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Sisältö ja tavoite
 Valmennuksessa perehdytään organisaation kokonaisarkkitehtuurin 

suunnitteluun, kuvaamiseen ja hallinnointiin hyödyntäen julkisen 

hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS179) ja sen 

helmikuussa 2017 julkaistua uutta versiota 2.0.

 Valmennuksessa tutustutaan uusitussa suositusversiossa esiteltyihin 

laajennettuihin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin sekä niiden 

merkitykseen ja käyttöön (peruskuvaukset käsitelty osiossa 3).

 Valmennus auttaa sinua ymmärtämään

 JHS179 2.0 menetelmää laajemmassa kehitystyön kontekstissa

 Liiketoimintamallien ja kyvykkyyspohjaisen suunnittelun idean

 Semanttisen yhteentoimivuuden ja yhteentoimivuusmenetelmän perusteet

 Integraatioarkkitehtuurin merkityksen ja tietoturvallisuuden huomioimisen 

suunnittelun eri tasoilla ja näkökulmissa

 Virtualisoinnin ja pilvipalveluiden perusteet teknologia-arkkitehtuurissa

 Valmennus sopii KA-työssä hieman pidemmälle ehtineille.
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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 - 10:00 Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen Toiminnan kehittämisen rakenteet, johtaminen ja arkkitehtuurityö, 

kehittämisprosessi, hallintamalli (JHS179 2.0)

10:00 – 10:45 Suunnitteluprosessi KA-suunnitteluprosessin vaiheet ja kehityssyklit (JHS179 2.0)

10:45 – 11:00 Tauko

11:00 – 12:00 Periaatteellisen tason kuvaaminen Liiketoimintamallit, kyvykkyyspohjainen suunnittelu

12:00 - 13:00 Lounas

13:00 – 13:30 Toimintanäkökulman kuvaaminen Palvelut, palveluiden suunnittelu ja hallinta (KA ja PTV)

13:30 – 14:00 Tietonäkökulman kuvaaminen Soveltamisprofiilit, yhteentoimivuusmenetelmä

14:00 - 14:15 Kahvi

14:15 – 14:45 Tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulman

kuvaaminen

Loogiset rajapinnat, integraatioiden suunnittelu

14:45 – 15:15 Tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulman

kuvaaminen

Teknologiapalvelut ja –resurssit, virtualisointi ja pilvipalvelut

15:15 - 15:45 Toimeenpanon kuvaaminen Puuteanalyysi, kehittämispaketit ja tiekartta

15:45 - 16:15 Kertauskoe ja tilaisuuden päätös Sähköinen kertauskoe mobiililaitteita käyttäen.
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TOIMINNAN KOKONAISVALTAINEN 

KEHITTÄMINEN

9:30 – 10:00
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JHS179 2.0 

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen

 Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on julkisen 

hallinnon organisaatioiden toiminnan ja palveluiden 

yhteentoimivuuden parantaminen.

 Suosituksessa kuvataan yhtenäinen 

suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -

mallit julkisen hallinnon organisaatioiden 

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

 Suunnittelumenetelmän keskeiset osat ovat
 Arkkitehtuurisisällön ja –kuvausten viitekehys

 Suunnitteluprosessi

 Hallintamalli
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http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/179



 Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, 

tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen 

muodostaman kokonaisuuden rakenne.

 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä ei korvaa muita toiminnan 

kehittämisen suunnittelumenetelmiä vaan täydentää niitä.

 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisarkkitehtuurityön 

järjestelmällinen työ- ja menettelytapa, jonka avulla tunnistetaan, 

jäsennetään, suunnitellaan ja kuvataan kokonaisuuden rakenneosat 

sekä niiden väliset riippuvuudet.

 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä perustuu suurelta osin 

kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan 

kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1)
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JHS179 2.0 

Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen



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 ?



Toiminnan kehittämisen rakenteellinen 

kokonaisuus
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Laajennettu metamalli

TOGAF: 

Building Block



JHS179 2.0 Arkkitehtuurikuvausten viitekehys
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Sovita 

viitekehys 

organisaation 

tarpeisiin ja 

kypsyystasoon!

Peruskuvaukset 

(JHS198)

Laajennetut 

kuvaukset



Kehittämisprosessi

 Kokonais-

arkkitehtuurityö 

on jatkuvaa 

kehittämistä

 Aikaisempi 

kehitystyö ja 

sen kuvaukset 

toimivat uuden 

kehitystyön 

pohjana
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Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli
 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja 

kehittämisen tulee olla osa organisaation 

kokonaiskehittämisen prosessia ja sitä tulee 

hallita ja johtaa vastuullisesti ja 

järjestelmällisesti.

 Hallintamalli kuvaa miten arkkitehtuurityön ja 

kokonaisarkkitehtuurin hallinta organisoidaan, 

mitä rooleja hallintaan kuuluu sekä miten KA-

työtä käytännössä tehdään. 

 Hallintamallin voi kuvata omana 

kokonaisuutena osana organisaation 

johtamis- ja kehittämismallia tai sitten ns. 

sulautettuna johtamis- ja kehittämismallien 

sisään.

