvataan (Fox ym., 1996). Seuraavaksi on 

mietitty ns. kompetenssikysymyksiä (competency questions), joilla voitaisiin 

arvioida käsitteistön kattavuutta ja ristiriidattomuutta (Gruninger & Fox, 

1994b). Käsitteitä vastaaville termeille on haastatteluin selvitetty sopivia 

ehdokkaita pohjoisamerikkalaisten yritysten edustajilta ja näistä on valittu 

sopivimmat. (Fox ym., 1996). Kustakin käsitteestä on laadittu kuvaus 
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tietohakemistoon (data dictionary). Tarkoituksena on ollut, että osa-alueet 

muodostaisivat yhdenmukaisen kokonaisuuden ja että ne voisivat käyttää 

toistensa käsitteitä ristiriidattomasti. 

4.4.1 Aktiviteettiosa-alue 

Aktiviteettiosa-alue (activity ontology) (KUVIO 9) osoittaa, miten yrityksen 

toiminnot (action) koostuvat toisiinsa vuorovaikutteisesti liittyvistä aktiviteeteista 

(activity) ja tiloista (state) (Gruninger & Fox, 1994a). Toiminnolla on myös status 

(status) osoittamassa sitä, missä vaiheessa toiminto parhaillaan on. Mahdolliset 

vaiheet kuvaavat aktiviteetin edistymistä sen suhteen, miten aktiviteetti 

aiheuttaa muutoksia tilaan, sekä vastaavasti miten tilat vaikuttavat 

aktiviteettien suoriutumiseen. Statukset ilmenevät kaaviossa aktiviteettien ja 

tilojen luetelmina. Siten nämä erilaistamisrakenteena esitetyt luetelmat 

todellisuudessa laajentavat toiminnon statusta vastaavan rakenteen osalta. 

Statukseen liittyy kestoaika (duration), joka mahdollistaa toimintojen 

aikatauluttamisen. Ajan kulumiseen TOVE käyttää kirjallisuudesta löytyvää 

määritelmää aikapisteistä ja näistä muodostuvista aikaväleistä (Pinto & Reiter, 

1993; Reiter, 1991), joiden avulla aikaa voidaan tarkastella filosofisena ilmiönä. 

Tätä ei tässä tutkielmassa tarkastella lähemmin. 

Aktiviteettien ja tilojen vuorovaikutteisuus ilmenee yhtäältä siten, että tila sallii 

(enables) aktiviteetin käynnistymisen tai jatkumisen, sekä toisaalta siten, että 

aktiviteetti aina aiheuttaa (causes) jonkin tilan. Siten voidaan mm. tutkia, onko 

aktiviteetti edelleen suoritettavana (non-terminal state) olevassa tilassa vai onko 

se päättynyt (terminal state). Sekä aktiviteetit että tilat voivat puumaisesti 

koostua edelleen itsensä tyyppisistä alirakenteista. 

Seuraavaksi tarkastellaan aktiviteettien ja tilojen statuksia hieman tarkemmin. 

Aktiviteetti on odottamassa (dormant), kun se ei ole vielä suorituksessa 

(executing), mutta se on tilapuussa määriteltyjen tilojen puolesta sallittu. Mikäli 
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on olemassa sellainen tila, joka kieltää aktiviteetin suorittamisen tai jatkumisen, 

johtaa se aktiviteetin suoritusestoon (suspended). Ennen kuin aktiviteettia voi 

suorittaa uudelleen (re-executing), on suorituksen kieltävä tila ratkaistava, jolloin 

suoritus jatkuu siitä tilasta, mihin se oli keskeytettynä. Aktiviteetti päättyy 

(terminated), kun se on suoritettu loppuun asti. 
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KUVIO 9. TOVE:n aktiviteettiosa-alue 

Toiminnon tila on mahdollinen (possible), jos kyseiseen tilaan johtava aktiviteetti 

ei ole vielä suoritettavana, mutta kaikki sen tarvitsemat resurssit ovat 

välittömästi saatavilla. Resurssit voidaan sitten varata, eli kiinnittää (committed) 

aktiviteetin käyttöön ja sen suorittaminen voidaan sallia (enabled). 

Suoritettavana olevalle aktiviteetille voidaan asettaa esto (disabled) ja estossa 
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oleva voidaan sallia suoritukseen palautettavaksi (reenabled). Loppuun 

suoritettu aktiviteetti johtaa valmistumisen (completed) tilaan. 

Sellaiselle aktiviteetille, joka on edelleen suoritettavana, on lueteltu seuraavat 

statukset: liittyvä, erillinen, poissulkeva ja kieltävä. Liittyvän (conjunctive) 

aktiviteetin osalta voidaan tarkastella, mitä muita aktiviteetteja jonkin tilan 

saavuttamiseksi on suoritettava. Erillinen (disjunctive) aktiviteetti voidaan aina 

suorittaa muista aktiviteeteista riippumatta. Poissulkeminen (exclusive) 

määrittää, että jonkin tilan saavuttamiseksi ei aktiviteetin yhteydessä voi 

suorittaa joitakin toisia aktiviteetteja. Tämä on läheisesti yhteydessä sen kanssa, 

että jonkin aktiviteetin suorittaminen voidaan yleisesti kieltää (not) jonkin tilan 

saavuttamiseksi. 

Päättyneen aktiviteetin statukset heijastavat sitä, miten aktiviteetti on 

hyödyntänyt sille varattuja resursseja. Mikäli resurssin ominaisuudet eivät 

muutu aktiviteetin aikana, on resurssi ollut vain aktiviteetin käytössä (use) ja nyt 

vapautettu (release). Tilanne on toisenlainen, jos aktiviteetti muuttaa resurssin 

ominaisuuksia, jolloin aktiviteetti on kuluttanut (consume) resurssin tuottaakseen 

(produce) jotain uutta resurssia. Resurssi, jota on kulutettu edes joiltakin osin, 

lakkaa olemasta ja tämän tilalle muodostuu uusi resurssi kulutuksen 

vaikutuksesta muuttuneilla ominaisuuksilla. Jonkin tilan saavuttamisessa 

voidaan tarkastella, kuinka paljon jotakin resurssia on tullut kulutettua, ja 

vastaavasti, kuinka paljon jotakin toista resurssia on tullut tuotettua. Tätä 

osoittaa tilan määrä-ominaisuus (quantity). 

4.4.2 Organisaatio-osa-alue 

Organisaatio-osa-alueen (organisation ontology) (KUVIO 10) keskeiset käsitteet 

ovat organisaatio ja siihen kuuluvat toimijat sekä tavoitteet (Fox ym., 1996). 

Organisaatio (organization) voi koostua rekursiivisesti edelleen 

osaorganisaatioista, kuten jaostoista tai osastoista. 
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Kukin organisaation toimija (agent) on asetettu (assigned) yhteen tai useampaan 

rooliin (role), joille jokaiselle on määritelty joukko tavoitteita (goal) saavutettavaksi 

(achieve). Toimijoita ovat inhimilliset toimijat (human being) sekä 

tietokoneohjelmat (computer programs). Ontologia ei kuvaa tietojärjestelmien 

osuutta tarkemmin, vaikka onkin houkuttelevaa päätellä, että mainitut 

tietokoneohjelmat voisivat olla kokonaisia tietojärjestelmiä. 
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KUVIO 10. TOVE:n organisaatio-osa-alue 

Rooli voi osallistua yrityksen prosesseihin (process), jotka ovat todellisuudessa 

kokoelmia aktiviteettiosa-alueen mukaisia aktiviteetteja. Tämän kytkennän 

myötä roolille osoitetaan myös aktiviteetin edellyttämiä resursseja 
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käytettäväksi. Useampikin rooli voi olla osallisena yhdessä prosessissa ja roolit 

voivat myös olla asetettuina useaan prosessiin. Rooli merkitsee myös toimijan 

kannalta jotakin asemaa (position) yrityksessä, jonka mukaisesti hänen täytyy 

pyrkiä saavuttamaan organisaation tavoitteita. 

Prosessiin osallistuminen edellyttää toimijalta asianmukaisia taitoja (skill), ja 

osallistuminen tuo myös mukanaan erilaisia viestintäyhteyksiä (communication 

link). Nämä voivat olla informaation vaihdantaa varten (information link) tai 

auktoriteettisuhteita (communication with authority). Rooli merkitsee toimijan 

kannalta myös joitakin rajoitteita (policy) sen suhteen, missä määrin hän voi 

roolissaan toimia yrityksen eduksi. 

Voidakseen osallistua johonkin aktiviteettiin tarvitsee toimija asianmukaiset 

valtuudet (empowerment), jotka voidaan määritellä erikseen sekä aktiviteetille 

(activity empowerment) että aktiviteetin tilalle (state empowerment). Valtuudet 

voi saada sellaiselta toimijalta, jolla on valtuudet muiden toimijoiden 

valtuuksien hallinnointiin (supervision). Voidaan päätellä, että prosessiin 

osallistuminen merkitsee aktiviteetin suorittamista, koskapa prosessit koostuvat 

aktiviteeteista. Sen vuoksi on kiinnostavaa havaita, että aktiviteettien 

edellyttämät valtuudet määritellään eri kohdassa (toimijan ominaisuutena) kuin 

niiden edellyttämät taidot (roolin ominaisuutena). 

Organisaation tavoitteet koostuvat osatavoitteista puurakenteessa siten, että 

jokin suurempi tavoite saattaa edellyttää usean osatavoitteen saavuttamista. 

Tavoite määritellään heikoksi (weak), jos se millään tavalla riippuu jonkin muun 

tavoitteen saavuttamisesta. Muista tavoitteista riippumattomia tavoitteita 

kutsutaan vahvoiksi (strong) tavoitteiksi. 

4.4.3 Resurssiosa-alue 

Resurssiosa-alueesta (resource ontology) on huomioitavaa, että sen rakenne ei 

tämän kirjoittamisen hetkellä ollut vielä täysin kiinnitetty. Tarkemmin 
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sanottuna osa-alue sisältää esimerkinomaisia ominaisuuksia siitä, miten 

kehittäjät ovat tarkastelleet resurssin luonnetta organisaation ja sen 

aktiviteettien yhteydessä. Resurssiosa-alue on kuitenkin julkaistu osaksi TOVE-

ontologiaa (Fadel ym., 1994), joten sen tarkasteleminen tässä yhteydessä on 

perusteltua. 
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{ partial }
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KUVIO 11. TOVE:n resurssiosa-alue 

Lähtökohtana resurssiosa-alueelle (KUVIO 11) kehittäjät katsoivat, ettei 

resurssia oikeastaan ole olemassa yksinään, vaan jollakin objektilla (object) voi 

olla resurssin (resource) ominaisuus, kun sitä käytetään tai aiotaan käyttää 

hyödyksi jossain aktiviteetissa. Kaaviossa tätä kuvataan kytkemällä jotkin 

resurssin ominaisuuksista assosiaatioluokiksi resurssin ja aktiviteettiosa-alueen 

päättynee tilan (terminal state) assosiaatioon (vrt. KUVIO 9). Objekti, joka 

liittyy johonkin aktiviteettiin, esiintyy tämän resurssina roolinsa (role) 

mukaisesti. 

Resurssi voi jakautua osiin rekursiivisesti ja sille voi myös olla tarjolla 

vaihtoehtoisia (alternative) resursseja. Aktiviteettihistoriaan (activity history) 
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tallennetaan ne aktiviteetit joiden käytössä resurssi on ollut. Resurssilla voi 

myös olla aktiviteettikohtaisia resurssimäärityksiä (resource configuration). 

Resurssin mahdollisia rooleja ovat operaattori (operator), työkalu (tool), toimitila 

(facility), tuote (product) sekä raaka-aine (raw material). Tämä roolijoukko on 

sekä kattava että erillinen, mutta siitä ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä nämä eri 

roolit merkitsevät. Tyypillisiä resursseja ovat esimerkiksi yrityksen mahdolliset 

koneet ja laitteet sekä niiden käyttämiseen tarvittava energia. Myös 

organisaatio-osa-alueessa mainittu taito, jota prosessiin osallistuvalta toimijalta 

edellytetään, voidaan lukea resurssiksi. 

Resurssilla on aina jokin suure (quantity), jolla resurssin määrää voi mitata, ja 

suureeseen liittyy aina jokin mittayksikkö (unit of measurement). Kehittäjät eivät 

tarkenna, voiko resurssilla olla useitakin suureita ja näille useita mittayksikköjä, 

mutta he tähdentävät, että jokaista mittayksikköä kohden on aina oltava vain 

yksi mittauskeino (means of measure). 

Resurssilla voi myös olla erilaisia rajoitteita (restrictions), jotka vaikuttavat 

siihen, miten resurssi on jollakin hetkellä käytettävissä johonkin aktiviteettiin. 

Yksi tällainen rajoite on käyttöönottorajoitus (set up constraints), joka kuvaa sitä, 

millaisia toimenpiteitä on suoritettava, jotta resurssi saadaan käyttövalmiuteen. 

Lopuksi on syytä mainita, että kun resurssi liittyy johonkin aktiviteettiin, TOVE 

katsoo sen olevan todellisuudessa niin kiinteä osa itse aktiviteettia, että 

resurssille voidaan johtaa aktiviteettiosa-alueessa kuvattuja tilojen statuksia. 

Näin TOVE mahdollistaa myös resurssin tilan seuraamisen aktiviteetin aikana. 

4.4.4 Kustannusosa-alue 

Kustannusosa-alueena (cost ontology) (vrt. KUVIO 12) (Tham ym., 1994) on 

aktiviteettiperustainen kustannuslaskenta (activity-based cost): kustannukset 

johdetaan sen mukaan, kuinka pitkään jotakin aktiviteettia suoritetaan ja 

kuinka pitkäksi ajaksi tätä varten varataan jokin resurssi. 
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Aktiviteetin tai tilan statusten muuttuminen merkitsee kustannusnäkökulmasta 

kustannustapahtumaa (cost event). Kustannus voi olla eriarvoinen odottamassa 

olevalle aktiviteetille (dormant activity cost), suoritettavana olevalle aktiviteetille 

(executing activity cost), keskeytettynä olevalle aktiviteetille (suspended activity 

cost) ja uudelleen suoritettavana olevalle aktiviteetille (re-executing activity cost). 

Aktiviteetin tarvitsemalle resurssille (resource required) tiedetään tämän 

kulutuksen kustannusarvo (cost value of consuming). 
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KUVIO 12. TOVE:n kustannusosa-alue 

Aktiviteetilla on mekanismi, jonka avulla on mahdollista aikapistein seurata, 

kuinka pitkään jokin aktiviteetin tila on kestänyt (vrt. KUVIO 9). Tämän avulla 

voidaan määrittää sekä aktiviteetin kustannuspisteet (activity cost point) että 

varatun resurssin kustannuspisteet (resource cost point). Laskemalla nämä yhteen 

saadaan kokonaiskustannus, joka täytyy vielä kertoa jollakin arvovakiolla, jotta 

kustannus saadaan esitettyä jossakin yhteisesti jaettavassa muodossa, kuten 

jonkin valuutan rahayksikössä. 

4.4.5 Vaatimusmäärittelyosa-alue 

Vaatimusmäärittelyosa-alueen (requirements ontology) perimmäinen tarkoitus 

on käsitteellistää yrityksessä tuotettavan tuotteen tai palvelun luonnetta (vrt. 
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KUVIO 13) (Lin ym., 1996). Tämän lisäksi osa-alueessa on myös kiinnostava 

ajallinen ulottuvuus. 

Tuotteen luonteen käsitteellistäminen alkaa vaatimusten määrittelyllä siitä, 

millaista tuotetta yrityksellä on tarkoituksena tuottaa. Tässä mielessä osa-

alueesta on tuotekehittelyn kannalta enemmän apua kuin jos se käsitteellistäisi 

vain tuotteen luonnetta. Tuote onkin vaatimusmäärittelyn mukaisesti 

toteutettujen aktiviteettien tuotos, eli tavallaan vaatimusmäärittelyn toteutus. 

Valmiin tuotteen kohdalla voidaan sitten jälkikäteen arvioida, missä määrin se 

lopulta toteuttaa sille määritellyt vaatimukset. Tässä mielessä osa-alue 

koskettaa myös tuotteen laatunäkökulmia. 
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KUVIO 13. TOVE:n vaatimusmäärittelyosa-alue 

Tuote koostuu osista (part), joista kukin tehdään jonkin konseptin tai mallin 

(model) mukaan. Osa koostuu edelleen alkeisosista (primitive part), paitsi jos se 

on itse alkeisosa. Osalla on identiteetti, versionumero ja joukko ominaisuuksia. 

Identiteetti (id) erottaa osan muista saman mallin mukaisista osista. Tällä on 
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merkitystä silloin, kun halutaan tarkastella jonkin tietyn osan luonnetta. 

Kullakin osalla voi olla useita ominaisuuksia (features), kuten väri, paino ja 

muoto. Ominaisuuksien määrälliseen kuvaamiseen tarvitaan parametreja 

(parameter), joista jokaisella on myös arvoalue (domain). 

Tuotteen ominaisuudet voivat olla varsin komplekseja, mikä on huomattavissa 

siitä, kuinka jokainen ominaisuus voi itsessään koostua useasta 

hienorakenteisemmasta ominaisuudesta, jokainen osa voi sisältää useita 

tällaisia puumaisia ominaisuuksia ja jokainen osa voi edelleen koostua 

alkeisosista. Sellaiset saman mallin mukaiset osat, joiden ominaisuudet eivät 

täysin vastaa toisiaan, ovat saman osan eri versioita (version). 

