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Valmennuspolku
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Sisältö ja tavoite
 Valmennuksessa perehdytään yhteentoimivuuden merkitykseen ja 

ohjaukseen julkisessa hallinnossa.

 Valmennuksessa tutustutaan uudessa JHS198 suosituksessa* 

kuvattuihin kokonaisarkkitehtuurin peruskuvauksiin ja niiden 

hyödyntämiseen yhteentoimivuuden kehittämisessä. 

 Valmennus auttaa sinua ymmärtämään

 Mitä yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään

 Miten KA-kuvaukset tukevat yhteentoimivuutta käytännössä

 Miten KA-kuvauksissa hyödynnettään erilaisia kuvausmenetelmiä ja 

standardeja kuten ArchiMate, UML, BPMN

 Miten KA-näkökulmat ja eri kuvaukset linkittyvät toisiinsa muodostaen 

eheän KA-mallin

 Valmennus sopii kaikille toiminnan ja IT:n kehittämiseen osallistuville –

sekä kuvausten tuottajille että niiden hyödyntäjille.
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*) JHS198 täsmentää JHS179:n peruskuvausten sisällölliset vaatimukset.



Päivän ohjelma
Aikataulu Valmennusaihe Sisältö

08:30 - 09:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 - 09:30 Valmennustilaisuuden alustus ja 

esittäytymiset

Valmentajien ja osallistujien esittäytyminen, päivän sisältö ja tavoitteet.

09:30 - 10:15 Yhteentoimivuus ja kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuuden ja kokonaisarkkitehtuurin perusteet.

KA-menetelmäsuositukset JHS179 2.0 ja JHS198 1.0 (luonnos).

10:15 – 10:30 Tauko

10:30 – 11:15 Suunnitteluprosessi ja kuvausmenetelmät Toiminnankehittämisen prosessi ja KA-kuvausmenetelmät (ArchiMate, 

UML, BPMN ja niiden soveltaminen JHS179/198:ssa).

11:15 – 12:00 Periaatteellisen tason kuvaaminen Case maistraatin esittely.

Periaatteellisen tason merkitys ja kuvaaminen.

12:00 - 13:00 Lounas

13:00 – 14:00 Toimintanäkökulman kuvaaminen Toimintanäkökulman merkitys ja kuvaaminen.

14:00 - 14:15 Kahvi

14:15 – 14:45 Tietonäkökulman kuvaaminen Tietonäkökulman merkitys ja kuvaaminen.

14:45 – 15:30 Tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulman

kuvaaminen

Tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmien merkitys ja kuvaaminen.

15:30 - 15:45 Toimeenpanon kuvaaminen Tiekartan laatiminen ja hyödyntäminen.

15:45 - 16:15 Kertauskoe ja tilaisuuden päätös Sähköinen kertauskoe mobiililaitteita käyttäen.
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YHTEENTOIMIVUUS JA 

KOKONAISARKKITEHTUURI

9:30 – 10:15
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Mitä on yhteentoimivuus ?

 Toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien kyky viestiä 

keskenään sellaisella tavalla, että ne voivat rutiininomaisesti 

käyttää ja ymmärtää toistensa tietoja.

 Yhteentoimivuutta voidaan tarkastella tavoitteiden, 

lainsäädännön, organisaatioiden tai teknisen yhteentoimivuuden

tasolla.

 Laajamittaisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi on 

kokonaisuuden suunnittelu tärkeää. KA-kuvaukset kertovat 

kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät 

toimivat kokonaisuutena ja vuorovaikutuksessa ympäröivän 

maailman (muiden toimijoiden kanssa).

 Teknisen tason yhteentoimivuus on eri järjestelmien tiedonsiirto-

ja rajapintatekniikoiden sovittamista yhteen.
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Engl. Interoperability



Yhteentoimivuuden hyödyt

 Tietojen jakaminen ja hyödyntäminen eri 

osapuolten kesken

 Automaation ja tehokkuuden lisääminen

 Virheiden vähentäminen

Sujuvat ja laadukkaat palvelut 

kansalaisille 

Kustannustehokas viranomaistoiminta
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Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet

 Tukevat toiminnan, tietojen ja järjestelmien 

yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuuri-

menetelmän käyttöä

 Standardit ja suositukset

 Viitearkkitehtuurit ja referenssimallit

 Ohjeet ja rajapintakuvaukset

 Organisaatioiden ja hankkeiden KA-kuvaukset
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www.avoindata.fi / Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet (320 tietoaineistoa 21.2.2017)



Yhteentoimivuuden palvelut ja ratkaisut

 Yhteiset palvelut, mm

 Suomi.fi –palvelunäkymä

 Opintopolku.fi

 Yritysneuvonta.fi

 Yhteiset tietovarannot, mm

 Palvelutietovaranto (PTV)

 Väestötietojärjestelmä (VTJ)

 Äänioikeusrekisteri

 Yhteiskäyttöiset alustat ja komponentit, mm

 Palveluväylä http://vm.fi/palveluvayla

 ICT-infrapalvelut http://www.valtori.fi/fi-FI/Palvelut
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http://vm.fi/palveluvayla
http://www.valtori.fi/fi-FI/Palvelut


Mitä on kokonaisarkkitehtuuri ?

1. Lähestymistapa: Kokonaisarkkitehtuuri (viitataan myös 

termeillä arkkitehtuuri tai KA, eng. enterprise architecture) 

on systemaattinen lähestymistapa organisaation 

toiminnan ja sen rakenteiden jäsentämiseen, 

kehittämiseen ja hallinnoimiseen.

