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Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena

Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkiteh-
tuurista ja sen tarkoituksesta.

Aluksi myös kuvataan lyhyesti, miten organisaatiota tulisi kehittää ko-
konaisuutena ja miten kokonaisarkkitehtuuri toimii kokonaisuuden ke-
hittämisen välineenä.
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1 On kehitettävä kokonaisuutta – ei vain yksittäisiä osia

1.1 Kehittämisen haasteita

Organisaatiossa kehitetään toimintaa ja tietohallintoa usein liian rajatus-
ta näkökulmasta siten, että tarkastellaan vain yksittäistä toimintoa tai tie-
tojärjestelmää ja sitä kehittävää yksittäistä hanketta. Siitä seuraa osaop-
timointia, tiedon turhaa monistumista, päällekkäisiä ratkaisuja, keske-
nään yhteen toimimattomia ratkaisuja, resurssien tuhlausta. Strategiset
linjaukset ja toiminnan vaatimukset eivät välttämättä toteudu käytännön
ratkaisuissa.

Sama pätee ja kertautuu, kun asiaa tarkastellaan useamman organisaati-
on muodostamassa kokonaisuudessa, kuten esim. valtionhallinnossa,
kansallisessa terveydenhuollossa tai vaikka koko julkisessa hallinnossa.

1.2 Kehittämisen mahdollisuuksia

Organisaation toimintaa ja tietohallintoa kehitettäessä näkökulma tulee
avartaa koko organisaation laajuiseen kokonaisuuteen. On laadittava
suunnitelma siitä, miten organisaatio kokonaisuutena toimii tavoit-
teidensa saavuttamiseksi, mitä tietoa se tarvitsee ja tuottaa, ja millä tieto-
järjestelmäpalveluilla ja tietoteknisillä ratkaisuilla toimintaa ja tiedon
hallintaa tuetaan.

Yksittäisen kehittämishankkeen tulee noudattaa tätä kokonaissuunnitel-
maa ja tuottaa muuhun kokonaisuuteen sopiva lopputulos.

Organisaation kokonaisuuden suunnitteluun on tarkoituksenmukaisella
tavalla osallistettava kaikki organisaation toiminnot ja niiden kehittäjät.
Suunnittelua ei tule jättää pelkästään tietohallinnon vastuulle.

Myös useiden organisaatioiden muodostamassa kokonaisuudessa on yh-
teinen toiminta ja sitä tukevat ratkaisut suunniteltava yhteistyössä alueen
toimijoiden kesken. Näin yhteiset ratkaisut saadaan vastaamaan eri osa-
puolten tarpeita ja siten myös edistetään niiden käyttöönottoa ja hyödyn-
tämistä.

Yhteistyönä tapahtuvassa suunnittelussa eri organisaatioiden prosessien
ja tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus tulee otetuksi huomioon
alusta alkaen. Näin yksittäisten yhteisten kehittämishankkeiden tulokset
muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osat ovat jo lähtökohtaisesti kes-
kenään yhteentoimivia.

1.3 Kehittämisen välineenä toimii organisaation kokonaissuunnitelma

Kullakin organisaatiolla on tietty tarkoitus olemassaololleen. Organisaa-
tiolla on tavoitteet, jotka sen tulee täyttää ja sillä on tehtävät, jotka sen
tulee hoitaa. Visio ja strategiset linjaukset ohjaavat organisaation toimin-
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taa pitkällä aikavälillä. Niistä johdettujen lyhyemmän tähtäimen tavoit-
teiden saavuttamiseksi ja tehtävien täyttämiseksi suunnitellaan organi-
saation toiminnot ja prosessit. Toiminnoissa tarvitaan ja käsitellään tie-
toja, jotka on jäsennettävä käyttökelpoisiin loogisiin kokonaisuuksiin.
Toimintaa ja tiedon hallintaa tukemaan tarvitaan tietojärjestelmien tuot-
tamia palveluita.

Kokonaissuunnittelun tulee olla toimintalähtöistä ja lähteä liikkeelle or-
ganisaation strategisista tavoitteista ja tarjottavien palveluiden paranta-
misesta. Näin saadaan parempia tuloksia kuin lähtemällä liikkeelle tek-
nologian näkökulmasta.

