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Sisältö ja tavoite

 Valmennuksessa käydään läpi JulkICT:n

”Arkkitehtuuripankki.fi” -mallinnuspalvelun periaatteita 

sekä harjoitellaan käytännössä kokonaisarkkitehtuurin 

mallintamista JHS179:n mukaisesti 

mallinnusympäristössä ArchiMate -kuvausnotaatiota 

hyödyntäen.

 Tavoite:

 Osallistuja tietää miten kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset 

laaditaan kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueille 

mallinnusympäristössä (QPR EnterpriseArchitect –ohjelmisto, 

julkaisuportaali)
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Valmennuspolku
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Päivän ohjelma
Aikataulu Valmennusaihe Sisältö

08:30 - 09:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 - 09:30 Valmennustilaisuuden alustus Valmentajien esittäytyminen, päivän ohjelma, valmennussarjan esittely ja 

osallistujien odotukset päivälle

09:30 – 10:00 JulkICT-mallinnuspalvelu 

(www.arkkitehtuuripankki.fi)

JulkICT-mallinnuspalvelun esittely

10:00 – 10:30 Mallinnusvälineen esittely ja 

harjoitusmallien alustus

QPR EA:n käynnistys ja käyttöliittymän esittely, JHS179 templaten esittely

Tutustuminen välineeseen ja harjoitusmallien alustus

10:30 – 10:45 Tauko

10:45 – 11:15 Periaatteellisen tason kuvaaminen Harjoitus 1: Strategiakartta, liiketoimintamalli

11:15 - 12:00 Toimintanäkökulman kuvaaminen Harjoitus 2: Toimijoiden vuorovaikutus, prosessien vuorovaikutus

12:00 - 13:00 Lounas

13:00- 14:00 Toiminta- ja tietonäkökulman kuvaaminen Harjoitus 3: Käsitemalli, käsitteiden kytkeminen prosessien tietovirtoihin

14:00 - 14:15 Kahvi

14:15 – 15:15 Tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulman

kuvaaminen

Harjoitus 4: Tietojärjestelmäkartta, tietojärjestelmien vuorovaikutus

Harjoitus 5: Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

15:15 - 15:45 Puuteanalyysi,  kuvausten web-julkaisu Harjoitus 6: Puuteanalyysi (mallien vertailu nyky- vs. tavoitetila)

Harjoitus 7: Mallin web-julkaisu

Harjoitus 8: QPR portaalin käyttö

15:45 - 16:15 Kertauskoe ja tilaisuuden päätös
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JULKICT MALLINNUSPALVELU
WWW.ARKKITEHTUURIPANKKI.FI

09:30 – 10:00
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 Prosessipankki.fi (2007-2010)
 Kuntasektorin prosessityön tuki

 Benchmarking ja best practices jakaminen

 Arkkitehtuuripankki.fi (2011-2016)
 Julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuurit

 Kohdealue-, viite- ja hankearkkitehtuurit

 Ei organisaatioiden oman toiminnan kuvaaminen

 JulkICT-mallinnuspalvelu (2017->)
 www.arkkitehtuuripankki.fi

 Strategian toteutuksen suunnittelu

 Valtionhall./maakuntien/kuntien arkkitehtuurit

 Myös organisaatioiden oman toiminnan kuvaaminen

 Viitearkkitehtuurien kuvaaminen

 Yhteiset hyödynnettävät komponentit ja palvelut

 Avoindata.fi -rajapinta

 ST IV –tietoturvatason tuki (2018->)

Taustaa

http://www.arkkitehtuuripankki.fi/


Arkkitehtuuripankki.fi on Valtiovarainministeriön 
tarjoama kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien 
mallinnuspalvelu

Se on tarkoitettu julkisen hallinnon arkkitehturien
kuvaamisen kaikilla tasoilla 

 yhteiset toiminnan kehittämistä ohjaavat arkkitehtuurit 
(viitearkkitehtuurit, kohdealuearkkitehtuurit, ekosysteemit)

 yhteisten kehityshankkeiden arkkitehtuurit

 julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurit

Palvelun katselukäyttö on kaikille avointa. Mallien ja 
kuvausten muokkaus tai uudelleenkäyttö vaatii 
käyttöoikeudet (mallintajaoikeudet), jotka myöntää 
Valtiovarainministeriö.