2. Kuvaukset: Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka 

organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät 

toimivat kokonaisuutena.
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Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin 

tarkoitus ja visio
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Kokonaisarkkitehtuuri tarkastelee kokonaisuutta 

tasapainoisesti eri näkökulmista

 Toiminta-arkkitehtuuri
 Toiminnan eli ihmisten työn ja 

sen vuorovaikutusten 
ymmärtäminen

 Tietoarkkitehtuuri
 Mitä tietoa toiminnassa ja 

tietojärjestelmissä käsitellään

 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 Miten tietojärjestelmät 

rakentuvat ja liittyvät toisiinsa

 Teknologia-arkkitehtuuri
 Mitä teknologiaa tarvitaan 

kokonaisuuden 
mahdollistamiseksi

Toiminta

Tietojärjestelmät

ja sovellukset

Teknologiat

Tiedot



Organisaation KA
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Ei uusia filosofioita tai maailmankatsomuksia
 Kokonaisarkkitehtuuri ei korvaa 

organisaation nykyistä 

kehitystoimintoa, vaan auttaa sitä 

tekemään kehitystyötä entistä 

tehokkaammin.

 Kokonaisarkkitehtuurityön tulokset 

auttavat eri toimijoita (sisäisiä ja 

ulkoisia) ymmärtämään paremmin 

toistensa toimintaa ja kehittämään 

yhteistyötä sekä parantamaan 

palveluiden ja tietojärjestelmien 

yhteentoimivuutta.
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Kokonaisarkkitehtuuri ja sen suunnittelumenetelmä palvelevat koko organisaatiota ja liittyvät läheisesti johtamiseen ja 

johtamisen menetelmiin, riskienhallintaan ja tietoturvaan, kehittämishankkeisiin ja muutostenhallinnan menetelmiin, 

laadunhallintaan sekä toiminnan ja palveluiden hallintaan ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. 



KA –työllä tavoiteltava lisäarvo

”Kokonaisarkkitehtuurin avulla jäsennetään ja 
ymmärretään välttämättömät ja olennaiset osat 

toiminnasta ja IT:stä, sekä ohjataan niiden kehitystä 
strategialähtöisesti”

 Strategialähtöinen suunnittelu ja toimeenpano
 Kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta 

 Toiminnan ja IT:n kehittämisen ohjaus

 Kehityshankkeiden suurempi vaikuttavuus

 Toiminnan ja IT:n standardointi ja harmonisointi
 Yhteentoimivuuden lisääminen

 Uudelleenkäytön lisääminen

 Päällekkäisyyksien väheneminen

=> Laadukkaat palvelut

=> Toiminnan tehokkuus ja ketteryys 

=> Kokonaiskustannusten alentaminen

16

Strategia-
lähtöisyys

Kokonais-
kustan-
nukset

KA-työn 
lisäarvo

Toimin-
nan

tehok-
kuus ja 

ketteryys
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Kokonaisarkkitehtuurin keskeiset hyödyt

 Kattava organisaation nykytilan ymmärrys ja sitä kautta 

hyvä pohja päätöksenteolle

 Resurssien parempi hyödyntäminen

 Järjestelmällinen menetelmä ja työkalut muutoksen 

hallintaan

 Pitkäjänteisyys apuna hankintojen suunnittelussa

 Resurssien kohdentaminen strategian kannalta keskeisiin 

asioihin

 Järjestelmä- ja teknologiakehityksen suuntaaminen 

toiminnan kannalta oleellisiin asioihin
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http://vm.fi/arkkitehtuurit



Kokonaisarkkitehtuurityön tarjoamat hyödyt
 Tasapainoinen, strategialähtöinen kehittäminen

 Toiminnan ja ICT:n kiinteämpi yhteensovittaminen

 Riippuvuuksien hallinta ja yhteentoimivuuden
paraneminen

 Kokonaisuuksien laaja-alainen hahmottaminen ja jäsennys

 Kommunikaation ja päätöksen teon tehostaminen

 Hankehallinnan tehostuminen

 Projektien välisten riippuvuuksien tunnistaminen

 Projektien rajaus ja aikataulutus

 Toteutuksen hallinta ja investointitehokkuuden kasvu

 Kehityshankkeiden suurempi vaikuttavuus

 Hukkatyön ja -investointien väheneminen

QPR: KA:n perusteet



JHS179 2.0

 Suosituksessa määritellään julkisen 

hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmä.

 Suosituksessa kuvataan yhtenäinen 

suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset 

kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon 

organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin 

kehittämiseen sen eri vaiheissa.
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http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/179



JHS179 2.0 arkkitehtuurikuvausten viitekehys
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Sovita 

viitekehys 

organisaation 

tarpeisiin ja 

kypsyystasoon!

Peruskuvaukset 

(JHS198)

Laajennetut 

kuvaukset



JHS179:n uudessa versiossa on menetelmän ja kuvausten 
ajankohtaisuuden tarkistuksen lisäksi laajennettu tai lisätty seuraavia osa-
alueita:

 Kokonaisarkkitehtuurityö osana johtamisprosessia ja talouden ja 
toiminnan suunnitteluprosessia (TTS)

 Liiketoimintamallien ja kyvykkyyksien käyttäminen osana toiminnan 
kehittämistä ja kokonaisarkkitehtuurityötä
 Strategiakartta

 Liiketoimintamalli

 Kehittämispaketit

 Kehittämisen tiekartta

 Integraatioarkkitehtuuri

 Tietoturvallisuuden hallinta

 Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys 

 Kokonaisarkkitehtuurin perus- ja laajennetut kuvaukset
 Peruskuvauksista oma tarkentava suosituksensa JHS198

JHS179 2.0 - Mitä uutta ?