Tuotteen vaatimusmäärittelylle keskeisiä ovat sen vaatimukset (requirement), 

jotka voivat verkkomaisesti koostua muista vaatimuksista ja myös vaikuttaa 

useisiin muihin vaatimuksiin. Erilaisia vaatimuksia ovat mm. fyysiset 

vaatimukset (physical requirement), rakenteelliset vaatimukset (structural 

requirement), suorituskykyvaatimukset (performance requirement), toiminnalliset 

vaatimukset (functional requirement) sekä kustannusvaatimukset (cost 

requirement). Vaatimus voi olla tuotekehitysryhmän sisällä muodostettu 

sisäinen vaatimus (internal requirement) tai ryhmä voi joutua ottamaan sen 

annettuna, ulkoisena vaatimuksena (external requirement). Ulkoiset vaatimukset 

ovat yleensä asiakkaan tarpeista johdettuja ja siten tuotekehityksen kannalta 

keskeisiä vaatimuksia. Edelleen vaatimus voi olla eksplisiittinen (explicit 

requirement) tai johdettu (derived requirement) vaatimus. 

4.4.6 TOVE:n osa-alueiden integrointi 

Tässä kohdassa tarkastellaan TOVE:n osa-alueiden välisiä suhteita (KUVIO 14). 

Aloitetaan tässäkin tapauksessa aktiviteettiosa-alueesta (vrt. KUVIO 9). 

Yrityksen toiminnot (action) vastaavat organisaatio-osa-alueen (vrt. KUVIO 10) 

prosesseja (process). Aktiviteetin päätyttyä (terminal state) voidaan tarkastella 
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aktiviteetin käyttämää resurssia (resource), joka määritellään tarkemmin 

resurssiosa-alueessa (resource ontology) (vrt. KUVIO 11). 

Aktiviteetin kustannukset voidaan johtaa toimintojen eri tilojen kestoajoista 

(duration), kustannusosa-alueen (cost ontology) aktiviteettikustannuspisteiden 

(activity cost point) ja resurssikustannuspisteiden (resource cost point) mukaan 

(vrt. KUVIO 12). Vaatimusmäärittelyosa-alueen (vrt. KUVIO 13) kannalta 

tuotteen osat (part) ovat yrityksen käytettävissä resurssiosa-alueen resurssien 

mukaisesti. Edelleen vaatimusten täyttäminen (requirements) ja osien 

tuottaminen kuuluvat organisaation tavoitteisiin (goal). 

Activity Ontology Organization Ontology

Resource Ontology Requirements 
Ontology

Process

Cost Ontology

Action

Terminal 
state

Resource

Activity Cost Point, 
Resource Cost Point

Duration
Goal

Requirement, 
Part

PartResource

KUVIO 14. TOVE:n integrointikaavio 

Kaiken kaikkiaan TOVE:n osa-alueilla vaikuttaa olevan varsin vähän 

keskinäisiä suhteita. Olisi esimerkiksi järkevää päätellä, että myös organisaation 

toimijalla (agent) tai roolilla (role) on oltava yhteys resurssiosa-alueen resurssiin 

voidakseen saavuttaa (achieve) niitä tavoitteita (goal), joita hänelle on asetettu 

(assigned). Yhteyttä ei kuitenkaan ole ontologiassa eksplisiittisesti määritetty, 

vaan toimija saa tarvitsemansa resurssit haltuunsa osallistuessaan prosessiin eli 

aktiviteetteihin, joissa vuorostaan edellytetään tarvittavia resursseja. 
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4.5 Business Model Ontology 

Osterwalderin (2004) liiketoimintamalliontologia (The Business Model 

Ontology, BMO) on osittain formaali ontologia ja sen rakenteet esitetäänkin 

sekä graafisesti että taulukkomuodossa. Käytetty graafinen esitystapa ei ole 

sellaisenaan minkään standardin mallinnuskielen mukainen, mutta se osoittaa, 

miten rakenteet mm. eriyttävät muita rakenteita tai koostuvat niistä. Tämän 

vuoksi ontologian esittäminen UML-kielen luokkakaavioina osoittautui varsin 

suoraviivaiseksi. 

BMO:n perimmäinen tarkoitus on auttaa erityisesti teknologiapainotteisen ja 

elektronisen liiketoiminnan yrittäjää liiketoimintamallin jäsentämisessä. 

Ontologian mukaan elektroniseen liiketoimintaan voi osallistua, toisin kuin 

perinteisempään liiketoimintaan, tarvittaessa myös kilpailijoiden kanssa 

verkottuneita toimijoita. Tämä luo uusia mahdollisuuksia liiketoimintamalleille, 

jonka vuoksi on järkevää eksplisiittisen liiketoimintamallin avulla perustella, 

miltä osin ja millä tavoin arvontuotanto on jonkin verkon osapuolen tehtävänä. 

(Osterwalder, 2004) 

Liiketoimintamallissa suunnitellaan ja analysoidaan yrityksen ansaintatapaa, 

joka on myös kiinteästi yhteydessä yritystoiminnan organisointiin ja sen 

rakenteiden suunnitteluun. Tämä näkyy mm. siitä, että vaikka BMO 

keskittyykin erityisesti yrityksen liiketoimintamalleihin, se on käsitelaajuutensa 

puolesta verrattavissa yritystoimintaa kokonaisuudessaan käsitteellistäviin 

yritysontologioihin. (Osterwalder, 2004) 

BMO:n kehittäjät ovat johtaneet ontologian käsitteet kokonaan kirjallisuuteen 

pohjautuen. Tämän vuoksi ontologian käsitteiden valintaan liittyvät ongelmat 

ovat liittyneet siihen, miten koota kirjallisuudessa esiintyneitä liiketoiminnan 

käsitteitä yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskeistä käsitteiden valinnalle on tässä 

tapauksessa ollut eri lähteiden käsitteiden rinnakkaisten termien tunnistaminen 

ja näistä sopivimman valitseminen. Jo kirjallisuuteen perustuminen tekee 
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BMO:sta kiinnostavan vertailukohteen sellaisten yritysontologioiden kanssa, 

joiden käsitteistö perustuu olemassa olevien yritysten liiketoiminnasta 

vastaavien haastatteluissa ilmeneviin käsitteisiin. (Osterwalder, 2004) 

BMO on kiinteä kokonaisuus, jonka osa-alueita ovat tuoteosa-alue (product 

pillar), asiakasrajapinnan osa-alue (customer interface pillar), yrityksen 

infrastruktuurin osa-alue (infrastructure pillar) sekä yrityksen taloudellista 

näkökulmaa tarkasteleva osa-alue (financial aspects pillar). Seuraavassa 

tarkastellaan näitä Osterwalderin (2004) mukaisesti. 

4.5.1 Tuoteosa-alue 

Tuoteosa-alue (product pillar) käsitteellistää yrityksen palvelutarjoomaan. Osa-

alueen keskeiset käsitteet ovat arvoehdotus ja sen mukaiset tarjoukset. 

Arvoehdotus (value proposition) esittää, miten jokin yrityksen tarjoama (offering) 

palvelu tuottaa arvoa jollekin asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Tarjous ei tässä 

yhteydessä merkitse edullista hankintahintaa vaan ratkaisun tarjoamista 

asiakkaan tarpeisiin. 

Tarjouksen keskeisiä ominaisuuksia ovat arvoperustelu, arvotaso, hintataso ja 

arvonmuodostuksen elinkaari (vrt. KUVIO 15). Arvoperustelu (reasoning) 

osoittaa, miksi jollakin tarjouksella voisi olla arvoa jollekin asiakkaalle. Tarjous 

voi olla esimerkiksi hyödyllinen (use) tai helppokäyttöinen (effort) ja sen arvo voi 

ilmetä myös vakuutena (risk) joidenkin riskien vähentymisenä. Esimerkkejä 

vakuuksista ovat edullisen tarjouksen voimassaoloaika, tuotteen palautusajat 

sekä vakuutustuotteet. 

Tarjouksen arvotaso (value level) kuvaa sitä, missä määrin tarjouksella on 

erityisarvoa asiakkaalle. Kulutustuotteessa (me-too) ei itsessään ole mitään 

erityisarvoa muiden yritysten vastaaviin tarjouksiin nähden. Uudistuneessa 

palvelussa (innovative imitation) on sellaisia ominaisuuksia, joita asiakas voisi 

arvostaa kilpailijoiden tarjouksia korkeammalle. Erinomaisessa (excellence) 
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tarjouksessa arvonlisä on joiltakin osin saatettu mahdollisimman korkealle. 

Esimerkkinä erinomaisesta tarjouksesta ontologia mainitsee tilaustyönä 

vaadittaessa (on demand) tarjottavan liikelentopalvelun suihkukoneella. 

Innovaatio (innovation) merkitsee kokonaan uudenlaista tapaa tyydyttää 

asiakkaan tarve, jota hyötyä asiakas mahdollisesti arvostaa hyvin korkealle. 

Hintatasot (price level) vaihtelevat ilmaisesta (free) edullisen ja markkinahinnan 

kautta arvokkaaseen. Markkinahintainen (market) tarjous merkitsee 

samanhintaisuutta kilpaileviin tarjouksiin nähden. Edullinen (economic) hinta 

alittaa markkinahinnan ja vastaavasti arvokas (high-end) tarjous ylittää sen. 

Arvokkaassa tarjouksessa asiakkaalle muodostuva arvo ei yleensä perustu 

ensisijaisesti hintaan tai hintavertailuun. 

Value 
Proposition

Offering

1

*

Reasoning Value Level

1

Price Level Life Cycle

Value Use

Value 
Transfer

Value 
Renewal

Value 
Creation

Value 
Purchase

{ disjoint }

Me-Too Innovative 
Imitation Excellence Innovation Free Economy Market High-end

Use

Effort

Risk

{ partial }

KUVIO 15. BMO:n tuoteosa-alue 

Arvonmuodostuksen elinkaari (life cycle) merkitsee sitä, että ajan kuluessa 

asiakkaan näkemys tarjouksen arvosta muuttuu. Liiketoimintaa suunnitellessa 
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voi olla kiinnostavaa pohtia, kuinka paljon ja missä vaiheessa jokin tarjous 

tuottaa asiakkaalle arvoa. Elinkaari sisältää viisi tällaista vaihetta. Ensinnäkin 

asiakas saattaa haluta, että tarjous räätälöidään hänen tarpeitaan vastaavaksi, 

mikä vastaa arvontuotannon (value creation) vaihetta. Seuraava vaihe, 

arvonhankinta (value purchase) vastaa ostovaihetta, jonka jälkeen arvo on 

asiakkaan käytössä kulutettavana (value use). Käytössä ollessaan arvo voi 

vanhentua (esim. tuotteen vanhentunut versio tai malli) tai kulua (esim. 

puheaikakortti), jolloin arvo voidaan tarvittaessa uudistaa (value renewal) 

päivityksellä tai latauksella. Arvonmuodostus päättyy, kun asiakas hankkiutuu 

arvosta eroon, esimerkiksi kauppaamalla sen arvonsiirrossa (value transfer) 

jollekin toiselle. 

4.5.2 Asiakasrajapinnan osa-alue 

Asiakasrajapinnan osa-alue (customer interface pillar) käsitteellistää yrityksen 

kohdeasiakkaita sekä tarjooman jakelukanavaa ja asiakkuussuhteita (vrt. 

KUVIO 16). Kohdeasiakas (target customer) vastaa sellaista asiakasryhmää, jolle 

yritys pyrkii tuottamaan jotakin arvoa. Ihanteellisen asiakasryhmän 

ominaisuudet rajataan asiakasryhmämäärittelyssä (criterion). 

Jakelukanava (distribution channel) osoittaa, miten yritys aikoo asiakasryhmänsä 

tavoittaa. Jakelukanava muodostuu yleensä useista toimijoista, eli lenkeistä 

(link), joita on kiinnostavaa analysoida mm. jakelukanavan optimoinnin ja 

virtaviivaistamisen yhteydessä. Ostokehä (customer buying cycle) valaisee sitä, 

miltä osin jokin jakelukanavan lenkki osallistuu asiakkaan palvelemiseen. 

Ostokehä huomioi tuotetun arvon koko elinkaaren asiakkaan näkökulmasta. 

Ostokehän mukaan jokin lenkki voi mm. luoda asiakkaille tietoisuutta 

(awareness) tarjottavasta arvosta, auttaa häntä palvelun arvottamisessa, eli 

arvioinnissa (evaluation) sekä olla osapuolena ostotapahtumassa (purchase) ja 

toimia jälkimarkkinoinnissa (after sales), kuten asiakkaan opastamisessa arvon 

käyttämiseen tai hänen varastojensa täydentämisessä. 
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KUVIO 16. BMO:n asiakasrajapinnan osa-alue 

Suhteet (relationship) kuvaavat sellaisia lenkkejä, joissa asiakas on yhtenä 

osapuolena. Tällaisessa suhteessa arvoa tuottavan osapuolen yhteyttä 

asiakkaaseen kuvaa suhdemekanismi (relationship mechanism). Arvon tuottaja 

voi sen mukaan mm. personoida (personalization) arvoa asiakaskohtaisesti tai 

valaa asiakkaassa luottamusta (trust) tai mielikuvaa, eli brändiä (brand) 

tarjottavaan arvoon. Suhde kuvaa myös sitä, miltä osin arvontuottaja osallistuu 

asiakkuuden elinkaareen (customer equity). Tämä voi merkitä mm. 

uusasiakashankintaa (acquisition), asiakkuuden ylläpitotoimia (retention) ja 

vaihdannan arvoon nähden liittyvän oheispalvelun tarjontaa (add-on selling). 

4.5.3 Infrastruktuurin hallinnan osa-alue 

Infrastruktuurin hallinnan (infrastructure management pillar) osa-alue jäsentää 

erilaisia kykyjä ja resursseja, joita arvoehdotuksen mukaisen arvon tuottaminen 

ja asiakkuudenhallinta edellyttää yritykseltä, sekä sitä, miten arvon 

tuottaminen jakautuu aktiviteetteihin ja arvoa tuottaviin kumppanuuksiin (vrt. 
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KUVIO 17). Kyky (capability) merkitsee tässä yhteydessä nimenomaan 

yrityksen kyvykkyyttä suorittaa arvoa tuottavia aktiviteetteja (activity) hallitusti 

ja toistuvasti. Yrityksen kyvykkyys perustuu sen resursseihin, jotka ovat 

henkilöstö, eli ihmiset (human) erikoistumisineen ja taitoineen, rahassa ja 

tasearvona mitattavat (tangible) resurssit sekä aineettomat (intangible) tai ainakin 

hankalasti tasearvona mitattavat resurssit. 
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KUVIO 17. BMO:n infrastruktuurin hallinnan osa-alue 

Arvomääritys (value configuration) esittää, mitä aktiviteetteja arvon tuottaminen 

edellyttää ja miten nämä aktiviteetit tulee järjestää. Ne voivat olla ensisijaisia 

(primary), eli arvon tuottamisen kannalta keskeisiä aktiviteetteja, sekä näitä 

mahdollistavia (support) oheisaktiviteetteja. Resurssit liittyvät aktiviteetteihin 

usealla tavalla: resurssin sanotaan kuuluvan (fit) sellaiselle aktiviteetille, joka 

edellyttää useita resursseja; resurssi virtaa (flow) aktiviteetille, joka tarvitsee 

vain tätä resurssia, ja aktiviteetit jakavat (shared) yhteisesti sellaisia resursseja, 

joita tarvitaan usean aktiviteetin yhteydessä. 
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Arvomäärityksen mukaan toimintojen ja niitä suorittavien yritysten voidaan 

sanoa järjestäytyvän arvoketjun, arvopajan tai arvoverkon mukaisesti. 

Arvoketjussa (value chain) arvoon tuotetaan arvonlisää ketjumaisesti siten, että 

yhden toimijan tuotoksesta tulee ketjun seuraavalle toimijalle syöte aina 

asiakkaalle valmistuvan lopputuotteen kokonaisarvonlisään asti.  Arvopajassa 

(value shop) jokin ongelmaluontoinen syöte annetaan ratkaistavaksi jollekin 

toimijalle, joka tuottaa vaaditun arvonlisän kokonaisuudessaan itse. 

Arvoverkossa (value network) arvoa tuotetaan saattamalla jollekin 

arvoehdotukselle sopivia asiakkaita ja tarjoajia yhteen. 

Arvoverkko voidaan nähdä myös siten, että jonkin arvoehdotuksen kannalta 

sopivia arvonlisän tuottajia liittyy tilapäisesti yhteen tuottamaan jonkin 

kysynnän mukaista arvoa. Tällainen arvoverkko sisältää keskinäisten sopimusten 

(agreement) mukaisia kumppanuuksia (partnership). Kumppanuuden 

perustamiselle on olemassa ratkaisevia perusteluja (reasoning), jotka karkeasti 

ottaen jakautuvat tuotannon optimointiin ja volyymitalouteen (optimization and 

economies of scale), riskin ja epävarmuuden vähentämiseen (reduction of risk and 

uncertainty) sekä resurssiyhteyksien varmistamiseen (acquisition of resources).  