Palvelun kuvaus



Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin 

tarkoituksen on tuottaa koko yhteiskunnan 

käyttöön yhteistä tavoitetilan 

arkkitehtuurikuvauksia sekä kuvauksia olemassa 

olevasta toiminnallisesta ympäristöstä.

Yhteisesti suunniteltujen tavoitetilan 

arkkitehtuurien tarkoitus on ohjata toteutuksia
 tuottavuuden ja laadun parantamiseksi,

 yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi,

 päällekkäisten ratkaisujen välttämiseksi sekä 

 hyvien käytäntöjen jakamiseksi. 

Palvelun tarkoitus



Palvelu tarjoaa julkisen hallinnon organisaatioiden ja 
kehittämishankkeiden käyttöön mallinnusvälineen (QPR 
EnterpriseArchitect Client) ja julkaisuportaalin (QPR Web Portal)

Palvelu tukee julkisen hallinnon suosituksia ja visuaalista 
mallintamista keskitetyssä yhteiskäyttöisessä kuvauskannassa

 JHS 179 2.0 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (ArchiMate, UML)

 JHS 152 Prosessien kuvaaminen (BPMN)

Palveluun tuotettu tieto on organisaatioiden hyödynnettävissä 
organisaation käyttämästä arkkitehtuurin suunnitteluvälineestä 
riippumatta julkaisuportaalin avulla (katselukäyttö, tiedostojen 
lataus)

Palvelu ei ole tarkoitettu organisaatioiden toimintajärjestelmän 
osaksi vaan kehittämisessä tarvittavien mallien jakamiseen 
organisaatioiden välillä.

Palvelun käyttö



 Mallinnuspalvelua voivat käyttää kaikki VM:n nimeämät 
julkisen hallinnon arkkitehtuureja kehittävät tahot, lisäksi 
palvelussa julkaistut julkiset kuvaukset ovat kaikkien nähtävillä 
ilman lisenssi- tai muita kustannuksia 

 Mallinnuspalvelun tavoitteena on tukea julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuurityötä tietohallintolain (laki julkisen 
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 10.6.2011/634) ja JHS 179 
määritysten mukaan 

 Mallinnuspalvelun tulee tukea useaa
arkkitehtuurihierarkiatasoa
 julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuurikuvaukset,

 kohdealueiden ja osakohdealueiden yhteiset arkkitehtuurikuvaukset,

 organisaatioiden omat arkkitehtuurikuvaukset 

 Mallinnuspalvelussa on voitava siirtymäkauden jälkeen tuottaa 
myös suojaustason ST IV-tason aineistoa

2017 uudistuvan mallinnuspalvelun sisältö



Julkaisuportaali uudistuu
www.arkkitehtuuripankki.fi



 Vaihe 1 käyttöönotto 05/2017
 Perustoiminnallisuus, JHS179 2.0 tuki, palvelu- ja tukimalli

 Vaihe 2 käyttöönotto 10/2017
 Kehittyneemmät toiminnot, integraatiot,..

 Sisältää versionkorotuksen QPR EA 2017.1

 Vaihe 3 käyttöönotto 03/2018
 ST IV tason aineistot

Käyttöönoton vaiheistus
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Mallinnusväline
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 QPR EnterpriseArchitect 2016.1 ja JHS179 2.0 mallipohja

1. Sovellusvalikko

2. Valintanauhat

3. Kaavioselain

4. Esikatselu

5. Mallinnusalue

6. Työkalupaletti

7. Aktiivisen 

elementin 

tiedot

Aloitusvalikko
1

2

3

4

5

6

7



Harjoitusmallien alustus

 Uusi -> Palvelinmalli…

 Tallenna nimellä -> Palvelinmalli…

 Ks tarkemmin harjoitustehtävistä
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Mallityypit mallinnusympäristössä
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Pohjamalli 