JHS179:n soveltaminen

 Arkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila tulee 

jäsentää, suunnitella ja kuvata 

tarvelähtöisesti ja tarkoituksenmukaisessa 

laajuudessa.

 Suunnittelun tulee perustua kehittämisen 

tavoitteisiin ja kuvaamisessa tulee soveltaa 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmää 

tapauskohtaisesti.
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Voidaan soveltaa eri tasoisissa arkkitehtuureissa

 Koko julkisen hallinnon yhteinen 

kokonaisarkkitehtuuri (JHKA)

 Toimialojen kokonaisarkkitehtuurit ja niiden osat 

 Viite- ja sidosarkkitehtuurit

 Organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurit

 Kehittämisalueiden arkkitehtuurit

 Hankearkkitehtuurit

 Soveltaen yksittäisten tietojärjestelmien ja 

ratkaisujen arkkitehtuurit
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 KA-työn lisäarvo ja hyödyt ?

 JHS 179 – kokemuksia ja vinkkejä toimivasta hyödyntämistavasta ?

 Muita ajatuksia ?

Strategia-
lähtöisyys

Kokonais-
kustan-
nukset

KA-työn 
lisäarvo

Toimin-
nan

tehok-
kuus ja 

ketteryys



SUUNNITTELUPROSESSI JA 

KUVAUSMENETELMÄT

10:30 – 11:15
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JHKA: Kehittämisen vaiheet ja JHS-suositukset
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JHS 179 JHS 171 JHS 172 JHS 173

Tavoitetilan kuvaukset tarkentuvat



Kuvausten hyödyntäminen

 Kokonais-

arkkitehtuuri-

työ on 

jatkuvaa 

kehittämistä

 Aikaisempi

kehitystyö ja 

sen 

kuvaukset 

toimivat 

uuden 

kehitystyön 

pohjana
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Nykytilan vs. tavoitetilan kuvaaminen

 Nykytila

 Aina olemassa

 Havainnoi, älä keksi

 Käsitteellistä konkretia

 Fyysisestä käsitteelliseen 

(alhaalta ylös)

 Tavoitetila

 Ei vielä kohdeympäristössä

 Vertaile, arvioi

 Tukeudu strategioihin

 Käsitteellisestä fyysiseen 

(ylhäältä alas)
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Puute-

analyysi



Toiminnan kehittäjät

12.5.2017

KA-työn keskeisten toimijoiden pääasialliset 

vastuualueet arkkitehtuurin kuvaamisessa 

29

Tietohallinto 

Johto

Kyvykkyysvaatimukset



Onnistumisen edellytykset: 

Tarpeen ymmärtäminen + menetelmät + työvälineet
näkökulmat rajaus

syklit uudelleenkäyttö

Eheä KA-malli 

päätöksen teon 

tueksi



Kommunikoi oikein: Mallit ja esitykset
Mallit ovat formaaleja, 

neutraaleja ja kurinalaisia 

abstraktioita 

todellisuudesta.

Esitykset kertovat tarinan 

tietyistä valituista 

näkökulmista.



JHS 179 ja ArchiMate
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• JHS 179 suositus antaa suuntaviivat 

arkkitehtuurikuvauksille. 

• Suositusta voidaan täydentää ja sen yhteydessä soveltaa 

muita kokonaisarkkitehtuurin kehyksiä ja menetelmiä 

kuten

• TOGAF®  tai

• ArchiMate® 

• ArchiMate®

• “is an open and independent enterprise architecture 

modeling language to support the description, 

analysis and visualization of architecture within and 

across business domains in an unambiguous way.”



Arkkitehtuurin kuvaustapoja
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 KA-kuvausten 

visualisoinnissa 

keskeisesti 

ArchiMate (kaikki 

näkökulmat)

 Tietoarkkitehtuurissa 

usein UML (subset)

 Prosessikuvauksissa 

usein BPMN (subset)

 Kaavioita täydentää 

sanalliset sekä matriisi-

että taulukkomuotoiset 

kuvaukset



Arkkitehtuurin kuvauskielet

 ArchiMate on avoin ja riippumaton 

kokonaisarkkitehtuurin mallinnuskieli. 
 ArchiMate tarjoaa kolmikerroksisen mallinnusnäkymän: 

liiketoiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologiakerros (tietonäkökulma 

sisältyy kaikkiin).

 Lisäksi laajennukset tavoitteiden ja vaatimusten  kuvaamiseen sekä 

hankkeistukseen

 ArchiMate on The Open Groupin rekisteröimä tuotemerkki.

 Uusin standardiversio on 3.0 vuodelta 2016

 BPMN (Business Process Model and Notation) on 

Object Management Groupin (OMG):n standardoima 

prosessien kuvauskieli
 Uusin standardi on 2.0 vuodelta 2011

 JHS 152 viittaa versioon 1.1 
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ArchiMate symbolit



BPMN - Business Process Model and Notation



Arkkitehtuurin kuvauskielet

 UML (Unified Modeling Language) on 

Object Management Groupin (OMG) 

vuonna 1997 standardoima graafinen 

mallinnuskieli, joka sisältää 13 erilaista 

kaaviota. 
 Kuudella kuvataan rakennetta (esim. luokka- ja 

komponettikaaviot

 Kolmella käyttäytymistä (esim. aktiviteettikaavio) 

 Neljällä vuorovaikutusta (esim kommunikointikaavio). 