Lisäksi kumppanuuteen liittyy strateginen merkitys (strategic importance), 

keskinäinen kilpailuaste (degree of competition), eli tieto siitä missä määrin 

kumppaneilla on myös keskenään kilpailevaa arvontuotantoa, integrointiaste 

(degree of integration), jonka mukaan kumppanien toiminnot on yhteisesti 

tuotettavan arvon osalta integroitu toisiinsa, sekä vaihdettavuusaste 

(substitutability) osoittamaan kumppanuuden osapuolen vaihdettavuuden 

vaivattomuutta. 
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4.5.4 Taloudenpidon osa-alue 

Keskeisintä taloudenpidon osa-alueessa (financial aspects pillar) on 

ansaintamalli (revenue model), joka kuvaa yrityksen tapaa ansaita arvon 

tuottamisella rahaa (vrt. KUVIO 18). Ansainta voi perustua useaan 

tulolähteeseen. On kiinnostavaa, että BMO:ssa tulolähde ja hinnoittelu (revenue 

stream and pricing) kytketään kiinteästi yhteen. Rakenteella on tarkoitus 

perustella jonkin valitun hinnoittelumekanismin sopivuutta jonkin arvon 

tuottamisen tulouttamiselle, eikä suinkaan pakottaa jollekin tarjoukselle yhtä 

kiinteää hintaa. Tämän vuoksi rakenteella on tulolaji ja hinnoittelutapa erillisinä 

ominaisuuksina. 
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KUVIO 18. BMO:n taloudenpidon osa-alue 

Tulolaji (stream type) osoittaa, minkä tyyppisellä toiminnalla jotakin arvoa 

tuotetaan asiakkaalle. Mahdollisia tulolajeja ovat mm. myynti (selling), lainaus 

(lending), johon yleensä liittyy joko koron tai vuokran maksu, oikeuksien ja 

patenttien lisensiointi (licensing), välityspalkkio (transaction cut) ja mainonta 

(advertizing). Hinnoittelutapa (pricing method) voi olla kiinteähintainen (fixed), 
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luokiteltu (differential) (esim. asiakkaan, myyntialueen tai tuotteen 

ominaisuuksien mukaan) ja markkinahintainen (market), eli kaupantekohetkellä 

neuvoteltavissa. Lisäksi tulolähteen ja hinnoittelun ominaisuutena on 

tulolähteen prosenttiosuus (percentage) kokonaismyynnistä. Tilien seurantaa 

varten osa-alueessa on myös kulukoostumus (cost structure), joka koostuu tileistä 

(account) sekä näiden rahasummista (sum) ja prosenttiosuudesta (percentage) 

kokonaiskuluihin. 

4.5.5 BMO:n osa-alueiden integrointi 

Tässä kohdassa tarkastellaan BMO:n osa-alueiden välisiä suhteita (KUVIO 19). 

Tuoteosa-alueen (product pillar) (vrt. KUVIO 15) arvoehdotukseen (value 

proposition) kuuluu olennaisesti arvon tarjoaminen jollekin 

asiakasrajapintaosa-alueessa (customer interface pillar) (vrt. KUVIO 16) 

määritellylle kohdeasiakkaalle (target customer). Toisaalta arvoehdotuksen 

mukainen tarjooma toteuttaa infrastruktuurin hallinnan osa-alueen 

(infrastructure management pillar) (vrt. KUVIO 17) arvomäärityksen (value 

configuration). Tuoteosa-alue kytkeytyy infrastruktuuriin myös siten, että 

tarjoukset (offering) voidaan toteuttaa vain organisaation kykyjen (capability) 

rajoissa. 

Edelleen tuotteen hintataso (price level) noudattaa taloudenpidon osa-alueen 

(financial aspects pillar) (vrt. KUVIO 18) hinnoittelutapaa (pricing method) ja 

kulukoostumusta (cost structure). Taloudenpidon osa-alueen tulolaji (stream 

type) vuorostaan liittyy asiakasrajapintaosa-alueen asiakkuuden elinkaareen 

(customer equity) siten, että asiakkuuden eri vaiheissa voidaan käydä erilaista 

vaihdantaa. Lisäksi asiakasrajapintaosa-alueen suhteet (relationship) vastaavat 

infrastruktuurin hallinnan osa-alueen kumppanuuksia. Voidaan myös päätellä, 

että nämä kumppanuudet perustellaan (reasoning) sen mukaan, tukevatko 

osapuolten taloudenpidon osa-alueessa määritellyt ansaintamallit (revenue 

model) toisiaan. 
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KUVIO 19. BMO:n integrointikaavio 

4.6 Yhteenveto 

Tässä luvussa mallinnettiin graafisesti kolme yritysontologiaa, Enterprise 

Ontology (lyh. EO) (Uschold ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (lyh. TOVE) 

(Fox, 1992) ja Business Model Ontology (lyh. BMO) (Osterwalder, 2004). Mallit 

muodostettiin ontologioiden lähdekirjallisuuden tekstimuotoisten selostusten 

mukaan. Malleissa pyrittiin tuomaan esille kaikki ontologioiden osa-alueet 

kaikkine käsitteineen. Kunkin ontologian osa-alueille tehtiin myös 

integrointikaavio, jolla osoitetaan, miten ontologian osa-alueet nivoutuvat 

yhteen. 

Verrattaessa kaavioita lähdekirjallisuuteen voidaan todeta, että mallit 

heijastavat alkuperäisiä lähteitä varsin tarkasti. Mallit sisältävät kaikki ne termit 

ja näiden keskinäiset suhteen, joita lähdekirjallisuudessa selvästi määritellään 

ontologiaan kuuluvaksi. Malleihin ei ole lisätty mitään rakenteita, joita käyttäen 

jotkin ontologian ilmiöt olisi kenties onnistuttu ilmaisemaan tehokkaammin, 

sillä tämä olisi todellisuudessa laajentanut tämän ontologian käsitteistöä. 

Seuraavassa luvussa näitä malleja käytetään ontologioiden keskinäiseen 

vertailuun. 
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5 YRITYSONTOLOGIOIDEN VERTAILU 

Tässä luvussa tehdään yritysontologioiden vertailu, joka pohjautuu neljännessä 

luvussa tarkasteltaviksi valittuihin ontologioihin sekä niistä viidennessä 

luvussa muodostettuihin graafisiin malleihin. Aluksi kuitenkin kerrotaan, 

millaista ontologioiden vertailua on esitetty kirjallisuudessa. Näiden avulla 

perustellaan tähän tutkielmaan valitut vertailun tavoitteet ja menetelmät. 

Varsinainen vertailu jakautuu kahteen osaan, osa-aluetasoiseen ja 

käsitetasoiseen vertailuun. Vertailun tuloksia pohditaan tarkemmin tulosten 

tarkastelussa luvussa 6. 

5.1 Vertailun tavoitteet 

Tässä kohdassa määritellään vertailun tavoitteet ja menetelmät. Aluksi on 

tarpeellista tarkastella esimerkkejä kirjallisuudessa esitetyistä ontologioiden 

vertailuista (Fridman-Noy & Hafner, 1997; Davis ym., 2006; Anderson ym., 

2006). Seuraavassa kiinnitetään erityisesti huomiota niiden tavoitteisiin, 

vertailukriteereihin ja tuloksiin. 

Fridman-Noy ja Hafner (1997) vertailevat useita keskenään hyvin erilaisia 

ontologioita, muiden muassa sekä ylätason ontologioita ja eri reaalimaailmaa 

käsitteellistäviä kohdealueontologioita (joukossa myös TOVE). Vertailussa 

tarkastellaan mm. kehittämisen lähtökohtia, formaalisuusastetta, käytettyjä 

kehittämismenetelmiä, taksonomista rakennetta, käsitetyyppejä sekä sitä, miten 

mahdolliset aksioomat on esitetty. Vertailu osoittaa, että ontologioissa on 

käytetty varsin erilaisia kehittämismenetelmiä ja esitystapoja. Yhteneväisen 

käytännön puuttuessa ontologiat eivät yleisesti ottaen kykene keskenään 

hyödyntämään toistensa käsitteellistettyä tietämystä. 

Davis ym. (2006) vertailevat ylätason ontologioita käsitetasolla käyttäen 

hyväkseen ontologioista muodostettuja, ER-notaatioon pohjautuvia 

metamalleja. Metamallien entiteettien määrää on käytetty ontologian laajuuden 
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mittarina ja entiteettien välisten suhteiden määrää (suhteessa entiteettien 

määrään) ontologian rakenteellisen tiheyden (structural density) mittarina. 

Vertailussa on arvioitu ontologioiden käsitevastaavuuksia, rakenteiden 

syvyyttä (deeper structure) ja käsitteellistämisen laajuutta (more comprehensive 

scope). Syvempi rakenne tarkoittaa määrällisesti useampia konstruktioita 

jonkin ilmiön käsitteellistämisessä, ja laajempi käsitteellistäminen sisällyttää 

ontologiaan useampia ilmiöitä.  Tutkimus osoittaa, että jo osittain kattavaa 

metamallia voidaan käyttää ontologian analysointiin ja kehittämiseen. Lisäksi 

sellaiset metamallit, jotka kattavat ontologioiden vastaavan kohdealueen 

ilmiön, havainnollistavat ontologioiden välistä vertautuvuutta tämän ilmiön 

osalta. Käsitteellistämisen vastaavuudet eivät kuitenkaan välttämättä ilmene 

esimerkiksi rakenteiden syvyyden ja käsitteellistämisen laajuuden osalta, 

muutoin kuin koko ontologian kattavien metamallien avulla. Jonkin ilmiön 

käsitteellistäminen voi olla määriteltynä useassa ontologian osa-alueessa tai 

ilmiön luonteen ymmärtäminen saattaa edellyttää ontologian kokonaiskuvan 

ymmärtämistä. 

Kolmantena esimerkkinä voidaan mainita Anderson ym. (2006), jossa 

muodostettiin yleinen liiketoimintamalliontologia (Common Ontology for 

Business Models) käyttäen lähtökohtana kolmea yritysontologiaa (näiden 

joukossa myös BMO). Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa 

liiketoimintamallien kohdealueen käsitteistöä etsimällä lähtökohtana olevista 

ontologioista käsitteellistettävien ilmiöiden vastaavuuksia sekä ymmärtää näitä 

alkuperäisiä ontologioita syvällisemmin. Tarkemmin sanottuna tutkimus ei 

todellisuudessa vertaillut ontologioita keskenään, mutta se pyrki niiden 

keskinäiseen arviointiin ja pohdintaan koskien niiden luonnetta ja kohdealueen 

vastaavien ilmiöiden erilaista käsitteellistämistä. 

Tässä tutkielmassa vertaillaan yritysontologioita Enterprise Ontology (lyh. EO) 

(Uschold ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (lyh. TOVE) (Fox, 1992) ja 

Business Model Ontology (lyh. BMO) (Osterwalder, 2004). Vertailu perustuu 
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Davisin ym. (2006) tavoin luvussa 4 muodostettuihin malleihin. Mallien 

esittämisessä on käytetty UML-luokkakaavioon perustuvaa notaatiota, 

kohdassa 4.1 kerrotuin periaattein. Ontologioiden vertailua tehdään kahdella 

tasolla, osa-aluetasolla ja käsiterakennetasolla. 

Osa-aluetason vertailussa ontologioista etsitään osa-aluevastaavuuksia ja 

tarkastellaan, miten nämä vertautuvat toisiinsa. Osa-aluetasoisen vertailun 

yhteydessä käytetään viitekehyksenä kontekstipohjaista yritysontologiaa 

(Leppänen, 2005b). Viitekehyksen tarkoituksena on lisätä vertailuun 

määrämuotoisuutta osoittamalla jäsennellymmin, eroavatko ontologioiden osa-

aluejaot toisistaan ja millä tavoin. Viitekehyksen käyttäminen neutraalina 

lähtökohtana mahdollistaa sen, ettei yhtäkään vertailtavaa ontologiaa käsitellä 

osa-aluetasolla edullisemmassa asemassa muihin ontologioihin nähden. 

Käsiterakennetason vertailussa etsitään Davisin ym. (2006) tavoin ontologioiden 

välisiä käsitevastaavuuksia. Tarkasteltavan ilmiökentän laajuuden huomioon 

ottaen ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella kaikkia mahdollisia käsite- ja 

käsiterakennevastaavuuksia, joten vertailu painottuu vastaavien ilmiöiden 

erilaisten käsitteellistämisten osoittamiseen esimerkkien avulla. Tässä mielessä 

tutkielmassa otetaan mallia Andersonin ym. (2006) työstä. Ontologioiden 

käsitetason eroavaisuuksia pyritään valottamaan erityisesti keskeisten 

rakenteiden syvyyksien ja käsitteellistämisen laajuuden suhteen (Davis ym., 

2006). Seuraavassa luvussa pohditaan tulosten tarkastelun päätteeksi, miten 

vertailun tulokset heijastavat ontologioiden kehittämisen lähtökohtia (vrt. 

Fridman-Noy & Hafner, 1997). 

Ontologioiden vertautuvuudella ei tarkoiteta sitä, että ontologioista etsittäisiin, 

niin osa-aluetasolla kuin käsitetasollakaan, identtisesti määriteltyjä rakenteita. 

Pikemminkin vertautuvuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että 

lähdekirjallisuutta ja muodostettuja malleja tutkimalla voidaan tunnistaa 

yhteensopivuus tai vastaavuus ontologioiden rakenteiden välillä (vrt. 
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näkemysten integrointi, Batini ym., 1992, 119). Yhteensopivuuden osalta 

katsotaan riittäväksi, kun käsitteellistämisen taustalla on havaittavissa samoja 

yritystoiminnan ilmiötä. Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, että ontologioilla on 

yhteensopivien ilmiöiden osalta myös toisiaan muistuttavia rakenteita. Tästä 

eteenpäin ontologioiden joidenkin rakenteiden edellä mainitun kaltaista 

yhteensopivuutta tai vastaavuutta käsitellään näiden rakenteiden 

vastaavuutena. 

Tutkimuksen tulosten toivotaan tarjoavan perustaa yritysontologioiden 

edelleen kehittämiselle osoittamalla esimerkiksi, millaisia osa-alueita 

vertailtavista yritysontologioista puuttuu. Käytännön työssä tutkimusten 

tuloksia voidaan käyttää hyväksi pohdittaessa, millainen yritysontologia voisi 

sopia pohjaksi yritys- tai sovellusaluekohtaisen ontologian rakentamiselle. 

Pääpaino tutkimuksessa on ontologioiden rakenteiden vertailussa. 

Tarkoituksena ei ole esittää sen suuntaisia johtopäätöksiä kuin, miten 

yritysontologioita tulisi kehittää, millaisia niiden tulisi olla rakenteellisesti tai 

sisällöllisesti tai mihin tarkoitukseen tai sovellusalueeseen niitä pitäisi käyttää. 

5.2 Osa-aluetasoinen vertailu 

Tässä kohdassa esitetään ontologioiden osa-aluetasoinen vertailu, joka antaa 

yleiskuvan ontologioiden vertautuvuudesta ja tarkastelee, missä määrin 

ontologiat ottavat kantaa samankaltaisiin yritystoiminnan ilmiöihin. 

5.2.1 Vertailussa käytettävä viitekehys 

Osa-aluetasoisen vertailun viitekehyksenä käytetään kontekstipohjaista 

yritysontologiaa (context-based enterprise ontology) (Leppänen, 2005a). 

Ontologia on rakennettu semantiikan, erityisesti sijakieliopin (case grammar) 

(Fillmore, 1968) sekä pragmatiikan (Levinson, 1983) ja toimintateorian (activity 

theory) (Engeström, 1987) pohjalta. Näiden mukaisesti reaalimaailman ilmiöitä 
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voidaan tulkita konteksteina, jotka esiintyvät lausekonteksteina (sijakielioppi), 

keskustelukonteksteina (pragmatiikka) ja toimintakonteksteina (toimintateoria). 

Käyttämällä konteksti-käsitettä yhdistävänä tekijänä on muodostettu 

kontekstuaalinen kaava, jonka mukaan kontekstin keskeiset käsitteet auttavat 

muodostamaan käsityksen tarkasteltavasta ilmiökentästä. Kaava on ns. 7 S:n 

kaava, joka alkuperäiskielellä kuuluu: ”for some purpose, somebody does 

something for someone, with some means, sometimes and somewhere” 

(Leppänen, 2005a, 18). Kaavan mukaisesti voidaan havaita sellaisia piirteitä 

kuten tarkoitus (purpose), tekijä (somebody), toiminta (does something), 

toiminnan kohde (for someone), käytetyt keinot (some means), aika 

(sometimes) ja sijainti (somewhere). 

Kontekstipohjaisen ontologian keskeisenä ajatuksena on, että reaalimaailman 

ilmiöitä (esim. toimijoita, resursseja ja tavoitteita) voidaan tarkastella joko 

kokonaisina konteksteina tai jonkin kontekstin osina (vrt. KUVIO 20). Myös 

yritystoimintaa voidaan tarkastella joukkona konteksteja, jotka koostuvat mm. 

ihmisistä, informaatiosta ja teknologiasta. Nämä suorittavat erilaisia toimintoja 

määritellyssä organisaatiorakenteessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti, 

reagoiden yritystoiminnan tapahtumiin ja vastaten sidosryhmien tarpeisiin. 

Kontekstit koostuvat osakonteksteista, jotka liittyvät toisiinsa kontekstin 

sisäisin ja kontekstien välisin suhtein. 

Kontekstipohjaista yritysontologiaa on esitetty geneeriseksi ontologiaksi, josta 

on mahdollista tehdä yritys- tai toimialuekohtaisia kohdealue- ja 

tehtäväontologialaajennuksia, säilyttäen silti kontekstuaalisen lähestymistavan 

(Leppänen, 2005a). Tässä tutkielmassa kontekstipohjaisen yritysontologian 

katsotaan sijoittuvan ylätason ontologiaksi liiketoiminnan kohdealueeseen (vrt. 

kohta 2.2). Osa-aluetasoisen vertailun viitekehykseksi se sopii yhtäältä siksi, 

että se tarkastelee yritysmaailman ilmiöitä, jolloin sen osa-aluejaossa voisi 

odottaa olevan vastaavuuksia tarkasteltavien yritysontologioiden kanssa, ja 
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toisaalta siksi, että se tarkastelee yritystoimintaa joukkona osa-alueita, jotka 

ovat liittyneinä toisiinsa kontekstuaalisten suhteiden kautta. 