(base 

model)

Itsenäinen 

malli

Lapsimalli1

(child 

model)

Lapsimalli2

(child 

model)

Lapsimalli3

(child 

model)

Pohjamallissa ylläpidetään yhteinen metamalli ja 

kaavioiden visualisointitapa (notaatio), navigaattori- ja 

matriisinäkymät sekä mahdolliset yhteiskäyttöiset 

elementtiluettelot (esim. roolit, tietojärjestelmät, käsitteet, 

jne.) jotka periytyvät pohjamallista sisältömalleihin 

(lapsimalleihin) -> mallien yhteensopivuus ja yhtenäisyys !

Sisältömalleissa (lapsimallit) voidaan hyödyntää 

yhteiskäyttöisiä elementtejä ja myös luoda uusia 

elementtejä (jos se on sallittu pohjamallissa).

Mallipohja 

(template)

Itsenäisenä mallina voidaan toteuttaa esim. 

Navigaatiomalli -> Julkaisuportaalin rakenne 

josta linkit varsinaisiin sisältömalleihin.

Mallipohjien avulla 

luodaan uudet 

sisältömallit.
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Periaatteellisen tason kuvaukset
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Esimerkki: Strategiakartta
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Esimerkki: Liiketoimintamalli
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 Case maistraatti – holhoustoimen palvelut
 Strategiakartta: Ote Maistraatin strategiakartasta

 Liiketoimintamalli: Holhoustoimen palvelut

 1a: Kuvaa strategiakartta
 Ajurit, tavoitteet, tulokset ja niihin tarvittavat kyvykkyydet

 (Lisätehtävä 1b: Kuvaa liiketoimintamalli)
 Palvelut, asiakkaat, palveluiden sijainti, toimijat, arvolupaus ja tarvittavat 

kyvykkyydet

Harjoitus 1: Periaatteellinen taso
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Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset
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Esimerkki: Toimijoiden välinen vuorovaikutus

12.5.2017 25



Prosessien kuvaaminen

 Prosessit ovat 

keskiössä 

kehitettäessä 

organisaation 

kyvykkyyksiä

 Prosessien 

kuvaamisessa 

sovelletaan JHS 152 

Prosessien 

kuvaaminen -

suositusta
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Prosessi-

arkkitehtuuri



Esimerkki: Maistraatin prosessialueet
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 Ydinprosessialueet

 Prosessi-alueet 

tarkentuvat 

seuraavalla tasolla 

edelleen 

prosesseiksi



Esimerkki: Sukunimen muutoshakemuksen 

prosessien vuorovaikutus 
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Esimerkki: Vireillepanoprosessin kulku
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 Case maistraatti – holhoustoimen palvelut
 Toimijat: Toimijoiden välinen vuorovaikutus

 Toimintamalli: Prosessien välinen vuorovaikutus

 Prosessin kulku: Edunvalvonnan alkaminen

 Prosessikartta: Prosessialueet ja prosessit

 2a: Kuvaa toimijoiden välinen vuorovaikutus
 Maistraatti ja sen vuorovaikutus muiden organisaatioiden/ ulkoisten toimijoiden kanssa

 2b: Kuvaa toimintamalli
 Toimintamalliin kuuluvat prosessit

 Lisää alku-, loppu- ja välitapahtumat

 Lisää prosessien väliset tietovirrat (=prosessirajapinnat)

 ArchiMate –notaatio

 2c: Kuvaa Edunvalvonnan alkaminen -prosessin kulku
 Kytke toimintamallitasolta periytyvät prosessirajapinnat prosessin tehtäviin

 Notaationa aktiviteettikaavio / BPMN (nk. ’uimaratakaavio’)

 (Lisätehtävä 2d: Kuvaa prosessikartta)
 Prosessien jäsennys prosessialueiden avulla