Kokonaissuunnitteluun perustuva toiminnan kehittäminen lähtee johta-
misprosessista. Organisaation johto asettaa kehittämisen vaatimukset
strategiaprosessin mukaisesti ja vastaa kehittämistyön johtamisesta ja
hallinnoinnista. Organisaation kokonaissuunnittelu saa syötteen toimin-
nalle asetetuista tavoitteista ja vaatimuksista, jotka ohjaavat suunnitte-
lua. Suunnittelun tulokset toteutetaan toiminnan ja talouden suunnittelun
kautta käynnistettävinä kehittämishankkeina.

Organisaation kokonaissuunnitelmaa kutsutaan kokonaisarkkitehtuurik-
si. Sen avulla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan yksittäisten hankkeiden
valintaa hankesalkkuun. Kokonaisarkkitehtuuri ohjaa yksittäisen hank-
keen suunnittelua ja hankkeessa kehitettävien toimintaprosessien ja tie-
tojärjestelmien suunnittelua. Toimintaprosessien ja tietojärjestelmien
kehittämisen ja käyttöönoton kautta suunniteltu tavoitetila muuttuu ny-
kytilaksi.

Näkökulmat organisaation kokonaissuunnitteluun ovat toiminta, tiedot,
tietojärjestelmät ja teknologia. Jokaiseen näistä näkökulmista sisältyy
tietoturva- ja integraatioratkaisuja.

Kuva 1: Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat

Kokonaisarkkitehtuuri on yksi ohjausväline muiden joukossa, ja se tulee
kytkeä lisäpiirteenä organisaation suunnittelu- ja päätöksentekorakentei-
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siin, toiminnan kehittämiseen ja laatujärjestelmään. Arkkitehtuuripää-
tökset eivät saa eriytyä muusta toiminnan kehittämiseen liittyvästä pää-
töksenteosta.

Kuva 2: Kokonaisarkkitehtuuria käytetään keskeisenä ohjausvälineenä

2 Organisaation kokonaisarkkitehtuuri

Edellä kuvattua kokonaisarkkitehtuurisuunnittelua voidaan soveltaa kai-
kissa organisaatioissa.

2.1 Tietohallintolaki ja sen velvoitteet julkisen hallinnon organisaatioille

Tietohallintolaki (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta,
10.6.2011/634) edellyttää, että julkisen hallinnon viranomaisen on tieto-
järjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi
suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa ja noudatettava sii-
nä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. On kuitenkin huomattava,
että perimmäinen syy organisaation kokonaisarkkitehtuurin suunnittelul-
le ei ole se, että laki sitä edellyttää, vaan että kokonaisarkkitehtuurin
suunnittelusta on organisaatiolle paljon hyötyä.

2.2 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun keskeiset hyödyt saadaan organi-
saation tilan tiedostamisesta sekä päätöksenteon pohjana käytettävän
tiedon parantumisesta. Rakenteita tunnistamalla ja kuvaamalla koko-
naisarkkitehtuuri toimii välineenä, joka kuvaa ja selittää kehittämispro-
jektien väliset suhteet ja auttaa sekä muutoksenhallinnassa että hankin-
noissa.

Kokonaisarkkitehtuuri tuo menetelmän ja työkalun muutosten vaikutus-
ten läpikäynnille ja arvioinnille. Syy-seuraussuhteiden järjestelmällinen
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läpikäynti lisää ymmärrystä kehittämiskohteista ja auttaa parempien ke-
hitysratkaisujen ja –päätöksien tekemisessä. Parempi tilannetietous ja
suunnittelusystematiikka pienentävät investointien riskejä ja vähentävät
virhepäätöksiä.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaation resurssit voidaan käyttää
järkevästi ja kohdentaa oikeisiin kehittämiskohteisiin. Kokonaisarkki-
tehtuuri auttaa havaitsemaan päällekkäisyydet ja välttämään niitä. Myös
jo toteutettujen ratkaisujen uudelleenkäytön mahdollisuudet lisääntyvät,
kun kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun kautta tietoisuus niistä kasvaa.
Näin kokonaisarkkitehtuurin avulla on mahdollista saavuttaa kustannus-
säästöjä.