Yritys

Konteksti

Kontekstienväliset 
suhteet

Toiminta

Toiminnan 
kohde

Keinot

Toimija

Tarkoitus

Aika

Sijainti

KUVIO 20. Kontekstipohjaisen yritysontologian yleiskuva (Leppänen, 2005a, 

18) 

Seuraavaksi tarkastellaan kontekstipohjaisen yritysontologian osa-aluejakoa. 

Kustakin osa-alueesta mainitaan nimi, määritelmä ja keskeiset termit. 

Tarkoitusosa-alue (purpose domain) käsitteellistää erilaisia tavoitteita (goal) ja 

aikomuksia sekä perusteluja (reason) näiden tavoittelemiseen. Toimijaosa-alue 

(actor domain) käsitteellistää kontekstin aktiivisia, inhimillisiä toimijoita joko 

todellisina henkilöinä ja ryhminä tai hallinnollisina yksikköinä (position, role). 

Toimintaosa-alue (action domain) sisältää käsitteitä, jotka jäsentävät kontekstin 

tapahtumia (event) ja toimintoja (action). Toiminnan kohdetta kuvaava osa-alue 

(object domain) määrittelee kohteita, joihin toiminnot kohdistuvat. Keinoja 

kuvaava osa-alue (facility domain) määrittelee erilaisia työkaluja (tool) ja 

resursseja (resource), jotka mahdollistavat toimintoja ja edistävät ja tehostavat 

niiden suorittamista. Sijaintiosa-alue (location domain) käsitteellistää paikkoja, 
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joissa mm. toimintaa suoritetaan tai resurssit ovat. Aikaosa-alue (time domain) 

kuvaa ajan kulumista kontekstissa. Tarkempaa katsausta kontekstipohjaisen 

ontologian semantiikkaan ei tässä yhteydessä ole tarpeellista tehdä. 

5.2.2 Vertailun tulokset 

Tämän kohdan tarkoituksena on selvittää, miten tarkastelun kohteena olevien 

ontologioiden osa-aluejaottelut vertautuvat toisiinsa. Osa-aluetasoisen vertailun 

tulokset on esitetty tiivistetysti taulukossa 2. Se on laadittu tutkielmassa 

muodostettujen mallien pohjalta sisällyttämällä siihen luvussa 4 tarkasteltujen 

ontologioiden kaikki osa-alueet. 

Ontologiat on esitetty taulukossa sarakekohtaisesti käyttäen 

lähdekirjallisuudessa esitettyjä alkuperäisiä termejä. Kontekstipohjaisen 

ontologian osalta esitetään osa-alueiden nimet ja kunkin osa-alueen keskeiset 

termit. Taulukon esittämisessä käytetään UML-pakettinotaatiota siten, että osa-

alueet vastaavat paketteja ja ne merkitään lihavoituina. Osa-alueiden termeihin 

viitataan käyttämällä näkyvyysoperaattoria (::) osa-alueen ja termin välissä. 

Taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen on merkitty kaikki viitekehyksenä 

käytetyn kontekstipohjaisen ontologian osa-alueet. Muiden sarakkeiden riveillä 

on esitetty kutakin saraketta vastaavan ontologian se osa-alue (tai ne osa-

alueet), joka jollakin tavalla vastaa samalla rivillä olevaa viitekehyksen osa-

aluerajausta. Jos osa-alue vertautuu viitekehyksen osa-alueeseen vain osittain, 

merkitään myös ne osa-alueen termit, joita vertautuvuus koskee. Jos termi 

esiintyy koosteena, mainitaan vain koosteluokka, ja jos termi esiintyy 

yleistysrakenteessa, mainitaan vain ilmiötä vastaava yliluokka. Joissakin 

tilanteissa viitekehyksen ilmiö jäsentyy vertautuvan ontologian useaan osa-

alueeseen, jolloin kaikki vertautuvuudet mainitaan. 
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TAULUKKO 2. Ontologioiden osa-alueiden vertautuminen 

Kontekstipohjainen 
yritysontologia 

Enterprise Ontology 
(lyh. EO) 

Toronto Virtual 
Eenterprise 
(lyh. TOVE) 

The Business Model 
Ontology (lyh. BMO) 

Purpose::goal, 
reason 

Strategy::purpose, 
(influence factor) 

Organization::goal (Product::value 
proposition) 

(Infrastructure 
management::value 
configuration, 
partnership, reasoning) 

(Financial::revenue 
model) 

Actor::human 
actor, position, role 

Activity::doer 

Organisation::person 

Marketing::role 

Meta::role 

Organization::human 
being, role 

Infrastructure 
management::human 

Action::event, 
action 

Activity::activity, 
event 

Activity::action Infrastructure 
management::activity 

Object::object Marketing::product, 
for sale 

(Strategy::strategy) 

Resource::resource 

Requiremens::part 

(Product::value 
proposition) 

Facility::tool, 
resource 

Activity::resource, 
resource substitution 

Organisation::asset, 
resource 

Resource::resource 

Organization:: 
computer program 

Infrastructure 
management::capability, 
value configuration 

Location::physical, 
logical 

   

Time::time unit Meta::time Activity::duration  

 Marketing::product, 
potential sale 

 Product:: 

 Meta::state of affairs   

  Cost:: Financial Aspects:: 

 Marketing::customer  Customer Interface:: 
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Myös sellaiset vastaavuudet on pyritty löytämään, jotka on rakenteellisesti eri 

tavalla toteutettu ja joiden löytäminen edellyttää erityistä pohdintaa ja 

tarkkanäköisyyttä. Tämän vuoksi sellaiset osa-alueet, jotka tosin näyttävät 

jollakin tavalla vertautuvan viitekehykseen, mutta joiden vastaavuus on 

heikosti havaittavissa tai heikosti perusteltavissa, merkitään taulukkoon 

sulkeissa. 

Taulukon alaosassa on nähtävissä sellaisia rivejä, joissa mainituille osa-alueille 

ei löydy vastaavuutta viitekehyksessä. Koska kaikki osa-alueet sisällytetään 

vertailuun, myös näiden osa-alueiden mahdolliset vastaavuudet täytyy 

selvittää jollakin tavalla. Yksi mahdollinen keino olisi pyrkiä tulkitsemaan näitä 

osa-alueita yksi kerrallaan kontekstipohjaisen ontologian osa-alueiden 

sovelluksena. Aloittaen esimerkiksi EO:n markkinaosa-alueesta voitaisiin 

kysyä, jäsentääkö osa-alue jotakin tarkoitusta, joitakin toimijoita tai jonkinlaista 

toimintaa jne. Pohdinnan tuloksista voitaisiin sitten jollakin tavalla selvittää, 

vertautuvatko nämä osa-alueet toisiinsa. Tämän kaltainen pohdinta voisi 

sinänsä olla kiinnostavaa ja jopa ansiokasta, mutta ei ole keskeistä tutkielman 

tavoitteisiin nähden. Sen sijaan näiden osa-alueiden vertautuvuutta pohditaan 

luvussa 4 muodostettujen mallien ja lähdekirjallisuudessa olleiden selostusten 

pohjalta. 

Edellä esitetyllä tavalla muodostetun taulukon rivejä tutkimalla voidaan 

havaita, miten tarkasteltavien ontologioiden osa-alueet vertautuvat toisiinsa. 

Tulokset osoittavat, että ontologioiden osa-alueiden välillä on runsaasti 

vastaavuuksia. Joidenkin osa-alueiden ilmiöt tosin jäsentyvät toisessa 

ontologiassa useaan osa-alueeseen. Jotkin osa-alueet käsitteellistävät sellaisia 

ilmiöitä, joita mainitaan toisessa ontologiassa vain suppeasti, osana jotakin 

toista ilmiötä käsitteellistävää osa-aluetta. Pelkästään samalta kuulostavien 

nimien perusteella on mahdotonta sanoa, vastaavatko osa-alueet jollakin tavalla 

toisiaan. Ontologioissa on käsitteellistetty myös sellaisia ilmiöitä, joille ei näytä 

löytyvän vastaavuutta jossakin toisessa ontologiassa. Seuraavaksi näitä 
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vertautuvuuksia tarkastellaan lähemmin käsittelemällä taulukkoa rivi 

kerrallaan. 

Kontekstipohjaisen ontologian tarkoitusosa-alue (purpose domain) 

käsitteellistää tavoitteita (goal) sekä perusteluja (reason) näille tavoitteille. 

Tavoitteet voivat liittyä mihin tahansa muuhun kontekstin osaan (esim. toimija 

(actor), toiminta (action)). EO:ssa tavoitetta vastaava ajatus esiintyy 

strategiaosa-alueessa, erityisesti sen tavoitetiloina (purpose), joiden 

saavuttaminen edellyttää suunnitelmia (plan) (vrt. KUVIO 5). TOVE 

käsitteellistää ilmiön organisaatio-osa-alueessa organisaation tavoitteina (goal), 

joita organisaation toimijat (agent) pyrkivät asemansa (position) mukaisesti 

saavuttamaan (achieve) (vrt. KUVIO 10). EO ja TOVE eivät kuitenkaan sisällä 

tavoitteiden perusteluja. Tosin EO:n strategiaan liittyy jossain määrin 

samansuuntainen ajatus vaikuttavista tekijöistä (influence factor), jotka osaltaan 

ratkaisevat sen, millaisiin tavoitetiloihin olisi mielekästä pyrkiä. 

BMO:n osa-alueissa ei esiinny ollenkaan eksplisiittistä mainintaa tavoitteista tai 

niiden perusteluista. Kuitenkin jos BMO mielletään kokonaisuudessaan 

erityisesti liiketoimintamallin suunnitteluun keskittyväksi ontologiaksi, 

voitaisiin ajatella, että useisiin sen rakenteisiin sisältyy tavoitteenomaista 

luonnetta. Tällaisia olisivat mm. tuoteosa-alueen arvoehdotus (value 

proposition) (vrt. KUVIO 15), infrastruktuurin hallinnan osa-alueen 

arvomääritys (value configuration) ja kumppanuudet (partnership) (vrt. 

KUVIO 17) sekä taloudenpidon osa-alueen ansaintamalli (revenue model) (vrt. 

KUVIO 18). Nämä kaikki kuvaavat ilmiöitä, joita tähän ontologiaan 

pohjautuvassa liiketoimintamallissa tavoitellaan. Kumppanuuden 

mielekkyydellä olisi tällöin myös taloudelliset perustelut (reasoning). 

Viitekehyksen toimijaosa-alue (actor domain) käsitteellistää inhimillisiä, 

organisoituneita toimijoita, jotka aktiivisesti osallistuvat kontekstin toimintaan. 

EO:ssa vastaava ajatus esiintyy ensinnäkin aktiviteettiosa-alueen tekijänä 
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(doer), joka suorittaa (execute) aktiviteetteja (activity) (vrt. KUVIO 3), toiseksi 

organisaatio-osa-alueen henkilönä (person), joka on osa yritystä (corporation) ja 

jolla voi olla lukuisia rooleja (esim. työntekijä (employee), työnantaja 

(employer)) (vrt. KUVIO 4), ja kolmanneksi markkinaosa-alueen roolina (esim. 

asiakas (customer), palveluntarjoaja (vendor)) (vrt. KUVIO 6). TOVE:ssa toimija 

määritellään organisaation inhimillisenä toimijana (human being), joka 

asetetaan (assigned) johonkin rooliin (role), jonka mukaisesti hän osallistuu 

yrityksen prosesseihin (process) (vrt. KUVIO 10). BMO:ssa infrastruktuurin 

hallinnan osa-alue käsitteellistää ihmiset (human) osana käytettäviä resursseja 

(resource) (vrt. KUVIO 17). On huomion arvoista, että BMO:ssa ihmisillä ei ole 

aktiivista roolia, vaan nämä mainitaan vain käytettävissä olevana resurssina 

johonkin arvomäärityksen (value configuration) mukaiseen tarpeeseen.  

Viitekehyksen toimintaosa-alue (action domain) käsitteellistää toimintoja 

(action), eli yleisesti ottaen kaikkea yrityksen toimintaa ja sen tapahtumia. 

Toiminnot ovat ajallisesti ja loogisesti toisiinsa sidoksissa. Sekä EO:n että 

TOVE:n osa-aluejakoon sisältyy vastaavan kaltaiset aktiviteettiosa-alueet, mutta 

BMO:ssa aktiviteetit mainitaan vain suppeasti osana infrastruktuuriosa-alueen 

arvomääritystä (vrt. KUVIO 17). EO:n aktiviteettiosa-alueessa määritellään 

erikseen satunnaiset, suunnittelemattomat tapahtumat (event) sekä jonkin 

suunnitelman (plan) mukaisesti määritellyt (activity specification) aktiviteetit 

(activity) (vrt. KUVIO 3). TOVE:n aktiviteettiosa-alueessa määritellään toiminto 

(action), joka koostuu aktiviteeteista (activity) ja tiloista (state) (vrt. KUVIO 9). 

Viitekehyksen kohdeosa-alue (object domain) käsitteellistää toimintojen 

kohteena olevia ilmiöitä. EO:ssa aktiviteettien kohteita ovat markkinaosa-

alueen tuote (product), joka on kaupankäynnin väline asiakkaan (customer) ja 

palveluntarjoajan (vendor) välillä (vrt. KUVIO 6), sekä strategia (strategy), joka 

muotoutuu strategisen suunnittelun (strategic planning) myötä (vrt. KUVIO 5). 

Kaupankäynnin väline voi olla myös jollekin asiakkaalle kohdistettu tarjous 

(for sale). TOVE:ssa esiintyy jo aktiviteettiosa-alueessa ajatus toiminnan 
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kohteesta, kun toimintojen (action) yhteydessä voidaan mm. tuottaa (produce) 

jotakin resurssia (resource) (vrt. KUVIO 9). TOVE:n vaatimusmäärittelyosa-alue 

kuvaa tarkemmin, miten yrityksen tuottamat tuotteet koostuvat sellaisista 

osista (part), eli resursseista, joita tuotetaan joidenkin tuotekohtaisten 

vaatimusten (requirement) mukaisesti (vrt. KUVIO 13). BMO:ssa lähin 

toiminnan kohdetta vastaava ilmiö on tuoteosa-alueen arvoehdotus (value 

proposition), joka määrittelee sen, miten yrityksen tarjoama (offering) tuottaa 

arvoa jollekin asiakkaalle (vrt. KUVIO 15). Arvoehdotukseen sisältyy mm. 

tuotteiden ja palvelujen ilmiöiden käsitteellistäminen. 

Viitekehyksen keinoja kuvaava osa-alue (facility domain) kuvaa erilaisia 

työkaluja (tool) ja resursseja (resource), joiden avulla kontekstin aktiviteettien 

suorittaminen on ylipäätään mahdollista tai joilla toimintoja voidaan suorittaa 

tehokkaammin. EO:ssa näitä keinoja vastaa aktiviteettiosa-alueen resurssit ja 

näiden mahdolliset korvikkeet (vrt. KUVIO 3), ja organisaatio-osa-alueen 

omaisuudet (asset) ja resurssit (resource), jotka ovat aina jonkun omistuksessa 

(ownership) (vrt. KUVIO 4). TOVE:ssa on oma resurssiosa-alueensa, jossa 

määritellään mm. erilaisia rooleja (role) (esim. operaattori (operator), työkalu 

(tool)) joissa suhteissa jokin resurssi voi kytkeytyä johonkin aktiviteettiin (vrt. 

KUVIO 11). BMO:ssa keinoja ja resursseja käsitellään infrastruktuuriosa-alueen 

arvomäärityksessä (value configuration) sekä kyvyissä (capability) (vrt. KUVIO 

17). 

Viitekehyksen sijaintiosa-alueelle ei löydy vastaavuutta vertailtavissa 

ontologioissa. Tämä merkitsee sitä, että kyseiset ontologiat eivät ota kantaa 

esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin missä toimijat tai resurssit sijaitsevat ja missä 

jotakin toimintaa tapahtuu. Viitekehyksen aikaosa-alueelle sen sijaan löytyy 

vastaavuus sekä EO:ssa että TOVE:ssa. EO:ssa aika käsitteellistetään osana 

metaosa-aluetta, jossa aikajana (timeline) koostuu aikapisteistä (time point) ja 

aikaväleistä (interval) (vrt. KUVIO 7). TOVE:ssa aika-ulottuvuus käy ilmi 

aktiviteettiosa-alueen tapahtuman (action) kestoaikana (duration) (vrt. KUVIO 



 81 

9). BMO:ssa ei ajalle ole minkäänlaista rakennetta. Tämä johtunee siitä, että 

BMO painottuu liiketoiminnan ansaintamallin suunnitteluun, eikä yrityksen 

toimintojen organisointiin. 

Vertailun ontologioissa esiintyy myös sellaisia osa-alueita, jotka eivät näytä 

jäsentyvän viitekehyksen osa-aluejakoon. Nämä ovat EO:n markkinaosa-alue ja 

metaosa-alue, TOVE:n kustannusosa-alue sekä BMO:n asiakasrajapintaosa-alue. 

Näiden vertautuvuuksien osalta ei viitekehystä ole käytetty, vaan vastaavuudet 

on päätelty käyttäen lähtökohtana luvun 4 malleja ja ontologioiden 

lähdekirjallisuutta. 