Harjoitus 2: Toimintanäkökulman kuvaus
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TIETONÄKÖKULMAN 
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Tietoarkkitehtuurin kuvaukset



Käsitemalli, Päätietoryhmät, 

Looginen tietomalli, Loogiset tietovarannot
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Loogiset tietovarannot

Käsitemalli

Looginen tietomalli



Käsitemalli esimerkki

Visuaalinen esitys Tekstuaalinen esitys

”Ravintola palvelee 

henkilöitä tarjoamalla 

heille aterioita, jotka 

voidaan valita 

ruokalistalla. Henkilön 

tilaa aterian, samalla 

tilauksella voi olla 

useita henkilöitä ja 

useita aterioita. 

Tilausriviltä täytyy 

ilmetä valittu 

ateriavaihtoehto, ja 

yhdellä tilausrivillä on 

vain yksi 

ateriavaihtoehto 

kerrallaan”



Toiminta-arkkitehtuurista tietoarkkitehtuuriin

Toiminta-

arkkitehtuurin 

tietovirroista ja 

rooleista löytyy 

ehdokkaita 

käsitteiksi 

käsitemalliin!
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Kuvausten väliset suhteet

Käsitemalli

Prosessikartta

Prosessien vuorovaikutus

Looginen tietomalli

Arkkitehtuurin kerrosnäkymä

Palvelukartta



Harjoitus 3: Käsitemalli
 Case maistraatti – holhoustoimen palvelut

 3a: Kuvaa käsitemalli annetun esimerkin mukaisesti

 Sijoittele käsitteet kaaviolle

 Käsitteen nimeäminen (substantiivi)

 Piirrä käsitteiden väliset yhteydet

 Yhteyden nimeäminen (verbi)

 Määrälliset yhteydet (0..*)

 3b: Kirjoita käsitteille tekstuaalisia kuvauksia

 Kuvauskenttään voit dokumentoida myös käsitteen keskeisimpiä 

atribuutteja jos tarpeen

 Tarkastele lopuksi käsiteluetteloa Navigaattorinäkymässä

 3c: Linkitä käsitteitä toimintamallin tietovirtoihin
 Esim. Edunvalvontapäätös, Laskutuspyyntö
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TIETOJÄRJESTELMÄ- JA 
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KUVAAMINEN

14:15 – 15:15
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Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset



Esimerkki: Maistraatin tietojärjestelmäkartta
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Esimerkki: Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus
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 Case maistraatti

 Tietojärjestelmäkartta (koko maistraatti)

 Tietojärjestelmien vuorovaikutus (holhoustoimen palvelut)

 4a: Kuvaa tietojärjestelmäkartta

 Sovellusalueet (Sovellustoimintoina)

 Sovelluskomponentit

 4b: Kuvaa tietojärjestelmien vuorovaikutus 

 Sijoita kaaviolle ko. kehityskohteen tietojärjestelmät

 Kuvaa tietovirtojen avulla mitä tietoa tietojärjestelmien välillä kulkee (mitä 

tietoa järjestelmät tuottavat ja käyttävät)

 Ylätason kuvauksessa ei kuvata miten tieto kulkee (esim. 

integraatioalustan palveluiden avulla, point-to-point intgraatiolla)

Harjoitus 4: Tietojärjestelmäkartta ja 

tietojärjestelmien vuorovaikutus

12.5.2017 42



Esimerkki: Arkkitehtuurin kerrosnäkymä
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 Yhdistää 

toiminta-, 

tietojärjestelmä-

ja teknologia-

näkökulmat

 Rajaus yleensä 

tietyn ratkaisu-

kokonaisuuden 

mukaisesti

 Käyttö- ja 

realisaatio-

suhteet 

kerrosten 

(näkökulmien) 

välillä



 Case maistraatti – holhoustoimen palvelut

 Kuvaa kaaviolle toiminta-, tietojärjestelmä- ja 

teknologianäkökulmat kerroksittain esimerkin mukaan 
 Uudelleenkäytä arkkitehtuurielementtejä edellisistä harjoituksista 

aina kun mahdollista ja sijoita ne kerroksille

 Luo uusia elementtejä tarvittaessa (joita ei ole aiemmin vielä 

kuvattu muissa kaavioissa); esim. tietojärjestelmäpalvelut, 

teknologiakerroksen komponentit

Harjoitus 5: Arkkitehtuurin kerrosnäkymä
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PUUTEANALYYSI JA KUVAUSTEN 