Kokonaisarkkitehtuurissa jäsennetään organisaation kokonaisuus osiin,
joita ovat mm. yksittäiset prosessit, tietovarannot ja tietojärjestelmät.
Olennaista arkkitehtuurissa on myös se, että em. osien väliset riippuvuu-
det ja suhteet tulevat suunnitelluiksi ja kuvatuiksi. Näin eri toimintojen
ja prosessien, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus tulee koko-
naisarkkitehtuurin avulla suunnitelluksi heti alusta alkaen, jo ennen yk-
sittäisten kehittämishankkeiden käynnistämistä.

Kuva 3: Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation kokonaissuunnitelma

Kokonaisarkkitehtuurityö tukee sekä toiminnan suunnittelua että järjes-
telmäkehitystä ja auttaa muodostamaan järkevän suhteen toiminnan ja
tietotekniikan välille.

Julkisen hallinnon organisaation kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua oh-
jaava suositus on JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkki-
tehtuurin kehittäminen. Siinä annetaan käytettävä kokonaisarkkitehtuu-
rikehikko (arkkitehtuurin jäsennys näkökulmiin ja tasoihin), arkkitehtuu-
rin suunnitteluprosessi sekä arkkitehtuurin kuvaustavat ja –mallit.
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2.3 Yhteisten arkkitehtuurien noudattaminen ja hyödyntäminen

Kun yksittäinen julkisen hallinnon organisaatio suunnittelee omaa koko-
naisarkkitehtuuriansa, sen tulee noudattaa ja hyödyntää julkisen hallin-
non kokonaisarkkitehtuurin sisältyviä yhteisiä arkkitehtuureja. Näitä ku-
vataan tarkemmin seuraavassa luvussa.

3 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Tietohallintolaki velvoittaa kunkin ministeriön ohjaamaan toimialaansa
kokonaisarkkitehtuurin avulla. Valtiovarainministeriölle laki asettaa li-
säksi velvoitteen huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin
suunnittelusta ja kuvaamisesta.

Valtiovarainministeriössä on muodostettu julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuuri. Se on yhteisten ratkaisujen suunnittelua ja hyödyntämistä
sekä yhteentoimivuutta edistävä rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja
kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja tietojärjestelmien välis-
tä yhteentoimivuutta.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu joukosta yhteisiä ark-
kitehtuureja. Nämä yhteiset arkkitehtuurit poikkeavat luonteeltaan yksit-
täisen organisaation kokonaisarkkitehtuurista. Yksittäisen organisaation
kokonaisarkkitehtuuri kattaa organisaation koko toiminnan, kaikki toi-
minnassa tarvittavat tiedot sekä kaikki toiminnan ja tietojen hallinnan
tuekseen tarvitsemat tietojärjestelmäpalvelut. Yhteisessä arkkitehtuuris-
sa sen sijaan ei ole tarkoitus kattavasti ja kaikista arkkitehtuurinäkökul-
mista kuvata yhteisen arkkitehtuurin käsittämää aluetta kokonaisuudes-
saan.

Yhteisessä arkkitehtuurissa suunnitellaan ja toteutetaan ne ratkaisut, joi-
ta alueen toimijoiden kannattaa yhteisesti hyödyntää. Esimerkiksi julki-
sen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin tietojärjestelmänäkökul-
ma ei sisällä yhteenlaskettuna kaikkia julkisen hallinnon eri organisaati-
oiden tietojärjestelmäpalveluita. Se sisältää ne julkisen hallinnon yhtei-
set tietojärjestelmäpalvelut, jotka on järkevää toteuttaa kertaalleen yhte-
nä yhteisenä ratkaisuna, jota eri organisaatiot sitten voivat omassa toi-
minnassaan käyttää ja hyödyntää.

Yhteisillä arkkitehtuureilla tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjaus-
ta, mutta myös yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden omaa
arkkitehtuurin kehittämistyötä.

