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ARKKITEHTUURIPANKKI 

Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen tarjoama, käyttäjilleen ilmainen kokonaisarkkitehtuurityötä 
tukeva palvelukokonaisuus, jonka pääosat ovat: 
 

• Koulutus: Palvelun toimittaja QPR Software Oyj järjestää valmennuksia, jotka tukevat julkisen 

hallinnon organisaatioiden toiminnan ohjaamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä 

• Käyttöympäristö: KA-välineympäristö, jonne organisaatiot voivat luoda arkkitehtuurimallejaan 

Lisätiedot: www.arkkitehtuuripankki.fi  

• Julkaisuympäristö: KA-välineellä organisaatiot voivat julkaista luotua KA-materiaalia kontrolloidusti 

toisilleen, suojaustason IV (ST IV) mukaisesti. Materiaaliin voi tutustua selaimella, ilman kehittäjän 

työkaluja. 

• Kehittämisen tukipalvelut: koulutuksen, mallinnustyön aloittamisen ja kehittämisen tuen lisäksi 

saatavilla on tukea aineiston siirtoon ja migraatioon muista välineistä. 

Lisätiedot migraatiot ja yhteystiedot -kohdat alla. 

1 Käyttöoikeudet 

Kuvausten muokkaus, uudelleenkäyttö ja rajattu jakaminen organisaatioiden välillä vaatii käyttöoikeudet, 
jotka myöntää Väestörekisterikeskus. Väestörekisterikeskus voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuksia 
palveluun viranomaisille, jotka tekevät kokonaisarkkitehtuurin mallinnustyötä. Myös viranomaisten 
toimeksiannosta mallinnustyötä KA-mallinnuspalveluun tekevät konsultit voivat saada käyttöoikeuksia tähän 
rajattuun tarkoitukseen. Käyttö-oikeuksien hakeminen palveluun on aina viranomaisasiakkaan vastuulla. 
 
2 Arkkitehtuurin kehittäminen 

Palvelu tukee JHS 179 (v2.0), JHS 152, JHS 198 suositusten mukaisia kuvaustapoja ja notaatioita (ArchiMate, 
BPMN, UML). 

  

http://www.arkkitehtuuripankki.fi/
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3 Käyttöoikeuksien hakeminen 

Palvelussa organisaatioiden käyttöoikeuksia koordinoi organisaatiokohtainen vastuuhenkilö (pääkäyttäjä), 
joka hakee käyttöoikeudet ja ilmoittaa myös niiden muutoksista ja poistoista. 
Käyttöoikeudet haetaan lomakkeella: http://www.webropolsurveys.com/S/ADD2C9769F7EE655.par  
Oikeuksia voi hakea myös sähköpostilla osoitteesta arkkitehtuuripankki@qpr.com  
 

1. Pääkäyttäjän nimeäminen 

Organisaation tulee sopia pääkäyttäjästä, ja ilmoittaa yhteystiedot hakemuksen yhteydessä. Pääkäyttäjä 
vastaa organisaation käyttäjälistan ajantasaisuudesta. 
2. Kehittäjäoikeuksien hakeminen 

Pääkäyttäjä ilmoittaa organisaationsa käyttäjien yhteystiedot.  
Käyttöoikeuksien hakemisen yhteydessä hakijaorganisaatio ilmoittaa suunnitellut kehittämiskohteet.  
3. Kehittäjäoikeuksien muuttaminen ja poisto 

Pääkäyttäjä ilmoittaa organisaationsa käyttäjiin liittyvistä muutoksista (lisäykset, 
käyttäjäryhmämuutokset, poistot) mallinnuspalvelun tukeen. 
Kehitettävään sisältöön liittyviä pääsyoikeuksia pääkäyttäjät voivat hallinnoida ryhmä ja kansio tasoilla 
erillisen ohjeen mukaan. 
 

4 Migraatiot 

Organisaatioiden on mahdollista saada erikseen sovitusti tukea esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 

• Vanhojen JHS 179 (v1.0), Kartturi, BPMN -kuvausten migraatio / päivitys JHS 179 (v2.0) yhteensopiviksi 

• Kuvausten siirto ja/tai migraatio erillisestä QPR EA -ympäristöstä 

• Muilla välineillä tehtyjen kuvausten migraatio  

• JHS 179 v 1.0 mukaisten Excel-tiedostoaineistojen malliin lataus 

5 Palvelun jatkokehitys 

JHS 179 (v2.0) suosituksen mukaisesti aineisto on voitu luoda 1.1.2017 alkaen. 
JHS 198 (minimikuvaukset) suosituksen suunnittelukehys tulee saataville, kun suositus on hyväksytty. 
ST IV (VAHTI-ohje) luokitellun aineiston kehittäminen ympäristössä on tuettu 1.1.2018 alkaen. 
Ruotsin ja englannin -kielinen mallintaminen JHS179 suosituksen mukaisesti tulee käyttöön alkuvuodesta 
2018. Materiaali voi tällöin olla monikielistä: sisältö luodaan vain kerran, mutta on käytettävissä ja esitettävissä 
kielivalinnan mukaisesti. 
 
6 Yhteystiedot 

QPR Software Oyj 
 

- Kehittämisen tuki: arkkitehtuuripankki@qpr.com (käytön aloitus, kehittäminen) 

- Tekninen tuki: customercare@qpr.com  (QPR EA Client ohjelmisto, tietoliikenneyhteydet) 

- Kaupalliset asiat: Timo Maisila, timo.maisila@qpr.com  (käyttöehdot, migraatio -projektit) 

Väestörekisterikeskus, JulkICT –toiminto 
 

- Hannu Ojala, hannu.ojala@vrk.fi 
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