WEB-JULKAISU

15:15 – 15:45
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Puuteanalyysi

 Puuteanalyysissä arvioidaan, onko jotain asioita tai näkökulmia 

jäänyt huomioimatta suunnittelussa. Analyysi varmistaa 

suunnitelmien yhtenäisyyden ja aukottomuuden.  

 Analyysin tuloksena tarkentuvat vaadittavat tehtävät tavoitetilan 

saavuttamiseksi. 

 Laajoissa kehittämishankkeissa on migraatiovaihe kuvattava 

erikseen, koska muutosvaiheen aikana voi olla käytössä rinnan 

sekä nykytilan että tavoitetilan prosesseja ja järjestelmiä.

 Puuteanalyysimatriisin avulla vertaillaan nykytilan arkkitehtuurin 

rakenneosia tavoitetilaan; mitä muuttuu, mitä poistuu, mitä säilyy, 

mikä on uutta ? 

 Usein kannattaa tehdä useita eri matriiseja, esimerkiksi 

näkökulmittain tai muun jäsennyksen avulla.
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Viite: JHS179 2.0, TOGAF 9.1: Gap Analysis



Esimerkki: Rekisteriuudistuksen tietojärjestelmät
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Rajapinta 

muuttuu

Toteutusteknologia 

vaihtuu



Esimerkki: Puuteanalyysi mallinnusvälineellä
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Harjoitus 6: Puuteanalyysi

 Tallenna harjoitusmalli uudella nimellä 

’tavoitetilan malliksi’

 Aloitusvalikko -> Tallenna nimellä -> 

Palvelinmalli

 Tee siihen tavoitetilan vaatimia muutoksia 

 Poista, lisää, muuta nimeä (toimijat, 

prosessit, käsitteet, tietojärjestelmät, ym.)

 Kaavioilla tai navigaattorinäkymissä

 Laita mallien vertailu päälle

1. Näytä -> Navigaattorinäkymä

2. Koti -> Mallien vertailu -> valitse 

alkuperäinen malli vertailuun

 Tarkastele muutoksia 

navigaattorinäkymien tilasarakkeiden 

avulla (uusi, poistettu, muuttunut)
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Harjoitus 7: Web-julkaisu
 Anna katseluoikeudet ryhmälle ’VM valmennus’

 Koti -> Käyttäjäoikeudet / Käyttäjäryhmät...
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Harjoitus 8: Web-portaali
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 Mene web-selaimella 

osoitteeseen

 http://koulutus.qpr.com

 Kirjaudu sisään tunnuksillasi

 Valitse oma harjoitusmallisi

 Selaa mallista kaikki tekemäsi 

kaaviot

 Kokeile Export to Office, Full 

screen, ym toiminnallisuuksia

http://koulutus.qpr.com/


KERTAUSKOE JA TILAISUUDEN PÄÄTÖS

15:45 – 16:15
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Valmennus-
tilaisuuden 

alustus

JulkICT-
mallinnus-

palvelu

Mallinnus-
välineen 

esittely ja 
harjoitus-
mallien 
alustus

Periaatteel-
lisen tason 

kuvaaminen

Toiminta-
näkökulman 
kuvaaminen

Tietonäkö-
kulman 

kuvaaminen

Tietojärjes-
telmä- ja 

teknologia-
näkökulman 
kuvaaminen

Puute-
analyysi,  

kuvausten 
web-julkaisu

Kertauskoe 
ja 

tilaisuuden 
päätös



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 14 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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