Alkaen EO:n markkinaosa-alueesta, joka muutoin on rajauksiltaan 

ainutlaatuinen, voidaan havaita, että tuotteelle (product), jota yritys tarjoaa 

(potential sale) joillakin markkinoilla (vrt. KUVIO 6), on löydettävissä 

vastaavuus BMO:n tuoteosa-alueessa (product pillar). Täällä määritellään 

yrityksen tarjooma (offering), joka perustuu johonkin arvoehdotukseen (value 

proposition) ja joka esitellään BMO:ssa hyvin keskeisenä ilmiönä yrityksen 

ansaintamallin kannalta (vrt. KUVIO 15). Kun tarkastellaan EO:n metaosa-

aluetta (vrt. KUVIO 7), voidaan havaita, että sen asiaintila (state of affairs) 

kuvaa tämän ontologian muissa osa-alueissa esiintyviä rakenteita metatasolla 

entiteetteinä (entity), jotka osallistuvat joihinkin suhteisiin (relationship), 

joidenkin roolien (role) mukaan. Mitään vastaavaa metatason käsitteellistämistä 

ei tutkielmassa ole kyetty löytämään vertailun muiden ontologioiden kohdalla. 

Seuraavaksi etsitään vastaavuutta TOVE:n kustannusosa-alueelle (vrt. KUVIO 

12), jossa kustannukset (activity cost) johdetaan laskennallisesti aktiviteetin 

suorituskustannuksista (activity cost point) ja resurssin käyttökustannuksista 

(resource cost point). Myös BMO:n taloudenpidon osa-alueessa (vrt. KUVIO 18) 

esiintyy kustannusrakenne (cost structure) kirjanpidollisten ilmiöiden hyvin 

suppeaan käsitteellistämiseen. On kuitenkin hyvin vaikea osoittaa, vastaavatko 
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TOVE:n ja BMO:n kustannusilmiöiden käsitteellistämiset jollakin tavoin 

toisiaan.  

Etsitään lopuksi vastaavuutta BMO:n asiakasrajapintaosa-alueelle (vrt. KUVIO 

16). Osa-alueessa esiintyy kohdeasiakas (target customer), jolle tarjotaan jotakin 

palvelua jonkin jakelukanavan (distribution channel) kautta. Osa-alue 

käsitteellistää myös sen, missä vaihdannan vaiheessa (customer buying cycle) 

jakelukanavan eri toimijat, eli lenkit (link), osallistuvat asiakkaan 

palvelemiseen. Ainoa vastaavuus vertailun ontologioissa on EO:n markkinaosa-

alueessa (vrt. KUVIO 6), jossa suppeasti kuvataan, miten markkinoilla toimii 

useita rooleja (role), joista yksi on asiakas (customer). 

5.2.3 Yhteenveto osa-aluetasoisesta vertailusta 

Yhteenvetona osa-aluetasoisesta vertailusta voidaan todeta, että ontologioilla 

on runsaasti vastaavuuksia osa-alueiden välillä. Kaikissa vertailun 

yritysontologioissa käsitteellistetään ilmiöitä yritystoiminnan tarkoituksesta, 

toimijoista, toiminnasta, toiminnan kohteista ja keinoista. Kaikissa verrattavissa 

ontologioissa määritellään siis jollakin tavalla järjestäytyneitä toimijoita 

suorittamassa suunniteltuja aktiviteetteja koordinoidusti. Aktiviteetit 

muodostavat liiketoimintaprosesseja, joita varten on varattava resursseja, jotka 

johtavat mitattavissa oleviin tuloksiin ja joita suoritetaan joidenkin 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ontologioiden osa-aluerajaukset 

poikkeavat kuitenkin selvästi toisistaan ja ne sisältävät myös sellaisia osa-

alueita, joille ei näytä löytyvän vastaavuutta muissa ontologioissa. 

Tulokset osoittavat myös sen, miten BMO eroaa ratkaisevasti EO:sta ja 

TOVE:sta. On ilmeistä, että tämä johtuu ontologioiden erilaisista lähtökohdista 

kohdealuerajausten suhteen. EO ja TOVE (sekä viitekehyksenä käytetty 

kontekstipohjainen yritysontologia) tarjoavat käsitteitä yritysmalleille, 

keskittyen yrityksen prosessien ja niiden tuotosten jäsentämiseen. BMO on 
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liiketoimintamalliontologia, jonka tarkoituksena on auttaa menestyvän 

liiketoimintakonseptin luomisessa. Erilaisuus ilmeni vertailussa erityisesti siten, 

että BMO:n osa-alueet eivät tuntuneet selkeästi jäsentyvän viitekehyksen osa-

alueisiin, vaikkakin EO:n ja TOVE:n vastaavuudet oli useimpien osa-alueiden 

kohdalla hyvin perusteltavissa. 

5.3 Käsiterakennetason vertailu 

Tässä kohdassa esitetään ontologioiden käsiterakennetasoinen vertailu, jonka 

lähtökohdaksi otetaan osa-aluetasoisen vertailun tuloksista käsitteet toiminta 

(action), toimija (actor) ja toiminnan kohde (object). Nämä ovat kaikki sellaisten 

ilmiöiden käsitteellistämisiä, joita edellisessä kohdassa todettiin löydettävän 

vertailun ontologioista. Seuraavaksi ontologioita verrataan sen suhteen, 

millaisin käsiterakentein ne todellisuudessa käsitteellistävät edellä mainittuja 

ilmiöitä. 

5.3.1 Vertailussa käytettävä jäsennys 

Käsitteellistämisen eroavaisuuksia käsiterakennetasolla havainnollistetaan 

taulukkoesityksenä, joka pohjautuu Leppäsen (2005b, 349) esittämään tapaan 

verrata ontologioita mm. käsitteistön laajuuden, abstraktiorakenteiden ja 

käsitteiden välisten assosiaatioiden suhteen. Vastaavia taulukkomuotoisia 

esityksiä on käytetty muissakin yhteyksissä ontologioiden rakenteiden 

määrämuotoiseen jäsentämiseen (esim. Davis ym., 2006; Bertolazzi ym., 2001). 

Yhteenveto vertailusta esitetään taulukoissa käyttäen samaa sarakekohtaista 

tapaa kuin osa-aluetasoisessa vertailutaulukossa 2. Taulukoiden ensimmäisessä 

sarakkeessa esitetään suomeksi vertailukohdat, jotka käydään läpi seuraavaksi. 

Vertailun lähtökohdaksi valitaan viitekehyksen käsitteet toiminta (action), 

toimija (actor) ja toiminnan kohde (object), joista kullekin käsitteelle laaditaan 

oma vertailutaulukkonsa. Käsitteiden valintaan on vaikuttanut niiden 
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esiintyminen keskeisinä vertailtujen ontologioille yhteisinä käsitteellistämisinä 

kuten osa-aluetasoisen vertailun yhteenveto osoittaa.  Näille käsitteille etsitään 

ontologioista lähimmät vastaavat käsitteet ja merkitään ne taulukkoon 

yleiskäsitteiksi. 

Kunkin yleiskäsitteen kohdalla mainitaan, esiintyykö se luvun 4 mallien 

keskeisten termien tavoin rekursiona (esim. yrityksessä on monenlaisia 

toimintoja, jotka liittyvät toisiinsa; tuote voi koostua useasta tuotteesta). Jos 

ontologiassa on useita yleiskäsitteiksi tulkittava käsitteitä, kunkin käsitteen 

mahdolliset rekursiiviset rakenteet mainitaan. Taulukkoon merkitään rekursion 

osalta suomeksi se, onko rekursio tyypiltään assosiaatio vai kooste ja onko se 

lista- (kardinaalisuus 1-1), puu- (kardinaalisuus 1-*) vai verkkomainen 

(kardinaalisuus *-*). Tämän jälkeen taulukossa mainitaan alikäsitteet, eli sellaiset 

käsitteet, jotka tarkentavat yleiskäsitettä (luokittelevat, ryhmittelevät, 

laajentavat) jollakin tavalla, olematta silti attribuutinomaisia ominaisuuksia. 

Alikäsitteiden osalta mainitaan myös niiden kytkeytyminen yleiskäsitteeseen 

(assosiaatio, kooste tai yleistys). On mahdollista, että yleiskäsitteellä on 

useamman kaltaisia alikäsitteitä, jotka kytkeytyvät yleiskäsitteeseen eri tavoin. 

Nämä tuodaan myös taulukoissa ilmi. 

Lisäksi valittuja käsitteitä testataan kunkin käsitteen taustalla olevan 

reaalimaailman ilmiön luontaisten ominaisuuksien suhteen. Toiminta-

käsitteestä halutaan tietää, millä tavalla ontologiat käsitteellistävät sisäisen 

tehokkuuden (ts. suoriutuminen), ulkoisen tehokkuuden (ts. tuloksellisuus) ja 

toimintojen koordinoinnin prosesseiksi. Toimija-käsitteestä tarkennetaan, miten 

ontologiat käsitteellistävät toimijoiden sijoittumista organisaatioon, toimijoiden 

yksilöllisiä osaamisia ja toimijoiden välisiä johtamissuhteita. Toiminnan 

kohteen osalta selvitetään, käsitteellistetäänkö aktiviteetin syötteenä oleminen, 

vasteena oleminen sekä kohteen määrittelyt, eli ne tulokset, joita aktiviteettien 

halutaan kohteelle tuottavan. 
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Käsitetason vertailun tulokset saattavat poiketa hieman osa-aluetason 

vertailusta. Tämä johtuu siitä, että käsitetason vertailussa ontologioista ei etsitä 

osa-aluetasoista vastaavuutta viitekehyksen osa-aluerajaukselle, vaan 

selvitetään käsitetasolla, miten ontologiat todella käsitteellistävät jonkin rajatun, 

käsitteen taustalla olevan reaalimaailman ilmiön. Yllä mainitulla tavalla 

muodostetuista taulukoista voidaan havaita, että vertailun ontologioissa on 

yhtäläisyyksiä, jotka ulottuvat osa-aluerajausta syvemmälle. 

Käsitteellistämisissä on kuitenkin ratkaisevia eroavaisuuksia, jotka ilmenevät 

sekä käsitteellistämisen rakenteissa että termien valinnassa. Seuraavaksi näitä 

havaittuja vertautuvuuksia tarkastellaan taulukko kerrallaan. 

5.3.2 Vertailun tulokset 

Ensimmäisenä kohtana käsitteellistämisen vertautuvuudessa tarkastellaan sitä, 

miten toiminnan (action) käsite on käsitteellistetty ontologioissa (vrt. 

TAULUKKO 3). EO:ssa toimintaa vastaa aktiviteettiosa-alueen aktiviteetti 

(activity), joka puumaisesti koostuu edelleen osa-aktiviteeteista (vrt. KUVIO 3). 

EO:n aktiviteettia laajentaa tapahtuma (event), joka kuvaa suunnittelemattomia 

aktiviteetteja. TOVE:n toimintaa vastaava käsite on aktiviteettiosa-alueen 

toiminta (action) (vrt. KUVIO 9). Tämä ei itsessään ole rekursiivinen rakenne, 

mutta se koostuu alikäsitteistä aktiviteetti (activity) ja tila (state), jotka 

kummatkin ovat puumaisia rekursioita. BMO:ssa toimintaa vastaa 

infrastruktuurin hallinnan osa-alueen aktiviteetti (activity), jota laajentavat 

alikäsitteet ensisijainen aktiviteetti (primary activity) ja mahdollistavat 

aktiviteetit (support activity) (vrt. KUVIO 17). 

Aktiviteettien järjestäytymistä ja niiden keskinäisiä suhteita varten EO:ssa on 

prosessimääritys (process specification). TOVE:lla vastaavanlainen 

järjestäytyminen on ratkaistu siten, että aktiviteetti aina aiheuttaa (causes) 

jonkin tilan, jonka salliminen (enables) vuorostaan rajaa niitä aktiviteetteja, joita 

voidaan seuraavaksi suorittaa. Rakenne on varsin kehittynyt ja se mahdollistaa 
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mm. TOVE:n käyttämisen yritystä koskevan tiedon koneelliseen johtamiseen. 

BMO:ssa arvomääritys (value configuration) esittää, millaisia aktiviteetteja on 

suoritettava ja miten, jotta tuotettaisiin jotakin ontologian arvoehdotuksen 

mukaista tarjoomaa. Arvomääritys ei kuitenkaan aseta aktiviteetteja selkeään 

järjestykseen, vaan se pikemminkin muistuttaa liiketoimintamallin 

suunnittelussa siitä, että yrityksen olisi viisasta suunnitella yhteyksiä 

arvomäärityksen mukaisiin resursseihin. 

TAULUKKO 3. Eroavaisuuksia toiminnan käsitteellistämisessä 

Toiminta (action) EO TOVE BMO 

Yleiskäsite Activity::activity Activity::action Infrastructure 
management::activity 

Rekursio Puu   

Alikäsitteet Activity::event Activity::activity, 
state 

Infrastructure 
management::primary 
activity, support activity 

Alikäsitteiden 
kytkeytyminen 

Yleistys Kooste Yleistys 

Koordinaatio- ja 
kontrollisuhteet 

Activity::process 
specification 

Activity::enables, 
causes 

Infrastructure 
management::value 
configuration 

Sisäinen tehokkuus Activity::t-begin, t-end Activity::duration  

Ulkoinen tehokkuus Activity::effect Cost::activity cost  

 

Aktiviteetin tehokkuuksia BMO ei tarkastele, mutta sekä EO:ssa että TOVE:ssa 

voidaan havaita rakenteet sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden mittaamiseen. 

Sisäistä tehokkuutta, eli aktiviteetin suoriutumista käsitellään kummassakin 

samantapaisesti aktiviteetin kestoaikana. EO:ssa aktiviteettiin liittyy sekä 

alkuhetki (t-begin) että loppuhetki (t-end), TOVE:ssa ytimekkäämmin kestoaika 

(duration). Ulkoista tehokkuutta, eli tuloksellisuutta varten TOVE sisältää 
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kustannusosa-alueen (vrt. KUVIO 12), joka määrittää suoritettujen 

aktivitteettien ja niiden käytettämien resurssien kustannuspisteitä. EO:ssa 

tuloksellisuus mitataan aktiviteettiosa-alueen tuloksina. 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten ontologiat käsitteellistävät toimijan (actor) 

käsitteen (vrt. TAULUKKO 4). EO:ssa toimijaa vastaa organisaatio-osa-alueen 

juridinen henkilö (legal entity), jota laajentavat henkilö (person), 

yrityskumppanuus (partnership) ja yritys (corporation) (vrt. KUVIO 4). Tosin 

kumppanuudet ovat EO:ssa aina henkilöiden välisiä ja yrityksetkin voidaan 

aina jäljittää henkilöomistuksiin, joten kaikenlainen yritystoimintaan liittyvä 

juridinen henkilöllisyys palautuu EO:ssa todellisiin ihmisiin. TOVE:ssa lähin 

toimijaa vastaava käsite on organisaatio-osa-alueen toimija (agent) (vrt. KUVIO 

10). Toimijan alikäsitteinä ovat tätä laajentavat inhimillinen toimija (human 

being) ja rooli (role), johon toimija organisaatiossa asetetaan. Kardinaalisuuden 

mukaan useilla toimijoilla voi olla useita rooleja organisaatiossa. BMO:n 

kohdalla on jo aiemmin todettu, että inhimilliset toimijat (human) vain todetaan 

osaksi yrityksen resursseja (vrt. KUVIO 17). 

Toimijoiden yksilöllisten kykyjen osalta EO määrittää aktiviteettiosa-alueessaan 

ne taidot (skill), joita aktiviteetin tekijältä (doer) edellytetään (vrt. KUVIO 3). 

EO:sta ei kuitenkaan selviä tämän tarkemmin, minkälaisia kykyjä 

organisaatiossa yleisesti ottaen on ja kenen toimijan hallussa. TOVE:ssa taidot 

esitetään osana organisaatio-osa-alueen roolin ominaisuutena (ei ihmisen 

ominaisuuksia). Tämä saattaa viitata siihen, että taidot toimivat osaltaan 

valintaperusteluina, kun henkilöä ollaan asettamassa johonkin rooliin. BMO:n 

infrastruktuurin hallinnan osa-alueessa tunnistetaan yrityksen kyvykkyys 

(capability) tuottaa jonkin arvomäärityksen mukaiseen palvelutarjoomaa ja 

todetaan myös, että yrityksen kyvyt juontuvat sen resursseista, joita siis myös 

ihmiset ovat. BMO:ssa ei kuitenkaan ole rakennetta tiettyjen kykyjen 

kytkemiseksi tietyille henkilöille eikä siinä myöskään tunneta johtamissuhteita 

henkilöiden välillä. EO:ssa sen sijaan tunnetaan organisaatio-osa-alueessa 
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kaksikin rakennetta johtamissuhteille, joita ovat johtamissuhde (manage) ja 

tämän alikäsitteenä oleva delegointi (delegate), eli johtamissuhteeseen liittyvän 

päätöksen siirtäminen jollekin alaiselle.  TOVE:ssa johtaminen tapahtuu 

organisaatio-osa-alueessa siten, että jollakin toimijalla on toiseen toimijaan 

nähden auktoriteettisuhde. 