 Hallintamallin avulla satunnaisesta 

tekemisestä saadaan jatkuvaa, 

tavoitehakuista ja säännöllistä toimintaa !
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KA-menetelmä osana kokonaiskehittämistä
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Johtaminen ja arkkitehtuurityö

12.5.2017 22



Organisaation KA-viitekehys ja kuvaukset
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Organisaatiolle sovitettu viitekehys

Organisaation KA-kuvaukset

Osa-

alue1

Osa-

alue5
Osa-

alue2

Osa-

alue3

Osa-

alue4

Osa-alue6

Ratkaisu-

arkkitehtuuri

Ohjaa / tukee / mahdollistaa KA-työtä

Suunnittelu-

menetelmä 

(JHS179)

Sisältö-

kehys

Ohjeet 

(metodit), 

kuvausta-

vat, 

kuvaus-

pohjat

Hallinta-

malli

Kypsyys-

tasomalli

Osaamis-

profiilit**

Viitemallit

JHKA toimiala-

arkkitehtuurit

JHKA viite-

arkkitehtuurit

Muut viite-

arkkitehtuurit (esim. 

ITIL)

Ratkaisu-

arkkitehtuuri

Kokonaiskuva (ylätaso)

**) TOGAF® 9.1 > Part VII: Architecture Capability Framework > Architecture Skills Framework



KA-SUUNNITTELUPROSESSI

10:00 – 10:45
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Kokonaisarkkitehtuurista unohtuu 

helposti kaksi asiaa 

1. Kokonaisuus

 Korostetaan vain yhtä näkökulmaa muiden 

kustannuksella

2. Arkkitehtuuri

 Keskitytään osasten sisäiseen rakenteeseen 

niiden välisten riippuvuuksien määrittelyn 

sijaan
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Hyödynnä suosituksia

12.5.2017 19



Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin periaate
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Huomioi 

ylemmän 

tason 

ohjaavat 

arkkitehtuurit 

sekä 

suunnitteluun 

vaikuttavat 

viite- ja sidos-

arkkitehtuurit



Määritä ja rajaa kehittämistarpeen mukainen 

kehittämiskohde

 Rajausvaihtoehtoja ovat mm.

 Toiminnan vaatimukset

 Organisaatiolaajuus

 Arkkitehtuurinäkökulmat ja tarkkuustaso

 Kehittämisen aikaikkuna

 Arvioi myös aiheuttaako pyydetty kehityskohde 

muutoksia tehtyjen rajausten ulkopuolella 

olevissa kohteissa, jotka ovat riippuvaisia tai 

liittyvät ko. kehittämiskohteeseen
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Organisaa-
tion

kokonais-
arkkitehtuuri

Hyödynnet-
tävät viite-ja 
sidosarkki-

tehtuurit

Kehitettävä 
kohde-

arkkitehtuuri

Hankkeen 
ratkaisu-

arkkitehtuuri

Arkkitehtuurien suhteet

12.5.2017 22



KA-suunnitteluprosessin vaiheet

 Muista
 Rajaukset ja iteraatiot* 

suunnittelu-kierroksissa

 Vaihetuotosten katselmointi 

(JHS182 Laadunvarmistus)

 Prosessia hyödynnetään 

suunnittelun eri tasoilla

 Strategian toimeenpanon 

suunnittelu

 Organisaation KA:n

suunnittelu

 Ratkaisujen suunnittelu
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*) Iteraatioista lisää TOGAF ADM:sta…



KA-suunnittelun valmistelu
 Suunnittelun valmisteluvaiheen päätavoitteena on

 Organisoida arkkitehtuurin suunnittelutyö (projektin rajaukset, rinnakkaisten 

kehitysprojektien ja vuosikellon huomiointi) sekä

 Koota tarvittava ohjaava tieto työn tueksi. 

 Tavoitteena on lisäksi 

 Varmistaa johdon, toiminnan (mm. omistaja) ja tietohallinnon tuki sekä

 Suunnittelutyön resurssitarve (mm. suunnittelussa vaadittavat tiedot ja taidot).

 Riskianalyysi
 VAHTI-ohjeiden mukaan

 Tyypillistä ohjaava tietoa

 Esim. strategia, lainsäädännössä tapahtuvat muutokset, 

arkkitehtuuriperiaatteet, tehdyt toimeenpanosuunnitelmat, sidos- ja 

viitearkkitehtuurit, tietosuojaohjeet, tietoturvallisuus- ja varautumisen ohjeet, 

asiakkailta ja sidosryhmiltä saatu palaute

 Olemassa olevat nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset. 
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KA-suunnittelun valmistelun lopputuotokset

 Suunnitelma arkkitehtuurisuunnittelun organisoinnista
 Projektisuunnitelma

 Listaus arkkitehtuurin suunnittelutyössä tarvittavista 

dokumenteista, olemassa olevista 

arkkitehtuurikuvauksista, lainsäädännön muutoksista, 

tietoturvallisuusvaatimuksista jne.
 Periaatteellisen tason kuvaukset

 Arkkitehtuurin hallintamalli
 Varmistetaan sen toimivuus, laaditaan mikäli sitä ei vielä ole.

 Alustava riskianalyysi sisältäen hyväksyttävät riskirajat 

(ks. VAHTI 7/2003). 
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Arkkitehtuurivision määrittely
 Arkkitehtuurivision määrittelyvaiheen tavoitteena on 

 Määritellä arkkitehtuurisuunnittelun tavoitteet ja rajaukset sekä 

 Hakea visiolle hyväksyntä johdolta.

 Tavoitteena on myös 

 Tunnistaa suunniteltavan kokonaisuuden sidosryhmät sekä 

sitouttaa omistaja ja sidosryhmät suunnittelutyöhön ja sen 

tuleviin tuloksiin.