 Uusin UML-standardi on 2.5 vuodelta 2015
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UML - Unified Modeling Language 



Strategiakartta - Strategisten vaatimusten 

kytkeminen kehitettäviin kyvykkyyksiin

22.10.2014 39

Kuvausten hyödyntämisen esimerkkejä
 Erilaisia kuvauksia 

eri sidosryhmille mm.
 Johdolle

 Toiminnan 
kehittäjille

 Operatiivisen 
toiminnan edustajille

 Sidosarkkitehtuurien 
yhteyshenkilöille

 Toimittajille

 Muille sidosryhmille 
tarpeen mukaan
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JHS179 KA-kuvausten visualisointi, liite 6

• Antaa vinkkejä em.kuvauskielien soveltamiseen 



Arkkitehtuurinäkökulmien väliset riippuvuudet

Prosessien välinen 

vuorovaikutus

Tietojärjestemien

vuorovaikutus

Käsitemalli

Sijoituskaavio 

(Tilatiedot)

• Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa sekä 

arkkitehtuurikomponenttien että

arkkitehtuurinäkökulmien väliset yhteydet ja 

riippuvuudet

• On tärkeää, että eri näkökulmien kuvaamisessa 

käytetyt kuvaamistavat ovat yhteensopivia

Toiminta-arkkitehtuuri

Tietoarkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-

arkkitehtuuri

Teknologia-arkkitehtuuri
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Loogiset tietovarannot -

Tietojärjestelmät
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaamisen haasteet ?

 Kokemuksia eri kuvausstandardien hyödyntämisestä ?

 Riippuvuuksien kuvaamisen merkitys - kokemuksia ?

 Muita ajatuksia ?



PERIAATTEELLISEN TASON 

KUVAAMINEN

11:15 – 12:00
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Case maistraatti – esittely 1/2

 Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Ne vastaavat 

alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista sekä 

kuluttajaneuvonnasta.

 Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, 

nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden 

vahvistaminen. Maistraatin henkikirjoittaja suorittaa siviilivihkimiset 

ja hän toimii myös julkisena notaarina ja kaupanvahvistajana.

 Suomessa on 9 maistraattia ja niillä toimipisteitä yhteensä 36. 

Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Maistraatit työllistävät n. 650 henkilöä.

 Holhoustoimen palvelut on yksi maistraattien liiketoimintamalleista. 

Sen operatiivinen toiminta ja kehittäminen on maistraateissa 

organisoitu Holhoustoimen edunvalvontapalvelut vastuualueeseen.
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Case maistraatti – esittely 2/2

 Kehitystarpeita on johdettu maistraattien strategiasta 

2016-2019.
 Kuvaus: Strategiakartta / Strategiset tavoitteet

 Lisäksi kehitystarpeita ja vaatimuksia on tunnistettu 

keräämällä palautetta sekä holhoustoimen asiakkailta 

että maistraatin virkailijoilta, jotka työskentelevät ko

vastuualueella.
 Kuvaus: Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet

 Lisäksi tarkastellaan IT-näkökulmasta maistraattien 

rekisteriuudistushanketta, joka on esiselvitysvaiheessa. 

Yksi uudistettavista rekistereistä on holhousasioiden 

rekisteri (HOLLE).
 Kuvaus: Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet
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Kehitettämiskohteen positiointi maistraatin KA:ssa
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• Prosessialueet ja vastuualueet:

Holhous

toimen 

palvelut



Periaatteellisen tason kuvaukset

12.5.2017
46

Tarvitaan 

erityisesti 

tavoitetilan 

suunnittelun 

pohjaksi.

Nykytilan 

analyysiä ja 

kuvausta 

varten on hyvä 

tunnistaa 

ainakin 

voimassa 

olevat lait ja 

säädökset 

sekä rajaukset 

ja reunaehdot.



Strategiakartta / Strategiset tavoitteet

12.5.2017 47

Muista: Tavoitteiden sanalliset kuvaukset, vaikutukset arkkitehtuuriin 

yleiskielellä, linkitys toimeenpanosuunnitelmaan (ks seuraava kalvo).



Toimeenpanosuunnitelma
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Ohjaavat lait ja säädökset
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 Taulukko riittää

 Voidaan visualisoida 

myös periaatekaaviolla

Määrittää 

palveluitaMiten 

huomioidaan 

suunnittelussa



Arkkitehtuuriperiaatteet
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• Taulukko riittää

• Voidaan visualisoida myös 

periaatekaaviolla

Miten 

huomioidaan 

suunnittelussa



 Viitearkkitehtuuri on kehitettävään kohteeseen sovellettava loogisen 

ratkaisumallin kuvaus. Se tarjoaa yhteisen mallin ja käsitteistön kehitettävän 

kohteen arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen määrittäen kohteeseen 

kuuluvat rakenteet ja niiden väliset suhteet. Viitearkkitehtuuri ohjaa organisaation 

tai kehitettävän kohteen arkkitehtuuria. Viitearkkitehtuurin laajuus ja kattavuus voi 

vaihdella. Se voi olla esimerkiksi sisäinen, toimialaspesifi (JHKA) tai 

kansainvälinen yleinen malli (esim. ISO-standardi, ITIL, ym).

 Sidosarkkitehtuuri on muualla määritettävä arkkitehtuuri (esim. toisen 

organisaation KA), jolla on vaikutus organisaation tai muun tarkasteltavan 

kohteen arkkitehtuurityöhön.