TAULUKKO 4. Eroavaisuuksia toimijan käsitteellistämisessä 

Toimija (actor) EO TOVE BMO 

Yleiskäsite Organisation:: 
legal entity 

Organization::agent Infrastructure 
management::human 

Rekursio    

Alikäsitteet Organisation:: 
corporation, person, 
partnership, 
organizational unit  

Organization::human 
being, role 

 

Alikäsitteiden 
kytkeytyminen 

corporation, person: 
yleistys 

organizational unit: 
assosiaatio 

human being: yleistys 

role: assosiaatio 

 

Yksilölliset kyvyt Activity::skill Organization::skill (Infrastructure 
management::capability) 

Johtamissuhteet Organisation::manage, 
delegate 

Organization:: 
communication with 
authority 

 

Sijoittuminen 
organisaatioon 

Organisation:: 
organisation unit 

Activity::doer 

Organization:: 
assigned, process 

(Infrastructure 
management::rescource) 

 

Toimijan osalta tarkastellaan vielä, miten ontologiat käsitteellistävät toimijan 

sijoittumisen organisaatioon. EO:ssa organisaatio-osa-alueen juridiset henkilöt 

järjestäytyvät yrityksen organisaatioyksiköiksi (organisational unit) 

yksinkertaisen assosiaation välityksellä, jolle ei ole ilmoitettu edes 
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kardinaalisuusmääreitä.  Yrityksen toimintaan toimija osallistuu aktiviteettiosa-

alueen aktiviteettien tekijänä (doer). TOVE:n organisaatio-osa-alueessa toimija 

sijoittuu organisaatioon, kun se asetetaan (assigned) johonkin rooliin. Rooliin 

liittyy osallistuminen prosesseihin (process), jotka todellisuudessa ovat 

aktiviteettikokoelmia. Toimija voi ilmeisesti olla samanaikaisesti useassakin 

roolissa. BMO ei käsitteellistä toimijaa organisaatioon muulla tavoin kuin 

tunnistaen sen osaksi organisaation kokonaisresursseja. 

Viimeiseksi tarkastellaan eroavaisuuksia sen suhteen, miten ontologiat 

käsitteellistävät toiminnan kohteen (object) (vrt. TAULUKKO 5). EO:ssa 

toiminnan kohdetta vastaa markkinaosa-alueen tuote (product), jota voidaan 

tarkastella myös mahdollisena kauppana (potential sale), ts. joillakin 

markkinoilla tarjolla olevana tuotteena (vrt. KUVIO 6). Mahdollisen kaupan 

käsitettä laajentaa ontologiassa yleinen myyntitarjous (for sale), jollekin 

asiakkaalle kohdistettu tarjous (sale offer) ja toteutunut kauppa (sale). TOVE:ssa 

toiminnan kohteena on yhtäältä aktiviteeteissa hyödynnettävät resurssiosa-

alueen resurssit (resource) (vrt. KUVIO 11) ja toisaalta aktiviteettien tuotoksena 

syntyvät vaatimusmäärittelyosa-alueen osat (part) (vrt. KUVIO 13). Resurssi 

kuvataan verkkomaisena koosteena ja resurssille saatetaan osoittaa myös 

vaihtoehtoisia (alternative) resursseja. Osa sen sijaan on puumainen kooste. 

BMO:ssa toiminnan kohdetta vastaa tuoteosa-alueen arvoehdotus (value 

proposition), jonka alikäsitteenä on tarjooma (offering), joista arvoehdotus 

myös koostuu (vrt. KUVIO 15). 

Toiminnan kohteen ottaminen aktiviteettien panokseksi käsitteellistetään EO:n 

aktiviteettiosa-alueessa resurssin varaamisena (resource allocation). Tuotos 

käsitteellistetään aktiviteettien tuloksina (effects) ja markkinaosa-alueen 

tuotteen ominaisuuksina (feature). TOVE:ssa resurssi kytkeytyy aktiviteettiosa-

alueen toiminnon päättyneeseen tilaan (terminal state), jossa todetaan, onko 

jokin resurssi ollut aktiviteetin panoksena, eli käytetty (use) tai kulutettu 

(consume), vai onko aktiviteetti tuottanut (produce) tätä resurssia. Tuotokset 
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TOVE määrittää tarkemmin vaatimusmäärittelyosa-alueen osina. BMO 

määrittää infrastruktuurin hallinnan osa-alueessa (vrt. KUVIO 17), miten 

resurssi voi kuulua (fit) tai virrata (flow) aktiviteetille, tai miten se voi olla 

jaettuna (shared) usean aktiviteetin kesken. Aktiviteettien tuotoksena 

muodostuu tuoteosa-alueen tarjooma. 

TAULUKKO 5. Eroavaisuuksia toiminnan kohteen käsitteellistämisessä 

Toiminnan kohde 
(object) 

EO TOVE BMO 

Yleiskäsite Marketing::product, 
potential sale 

Resource::resource 

Requiremens::part 

Product::value 
proposition 

Rekursio  verkko (resource) 

puu (part) 

 

Alikäsitteet Marketing::for sale, 
sale offer, sale 

(Resource::alternative) Product::offering 

Alikäsitteiden 
kytkeytyminen 

Yleistys Assosiaatio Kooste 

Toiminnan panos Activity::resource Resource::resource Infrastructure 
management::fit, flow, 
shared 

Toiminnan tuotos Activity::effects, 
product 

Resource::resource  

Requiremens::part 

Product::offering 

Toiminnan 
kohteen 
määrittelyt 

Marketing:: 
product, feature 

Requiremens:: 
requirements 

Infrastructure 
management::value 
configuration 

 

Sen määritteleminen, millaisia tuloksia toiminnon kohteille toivotaan 

saavutettavan, kuvataan EO:ssa markkinaosa-alueen tuotteen ominaisuuksina 

(feature). TOVE:ssa vastaava kuvataan vaatimusmäärittelyosa-alueen 

vaatimuksina (requirements), joiden yhteydessä käsitteellistetään varsin 

monenlaisia vaatimuksia, kuten eksplisiittisiä (explicit requirement) ja 
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johdettuja vaatimuksia (derived requirements) sekä kehitysryhmän sisäisiä 

(internal requirements) ja ryhmälle annettuja vaatimuksia (external 

requirements). BMO:ssa toiminnan kohteen määrittelyt kuvataan varsin 

yleisellä tasolla arvomäärityksenä (value configuration), joka koostuu sellaisista 

aktiviteeteista, joiden avulla olisi mahdollista tuottaa tuoteosa-alueessa 

määriteltyä arvoehdotusta. 

5.3.3 Yhteenveto käsiterakennetasoisesta vertailusta 

Yhteenvetona käsiterakennetasoisesta vertailusta voidaan todeta, että 

ontologioissa on yhtäläisyyksiä, jotka ulottuvat osa-aluerajausta syvemmälle. 

Käsitteellistämisissä on kuitenkin ratkaisevia eroavaisuuksia, jotka ilmenevät 

sekä käsitteellistämisen rakenteissa että termien valinnassa. 

Toiminnan osalta havaittiin, että EO:ssa toiminta käsitteellistetään puumaisena 

aktiviteettikokoelmana ja tapahtumina, eli suunnittelemattomina 

aktiviteetteina. Prosessimääritys muodostaa aktiviteeteista prosesseja. 

TOVE:ssa toiminta koostuu aktiviteeteista ja tiloista, jotka varsin kehittyneesti 

tarjoavat mahdollisuuden prosessimääritykseen ja aktiviteettiskenaarioiden 

koneelliseen johtamiseen. Sekä EO:ssa että TOVE:ssa aktiviteetin suoritusta 

käsitteellistetään niiden kestoaikana. Tuloksellisuus ilmenee EO:ssa 

aktiviteettien tuloksina ja TOVE:ssa aktivitteettien ja näille varattujen resurssien 

kustannuspisteinä. Myös BMO:ssa on aktiviteettejä, jotka voivat olla ensisijaisia 

tai näitä mahdollistavia. Prosesseja BMO:ssa ei määritetä, mutta arvomääritys 

osoittaa, millaisia aktiviteetteja yrityksen tarjoomaa varten on suoritettava. 

Aktiviteettien tehokkuuksille BMO:ssa ei ole rakennetta. 

Toimijaa varten EO:ssa on juridisia henkilöitä, joita ovat henkilöiden lisäksi 

yritykset ja yrityskumppanuudet. Aktiviteetin tekijältä EO:ssa edellytetään 

asianmukaisia taitoja. Ontologia määrittää myös johtamissuhteita ja 

johtajuustehtävien delegointia. Myös TOVE:ssa on toimijoita, jotka asetetaan 
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organisatoriseen rooliin suorittamaan aktiviteetteja. TOVE määrittää myös 

vaadittavat taidot osana tätä roolia, ja toimijalla voi olla toiseen toimijaan 

nähden auktoriteettisuhde. BMO:ssa toimijat todetaan osaksi yrityksen 

resursseja, jotka yhdessä muodostavat mm. yrityksen kyvykkyyden tuottaa 

arvomäärityksen mukaista palvelua. BMO:ssa ei kytketä kuitenkaan kykyjä 

tietyille henkilöille, eikä siinä myöskään tunneta johtamissuhteita henkilöiden 

välillä. 

Lopuksi toiminnan kohteen osalta todettiin, että EO:ssa on tuotteita, jotka 

voivat olla yleisesti tarjolla, kohdistettuja tarjouksia tai toteutuneita kauppoja. 

Aktiviteettien panokseksi EO:ssa varataan resursseja ja niiden aiotut tuotokset 

käsitteellistetään tuotteiden ominaisuuksina. TOVE:ssa toiminnan kohteita ovat 

yhtäältä aktiviteeteille varattavat resurssit ja toisaalta aktiviteettien tuotoksena 

syntyvät tuotteiden osat. Resurssi käsitteellistetään kiinteästi aktiviteettien 

panoksiksi ja tuotoksiksi. Tarkemmin tuotokset määritetään tuotteiden osina, 

jotka toteuttavat vaatimusmäärittelyjen vaatimuksia. BMO:ssa lähin toiminnan 

kohteen vastaavuus on aktiviteettien tuotoksena syntyvä arvoehdotus, joka 

koostuu tarjoomista. BMO:ssa resurssi tunnistetaan joko aktiviteeteille 

kuuluvaksi, virtaavaksi tai aktiviteettien kesken jaetuksi resurssiksi. 

Arvoehdotuksen toivotut ominaisuudet BMO käsitteellistää yleisellä tasolla 

arvomääritykseksi. 

5.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa tehtiin kolmen ontologian vertailua osa-aluetasolla ja 

käsiterakennetasolla. Osa-aluetasoinen vertailu antoi yleiskuvan ontologioiden 

vertautuvuudesta ja käsiterakennetasoinen vertailu paljasti 

yksityiskohtaisempia eroja ontologioiden välillä. Seuraavassa luvussa esitetään 

tutkimustulosten yhteenveto ja pohditaan myös, miten ontologioiden vertailun 

tulokset heijastavat niiden kehittämisen lähtökohtia. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkielman päätavoitteena on ollut selvittää, millä tavoin yritysontologiat 

eroavat toisistaan. Jo tutkimustyön valmisteluvaiheessa oli odotettavissa, että 

tulokset heijastaisivat yhtäältä eroja ontologiaan sisällytettävien 

yritystoiminnan osa-alueiden suhteen ja toisaalta eroja ontologioiden 

käsiterakenteissa. Yritysontologioiden vertailu osoittautui vaikeaksi johtuen 

siitä, että niiden esitystavat poikkeavat toisistaan. Vertautuvuuden 

edistämiseksi yritysontologiat päätettiin ensin saattaa yhteneväiseen 

esitystapaan graafisiksi malleiksi. 

Varsinainen tutkimusongelma jaettiin neljään tutkimuskysymykseen: 

• Millaisia hyötyjä ja mahdollisia ongelmia aiheutuu yritysontologioiden 

graafisesta mallintamisesta?  

• Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä niiden 

kehittämisperiaatteiden ja esittämistapojen osalta? 

• Mitä sisällöllisiä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä 

yritystoiminnan osa-alueiden tasolla? 

• Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on yritysontologioiden välillä niiden keskeisissä 

käsiterakenteissa? 

Tässä luvussa on tarkoitus esittää vastaukset kyseisiin kysymyksiin. 

Ensimmäisessä kohdassa tiivistetään kirjallisuudessa esitettyjä ajatuksia ja 

tämän tutkimuksen tuloksena saatuja kokemuksia graafisen kielen 

käyttämisestä yritysontologioiden mallintamiseksi. Toisessa kohdassa 

tarkastellaan tutkimustuloksia yritysontologioiden vertautuvuudesta niiden 

osa-alueiden ja käsiterakenteiden suhteen. Kohdan päätteeksi tarkastellaan 

joitakin eroja, jotka juontuvat jo yritysontologioiden kehittämisperiaatteista ja 

kehittämisen lähtökohdista. Tämän kaltaiset erot tuovat selvennystä siihen, 
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miksi valitut yritysontologiat näyttäytyivät vertailun tulosten mukaisella 

tavalla. Kolmannessa kohdassa pohditaan tulosten vaikutuksia 

ontologiatutkimukselle ja ontologioiden käytäntöön soveltamiselle. 

6.1 Graafisen kielen käyttäminen yritysontologioiden mallintamisessa 

Kirjallisuudessa on jonkin verran keskusteltu graafisten mallien, kuten UML- 

(Booch ym., 1999) ja EER-mallien (Elmasri & Navathe, 2000) käytöstä 

ontologioiden esittämisessä (esim. Gómez-Pérez ym., 2004; Baclawski ym., 2001; 

Cranenfield & Purvis, 1999; Kalinichenko ym., 2003; Guarino, 1998; Guizzardi, 

2005; Hruby, 2006). Esimerkiksi UML:n on sanottu sopivan tähän tarkoitukseen 

mm. siksi, että se on sekä laajasti käytössä että yleisesti ymmärretty kieli 

(Cranenfield & Purvis, 1999). Ontologian esitystapana graafiset esitystavat ovat 

aksiomaattisia esitystapoja selkeämpiä (Baclawski ym., 2001; Cranenfield & 

Purvis, 1999). Nämä tukevat tutkimuksessa esille noussutta ajatusta siitä, että 

ontologian hyödyllisyys ilmenee, kun sen käsitteistöä käytetään jonkin ryhmän 

yhteisenä tietämyksenä (Borst, 1997). Tällöin ontologian esitystavan on oltava 

ryhmän jäsenten ymmärrettävissä. 

Graafisten kielten käyttämisessä ontologioiden esittämiseen liittyy kuitenkin 

myös ongelmia. Tällaisia ovat semanttinen relativismi (Cadish & Diskin, 1996), 

rajoitteet graafisen notaation ilmaisuvoimassa ja mahdolliset epäselvät 

rakenteet (Cranenfield & Purvis, 1999) graafisessa kaaviossa. Semanttisen 

relativismin mukaan kaavion laatijalla on useita mahdollisuuksia kuvata 

kohdealueen rakenteita. Tutkielmaan valittua UML-luokkakaaviota 

käytettäessä voidaan jokin kohdealueen ilmiö jäsentää joissain tapauksissa 

luokan attribuuttina, luokkana, assosiaationa tai jopa assosiaatioluokkana. 

Tällaisia tapauksia esiintyi useampia tämän tutkimuksen yhteydessä. 

Esimerkiksi EO:n aktiviteettiosa-alueen (vrt. KUVIO 2) aktiviteettiin assosioituu 

useita käsitteitä omina luokkinaan, kuten omistaja, esivaatimukset, resurssit, 

suoritustehokkuus jne. Joitakin näistä voisi vaihtoehtoisesti kuvata myös 
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aktiviteetin attribuutteina. Myös TOVE:n aktiviteettiosa-alueen (vrt. KUVIO 5) 

aktiviteetin ja tilan statuksia voisi kuvata vastaavien luokkien attribuutteina, 

vaikkapa arvojoukoltaan rajoitettuina luetelmina (enumerated). Tässä 

tapauksessa ne kuvattiin yleistyshierarkiana, jolloin attribuuttien sallittujen 

arvojen luetelmallisuus käy selvemmin ilmi ja statuksien erillisyysmääre 

korostuu. 

Graafisten kielten ilmaisuvoimaista on kirjallisuudessa todettu, että varsinkin 

rekursiivisia rakenteita on graafisella notaatiolla mahdoton kuvata täsmällisesti 

(Dorsey & Hudicka, 1999). Rekursiiviset rakenteet osoittautuivat hyvin yleisiksi 

yritysontologioissa. Niitä esiintyy jokaisessa tehdyssä mallissa. Esimerkiksi 

EO:n organisaatio-osa-alueen organisaatioyksiköt (vrt. KUVIO 3) voivat olla 

johtamissuhteessa muihin organisaatioyksiköihin. Malli ei osoita tarkasti mm. 

sitä, mitä yksiköitä jokin yksikkö johtaa tai voidaanko yksikön katsoa johtavan 

itseään. Samanlainen ilmiö esiintyy TOVE:n resurssiosa-alueen (vrt. KUVIO 7) 

resurssilla, joka voi koostua muista resursseista. Mallista ei voi päätellä 

esimerkiksi sitä, minkä resurssin osana jokin resurssi ylipäätään voi olla. 

Näistä ongelmista huolimatta yritysontologioiden graafisen mallintamisen 

voidaan todeta tämän tutkimuksen kokemusten perusteella olevan varsin 

suoraviivaista silloin, kun ontologian käsitteet on määritelty hyvin ja 

johdonmukaisesti. Taulukointi tai muunlainen määrämuotoinen esittäminen ja 

jäsentäminen auttavat merkittävästi keskeisten käsitteiden poimintaa ja 

kytkemistä toisiinsa. Graafiset mallinnuskielet eivät ehkä tuo lisäarvoa 

formaalien ontologioiden käsitteellistämiseen, mutta niitä voidaan hyvin 

käyttää osittain formaalien ontologioiden yhteydessä (Kogut ym., 2002). 