 Vision määrittelyvaiheessa luodaan tunnistettuihin 

vaatimuksiin perustuva tulevaisuuden näkymä 

(korkealla tasolla), jonka ohjaamana varsinaisessa 

suunnittelussa työstetään ja tarkennetaan iteratiivisesti 

tavoitetila.
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Arkkitehtuurivision määrittelyn lopputuotokset

 Kuvaus suunnittelun toiminnallisista tavoitteista.

 Rakenteellistettu yksilöitävien 

kehittämistarpeiden kuvaus ylätasolla 

(kehittämisvaatimukset).

 Lista suunnitteluun liittyvistä sidosryhmistä ja 

näiden viestintäsuunnitelma.

 Tunnistetut kehittämistavoitteiden mukaiset 

arkkitehtuurin sisältörakenteet ja näkökulmat 

korkealla tasolla (arkkitehtuurivisio).

 Mahdolliset eri toteutuskenaariot!
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Nykytilan analysointi
 Nykytilan analysointivaiheessa selvitetään 

organisaation toiminnan, käytettävien tietojen, 

tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila.

 Vähimmäisvaatimuksena nykytilan analysoinnille 

on koota ja täydentää peruskuvaukset. 

 Tuotettava kuvauksia käytetään pohjana 

tavoitetilan suunnittelussa.

 Ajan myötä nykytilan kuvauksia päivitetään 

soveltuvin osin tavoitetilan kuvauksista ja 

kehitysprojektien tuotoksista saatavilla tiedoilla

 Projektit muuttavat valmistuttuaan organisaation nykytilaa !
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Nykytilan analysoinnin lopputuotokset

 Analyysi ja yhteinen käsitys organisaation 

kokonaisarkkitehtuurin nykytilasta toiminnan, 

keskeisten tietovarantojen, tietojärjestelmien ja 

käytössä olevan teknologian näkökulmista.

 Organisaation nykyinen kokonaisarkkitehtuuri 

kuvattuna vähintään peruskuvauksin.
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HUOM! Varaa ensimmäiseen arkkitehtuurimenetelmän mukaiseen nykytilan tietojen 

kokoamiseen runsaasti aikaa. Olemassa olevia dokumentteja on yleensä etsittävä, vertailtava, 

yhdisteltävä, korjattava, päivitettävä, täydennettävä ja konvertoitava arkkitehtuurikehyksen 

kuvauskohteita vastaaviksi. Kun nykytilan rakenteen KA-kuvaukset on tehty ensimmäisellä 

kerralla huolellisesti, säästetään työtä seuraavilla arkkitehtuurin päivityskerroilla.



Tavoitetilan suunnittelu
 Tavoitetilan suunnittelu perustuu strategiatyössä 

määriteltyyn visioon ja asetettuihin tavoitteisiin.

 Strategian toteuttamiseksi määritellään 

kehittämisperiaatteet, jotka linjaavat arkkitehtuurin 

tavoitetilan suunnittelua.

 Kehittämisperiaatteiden mukaan tavoitetilalle luodaan 

vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden perusteella voidaan 

päättää tavoitetilan arkkitehtuurista. 

 Huomioi, että tavoitetiloja voi olla useita eri 

aikajänteillä, esimerkiksi lähiajan ja pidemmän 

aikavälin tavoitetilat
 nk. siirtymä- eli transitioarkkitehtuurit, ks TOGAF…
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Tavoitetilan suunnittelu - Puuteanalyysi

 Puuteanalyysin (GAP-analyysin) avulla 

vertaillaan kokonaisarkkitehtuurin 

nykytilaa ja tavoitetilaa. 

 Tilojen erot tarkennetaan 

käytännönläheisesti ja niiden pohjalta 

suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, 

jotka voidaan myöhemmin priorisoida, 

ryhmitellä, ajoittaa ja hankkeistaa. 
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TOGAF Gap Analysis



Tavoitetilan suunnittelun lopputuotokset

 Tavoitetilaan vaikuttavien tekijöiden listaus ja 

analyysi (periaatteellisen tason kuvaukset).

 Tavoitetilan arkkitehtuurin kuvaus (tai 

vaihtoehtoisesti useampia vaihtoehtoisia 

tavoitetilaskenaarioita), jossa on huomioitu eri 

näkökulmat ja tarkastelutasot. 

 Kehittämispaketit ja alustava 

kehittämispolku (kehittämisen tiekartta).

 Puuteanalyysi.

 Muutosehdotukset arkkitehtuurivisioon.
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Toimeenpanon suunnittelu
 KA-työn käynnistäminen, kehittäminen ja 

hyödyntäminen etenevät organisaation strategian ja 

TTS-suunnitelmien mukaisesti. 

 Arkkitehtuurityön toimeenpanon suunnitteluvaiheessa 

määritellään ylätasolla kokonaisarkkitehtuurin 

tavoitetila ja sen saavuttamiseksi vaadittavat 

kehittämistoimenpiteet (kehittämispaketit) sekä 

tarkennetaan tavoitetilan suunnittelussa laadittua 

kehittämisen tiekarttaa.

 Kehittämistoimenpiteet ja tiekartta viedään 

organisaation kokonaiskehittämisen prosessin 

mukaisesti osaksi TTS-suunnittelua (tai vastaavaa) 

sekä projekti- ja hankehallintaa. 
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Toimeenpanon suunnittelun muistilista
 Tee alustavat kustannus- ja hyötyanalyysit ylätasolla, kokonaisuus 

huomioiden. 