 Taulukko riittää

Viite- ja sidosarkkitehtuurit
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Case: Viitearkkitehtuureja
Oikeusturvan toimialojen KA

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri

Case: Sidosarkkitehtuureja
Maistraatin MERP-hanke

VRK:n arkkitehtuurityö



Rajaukset ja reunaehdot

 Arvioi ja kirjaa rajaukset ja reunaehdot

 Taulukko riittää
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Mitä vaikutuksia ko. reunaehdolla 

tai rajauksella on arkkitehtuuriin.

Teknologiavalinnoista kuvataan 

perustelut valinnalle.



Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet

 Kehittämisvaatimukset ja 

tavoitteet tarkennetaan 

valittujen rajausten puitteissa

 Taulukko riittää
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Esimerkiksi: 

Toiminnan kehittäminen,

Tiedonhallinta,

ICT-kehittäminen,

Palveluiden 

kehittäminen,

Tietoturva,

Kumppaniyhteistyön 

kehittäminen,

Esteettömyys ja 

saavutettavuus

Sidosryhmä ja/tai 

henkilö



Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet
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• Voidaan myös 

visualisoida 

vaatimuskaaviolla

• Case esimerkki 

vaatimukset 

sidosryhmittäin ->
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Ovatko esitetetyt periaatteelisen tason peruskuvaukset riittävät 

arkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelun ohjaaviksi tiedoiksi ?

 Mitä muita tietoja tarvitaan ?

 Oletko kuvannut niitä JHS179:n mukaisesti tai jollakin muulla tavalla ?

 Onko lähtötietoja helppo löytää ? Mistä lähtötiedot saa ?

 Muita ajatuksia ?



TOIMINTANÄKÖKULMAN 

KUVAAMINEN

13:00 – 14:00
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Yhteen-
toimivuus ja 
kokonais-

arkkitehtuuri

Suunnittelu-
prosessi ja 

kuvaus-
menetelmät

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen     

(kehittämisen 
tiekartta)

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös



Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset
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Nyky- ja 

tavoitetilan 

kuvaukset



Toiminta-arkkitehtuuri

 Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelun ja 
kuvauksen tarkoituksena on suunnitella ja 
kehittää 
 Toiminnan tuloksena olevaa palvelutarjontaa

 Palvelut toteuttavia prosesseja 

 Prosesseihin osallistuvien toimijoiden vuorovaikutusta

 Toiminnan vaatimia resursseja

 Tämä on tietoteknisessä kehittämisessä 
vaikuttavuudeltaan kaikkein tärkein 
näkökulma !
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Toimijat
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• Taulukko riittää



Toimijat
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• Voidaan 

myös 

visualisoida 

organisaatio-

kaaviolla 

(sisäiset) 

ja/tai

• Sidosryhmä-

kartalla 

(ulkoiset) 

• Case 

esimerkki ->



Toimijoiden välinen vuorovaikutus
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• Kuvataan 

visuaalisesti 

kehityskohteen 

toimijat/roolit ja 

niiden väliset 

tietovirrat !

• Tarvittaessa 

voidaan kuvata 

myös raha- ja 

materiaalivirrat 

sekä sopimus-

suhteet.



Palvelukartta
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 Palvelukartta antaa 

kokonaiskuvan asiakkaille 

tuotettavista palveluista. 

 Case esimerkki ->

Tarkemmat tiedot palveluista 

taulukkomuodossa (vrt

Palvelutietovaranto PTV):



Prosessien kuvaaminen

 Prosessit ovat 

keskiössä 

kehitettäessä 

organisaation 

kyvykkyyksiä

 Prosessien 

kuvaamisessa 

sovelletaan JHS 152 

Prosessien 

kuvaaminen -

suositusta
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Prosessi-

arkkitehtuuri



Prosessikartta
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 Tunnistetaan ja nimetään ydin- ja tukiprosessit 

(prosessialueet ja prosessit)

 Ydinprosessit kuvaavat organisaation ydintoimintaa 

ja tavoitetta

 Tukiprosessit luovat edellytyksiä ydinprosesseille

 Prosessien välisiä rajapintoja ei prosessikartassa 

kuvata



Maistraatin prosessikartta
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• Esitetään 

visuaalisesti. Case 

esimerkki ->

• Voidaan käyttää 

nk sisäkkäin 

kuvattua (esim) tai 

hierarkisesti

tarkentuvaa 

esitystapaa 

(kaaviolta voidaan 

porautua 

seuraavan tason 

kaaviolle)



Prosessien välinen vuorovaikutus

 Prosessit eivät ole riippumattomia

 Prosessien välinen vuorovaikutus kuvaa 
prosessit ja niiden riippuvuuden toisistaan 
tuotostenvaihdon kautta

 JHS152 Toimintamalli

 Kuvaamisessa auttaa viisi kysymystä:
1. Mitä prosesseja prosessien väliseen vuorovaikutuskaavioon 

kuuluu? Rajaus !

2. Mitä tuotoksia kukin prosessi tuottaa ja

3. Mikä prosessi tarvitsee kyseistä tuotosta?

4. Mitä syötteitä kukin prosessi tarvitsee ja

5. Mikä prosessi tuottaa kyseisen syötteen?
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Prosessien vuorovaikutus
Holhoustoimen palvelut
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Prosessit - Prosessin kulku

 Prosessin kulku -tasolla kuvataan yksittäisen 

prosessin kulku (ks seuraava kalvo)

 Prosessien metatiedot taulukossa:

12.5.2017 68



Prosessin kulku
Edunvalvonnan alkaminen
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Toiminnan palvelut - Prosessit

 Matriisi kuvaa mitkä 

prosessit toteuttavat 

mitäkin palvelua

 Kuvataan ainakin 

keskeisin prosessi 

per palvelu 

(osallistuvat tausta-

/tukiprosessit tarpeen 

mukaan)

 Erityisen hyödyllinen 

nykytilan nopeassa 

kartoituksessa
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Ovatko esitetetyt toiminta-

arkkitehtuurin peruskuvaukset 

riittävät ?

