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TOIMINNAN JA KEHITTÄMISEN JOHTAMINEN 

DIGITALISOITUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 
Kokonaisarkkitehtuurivalmennus 

kevät 2017 
 

Toiminnan kehittäminen edellyttää usean näkökulman huomioimista. Näkökulmien 
yhdenmukainen huomioiminen kaikessa organisaation toiminnan ja sitä tukevien ratkaisujen 

kehittämisessä varmistetaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla. 
 

Julkisen hallinnon yhteentoimivuutta, uusien ketterien toimintatapojen ja digitaalista kehittämistä 
tukevien toimenpiteiden käyttöönottoa edistetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin avulla. Näin 

tehostetaan toimintaa sekä parannetaan julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. 
 

Yhteentoimivuuden edistämiseksi VM järjestää julkiselle hallinnolle suunnattua maksutonta 
valmennusta. Sen tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaation toiminnan ohjaamista ja 
kokonaisvaltaista kehittämistä sekä lisätä toiminnan kehittämisessä työskentelevien osaamista ja 

tietämystä kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuudesta. 

 

 

Kevään 2017 valmennukset 

VM järjestää valmennukset yhteistyössä Sofigate 
Oy:n ja QPR Software Oyj:n kanssa. 
Valmennukset toteutetaan vuoden 2017 
uudistetun valmennusohjelman mukaisesti.   
 
Valmennustilaisuuksista osa on Helsingissä ja osa 
on virtuaalisina etätilaisuuksina. Valmennukset 
ovat osallistujalle maksuttomia. 
 
 

Valmennuksen painopisteet ovat: 

• julkisen hallinnon organisaation toiminnan 
kokonaisvaltainen kehittäminen 

• julkisen hallinnon yhteentoimivuuden 
toteuttaminen 

• JHS 179-suosituksen uudistukset sekä  
uusi JHS 198 -suositus, joka tulee olemaan 
pohjana tietohallintolain asetukselle pakollisista 
kuvauksista  

 
 
 
 
 
 

Valmennuksiin ilmoittautuminen 

Ohjeet valmennuksiin ilmoittautumiselle tiedotetaan 
Avoimen datan portaalissa:  

https://www.avoindata.fi > koulutukset > 
kokonaisarkkitehtuurikoulutus > valmennusten aikataulu 
ja ilmoittautuminen 

 

Lisätietoa järjestettävästä valmennuksesta 

Avoimen datan portaalista: 
https://www.avoindata.fi > koulutukset > 
kokonaisarkkitehtuurikoulutus 
 
Valtiovarinministeriön yhteyshenkilöltä: 

Hannu Ojala, VM etunimi.sukuninimi@vm.fi  
 
Hallinnonalojen yhteyshenkilöiltä: 

Kuntasektori: Jari Ylikoski, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

LVM: Pekka Sinkkilä, etunimi.sukunimi@lvm.fi  
MMM: Päivi Virtanen, MMM, etunimi.sukunimi@mmm.fi 
OKM: Tarja Kaira-Hiekkavuo, etunimi.sukunimi@minedu.fi  

OM: Jari Jauhiainen, etunimi.sukunimi@om.fi 
PLM: Riku Hartikainen, etunimi.sukunimi@defmin.fi 

SM: Tapio Aaltonen, etunimi.sukunimi@intermin.fi  
STM: Jukka Lähesmaa, etunimi.sukunimi@stm.fi 

TEM: Petteri Ohvo, etunimi.sukunimi@tem.fi 
UM: Kristiina Asp, etunimi.sukunimi@formin.fi 
VM: Erno Kyttänen, etunimi.sukunimi@vm.fi  
VM: Anna-Maija Marttila, etunimi.sukunimi@vm.fi  
YM: Riitta Autere, etunimi.sukunimi@ym.fi 
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Johda toiminnan kehittämistä! 
 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi   

kevät 2017 

 

Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä muodostavat valmennuspolun. 
Valmennuspolku suositellaan käytävän numerojärjestyksessä.   