 Analysoi riskit ja laadi ylätason kehittämiskohteiden 

riskienhallintasuunnitelma. 

 Arvioi ylätason kehittämiskohteet mm. niiden merkittävyyden, 

vaikuttavuuden ja kustannussäästöjen kannalta sekä priorisoi 

kehitystarpeet ja niihin liittyvät kehittämishankkeet. 

 Suunnittele valittujen ylätason kehittämiskohteiden lyhyen (seuraava 

budjettikausi) ja pitkän tähtäimen aikataulutus huomioiden priorisointi 

sekä kehittämiskohteiden väliset riippuvuudet. 

 Määrittele alustavasti kokonaisarkkitehtuurityön vastuut ja vastuutahot 

sekä tarvittavat toteutuskanavat. 

 Kokoa kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa tuotetut kuvaukset, 

analyysit ja laskelmat ja tee niiden sekä kehittämispolun perusteella 

alustava kokonaisuutta koskeva toimeenpanosuunnitelma.

 Esittele kehittämispolku ja toimeenpanosuunnitelma sidosryhmille.
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Tietoturvallisuuden hallinta

 Tietoturvallisuuden hallinta liittyy koko organisaation 

toimintaan.

 Tietoturvallisuuden hallintaan sisältyy useita eritasoisia 

toimia johtamisesta ja riskienhallinnasta teknisiin 

suojausratkaisuihin.

 Tietoturvallisuuden hallintatoimien avulla organisaatio 

suojaa käsittelemiään tietoja 
 paljastumiselta asiattomille osapuolille (luottamuksellisuus) ja 

 hallitsemattomia muutoksia vastaan (eheys) sekä 

 tukee organisaation häiriötöntä toimintaa ja toiminnan jatkuvuutta 

normaalioloissa (saatavuus) ja 

 erilaisissa poikkeustilanteissa (varautuminen).
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Tietoturvallisuuden huomiointi KA-työssä

 Tietoturvallisuus ja tietoturvallisuuden hallinta tulee 

huomioida kokonaisarkkitehtuurissa koko 

suunnitteluprosessin ajan, osana eri näkökulmista 

tehtävää suunnittelua ja kuvauksia.

 Tietoturvallisuuden hallinnassa huomioitavia tekijöitä 

on sisällytetty suosituksen eri lukuihin ja sen liitteisiin 

sekä olennaisia osuuksia on koottu lukuun 9
 Periaatteellisella tasolla

 Käsitteellisellä tasolla

 Loogisella tasolla

 Fyysisellä tasolla

 Tarkempia ohjeita tietoturvallisuuden huomiointiin ja 

hallintaan löytyy VAHTI-ohjeista (www.vahtiohje.fi).
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Mieten KA-hallintamalli on toteutettu organisaatioissanne ?

 Kokemuksia toiminnan kehittämisen prosessista / KA-

suunnitteluprosessista ?

 Ovatko prosessit tunnistettu, kuvattu ja käytössä organisaatioissanne ?

 Miten tietoturvallisuuden huomiointi toteutuu käytännössä ?

 Muita ajatuksia ?



PERIAATTEELLISEN TASON 

KUVAAMINEN

11:00 – 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
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Tarvitaan 

erityisesti 

tavoitetilan 

suunnittelun 

pohjaksi.

Nykytilan 

analyysiä ja 

kuvausta 

varten on hyvä 

tunnistaa 

ainakin 

voimassa 

olevat lait ja 

säädökset 

sekä rajaukset 

ja reunaehdot.



Strategian keskeiset elementit

Strategia

• Visio

• Missio 

• Arvot

• Ajurit/muutostekijät

• Päämäärät/Tavoitteet

• Tulokset

• Kehitettävät kyvykkyydet

Miksi? 
Mitä?
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Arvot, visio ja missio
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 Organisaation arvot, visio ja missio kuvataan 

yleensä organisaation strategiatyön yhteydessä. 

 Ne luovat suunnan organisaation tavoitetilalle ja 

siten myös kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilalle.

 Suosituksessa ei ole erillisiä malleja tai 

kuvauspohjia näiden kuvaamiseen, vaan ne 

tulee olla käytettävissä arkkitehtuurityössä.

 Hyvä käytäntö on lisätä ne strategiakartalle 

sopivia mallinnussymboleja käyttäen tai vain 

tekstinä.



Esim. Maistraatin missio, arvot, visio 2025
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Liiketoimintamalli ja operatiivinen toiminta

Operatiivinen

toiminta

• Toiminta; prosessit, 

organisaatio, ihmiset

• Tiedot

• Tietojärjestelmät

• Teknologiat

Liiketoimintamalli

• Asiakkaat

• Arvolupaus

• Palvelut

• Arvoketju, kumppanit

• Toiminta-alue, sijainti

Miksi?
Mitä?

Miten?
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Kyvykkyysvaatimukset



Kyvykkyyden määritelmä
 Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä 

toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä 

osa-alueella, ja kykyä hyödyntää osaamistaan 

sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan

 Organisaatioiden kyvykkyys koostuu kolmesta 

osakokonaisuudesta, joita ovat

 toimintamallit ja prosessit, 

 henkilöstö ja osaaminen 

 sekä tiedot ja järjestelmät.