 Nykytilan kuvaamisen kannalta

 Tavoitetilan kuvaamisen kannalta

 Oletko kuvannut niitä 

JHS179/JHS152:n mukaisesti tai 

jollakin muulla tavalla ?

 Toimijoiden, palveluiden ja 

prosessien kuvaamisen haasteet ?

 Muita ajatuksia ?



TIETONÄKÖKULMAN KUVAAMINEN

14:15 – 14:45
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Yhteen-
toimivuus ja 
kokonais-

arkkitehtuuri

Suunnittelu-
prosessi ja 

kuvaus-
menetelmät

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen     

(kehittämisen 
tiekartta)

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös



Tietoarkkitehtuurin kuvaukset
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Nyky- ja 

tavoitetilan 

kuvaukset



Tietoarkkitehtuuri

 Tietoarkkitehtuurin kuvauksen avulla pyritään luomaan 

organisaation tai useamman toimijan yhteisen 

kehittämiskohteen yhteinen näkemys keskeisestä 

tietopääomasta ja helpottamaan tiedon jakamista, 

hyödyntämistä ja löytämistä. 

 Yhtenäisten kokonaisarkkitehtuurikuvausten avulla 

pyritään kehittämään tiedonhallintaa mm. seuraavilla 

alueilla: 
 käsitteiden määrittely ja harmonisointi

 tietorakenteiden kuvaaminen ja vakiointi

 tietojen varastointi ja hallinta

 tietojen yhteiskäyttöisyys eri organisaatioiden välillä. 
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Käsitteistö (Sanastot)

 Taulukko riittää

 Valitse valmiit hyödynnettävät 

sanastot.

 Huomioi uuden sanaston 

koostamisessa sanastotyöprosessi 

(JHS 175 -suositus). 
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Yleisiä sanastoja ovat mm

o JHS-sanasto (julkisen hallinnon yhteiset 

ydinkäsitteet).

o TEPA-termipankki (erikoisalojen termejä ja 

määritelmiä).

o Sanasto- ja ontologiapalvelu Finto.

o YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto). 

o YSO (Yleinen suomalainen ontologia) ja eri 

alojen erikoisontologiat.



Käsitemalli
 Visuaalinen kuvaus organisaation tai kehittämiskohteen 

toiminnan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.

 Muista myös käsitteiden tekstuaaliset määritelmät!

 MIKSI?

 Asioiden ja ihmisten johtamiseksi

 Eri toimijoiden välisen kommunikaation varmistamiseksi

 Tilanteeseen sopivan tiedon ja asioiden ymmärtämiseksi ja 

yhdistämiseksi prosessien rajapinnoissa

 Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suunnittelun pohjaksi

 Hyvin määritelty käsitemalli on semanttisen 

yhteentoimivuuden kivijalka!



Toiminta-arkkitehtuurista tietoarkkitehtuuriin

Toiminta-

arkkitehtuurin 

tietovirroista löytyy 

ehdokkaita käsitteiksi 

käsitemalliin!

Kun käsitteet on 

määritelty 

käsitemallin avulla, ne 

voidaan linkittää 

takaisin tietovirtoihin.
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Holhoustoimen palveluiden käsitemalli

• Esitetään 

visuaalisesti

• Käsitteiden metatiedot taulukossa 

(huomaa käsitteen linkitys sanaston 

termiin)



Maistraatin loogisia tietovarantoja
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• Tietovarantojen metatiedot taulukossa

• Esitetään visuaalisesti



Loogiset tietomallit
 Looginen tietomalli täydentää käsitteellisellä tasolla tehtyä 

käsitemallia

 Siinä kuvataan loogiset tietoelementit attribuutteineen sekä 

niiden väliset suhteet

 Visualisointi usein UML-luokkakaavion tyyppisellä kaaviolla

 Esimerkki ->
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Ovatko esitetetyt tietoarkkitehtuurin peruskuvaukset riittävät ?
 Nykytilan kuvaamisen kannalta

 Tavoitetilan kuvaamisen kannalta

 Oletko kuvannut niitä JHS179:n mukaisesti tai jollakin muulla tavalla ?

 Tietoarkkitehtuurin kuvaamisen haasteet ?

 Muita ajatuksia ?



TIETOJÄRJESTELMÄ- JA TEKNOLOGIA-

NÄKÖKULMIEN KUVAAMINEN

14:45 – 15:30
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Valmennus-
tilaisuuden
alustus ja 

esittäytymiset

Yhteen-
toimivuus ja 
kokonais-

arkkitehtuuri

Suunnittelu-
prosessi ja 

kuvaus-
menetelmät

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen     

(kehittämisen 
tiekartta)

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös
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Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset

Nyky- ja 

tavoitetilan 

kuvaukset



Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

 Tarkoituksena on määritellä mitkä sovellukset 

ovat tarpeen organisaatiolle ja mitä 

tietojärjestelmäpalveluita niiden tulee tarjota.