Esimerkiksi Davis ym. (2006), Anderson ym. (2006), Hruby (2006), Leppänen 

(2005a), Guizzardi ym. (2005) ja Bertolazzi ym. (2001) ovat käyttäneet graafisia 

kieliä ontologioiden esittämiseen. 
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6.2 Ontologioiden vertailu 

Tutkielman kolmas ja neljäs tutkimuskysymys koskivat yritysontologioiden 

rakenteellisia eroavaisuuksia. Näiden rakenteellisten erojen selvittämiseksi 

työssä valittiin kolme yritysontologiaa, Enterprise Ontology (lyh. EO) (Uschold 

ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (lyh. TOVE) (Fox, 1992) ja Business 

Model Ontology (lyh. BMO) (Osterwalder, 2004) ja vertailtiin niitä kahdella 

tasolla: (1) osa-aluetasolla, joka antaa yleiskuvan ontologioiden 

vertautuvuudesta ja (2) käsiterakennetasolla, jolla ontologioiden eroavaisuuksia 

voidaan paljastaa yksityiskohtaisemmin. Osa-aluetasoisella vertailulla haettiin 

vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseen, yritysontologioiden välisistä 

eroista ja yhtäläisyyksistä yritystoiminnan osa-alueiden suhteen. Vastaavasti 

käsiterakennetasoisella vertailulla selvitettiin neljättä tutkimuskysymystä 

koskevia, ontologioiden välisiä käsiterakenne-eroja. Vertailu paljasti myös 

joitakin erityisrakenteita kustakin ontologiasta. Kohdan lopuksi esitetään 

havaintoja yritysontologioiden kehittämisperiaatteiden eroista, jotka heijastuvat 

myös siihen, miltä ontologiat lopulta näyttäytyivät vertailussa. Nämä ajatukset 

vastaavat tutkielman kolmanteen tutkimuskysymykseen, yritysontologioiden 

kehittämisperiaatteiden eroista. 

Osa-aluetasoisen vertailun viitekehyksenä käytettiin kontekstipohjaista 

yritysontologiaa (Leppänen, 2005a), jonka avulla voitiin osoittaa 

yritysontologioiden vastaavan toisiaan useiden yritystoiminnalle keskeisten 

ilmiöiden suhteen. Vastaavuuksista huolimatta todettiin, että ontologioiden 

osa-aluerajaukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Käsiterakennetasoisessa 

vertailussa käytettiin Leppäsen (2005b) esittämää vertailujäsennystä, jota oli 

yksinkertaistettu tutkielmaa varten. Vertailtavat käsiterakenteet valittiin sen 

mukaan, miltä osin ontologioiden todettiin osa-aluetasoisessa vertailussa 

vastaavan toisiaan. Käsiterakennevertailussa tarkasteltiin, mikä on kunkin 

rakenteen yleiskäsite, onko tälle määritelty rekursiorakenne ja jos on, niin 

millainen kardinaalisuus rekursiolle on määritelty. Lisäksi tarkasteltiin, mitä 



 97 

alikäsitteitä yleiskäsitteellä on ja miten ontologia määrittelee näiden väliset 

kytkennät. Vertailujäsennys osoitti ontologioiden käsiterakenteiden 

pohjautuvan usein samoihin tai vastaaviin yritystoiminnan ilmiöihin. Tosin 

käsiterakenteiden toteutuksessa on huomattavia eroja ontologoiden väillä. 

Yllä mainittujen vertailumenetelmien käyttämisellä saavutettiin joitakin etuja, 

mutta niihin liittyi myös rajoitteita. Aloittaen eduista voidaan havaita, että osa-

aluetasoisen vertailun avulla ontologioiden vertautuvuuksista oli mahdollista 

esittää yleiskuva, jolloin vertailulukua ei tarvinnut aloittaa esittämällä heti 

ontologioiden lukuisia yksityiskohtia. Osa-aluetasoinen vertailu paljasti myös 

sen, miltä osin ontologiat käsitteellistävät vastaavia liiketoiminnan ilmiöitä, 

mikä tarjosi hyvän lähtökohdan näiden vastaavuuksien yksityiskohtaisempaan 

tarkastelemiseen käsiterakennetasolla. Lisäksi käsiterakennetasoisessa 

vertailussa oli mahdollista valaista ontologioiden eroavaisuuksia vain 

muutamaa esimerkkikäsitettä käyttäen. Lopulta vertailun tulokset voitiin 

käytettyjen menetelmien ansiosta tiivistää selventävään taulukkomuotoon. 

Menetelmien rajoitteista voidaan ensinnäkin mainita, että 

käsiterakennetasoisessa vertailussa keskittyttiin vain ontologioiden keskeisiin 

käsitteisiin. Tarkasteltavien käsiterakenteiden valikoinnissa sivuutettiin monia 

sellaisia yksityiskohtia, jotka olisivat itsessään voineet olla kiinnostavia 

ratkaisuja ontologioiden käsitteellistämisessä. Käsiterakenteellisten esimerkkien 

avulla ei myöskään voi tehdä yleispäteviä päätelmiä ontologioiden luonteesta, 

vaikka ne tuovatkin esille ontologioiden eroavaisuuksia. Kolmanneksi on 

huomioitava, että vertailumenetelmät keskittyivät vain ontologioioden 

keskinäiseen vertautuvuuteen ottamatta millään tavalla kantaa ontologioiden 

käsiterakenteiden hyvyyteen. Sen vuoksi tuloksia ei voi käyttää perustana 

pohdittaessa, millaisia käsiterakenteita kannattaisi käyttää ontologioiden 

kehittämisessä. Seuraavaksi esitetään yhteenveto ontologioiden eroista ja 

samankaltaisuuksista. Yhteenveto aloitetaan osa-aluetasoisen vertailun 

tuloksista, jonka esitellään käsiterakennevertailun tulokset. 
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Osa-aluetasoisen vertailun tuloksena ontologioille havaittiin yhteiseksi se, että 

niissä määritellään järjestäytyneitä toimijoita suorittamassa joitakin tarkoituksia 

varten suunniteltuja liiketoimintaprosesseja (toimintoja). Prosesseja varten on 

varattava resursseja, niitä suoritetaan joillakin keinoilla ja ne johtavat 

mitattavissa oleviin tuloksiin (toiminnalla on kohde). EO:ssa toimijoita vastaavat 

organisaatio-osa-alueen henkilöt, TOVE:ssa organisaatio-osa-alueen toimijat ja 

BMO:ssa infrastruktuurin hallinnan osa-alueen ihmiset. Toimintoja vastaavat 

EO:n aktiviteettiosa-alueen aktiviteetit ja tapahtuma, TOVE:n aktiviteettiosa-

alueen toiminnot ja BMO:n infrastruktuurin hallinnan osa-alue aktiviteetit. 

EO:n keinoja ovat aktiviteettiosa-alueen resurssit ja niiden korvikkeet ja 

organisaatio-osa-alueen resurssit ja organisaation omaisuus. TOVE:ssa keinoja 

vastaavat resurssiosa-alueen rooli ja BMO:ssa infrastruktuurin hallinnan osa-

alueen kyvyt. Tarkoitukset määrittyvät EO:ssa strategiaosa-alueen 

tarkoituksina, TOVE:ssa organisaatio-osa-alueen tavoitteina ja BMO:ssa 

tuoteosa-alueen arvoehdotuksina sekä infrastruktuurin hallinnan osa-alueen 

arvomäärityksinä ja kumppanuuksina. Lopuksi toiminnan kohde esiintyy 

EO:ssa markkinaosa-alueen tuotteena, TOVE:ssa resurssiosa-alueen resurssina 

ja vaatimusmäärittelyosa-alueen osana, ja BMO:ssa tuoteosa-alueen 

arvoehdotuksena. Viitekehyksen sijaintiosa-alueeseen ei yhdessäkään 

ontologiassa ilmene vastaavuutta. 

Ontologioista ei voitu havaita sellaisia osa-alueita, jotka vastaisivat 

rajauksiltaan täysin toisiaan. Liiketoiminnallisten ilmiöiden vastaavuuksia 

kuitenkin ilmeni. Ensinnäkin EO:ssa ja TOVE:ssa on jokseenkin samanlaisin 

rajauksin osa-alueet aktiviteeteille ja organisaatiolle, jotka toisiaan muistuttaen 

käsitteellistävät toimijoiden organisoitumista aktiviteettien suorittamiseen. 

Toiseksi, yhdistettynä BMO:n tuote- ja asiakasrajapintaosa-alueet vastaavat 

EO:n markkinaosa-aluetta keskeisiltä osiltaan, eli tarjottavien tuotteiden (tai 

palveluiden) ja asiakkaiden kohtaamisessa. Lopuksi TOVE:n kustannusosa-alue 

käsitteellistää päällisin puolin samankaltaista ilmiötä BMO:n taloudenpidon 
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osa-alueen kanssa, mutta niiden vastaavuutta oli vaikea osoittaa. TOVE 

jäsentää kustannuspisteiden laskennan aktiviteettien kuluiksi, kun taas BMO 

muistuttaa, että yritysten yhteisvoimin määritelty liiketoiminnan arvontuotanto 

on tiiviisti kytköksissä yrityskumppaneiden taloudenpitoon. 

Vertailun ontologioissa esiintyy myös painotuseroja sekä erityisiä osa-alueita, 

joita ovat EO:n strategia- ja metaosa-alue sekä TOVE:n resurssiosa-alue ja 

vaatimusmäärittelyosa-alue. EO:n metaosa-aluetta vastaavaa metatason 

käsitteellistämistä ei esiinny muissa ontologioissa. Ainutlaatuista EO:lle on 

myös sen strategiaosa-alue, jossa yrityksen tavoitteita kuvataan varsin laajasti 

verrattuna TOVE:n organisaatio-osa-alueen mainintaan yrityksen tavoitteista. 

Tosin BMO:n liiketoimintalähtöisyys voidaan tulkita yrityksen toimintamallin 

strategiseksi suunnitteluksi, jolloin BMO kokonaisuudessaan olisi yrityksen 

tavoitetiloja tarkimmin kuvaava ontologia. TOVE:n vaatimusmäärittelyn osa-

alue ottaa ontologioista kaikkein eniten kantaa liiketoimintaprosessien 

tuotosten määrittelyyn. Sen resurssiosa-alue kuvaa resursseja tarkimmin, ottaen 

kantaa jopa resurssien suureisiin ja käyttöönottorajoituksiin. Osa-alueessa on 

myös laadullinen ulottuvuus, kun toteutuneita tuloksia jälkikäteen vertaa niille 

määriteltyihin vaatimuksiin. BMO:ssa ei esiinny muihin ontologioihin nähden 

erityisiä osa-aluerajauksia, mutta BMO:n keskittyminen yritysten yhteistyönä 

tuotettavaan, arvomäärityksen mukaiseen arvontuotantoon tekee siitä 

lähtökohtaisesti ainutlaatuisen EO:on ja TOVE:een nähden. 

Seuraavaksi vedetään yhteen tuloksia käsiterakennetasoisesta vertailusta, jonka 

lähtökohdaksi otettiin sellaiset käsitteet, jotka osa-aluetasoisessa vertailussa 

havaittiin keskeisiksi kussakin ontologiassa. Nämä käsitteet ovat toiminta, 

toimija ja toiminnan kohde. Tarkastellaan seuraavaksi kutakin käsitettä 

kerrallaan katsoen samalla, miten ne ilmenevät ontologioiden käsiterakenteissa. 

EO käsitteellistää toiminnan puumaisena aktiviteettikokoelmana, joita voidaan 

prosessimäärityksen avulla edelleen määrittää liiketoimintaprosesseiksi. 
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TOVE:ssa toiminta muodostuu aktiviteeteista ja tiloista, jotka varsin 

kehittyneesti tarjoavat mahdollisuuden prosessimääritykseen ja 

aktiviteettiskenaarioiden koneelliseen johtamiseen. EO:ssa ja TOVE:ssa 

käsitteellistetään myös aktiviteettien kestoaikoja ja tuloksellisuutta. BMO:ssa on 

aktiviteettejä, jotka voivat olla ensisijaisia tai näitä mahdollistavia. Prosesseja 

BMO:ssa ei kuitenkaan määritetä, mutta arvomääritystä käyttäen voidaan 

selvittää, millaisia aktiviteetteja jonkin yrityksen tarjooman tuottaminen 

edellyttää. BMO ei myöskään määritä aktiviteeteille tehokkuuksia. 

Toimijoita ovat EO:ssa sen juridiset henkilöt, joita tarkennettuna ovat kaikki 

yritystoiminnan yhteydessä olevat henkilöt, yritykset ja yrityskumppanuudet. 

Toimijat suorittavat aktiviteetteja, joita varten heillä on myös oltava 

asianmukaisia taitoja. Lisäksi EO määrittää johtamissuhteita ja delegointia. 

Myös TOVE:ssa on toimijoita, jotka suorittavat aktiviteetteja sen mukaan, mihin 

rooliin toimijat organisaatiossa asetetaan. Rooliin liittyvät myös ne taidot, joita 

aktiviteetteihin osallistuminen edellyttää. Johtajuussuhteet ilmenevät siten, että 

toimijalla voi olla toiseen toimijaan nähden auktoriteettisuhde. BMO:ssa 

toimijat vain todetaan osaksi yrityksen resursseja, jotka yhdessä muodostavat 

mm. yrityksen kyvykkyyden tuottaa arvomäärityksen mukaista palvelua. 

Kykyjä ei siten kytketä yksittäisille toimijoille, eikä BMO:ssa ole määritetty 

johtamissuhteitakaan. 

Toiminnan kohteiksi EO määrittää yrityksen tuottamat tuotteet, joita se tuo 

markkinoille joko yleiseen tarjontaan tai joillekin asiakkaille kohdistetuiksi 

tarjouksiksi. Aktiviteettien panokseksi EO:ssa varataan resursseja, ja 

aktiviteettien aiotut tuotokset käsitteellistetään tuotteiden ominaisuuksina. 

TOVE:ssa toiminnan kohteina ovat yhtäältä aktiviteeteille varattavat resurssit ja 

toisaalta aktiviteettien tuotoksena syntyvät osat, joista yrityksen tuottamat 

tuotteet koostuvat. Resurssit ovat TOVE:ssa kiinteästi osana aktiviteettia, sekä 

niiden panoksina että tuotoksina. Kummatkin tosin käsitteellistetään 

tarkemmin omina osa-alueinaan. BMO:ssa toiminnan kohdetta vastaa lähinnä 
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aktiviteettien tuotoksena syntyvä arvoehdotus, joka koostuu edelleen 

tarjoomista. BMO:ssa resurssit tunnistetaan joko kuuluvan useille 

aktiviteeteille, virtaavan yksinoikeudella yhdelle aktiviteetille tai useiden 

aktiviteettien kesken jaetuksi resurssiksi. Arvoehdotuksessa toivotut 

ominaisuudet BMO käsitteellistää yleisellä tasolla arvomääritykseksi. 

Tässä yhteydessä on sopivaa tarkastella lyhyesti ontologioiden osa-alueiden 

integroituvuutta, vaikkakaan integroituvuuden todentaminen ei ole ollut 

tutkielman keskeisenä tavoitteena. EO:n voidaan todeta olevan kaikkein 

integroitunein sisäiseltä rakenteeltaan. Se muodostaa kiinteän kokonaisuuden, 

ja sen kaikissa osa-alueissa on useita viittauksia toisiin osa-alueisiin. Myös 

BMO:n kaikissa osa-alueissa on viittauksia toisiinsa, mutta näitä kytkentöjä ei 

silti ole yhtä runsaasti kuin EO:n osa-alueiden välillä. Sen sijaan TOVE:n osa-

alueet näyttävät olevan varsin irrallaan toisistaan, vähine viittauksineen muihin 

osa-alueisiin. TOVE:n osa-alueiden joukkoa ei myöskään ole kiinnitetty, vaan 

kehittäjillä on ollut tarkoituksena lisätä siihen edelleen uusia osa-alueita. Osa-

alueet myös kytkeytyvät toisiinsa ketjumaisesti, kuten resussit, jotka liittyvät 

aktiviteetteihin, jotka vuorostaan ovat organisaatio-osa-alueen prosesseja. Ehkä 

tämän takia TOVE:ssa ei ole katsottu tarpeelliseksi erikseen määritellä 

resurssien ja organisaation välistä keskinäistä yhteyttä. 

Kohdan lopuksi esitetään havaintoja ontologioiden kehittämisen lähtökohdista 

ja ontologioiden käsitteiden valinnasta. Nämä havainnot vastaavat tutkielman 

toiseen (2) tutkimuskysymykseen ontologioiden kehittämisperiaatteiden 

eroista. EO:n lähtökohtana on ollut tarjota tiivis yleiskuva yritystoiminnan 

suunnittelua varten. Tämä ilmenee erityisesti sen osa-alueiden lukuisista 

keskinäisistä yhteyksistä ja markkinaosa-alueesta, joka on nostettu 

käsitteellisesti yleisemmällä tasolla olevien käsitteiden, kuten aktiviteetin ja 

resurssien rinnalle. Esimerkiksi kontekstipohjaisessa ontologiassa ja TOVE:ssa 

markkinointi voidaan johtaa toiminnan ja toimijan käsitteistä.  EO sisältää 

metaosa-alueen, joka määrittää, miten EO:ta voi laajentaa jonkin 
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liiketoimintatarpeen sovellusalueeseen. Käsitteiden valinnan kannalta on 

merkittävää, että EO:n kehittäjät ovat itse määritelleet ontologian käsitteistön. 

Voidaan kysyä, miten hyvin nämä käsitteet todellisuudessa sopivat käytännön 

järjestelmäkehitykseen, erityisesti liiketoimintaprosessien kehittämisen 

yhteydessä. 