     

1. Johdon työkalut julkisen hallinnon 
digitalisaatiossa 

Erityisesti organisaatioiden ylimmälle johdolle/ johtamiseen 
osallistuville henkilöille suunnattu valmennus, jossa 
perehdytään kokonaisarkkitehtuurin tarjoamiin työkaluihin ja 
menetelmiin, joiden avulla voidaan tukea organisaatioiden 
digitalisointityön onnistumista. 
Valmennuksen kesto: 1,5-2 h. (Lähi-/etätilaisuus) 

Ajankohdat:  
to 23.3.2017, to 4.5.2017 
 
Tästä valmennustilaisuudesta on mahdollista saada 
myös oma toteutuksensa esim. johdon kokouksen tai 
strategiapäivän yhteyteen. Katso lisätiedot esitteen 

lopusta.  

2. Toiminnan johtaminen ja kehittäminen 

Valmennuksessa perehdytään käytännön esimerkkien ja 
harjoitusten avulla kokonaisarkkitehtuuriin organisaation 
toiminnan johtamisen ja kehittämisen menetelmänä. 
Tavoitteena on oppia, miten organisaatio pystyy entistä 
tehokkaammin toteuttamaan strategian sekä lainsäädännön 
asettamat vaatimukset sekä hyödyntämään digitaalisaation 
luomia mahdollisuuksia. 
Valmennuksen kesto: ½ pv (Etätilaisuus)  

Ajankohdat:  
ke 8.3.2017, ke 5.4.2017, pe 12.5.2017 

3. Yhteentoimivuus ja KA-peruskuvaukset 

Valmennuksessa perehdytään yhteentoimivuuden 
merkitykseen ja ohjauksen julkisessa hallinnossa.  
Valmennuksessa tutustutaan myös uudessa JHS-198 
suosituksessa kuvattuihin kokonaisarkkitehtuurin 
peruskuvauksiin ja niiden hyödyntämiseen 
yhteentoimivuuden kehittämisessä. 
Valmennuksen kesto: 1 pv (Lähitilaisuus) 

 
Ajankohdat: 
ti 14.3.2017, ti 11.4.2017, to 18.5.2017 

 

 

4. Toiminnan kuvaaminen ja KA-menetelmä 

Valmennuksessa perehdytään organisaation 
kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun, kuvaamiseen ja 
hallinnointiin hyödyntäen julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurimenetelmää (JHS-179) ja sen helmikuussa  
2017 julkaistavaa uutta versiota. Valmennuksessa 
tutustutaan myös uusitussa suositusversiossa esiteltyihin  
laajennettuihin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiin sekä niiden 
merkitykseen ja käyttöön. 
Valmennuksen kesto: 1pv (Lähitilaisuus) 

 
Ajankohdat: 
ti 21.3.2017, ti 18.4.2017.2016, ke 24.5.2017 

5. Toiminnan kehittäminen ja suunnittelu 

Valmennuksessa syvennytään, kuinka organisaation 
toimintaa käytännössä kehitetään ja suunnitellaan 
strategialähtöisesti kokonaisarkkitehtuurin avulla. 
Valmennuksessa tarkastellaan erityisesti organisaation 
toiminnan kehittämiseksi tarvittavien kyvykkyyksien ja 
kehittämiskohteiden tunnistamista sekä 
kehittämistoimenpiteiden toteuttamista ja hallintaa 
kokonaisarkkitehtuurin tukemana. 
Valmennuksen kesto: 1 pv (Lähitilaisuus). 

Ajankohdat:  
pe 24.3.2017, pe 21.4.2017, to 1.6.2017 

6. KA-mallintaminen käytännössä 

Valmennuksessa käydään läpi JulkICT:n 
”Arkkitehtuuripankki.fi” -mallinnuspalvelun periaatteita sekä 
harjoitellaan käytännössä kokonaisarkkitehtuurin 
mallintamista JHS179:n mukaisesti mallinnusympäristössä 
ArchiMate -kuvausnotaatiota hyödyntäen.  
Valmennuksen kesto: 1 pv (Lähitilaisuus) 

Ajankohdat:  
ti 28.3.2017, ke 26.4.2017, ke 7.6.2017  
 
Julkisen hallinnon organisaatiot voivat VM:n ja 
yhteistyökumppaneiden välisen valmennussopimuksen 
kautta myös tilata valmennuksista 1-6 edullisesti oman 
toteutuksensa. Valmennusten sisältö sovitetaan tarvittaessa 
käytettävissä olevan ajan perusteella. Lisätiedot ja tilaukset:  
valmennus@sofigate.com (Valmennukset 1 ja 2) 
valmennus@qpr.com (Valmennukset 3-6) 
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