Julkisen hallinnon yhteisiä arkkitehtuureja ovat
Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (JHKA)
kohdealueiden yhteiset arkkitehtuurit, joita ovat

o toiminnalliset kohdealueet (10 kpl)
o Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (VHKA)
o Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri.
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Kuva 4. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne

Yksittäisen julkisen hallinnon organisaation tulee noudattaa ja hyödyn-
tää Julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria sekä kaikkia niitä
toiminnallisten kohdealueiden arkkitehtuureja, joiden kohdealueiden
toiminnassa organisaatio on mukana. Lisäksi valtionhallinnon organisaa-
tio noudattaa ja hyödyntää Valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkiteh-
tuuria ja kuntaorganisaation on suositeltavaa noudattaa ja hyödyntää
Kuntasektorin yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

Kuva 5. Yhteisten arkkitehtuurien noudattaminen organisaation arkki-
tehtuurissa

Yhteisiä arkkitehtuureja kuvataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

3.1 Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri määrittää julkisen
hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen, ohjaa ja linjaa kohde-
alueiden ja yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden arkkitehtuu-
rien kehittämistä sekä tarjoaa käytettäväksi yhteisesti hyödynnettäviä
arkkitehtuurielementtejä.
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3.1.1 Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaatio

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaatio muo-
dostuu kahdesta kokonaisuudesta:

julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenteen ja
hallinnan kuvaus
julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältö, eli
varsinaiset yhteiset arkkitehtuurikuvaukset.

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin dokumentaation ra-
kenne on esitetty seuraavassa kuvassa.

Kuva 6: Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältämät
kuvaukset

Rakenteen ja hallinnan kuvaukset määrittelevät julkisen hallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkitehtuurin rakenteen, antavat arkkitehtuurin suunnitte-
lu- ja kuvausmenetelmät ja kuvaavat, miten arkkitehtuuria käytännössä
hallitaan. Nämä kuvaukset koostuvat seuraavista dokumenteista:

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin yleiskuvaus

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu- ja kuva-
usmenetelmä (JHS 179)

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

Hallintamalli kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteisen kokonais-
arkkitehtuurin hallinta organisoidaan ja mitä rooleja siihen kuu-
luu. Hallintamalli kuvaa ylätason prosessit julkisen hallinnon yh-
teisen arkkitehtuurin suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön
tason hallintaan.

Kuvaus sisältää myös yleisellä tasolla kohdealueiden kokonais-
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arkkitehtuurin hallinnan tehtävät ja roolit.

Hallintamalliin liittyy erillisenä dokumenttinaan kokonaisarkki-
tehtuurityön mittareiden kuvaus.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kohdealuejako

Dokumentti kuvaa julkisen hallinnon jäsennyksen kohdealueisiin
sekä yleisellä tasolla kohdealueiden tehtävät ja roolit julkisen
hallinnon kokonaisarkkitehtuurityössä.

Kohdealueen tehtävät on tarkemmin kuvattu omassa erillisessä
dokumentissaan.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasomalli

Kypsyystasomalli tarjoaa viitekehyksen organisaation arkkiteh-
tuurikyvykkyyden kypsyystason arvioimiseen sekä arkkitehtuuri-
toiminnan kehityskohteiden suunnitteluun.

Kypsyystasomalliin liittyy omana dokumenttinaan arkkitehtuuri-
kyvykkyyden arviointilomake.

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisällön
yleiskuvaus

Dokumentissa esitellään yleisellä tasolla julkisen hallinnon yh-
teiset arkkitehtuurikuvaukset sekä niiden toteutuksessa käytettä-
vät kuvausmallit ja -tavat.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku

Kehittämispolkuun on karkean tason suunnitelmaksi koottu jul-
kisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin ja sen hallinnan
kehittämistehtävät lähivuosille.

Varsinaiset julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuurikuvaukset ovat omia
dokumenttikokonaisuuksiaan, joita syntyy arkkitehtuurityön edetessä.
Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin tulevaa sisältöä on
kuvattu dokumentissa Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuu-
rin sisällön yleiskuvaus.

Ensimmäisessä vaiheessaan julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkki-
tehtuuri sisältää seuraavat kuvaukset:

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä
Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet
Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri (yleinen jäsennys)
Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri (ylei-
nen jäsennys)
Tekninen arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalvelui-
den toteuttamiselle (PERA-määrittely)
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3.1.2 Dokumentaation julkaisu Yhteentoimivuusportaaliin

Yhteentoimivuusportaali on julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edis-
tävän tiedon ja yhteentoimivuuden komponenttien julkaisupalvelu
(www.yhteentoimivuus.fi ). Yhteentoimivuuden komponentteja ovat
mm. arkkitehtuurikuvaukset, määritykset, standardit ja tietorakenteiden
kuvaukset.