 Kyvykkyydet asettavat siis vaatimuksia kaikille 

edellä mainituille elementeille
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Lähde: JHS179 2.0, TOGAF 9.1 – Capability Based Planning



Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet kytkevät strategian 

operatiiviseen toimintaan ja sen kehittämiseen

Liiketoimintamalli(t)

Kyvykkyys #2 Kyvykkyys #3Kyvykkyys #1

Strategia

Operatiivinen toiminta

Vaatimus #2

Vaatimus #3

Vaatimus #4

Vaatimus #1

VISIO

Strateginen tavoite #1 Strateginen tavoite #2 Strateginen tavoite #3

Toimintamallit 

ja prosessit

Henkilöstö 

ja 

osaaminen

Tiedot ja 

tietojärjestelmät
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Strateginen tavoite #4



Strategialähtöisen kyvykkyyspohjaisen suunnittelun 

elementit – kyvykkyys linkittää kuvaukset

1. Strategiakartta
2. Liiketoiminta-

malli

3. Kehittämis-
paketti

4. Tiekartta

Kyvykkyys
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Liiketoimintamalli

 Liiketoimintamalli kuvaa lyhyesti ja 

selkeästi (korkealla tasolla), mitä 

organisaatio tekee ja miten se tavoittaa 

ja kohtaa asiakkaansa. 

 Se kuvaa myös, miten organisaatio luo ja 

toimittaa asiakkaille tuotteita tai 

palveluita antamansa 

palvelu/arvolupauksen mukaisesti. 
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Esim. Holhoustoimen palvelut
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Kyvykkyyskartta

 Liiketoiminnan 

kyvykkyydet ja 

liiketoimintaa 

tukevat kyvykkyydet

 Kuvataan 

visuaalisesti 

kyvykkyyskartalla

 Kyvykkyydet 

nimetään ’Mitä 

organisaatio tekee’
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Kyvykkyydet

 Kyvykkyydet -taulukon avulla kuvataan 

kyvykkyyksien metatiedot
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Erottavat kyvykkyydet ovat kyvykkyyksiä, joita vain ko. 

organisaatiolla on.

Kynnyskyvykkyydet ovat strategisesti välttämättömiä 

organisaation toiminnalle, esimerkiksi sähköisten 

palveluiden tuottamisen kyvykkyys.

Dynaamisten kyvykkyyksien avulla muutetaan muita 

kyvykkyyksiä strategian tavoitetilaan pääsemiseksi, 

esimerkiksi KA-kyvykkyys.



Standardisalkku

 Standardisalkkua varten kartoitetaan, ovatko 

kuvattavassa kohteessa sovellettavat 

standardit jo olemassa julkisen hallinnon 

yhteisessä standardisalkussa 
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/jhs-181-julkisen-hallinnon-

standardisalkku

 Mikäli näin ei ole, ne lisätään organisaation 

standardisalkkuun.
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https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/jhs-181-julkisen-hallinnon-standardisalkku
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Strategiakartta, liiketoimintamallit ja kyvykkyydet
 Strategian jalkauttamisen apuna

 Kommunikoinnissa organisaation johdon kanssa

 Tuntuuko esitetty malli toimivalta ?

 Onko siitä jo käytännön kokemuksia ?

 Muita ajatuksia ?



TOIMINTANÄKÖKULMAN 

KUVAAMINEN

13:00 – 13:30
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Toiminnan 
kokonais-
valtainen 

kehittäminen 

KA-
suunnittelu-

prosessi

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen

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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Palvelukartta
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 Palvelukartta ryhmittelee 

organisaation tuottamat 

palvelut visuaalisesti

 Palvelujen digitalisointi, 

palvelumuotoilu, 

ekosysteemit
 Ks Suomidigi.fi

 Metatiedot palveluista 

taulukossa
 vrt. Palvelutietovaranto, PTV

https://suomidigi.fi/


Palvelutietovaranto (PTV)
 Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista 

yhdessä paikassa

 Suomi.fi-palvelutietovaranto (Palvelutietovaranto, 

PTV) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot, 

joilla on joko käyttövelvollisuus tai käyttöoikeus, 

tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja 

asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvän 

organisaation tiedoista.

 Käyttöoikeudesta ja käyttövelvollisuudesta säädetään 

ns. KaPA-laissa eli laissa hallinnon yhteisistä 

sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

 Palvelua tuottaa Väestörekisterikeskus.
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https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571


PTV:n tiekartta
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Prosessit-Tiedot
 Prosessien ja tietojen välisen riippuvuusmatriisin avulla kuvataan, 

mitä tietoja (päätietoryhmä/tietoryhmä) kukin prosessi tarvitsee.

 Matriisin avulla voidaan tarkistaa, että kaikki prosessien 

tarvitsemat tiedot tulee tuotettua/hankittua, käsiteltyä ja tulokset 

toimitettua. 

 Riippuvuuksia voidaan hyödyntää integraatioiden suunnittelussa.
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Huom! Sama asia voidaan esittää 

hyvin laaditulla Prosessien 

vuorovaikutus -kaaviolla.



Toimijat-Tiedot

 Toimijoiden ja tietojen välisen 

riippuvuusmatriisin avulla kuvataan, mitä 

tietoja (päätietoryhmä/tietoryhmä) kukin toimija 

tarvitsee. 
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Huom! Sama asia voidaan esittää 

hyvin laaditulla Toimijoiden 

vuorovaikutus -kaaviolla.