 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvauksessa 

selvitetään ja kuvataan keskeiset tietoja 

käsittelevät sovellukset ja 

sovelluskokonaisuudet. 
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Tietojärjestelmäkartta
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 Tietojärjestelmäkartan avulla kuvataan visuaalisesti 

mitä tietojärjestelmiä arkkitehtuuriin sisältyy. 

 Kartassa järjestelmät ryhmitellään loogisiin 

kokonaisuuksiin. 

 Ryhmittelyjä voidaan laatia eri tarkoituksiin esim.
 Toiminnallinen jaottelu

 Ydin- ja tukiprosesseittain

 Vastuuorganisaatioittain

 Palvelualueittain

 Järjestelmien välisiä riippuvuuksia ja rajapintoja ei 

kuvata järjestelmäkartalla.



Esimerkki: Maistraatin tietojärjestelmäkartta
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Usein nyky- ja 

tavoitetila 

ilmaistaan 

värikoodaten

(säilyy, poistuu, 

uusi)



Tietojärjestelmäsalkku

 Tietojärjestelmien tiedot taulukkomuodossa
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Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus

 Tietojärjestelmien välisen vuorovaikutuskaavion avulla 

kuvataan korkealla tasolla tietojärjestelmien väliset 

tietovirrat.

 Korkean tason yleiskuvauksessa ei määritellä 

yksityiskohtaisesti teknisiä ratkaisuja miten tieto kulkee 

järjestelmien välillä (palveluväylä, integraatioalustat, 

rajapinnat) – näistä tehdään erilliset tarkat integraatio-

kuvaukset tarpeen mukaan.
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Esimerkki: Tietojärjestelmien vuorovaikutus
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Tietojärjestelmäpalvelut
 Taulukko riittää

 Voidaan myös 

visualisoida TJ-

palvelukartalla ja/tai 

kerrosnäkymässä
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Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

 Arkkitehtuurin kerrosnäkymä on visuaalinen ja 

palvelukeskeinen kuvaus organisaation tai kehitettävän 

alueen arkkitehtuurikokonaisuudesta

 Se kuvaa mitkä tietojärjestelmät,  tietojärjestelmä-palvelut 

ja tietovarannot tukevat toiminnan prosesseja ja palveluita. 

 Lisäksi siinä voidaan esittää, mitä teknologiapalveluita 

järjestelmät tarvitsevat ja teknologiapalveluja toteuttavat 

komponentit (noodit, laitteet, verkkoyhteydet, 

järjestelmäohjelmistot, ym.)

 Ei pakollinen nykytilassa 
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Kerrosnäkymän idea visuaalisesti
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Toimintanäkökulma/-kerros

Tietojärj.näkökulma/-kerros

Teknologianäkökulma/-kerros



Esimerkki: Edunvalvonnan tarpeen arviointi
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 Yhdistää 

toiminta-, 

tietojärjestelmä-

ja teknologia-

näkökulmat 

kerrosmaisesti

 Rajaus yleensä 

tietyn ratkaisu-

kokonaisuuden 

mukaisesti

 Käyttö- ja 

realisaatio-

suhteet 

kerrosten välillä

Käyttö

Realisaatio



12.5.2017 94

Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset

Nyky- ja 

tavoitetilan 

kuvaukset



Teknologia-arkkitehtuuri

 Teknologia-arkkitehtuurissa määritellään organisaatiossa 

käytettävät teknologiat ja standardit, rakenteet ja 

infrastruktuuri siten, että kokonaisuus tukee parhaalla 

mahdollisella tavalla organisaation toimintaa ja tavoitteita.

 Kuvataan, miten teknologiapalvelut liittyvät 

sovelluskerroksiin ja niistä koostettuihin 

palvelukokonaisuuksiin sekä millä tavalla fyysiset laitteet, 

ohjelmistot ja tietovarastot on sijoitettu laitetiloihin.

 Lisäksi voidaan kuvata virtualisoitavat osat teknologia-

arkkitehtuurista ja pilvipalveluiden käyttö (ks. JHS179 liite 

9 Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin 

suunnittelussa). 
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Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 Teknologia-arkkitehtuurin suunnitteluun 

vaikuttavia tekijöitä ovat mm:

 organisaation strategian vaikutus 

teknologiavalintoihin

 teknologia-arkkitehtuurille asetetut 

vaatimukset

 teknologian elinkaari ja kehitysmallit

 teknologiavalintojen kustannusvaikutukset. 
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Teknologiavalinnat
 Kuvauksen avulla pyritään 

 yhtenäistämään käytettävää teknologiaympäristöä, 

 mahdollistamaan osaamisen syventäminen muutamaan 

perusteknologiaan, 

 tehostamaan ylläpitotoiminnan laatua ja 

 lisäämään kustannustehokkuutta laite- ja ohjelmistokirjavuutta 

vähentämällä.

 Taulukko riittää

 Kuvataan Arkkitehtuuriperiaatteet- sekä Rajaukset ja 

reunaehdot –taulukoihin.
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Tarkennetaan edelleen rajauksissa ja 

reunaehdoissa tarpeen mukaan (esim. 

kuvataan mitä alustoja ja 

käyttöjärjestelmiä halutaan käyttää 

mihinkin tarkoitukseen, jne.)
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Ovatko esitetetyt tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin 
peruskuvaukset riittävät ?

 Nykytilan kuvaamisen kannalta

 Tavoitetilan kuvaamisen kannalta

 Oletko kuvannut niitä JHS179:n mukaisesti tai jollakin muulla tavalla ?

 Millaisia keinoja on kuvata nyky- ja tavoitetilan välinen ero ?

 Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin kuvaamisen haasteet ?

 Muita ajatuksia ?