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset julkais-
taan Yhteentoimivuusportaalissa yhteentoimivuuden komponentteina.
Kuvaukset ryhmitellään portaaliin julkaisua varten komponenteiksi seu-
raavan kuvan havainnollistamalla tavalla. Kuvassa K-kirjaimella merki-
tyt kokonaisuudet muodostavat oman komponenttinsa Yhteentoimivuus-
portaaliin:

Kuva 7: Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset
Yhteentoimivuusportaalissa
https://www.yhteentoimivuus.fi/aihealue/Julkisen_hallinnon_yhteinen_kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin sisältökomponenteis-
ta on kuvassa esitetty vain ensimmäisessä vaiheessa valmistuneet kuva-
ukset. Yhteisen arkkitehtuurin kuvauksia syntyy lisää arkkitehtuurityön
edetessä.

3.2 Kohdealueiden arkkitehtuurit

Julkisen hallinnon ydintoiminta on jaettu toiminnallisiin kohdealueisiin.
Kullakin kohdealueella on oma yhteinen kokonaisarkkitehtuurinsa.

Kohdealuejaon avulla kootaan alueen eri toimijat yhdessä suunnittele-
maan kohdealueen yhteistä toimintaa ja sitä tukevia yhteisiä ratkaisuja.
Tarkoituksena on kehittää alueen toimijoiden keskinäistä ja eri järjes-
telmien välistä yhteentoimivuutta.

http://www.yhteentoimivuus.fi
https://www.yhteentoimivuus.fi/aihealue/Julkisen_hallinnon_yhteinen_kokonaisarkkitehtuuri
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Kohdealuejako on tehty toiminnallisin perustein siten, että toiminnalli-
sesti yhteen kuuluva kokonaisuus muodostaa kohdealueen.  Arkkiteh-
tuurin kohdealuejako ei ole organisatorinen jako eikä se siten ole yh-
denmukainen julkisen hallinnon organisaatiorakenteen kanssa.

Kullakin kohdealueella on nimetty vastuutaho, joka koordinoi kohdealu-
een yhteisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja toteuttamisen. Koh-
dealueiden vastuutahot ovat ministeriöitä.

Kohdealue on ministeriön toimialaa vastaava käsite. Kohdealue kattaa
kuitenkin kaikki alueen toimijat riippumatta siitä, ovatko nämä valtion-
hallinnon organisaatioita, välillisen valtionhallinnon organisaatioita,
kuntaorganisaatioita tai muita toimijoita. Kohdealue ei siten rajoitu mi-
nisteriön hallinnonalaan ja ministeriön alaisiin virastoihin ja laitoksiin.

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri ja Kuntasektorin yhtei-
nen kokonaisarkkitehtuuri poikkeavat luonteeltaan muista, toiminnalli-
sista kohdealueista. Toiminnallisen kohdealueen yhteisen arkkitehtuurin
suunnittelu liittyy julkisen hallinnon ydintoimintaan, jonka tulokset nä-
kyvät hallinnon ulkopuolelle hallinnon tuottamina palveluina. Valtion-
hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu lähtee valtionhal-
linnon organisaatioiden yhteisistä sisäisistä tarpeista, jotka liittyvät or-
ganisaatioiden toiminnan tukemiseen eivätkä niinkään ydintoimintaan.
Kuntasektorin yhteinen kokonaisarkkitehtuuri eroaa Valtionhallinnon
yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista siinä, että kunnat ovat itsenäisiä toi-
mijoita kun taas valtionhallinnon organisaatioiden muodostama koko-
naisuus voidaan nähdä yhtenä konsernina.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että yhteiset ydintoiminnot ja niitä pal-
velevat ratkaisut suunnitellaan ja kuvataan toiminnallisten kohdealuei-
den arkkitehtuurityössä, ja johtaminen ja tukitoiminnot Valtionhallinnon
yhteisessä ja Kuntasektorin yhteisessä kokonaisarkkitehtuurissa.

Myös kohdealueiden yhteisten arkkitehtuurien kuvaukset julkaistaan
Yhteentoimivuusportaalissa.
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