TOVE:ssa lähtökohtana on ollut tarjota perusta perinteisen raskaan teollisuuden 

automatisoinnille. Tälle sovellusalueelle TOVE:a voisi käyttää mm. 

aktiviteettiskenaarioiden koneelliseen johtamiseen, mikä onkin ontologiassa 

hyvin keskeistä. Sen vuoksi on erityisen tärkeää ymmärtää TOVE:n 

aktiviteettiosa-alue, erityisesti aktiviteettien ja tilojen vuorovaikutuksen sekä 

resurssiyhteyksien osalta. Muita TOVE:n osa-alueita voi ottaa käyttöön tarpeen 

mukaan. Aktiviteettikeskeisyys ilmenee tarkkaan määritellyistä statuksista, 

joita aktiviteeteille, niiden tiloille ja näihin kytkeytyneille resursseille voidaan 

sallia. TOVE:n käsitteet on valittu todellisten yritystoimijoiden haastattelujen 

perusteella, jolloin käsitteistön voidaan olettaa sopivaksi ainakin niille 

toimialoille, joita haastateltavat edustavat. TOVE:n käyttäminen 

liiketoimintaprosessien virtaviivaistamiseen (reengineering) saattaa sen sijaan 

osoittautua suuremmaksi haasteeksi, sillä ontologian termit heijastavat 

olemassa olevaa tapaa ajatella liiketoimintaa. 

BMO:n lähtökohtana ovat liiketoimintamallit, ja sen tarkoituksena on opastaa 

yrittäjiä suunnittelemaan liiketoimintamalleja tieteellisesti todennettuja 

elektronisen liiketoiminnan lainalaisuuksia noudattaen. Ontologian teoreettinen 

lähestymistapa käy ilmi mm. siitä, että kaikki sen käsitteet on poimittu 

elektronisen liiketoiminnan kirjallisuudesta. Vaikka sinänsä on syytä suhtautua 

varauksellisesti teoreettisten termien soveltamisessa todelliseen käyttöön, on 

kuitenkin huomioitavaa, että BMO:n käsitteet heijastavat alalle kehittynyttä 

uutta tapaa ajatella ja toteuttaa liiketoimintaa. 
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Kaiken kaikkiaan vertailun tuloksissa on silmiinpistävää, miten BMO näyttää 

erottuvan EO:sta ja TOVE:sta. Jälkimmäiset jäsentyivät varsin kattavasti osa-

aluetasoisessa vertailussa käytetyssä viitekehyksessä käsitteellistettyihin 

ilmiöihin. BMO:n vastaavuudet viitekehykseen olivat useassa kohdassa joko 

vain tulkittavissa olevia vastaavuuksia tai korkeintaan heikkoja vastaavuuksia. 

Tämä ei ole yllättävää, kun ottaa huomioon BMO:n liiketoimintakeskeisyyden, 

verrattuna EO:n ja TOVE:n yritysmallikeskeisyyteen. On kuitenkin 

kiinnostavaa havaita, että pintapuolisesti tarkasteltuna BMO:ssa käytetyt termit 

muistuttavat varsin paljon EO:ssa, TOVE:ssa ja myös osa-aluetasoisen vertailun 

viitekehyksessä käytettyjä termejä. Käsiterakennetasoisessa vertailussa ero ei 

ollut yhtä ilmeinen, joskin lähtökohtien voidaan ajatella olleen BMO:lle 

epäedullisia, sillä käsiterakennevastaavuuksia verrattiin osa-aluetasoisen 

vertailun tulosten mukaisella rajauksella. 

6.3 Implikaatioita tutkimukseen ja käytäntöön 

Tutkielman tuloksilla voidaan todeta olevan hyötyä ainakin 

yritysontologioiden mallintamiskieliä ja yritysontologioiden vertautuvuutta 

koskevalle tutkimukselle. Hyötyjä voidaan nähdä myös käytännön työssä, kun 

yritysontologioita ollaan valitsemassa tai kehittämässä johonkin 

sovellusalueeseen. Näitä implikaatioita tarkastellaan tässä kohdassa. 

Yritysontologioita ei ole tässä tutkielmassa suinkaan ensimmäistä kertaa 

mallinnettu graafisesti (esim. Davis ym., 2006; Anderson ym., 2006; Hruby, 

2006; Leppänen, 2005a; Guizzardi ym., 2005 ja Bertolazzi ym., 2001). Myös 

ontologiavertailua on tehty aiemmin graafisiin malleihin perustuen (Davis ym., 

2006). Ainutlaatuista tässä tutkielmassa on se, että graafista mallintamista on 

tehty systemaattisesti ja laajasti kolmen yritysontologian osalta. 

Yritysontologioiden mallinnuksesta tässä työssä saatuja kokemuksia voidaan 

hyödyntää alan tutkimuksessa muun muassa pohdittaessa graafisten 

esitystapojen ja erityisesti UML:n hyviä ja huonoja puolia ontologioiden 
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esittämisessä. Tutkielma nostaa esille myös sellaisia kysymyksiä, kuten 

voitaisiinko yritysontologioista muodostaa jollakin toisentyyppisellä kielellä 

luonnollisempia, tarkempia tai selkeämmin ymmärrettävissä olevia kuvauksia. 

Yritysontologioiden vertailun osalta tässä tutkielmassa muodostetut mallit 

havainnollistavat ontologioiden välisiä eroja, joista tehtyjä havaintoja 

yritysontologioiden kehittäjät voivat käyttää kehittämistyössään hyödykseen. 

Mallit osoittavat esimerkiksi, millaisia osa-alueita käsitellyissä 

yritysontologioissa on ja millaisia rajauksia näille osa-alueille on määritelty. 

Malleista käy myös ilmi, millaisia liiketoiminnan ilmiöitä tutkielmassa 

käsiteltyihin ontologioihin on käsitteellistetty ja miten nämä käsitteellistämiset 

eroavat toisistaan ontologioiden välillä. Lisäksi vertailun kontekstuaalisen 

viitekehyksen käyttäminen paljasti sen, missä määrin käsitellyt ontologiat ovat 

huomioineet yritysten kontekstuaalisia piirteitä. Vertailun tuloksista on 

kuitenkin huomioitavaa, että ontologioita tulisi arvioida niiden 

kehittämistarkoitusten ja aiottujen sovellusalueiden mukaan. Tässä mielessä ei 

ole yllättävää, että BMO liiketoimintamalleihin keskittyvänä ontologiana ei 

jäsennä kaikkia yritystoiminnan rakenteellisia ja tuotannollisia piirteitä samalla 

tasolla kuin yritysmallityyppiset ontologiat EO ja TOVE. 

Pohdittaessa tutkielman tuloksien vaikutuksia käytännölle on aiheellista palata 

tutkielman lähtötilanteeseen ja kokemuksiin vertailulle sopivien 

yritysontologioiden valinnasta. Esimerkiksi TOVE:n alkuperäiset kuvaukset 

jakautuvat lukuisiin erillisiin tutkimusraportteihin, joista keskeisimpien 

raporttien tunnistaminen ja näiden systemaattinen läpikäyminen osoittautui 

hankalaksi. Toisaalta EO:n ja BMO:n alkuperäislähteissä ontologioiden 

käsiterakenteiden kuvaileminen ja perusteleminen painottui selvästi sanallisiin 

esityksiin, jolta pohjalta ontologioiden rakenteita on vaikea ymmärtää selkeästi. 

Tässä tutkielmassa on näistä yritysontologioista tuotettu tiiviit kuvaukset, jotka 

tarjoavat kustakin ontologiasta yhtenäisellä tavalla selkeät kokonaiskuvat. 

Tällaisten esitysten tuella on käytännössä helpompaa valita sopiva 
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yritysontologia lähtökohdaksi jollekin sovellusalueelle. Myös konkreettisempaa 

sovellusaluekohtaista ontologiaa kehitettäessä voidaan tutkielmassa 

muodostettuja malleja käyttää perustana, kun pohditaan ontologian tai sen osa-

alueiden rajauksia ja käsiterakenteiden painotuksia. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa vertailtiin yritysontologioita niistä muodostettujen 

graafisten mallien avulla. Tutkielman vaikuttimena oli ennakkokäsitys siitä, 

että yritysontologioiden rakenteissa on eroja, joiden selvittäminen paitsi 

tuottaisi yhtenäisellä tavalla tiiviit kuvaukset tarkasteltavista ontologioista, 

myös auttaisi ymmärtämään tarkasteltavia yritysontologioita paremmin (vrt. 

Andersson ym., 2006). Työn tuloksia voitaisiin siten käyttää tukena, kun jotakin 

yritysontologiaa ollaan valitsemassa esimerkiksi pohjaksi tietylle 

sovellusalueelle tai tietojärjestelmälle. 

Ontologiaa voidaan pitää eräänlaisena sanastona tai yksitulkintaisena 

käsitteellistämisenä, joka määrittelee sen, millaisin käsittein jotakin ilmiötä 

voidaan kuvailla ja miten tätä sovittua sanastoa voidaan sovelluskohtaisesti 

tarkentaa (Gruber, 1993; Neches ym., 1991; Gómez-Pérez ym., 2004; Guizzardi, 

2005; Guarino, 1998). Ontologiaa voidaan kuvaavasti luonnehtia myös 

yhteisesti jaettuksi tietämykseksi jostakin sovellusalueesta (Borst, 1997), joka 

tarjoaa luontaisen perustan tietojärjestelmien yhteensopivuuden tavoittelulle 

(Fox, 1992). 

Tietojärjestelmien kehittämistyössä käytetään yleisesti erilaisia malleja 

kuvaamaan, miten tietojärjestelmä aiotaan nivouttaa osaksi tehokasta 

liiketoimintaa (esim. Andersson ym., 2006; Gordijn ym., 2000; Osterwalder, 

2004 Osterwalder ym., 2005; Guizzardi & Wagner, 2005; Uschold ym., 1998; 

Goossenaerts ym., 2001; Liles & Presley, 1996; Chen-Burger ym, 2002). 

Tällaisista malleista tuotiin tutkielmassa esille liiketoimintamallit, 

liiketoiminnan prosessimallit ja yritysmallit. Yritysontologialla voidaan 

määrittää se terminologia, jota näissä malleissa käytetään. Yritysontologiaa 

voidaan hyödyntää myös yritysarkkitehtuurien lähtökohtana, ylläpidossa 

arkkitehtuurin viitteellisenä mallina ja integroinnissa järjestelmien toisistaan 

poikkeavien rakenteiden semanttisten yhtäläisyyksien tunnistamiseen (vrt. Fox 
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& Gruninger, 1998; Suguraman & Storey, 2002; Chapurlat ym., 2003; Gruninger 

ym., 2001; Fox, 1992; Partridge, 2002; Wache ym., 2001). 

Ontologioiden vertailussa päätettiin käyttää UML-luokkakaavionotaatiota 

(Booch ym., 1999) ontologioiden esittämiseksi yhdenmukaisella tavalla. Tähän 

ratkaisuun vaikuttivat kirjallisuudessa raportoidut kokemukset graafisten 

esitystapojen käyttämisestä kokonaiskuvan luontiin ontologioista ja niiden 

analysointiin (Gómez-Pérez ym., 2004; Baclawski ym., 2001; Cranenfield & 

Purvis, 1999; Kogut ym., 2002). Vertailtaviksi valittiin kolme yritysontologiaa, 

Enterprise Ontology (Uschold ym., 1998), Toronto Virtual Enterprise (Fox, 1992) 

ja Business Model Ontology (Osterwalder, 2004). 

Graafiset mallit osoittautuivat hyödyllisiksi. Niiden avulla voidaan nostaa esille 

ontologioiden keskeisimmät käsitteet ja niiden väliset suhteet.  Osa-alueittaisten 

osaontologioiden integrointitarkastelussa voidaan mallien avulla helposti 

löytää vastinkäsitteet, yhdistävät suhteet ja mahdolliset aukkokohdat. Vaikka 

graafiset kielet ovatkin ilmaisuvoimaltaan formaaleja kieliä heikompia, ne ovat 

kuitenkin järjestelmäkehityksessä yleisemmin tunnettuja ja tarjoavat 

ontologioille ymmärrettävämmän esitystavan esimerkiksi kehittäjien 

keskinäistä viestintää ajatellen (Gómez-Pérez ym., 2004; Dorsey & Hudicka, 

1999; Leppänen, 2005a; Uschold ym., 1998; Curtis ym., 1992). Graafisten kielten 

haasteiksi paljastui kuitenkin se, että yhtäältä kaavioiden laatijat saattavat 

jäsentää saman kohdealueen ilmiöitä eri tavoin ja toisaalta lukija saattaa 

ymmärtää myös tahattomasti kuvatut piirteet, kuten rakenteiden keskinäisen 

järjestyksen, ratkaisevana osana kaavion semantiikkaa (Cadish & Diskin, 1996; 

Guizzardi, 2005; Gurr, 1999). Formaaleja kieliä käyttäen olisi mahdollista 

kuvata ontologioiden rakenteita tarkemmin, mm. suhteisiin liitttyviä rajoitteita, 

jolloin voitaisiin muodostaa jopa koneellisesti luettavia ontologioita (Gómez-

Pérez ym., 2004; Kalinichenko ym., 2003; Guarino, 1998; Fox, 1992). 
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Vertailun tavoitteena oli selvittää eroja valittujen ontologioiden 

kehittämisperiaatteiden, esittämistapojen ja sisältöjen välillä. Sisällöllistä 

vertailua tehtiin osa-alue- ja käsiterakennetasolla. Osa-aluetasolla havaittiin 

selviä yhtäläisyyksiä mutta myös eroja. Erityisesti BMO poikkeaa kahdesta 

muusta sen mukaan, millaisella painolla eri osa-alueita käsitteellistetään. Erot 

tulivat vielä selvemmin esille käsiterakennetasoisessa vertailussa (vrt. Luku 6). 

Kunkin ontologian kohdalla todettiin, että sen kehittämistyön periaatteet ja 

lähtökohdat heijastuvat ontologian rakenteissa. Vertailun tulosten pohdinta 

osoitti myös, miten ontologiat ilmentävät yritystoiminnan kontekstuaalisia 

piirteitä, joskin ne eivät näytä selkeästi pohjautuvan ajatukseen 

yritystoiminnasta kontekstuaalisena ilmiönä, kuten vertailun viitekehyksenä 

käytetty kontekstipohjainen yritysontologia (Leppänen, 2005b). 

Graafisia malleja on käytetty muiden muassa yritysontologioiden (esim. Hruby, 

2006; Andersson ym., 2006; Osterwalder, 2004; Bertolazzi ym., 2001) ja ylätason 

ontologioiden (top-level ontology, myös foundational ontology) (esim. Davis 

ym., 2005; Rosemann & Green, 2002) analysointiin. Joissakin tapauksissa 

graafisia malleja on myös käytetty pohjana ontologioiden vertailulle. 

Esimerkiksi Andersson ym. (2006) muodostivat liiketoimintamalliontologian, 

käyttämällä kolmea erillistä ontologiaa lähtökohtanaan. Heidän työssään 

ontologioiden vertailu ilmeni erityisesti ontologioiden välisten semanttisten 

vastaavuuksien pohdintana. Lisäksi on mainittava Davis ym. (2005), jotka 

käyttivät graafisia malleja ylätason ontologioiden käsiterakenteiden 

systemaattisen vertailun perustana. 

Tässä tutkielmassa muodostettiin kolmesta ontologiasta aluksi tiiviit kuvaukset, 

jotka tarjoavat näistä ontologioista yhtenäisellä tavalla selkeät kokonaiskuvat. 

Muodostettuja malleja käytettiin ontologioiden vertailuun kahdella tasolla, osa-

aluetasolla ja käsiterakennetasolla, huomioiden yhtäältä ontologioiden 

laajempien kokonaisuuksien vastaavuuksia ja tarkentuen toisaalta 

yhteneväisten liiketoiminnallisten ilmiöiden käsitteellistämisen 
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eroavaisuuksiin. Lisäksi vertailussa otettiin kantaa siihen, missä määrin 

vertailun ontologiat ilmentävät yritystoiminnan kontekstuaalisia piirteitä. 

Vastaavaa tutkimusta, jossa ontologioista muodostetaan aluksi graafisella 

esitystavalla tiiviit ja yhtenäiset kuvaukset, joiden pohjalta näiden 

ontologioiden rakenteita verrataan systemaattisesti keskenään, ei ole 

yritysontologioiden kohdalla aiemmin tehty. 

Tutkielmaan liittyy monia rajoitteita. Vertailua voitaisiin tarkentaa erityisesti 

käsiterakennetasolla koskemaan toiminnan, toiminnan kohteen ja toimijan 

lisäksi myös muita kontekstin osia. Tarkempaan mallintamiseen päästäisiin 

myös hyödyntämällä UML:ään liittyvää OCL (Objet Constraint Language) 

-kieltä. Vertailuun olisi syytä sisällyttää muitakin valittujen kolmen 

yritysontologian lisäksi. Mielenkiintoista olisi myös tutkia, voitaisiinko jollakin 

toisen tyyppisellä kielellä saavuttaa yritysontologioista luonnollisempia ja 

selkeämmin ymmärrettäviä kuvauksia. Voitaisiin myös selvittää 

yritysontologioiden käsitteistön valitsemisessa käytettyjä perusteita. 

Ontologioiden graafisten mallien piirtäminen, muokkaaminen ja analysointi 

suuressa mittakaavassa edellyttää välinetukea, jonka tyydyttämistä voisi testata 

erilaisilla kehitystyökaluilla. Edelleen olisi mielenkiintoista tarkastella, missä 

määrin yritysontologioista tehdyt graafiset mallit edesauttavat käytännön 

tilanteessa yleiskuvan muodostamista ja valintojen ja muokkausten tekemistä.  
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