KUVAUSTEN VÄLISET SUHTEET

Yhteenveto kuvauksista
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Toiminta-arkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri

Käsitemalli

Prosessikartta

Prosessien vuorovaikutus

Looginen tietomalli

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Palvelukartta



Tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Tietojärjestelmäkartta

Tietojärjestelmien 

vuorovaikutus

Käsitemalli

Sijoituskaavio

Teknologiakomponenttien

vuorovaikutus

Teknologia-

komponenttien

kuvaus

Päätietoryhmät

Tietojärjestelmäpalvelut

Looginen tietomalli



TOIMEENPANON KUVAAMINEN

15:30 – 15:45
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Yhteen-
toimivuus ja 
kokonais-

arkkitehtuuri

Suunnittelu-
prosessi ja 

kuvaus-
menetelmät

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen     

(kehittämisen 
tiekartta)

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös
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Toimeenpanon kuvaaminen

Tavoitetilan 

kuvaukset



Mitä seuraavaksi ?

 Toimeenpanon kuvauksien avulla suunnitellaan ja 

kuvataan, millä toimenpiteillä tavoitteisiin vastataan ja 

tavoitetilaan päästään.

 Käytännön toimenpiteet voivat olla eri tyyppisiä 

hankkeita, projekteja, linjatyötehtäviä, jne.

 Toimeenpanon kuvauksina käytetään yleisiä projekti-

ja hankesuunnittelun kuvauksia sekä visuaalisesti 

kuvattuja kehittämispolkuja / tiekarttoja. 

 Oleellinen osa toimeenpanon suunnittelua ovat myös 

erilaiset kustannus-, hyöty- ja riskianalyysit (JHS171).
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Kehittämisen tiekartta
 KA-työn osana laaditaan visuaalinen kehittämisen 

tiekartta.

 Se toimii syötteenä hankesalkun hallinnalle.

 Kehittämisen tiekartassa kustakin toimenpiteestä 

pitää olla seuraavat tiedot

 Toimenpiteen tai hankkeen nimi ja kuvaus (sekä tyyppi)

 Kuvaus tavoitteista ja vaatimuksista, joihin toimenpide tai 

hanke vastaa

 Kuvaus toimenpiteen tai hankkeen tuotoksista

 Toimenpiteen tai hankeen suunniteltu aikataulu

 Toimenpiteen tai hankkeen tila (idea, suunnitteilla, päätetty, 

käynnissä, valmis. 
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Esimerkki: Maistraatin Galaksi-hanke
Strategian toimeenpano-ohjelma
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= MERP-hanke



Esimerkki: MERP järjestelmäuudistushanke
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Kokonaisarkkitehtuuri
Ohjaa suunnittelua

Valvoo toteutusta

Seuraa ylläpitoa

Kehittämisen eteneminen

Ratkaisun elinkaariprosessi

0. 1 2 3 4 5 6 7 8

Alasajo / 

purku

Käyttövaihe /

ylläpito /

jatkokehitys /

sovellushallinta 

Määrittely /

suunnittelu /

toteutus /

testaus

Käyttöönotto
ProjektiesitysHankeideat, 

innovaatiot

Ideoiden 

kokoaminen ja 

arviointi

Tarkempi 

projekti-

suunnittelu
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JHKA: Ratkaisun elinkaariprosessi

Ratkaisuarkkitehtuuri

Päätös projektin

käynnistämisestä

Yhteisten osien

tunnistaminen
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Kokemuksia tiekarttojen ja toimeenpanosuunnitelmien laadinnasta ?

 Kehittämisen tiekartta vs. hankkeiden tiekartta / hankesalkku ?

 KA-työ ja kustannus-, hyöty- ja riskianalyysit ?

 Muita ajatuksia ?



KERTAUSKOE JA TILAISUUDEN PÄÄTÖS

15:45 – 16:15
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Yhteen-
toimivuus ja 
kokonais-

arkkitehtuuri

Suunnittelu-
prosessi ja 

kuvaus-
menetelmät

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen     

(kehittämisen 
tiekartta)

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös



Kertauskoe

 Kertauskokeen tarkoituksena on hauskalla tavalla kerrata 

valmennuspäivän asioita

 Kertauskoe on samalla leikkimielinen kilpailu osallistujien 

välillä. Paras saa roimasti kunniaa ja kuuluisuutta!

 Kysymykset näkyvät valkokankaalla

 Yhteensä 20 monivalintakysymystä

 Jokaisen kysymyksen jälkeen näkyy oikea vastaus ja ranking-

lista parhaiden osallistujien sijoituksista

 Vastaukset annetaan omalla älypuhelimella

 Valitse oikea vastaus painamalla haluamasi vastauksen ruutua

 Voi olla yksi tai useampi oikea vastaus

 Mitä nopeammin vastaa, sitä enemmän saa pisteitä

 30 sekuntia aikaa vastata



Kertauskokeen ohje

 Avaa älypuhelimesi selain

 Kirjoita webbi-osoitteeksi (URL): kahoot.it

 Syötä kohta näkyvä kertauskokeen PIN-koodi

 Syötä oma nimesi tai kutsumanimesi

ONNEA KERTAUSKOKEESEEN!





Palaute ja materiaali

 Muistathan vastata sähköpostissasi 

olevaan palautekyselyyn

 Esitykset sähköisessä muodossa 

löytyvät Avoindata.fi:sta osoitteesta

https://www.avoindata.fi -> Koulutukset
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https://www.avoindata.fi/


KIITOS!

12.5.2017 114