Prosessit-Tietojärjestelmät
 Tietojärjestelmien ja prosessien välinen 

riippuvuusmatriisi kuvaa mitä (loogisen tason) 

tietojärjestelmiä prosessit tarvitsevat toimiakseen.

 Hyvä nykytilan nopeassa kartoituksessa!
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Huom! Sama asia voidaan esittää 

myös Arkkitehtuurin 

kerrosnäkymä -kaaviolla.
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Palveluiden tunnistaminen ja kuvaaminen (KA vs. PTV)

 Palveluiden kehittäminen, palvelumuotoilu, digitalisaatio

 Asiakaslähtöisyys, ekosysteemit

 Toimintanäkökulman riippuvuudet muihin näkökulmiin

 Muita ajatuksia ?

Toiminnan 

palvelut



TIETONÄKÖKULMAN KUVAAMINEN

13:30 – 14:00
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Valmennus-
tilaisuuden 
alustus ja 

esittäytymiset

Toiminnan 
kokonais-
valtainen 

kehittäminen 

KA-
suunnittelu-

prosessi

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen

Kertauskoe ja 
tilaisuuden 

päätös



Tietoarkkitehtuurin kuvaukset
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Nyky- ja 

tavoitetilan 

kuvaukset



Tietoarkkitehtuuri

 Tietoarkkitehtuurin kuvauksen avulla pyritään luomaan 

organisaation tai useamman toimijan/organisaation 

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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Päätietoryhmät

 Muodostamalla tiedoista päätietoryhmiä (ja tietoryhmiä) 

voidaan tunnistaa tietovarantoja, lajitella, luokitella ja 

nimetä organisaation tai kehittämisen kohteen tietoja ja 

luoda niistä ylätason tietomalli ja hallittava hierarkia.

 Päätietoryhmien kuvauksista saadaan tietoa 

organisaatiossa tai kehittämisen kohteessa käsiteltävistä 

tietoaineistoista.

Käsite- ja tietomallit 

tarkentavat !



Soveltamisprofiilit

 Soveltamisprofiilit voidaan nähdä loogisina, eri tarpeisiin 

tuotettuina tietomalleina, joiden tietosisältöjen semanttisen 

yhteentoimivuuden menetelmä varmistaa.

 JHS179 2.0 Liite 7 Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje

 Menetelmä ja välineistö: http://iow.csc.fi/

 Soveltamisprofiili on tietosisällön kuvaus ja looginen tietomalli, 

johon perustuen voidaan toteuttaa 

 teknisiä tiedonsiirtorajapintoja viestinvälitykseen tai 

 tarkempia tietomalleja tietovarantojen ja sovelluskehityksen 

tietokantarakenteita varten.

 Soveltamisprofiilit ovat toteutus- ja teknologiariippumattomia ja ne 

mahdollistavat tietojen kuvaamisen siten, ettei tietojen merkitys 

muutu

 Soveltamisprofiilit laaditaan toiminnan edustajien ja 

tiedonhallinnan asiantuntijoiden yhteistyönä. 
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Esim. Soveltamisprofiilista
 Alustava määrittely voidaan tehdä taulukkomuodossa:

 Visualisointi

kaaviolla:
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KA-menetelmän ja Y-menetelmän terminologia
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KA-menetelmä (JHS179) Y-menetelmä

Käsitemalli

- Käsitteet ja niiden väliset suhteet 

visuaalisesti

- Käsitteet perustuvat sanastoissa 

määriteltyihin termeihin

Käsitemallia ei ole määritelty osaksi Y-

menetelmää joskin sitä voidaan käyttää 

sanastotyössä käsiteanalyysin apuna.

Looginen tietomalli

- Tarkentaa käsitemallia

- Loogiset tietoelementit & atribuutit

Tietokomponentit

- Looginen tietomalli ja visualisointi

- Luokat & atribuutit (ominaisuudet)

Soveltamisprofiili

- Looginen tietomalli jonka tietosisältöjen 

semanttisen yhteentoimivuuden Y-

menetelmä varmistaa

Soveltamisprofiili

- Tarkentavat tietokomponenttien käyttöä 

eri toteutuksissa (erikoistaminen)

Fyysinen tietomalli

- Tietorakenteiden kuvaus 

ratkaisuarkkitehtuurin tietokantatasolla 

(skeemat, formaatti, optimointi). 

Fyysinen tietomalli

- Tietokantaskeemat (XSD, XML)

- Rajapintamääritykset (XSD, XML, RDB, 

JSON, CSV)



Tietovirrat

 Tietovirtojen kuvauksien avulla havainnollistetaan, mitä tietoja 

kulkee esimerkiksi tietojärjestelmien, tietovarantojen, prosessien 

tai organisaatioiden välillä (sisäiset ja ulkoiset tietovirrat). 

 Kuvaukset ovat liiketoiminnan näkökulmasta laadittuja ja yleisesti 

ymmärrettävissä olevia kuvauksia tietointegraatiosta.

 Tietovirtakuvauksien avulla kuvataan sekä sähköiset että muut 

tietovirrat tarvittavalla tarkkuustasolla. 

 Suosituksessa kuvatut vuorovaikutuskuvaukset (esim. 

prosessien-, tietojärjestelmien- ja toimijoiden välinen 

vuorovaikutus) kuvaavat myös tietovirtoja ja ne toimivat apuna 

mm. integraatiotarpeiden vaatimusten määrittelyssä.

 Tietovirtojen kuvauksessa on ideana tarkentaa ja yhdistellä em. 

kuvauksista tilanteeseen sopivia täydentäviä kuvauksia 

hyödyntäen tietoarkkitehtuurin kuvauksia.
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Loogiset tietovarannot-Tietojärjestelmät

 Loogisten tietovarantojen ja 

tietojärjestelmien välinen 

riippuvuusmatriisi kuvaa, mitä 

tietovarantoja kukin tietojärjestelmä 

tarvitsee. 

 Kun tiettyä tietovarantoa tai 

tietojärjestelmää kehitetään tai 

uusitaan, riippuvuustaulukon avulla 

voidaan ennakoida ja varmistaa, 

että uudet tietojärjestelmät 

tuottavat tarvittavat tiedot/uusissa 

tietovarannoissa on 

tietojärjestelmien tarvitsemat tiedot. 

12.5.2017 74



12.5.2017 75

Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Päätietoryhmien tunnistaminen ja kuvaaminen
 Mitä lähtötietoja olet käyttänyt ?

 Soveltamisprofiilit ja Y-menetelmä

 Kommentteja / kokemuksia ?

 Loogisten tietovarantojen kytkeminen tietojärjestelmiin

 Kommentteja / kokemuksia ?

 Muita ajatuksia ?

Päätieto-

ryhmät



TIETOJÄRJESTELMÄ- JA TEKNOLOGIA-

NÄKÖKULMIEN KUVAAMINEN

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

esittäytymiset

Toiminnan 
kokonais-
valtainen 

kehittäminen 

KA-
suunnittelu-

prosessi

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulmien 
kuvaaminen

Toimeenpanon 
kuvaaminen

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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Esimerkki: Tietojärjestelmien vuorovaikutus 

(yleiskuva ilman integraatioratkaisuja)
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Loogiset rajapinnat
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 Loogisten rajapintojen kuvauksen avulla kartoitetaan 

ja kuvataan loogiset tietojärjestelmärajapinnat. 

 Liite 8 Integraation ja rajapintojen kuvaus esittää 

integraatio- ja rajapintakuvaukseen liittyvät tehtävät ja 

kuvaukset tarkemmalla tasolla.

Looginen 

rajapinta

Vuorovaikutusta voidaan 

kuvata vielä tarkemmin 

sekvenssikaaviolla jos tarpeen



Loogiset rajapinnat

 Kunkin rajapinnan perustiedot taulukossa:

 Sekvenssikaavio:
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Kutsuja (A) Kutsuttava (B)
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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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Teknologiapalvelut
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 Teknologiapalvelut toteutetaan teknologiaresursseilla 

(teknologiakomponenteilla), jotka sisältävät yhteiskäytön 

mahdollisuuden ja edistävät yhteentoimivuutta. 

 Teknologiapalveluita suunniteltaessa on tunnistettava tietojen 

suojaustasojen vaatimukset sekä vaatimukset itse 

teknologiapalvelun toteuttamiseen.

 Teknologiapalvelutyyppejä ovat mm

 Ajoympäristöpalvelut

 Loppukäyttäjän järjestelmät

 Kehitysalustapalvelut

 Tietopalvelut

 Tukipalvelut

 Tietoliikennepalvelut

 Tietoturvapalvelut

 Tunnistuspalvelut

 Käyttövaltuus- ja pääsynhallintaratkaisut

 Integraatiopalvelut ja rajapinnat 

Huom! IT-palvelujen 

hallinta toimintana 

kuvataan toiminta-

arkkitehtuurissa.



Teknologiapalveluiden kuvaaminen
 Taulukko:
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Teknologiaresurssit

 Teknologiapalvelut toteutetaan erilaisten 

teknologiaresurssien (ohjelmistot, 

laitteistot, verkot) yhdistelminä.

 Teknologiaresurssien kuvausten avulla 

voidaan kuvata sekä nykyiset resurssit 

että tavoitetilassa tarvittavat resurssit.

 Ajoympäristöt (teknlogiasolmut)

 Teknologiatuotteet
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Huom! Kuvaus on loogisen tason kuvaus vaikka tuotenimiä 

käytetäänkin. Laiteluettelo, lisenssisalkku ja tilatiedot kuvaavat 

fyysisen tason asiat (vrt. CMDB)



Teknologiaresurssien kuvaaminen

 Taulukko:
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Virtualisointi
 Virtualisointi tarkoittaa tietotekniikassa 

ohjelmistoratkaisuja ja -teknologiaa, jolla jonkin fyysisen 

resurssin tekniset piirteet piilotetaan niitä käyttäviltä 

muilta järjestelmiltä, sovelluksilta tai loppukäyttäjiltä.

 Näin ollen yksi fyysinen resurssi, esimerkiksi palvelin, 

voi toimia monena loogisena resurssina, tai useat 

fyysiset resurssit näkyvät yhtenä loogisena 

kokonaisuutena sitä käyttäville tahoille.

 Usein virtualisoinnilla tarkoitetaan palvelimen fyysistä 

erottamista käyttöjärjestelmästä (virtuaalipalvelin), 

mutta ratkaisua voidaan käyttää myös esimerkiksi 

tallennuskapasiteetin virtualisoinnissa 

(virtuaalikovalevy)
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Virtualisoinnin hyödyt

 Virtualisoinnin avulla voidaan saavuttaa huomattavia 

kustannussäästöjä, mutta virtualisointiin liittyvät riskit, 

esimerkiksi virhetilanteista toipuminen, on otettava 

huomioon. 

 Virtualisointi voi myös vähentää riskejä, koska 

esimerkiksi sovelluskerros on yleensä erotettu 

fyysisestä alustasta. 

 Eri virtualisointimallien valinnoissa on tärkeää 

ymmärtää olemassa olevan teknologia-arkkitehtuurin 

nyky- ja tavoitetilat sekä ratkaisun edellyttämät 

kyvykkyydet ja haasteet siirryttäessä virtualisoituihin

palvelumalleihin. 
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Pilvipalvelut ja pilvilaskenta
 Pilvilaskenta tarkoittaa verkon kautta eli pilvessä (cloud computing) 

tapahtuvaa teknologian, sovellusten ja tietojärjestelmien käyttöä 

hajautetuissa ympäristöissä ja jonka teknisiä yksityiskohtia palvelun 

käyttäjät eivät näe tai hallitse suoraan.

 Arkikielessä yleensä puhutaan pilvipalveluista. Pilvipalvelut 

toteuttavat sellaista tietoteknisten palveluiden tuottamisen, 

käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon kuuluvat internetin yli 

palveluna tarjotut, dynaamisesti skaalautuvat ja virtuaaliset 

resurssit. 

 Pilvipalveluiden hyödyntäminen muuttaa merkittävästi 

organisaatioiden teknologiapalvelujen tuottamista, hankintatapaa, 

omia kyvykkyysvaatimuksia ja kustannusrakennetta. 

 Ks. myös: Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia
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http://vm.fi/documents/10623/1106966/Valtion+konesali-+ja+kapasiteettistrategia/61c55fa8-6fbf-4e51-8c8c-b1a2c64c218f?version=1.0


Pilvipalveluiden vaihtoehtoisia malleja
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Software-as-a-Service Platfrom-as-a-Service Infrastructure-as-a-Service

Kuva 2. Palveluiden ja hankintojen vastuujako. 
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Pohdinta- ja keskustelutuokio esitetyistä aiheista

 Loogisten rajapintojen kuvaaminen ja hallinta

 Kommentteja / kokemuksia ?

 Teknologia-arkkitehtuurin kuvaaminen ja 

hallinta

 Kommentteja / kokemuksia ?

 Virtualisointi ja pilvipalvelut

 Kommentteja / kokemuksia ? 

 Muita ajatuksia ?



TOIMEENPANON KUVAAMINEN

15:15 – 15:45
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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.

12.5.2017 95



Puuteanalyysi
 Puuteanalyysin avulla vertaillaan kokonaisarkkitehtuurin 

nykytilaa ja tavoitetilaa; mitä muuttuu, mitä poistuu, mitä 

säilyy, mikä on uutta ? 

 Tilojen erot tarkennetaan käytännönläheisesti ja niiden 

pohjalta suunnitellaan kehittämistoimenpiteet 

(kehittämispaketit), jotka voidaan myöhemmin 

priorisoida, ryhmitellä, ajoittaa ja hankkeistaa. 

 Puuteanalyysimatriisin avulla voidaan myös löytää 

kohteita, tietoja tai näkökulmia, jotka ovat jääneet 

tavoitetilan suunnittelussa huomaamatta.
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Viite: JHS179 2.0, TOGAF 9.1: Gap Analysis



Esimerkki: Rekisteriuudistuksen tietojärjestelmät
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Rajapinta 

muuttuu

Toteutusteknologia 

vaihtuu

Toteutusteknologia 

vaihtuu

Toteutusteknologia 

vaihtuu
Toteutusteknologia 

vaihtuu



Kehittämispaketti

 Kyvykkyyksiä kehitetään kyvykkyysinkrementeissä, 

jotka kuvaavat kyvykkyyden asteittaista kehittymistä 

kohti tavoitetilan vaatimuksia. Kyvykkyysinkrementti

muodostuu kyvykkyyden eri osa-alueisiin kohdistuvista 

kehittämistoimenpiteistä, jotka sijoitetaan 

kehittämispaketteihin.

 Kyvykkyyksien kehittämiseen liittyvien 

kehittämispakettien kuvauksessa kuvataan niiden 

sisältö eli tarkennetut vaatimukset ja miten ne 

kohdistuvat arkkitehtuurin eri osiin

JHS179 liite 2 Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa 

luku 4 Kehittämispaketti
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Kehittämispakettien kuvaaminen

 Kehittämispakettiin kuvataan arkkitehtuurille 

(huomioiden toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä-, 

teknologianäkökulma) asetettavat vaatimukset tietyn 

kyvykkyyden tavoitetilan saavuttamiseksi. 
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Esimerkki: Holhousrekisterin uudistus

 Edunvalvonnan valvonta –prosessin tehostaminen uutta 

teknologiaa hyödyntämällä

 Uusi Holhousrekisteri (HOLLE) joka integroidaan siihen 

liittyviin järjestelmiin. Vanha toteutus ajetaan alas.
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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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Esim. kehittämispaketti: 

Holhousrekisterin uudistus
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Yhteenveto: Strategialähtöinen kyvykkyyspohjainen suunnittelu
(osiossa 5 syvennytään tähän tarkemmin)

Strategiakartta

Liiketoimintamalli

Kehittämispaketti

Tiekartta



KERTAUSKOE JA TILAISUUDEN PÄÄTÖS

15:45 – 16:15
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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/


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 16 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!





KIITOS!
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