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viimeksi (pvm) 
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hanke-
ryhmä 

Kokonaisaineiston kommentointikierroksen 
perusteella tarkennettu versio. 
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jatkokehittämiskohteiksi). 
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tosoh-
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johto-
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nen hyväksytty. 

 

 31.7.2018 JN Lisätty linkillinen viite JHKA-ekosysteemiku-
vauksiin 

 

1.4 12.11.2018-
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TU, JN Hallintamallin tarkentaminen jaksolle 2019-
2020. 
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1.4.1 7.2.2019 - TU Tarkennuksia v. 1.4 katselmointikomment-
tien perusteella. 

 

1.5. 27.2.19  Hyväksytty digimuutosohjelman johtoryh-
mässä. 
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1.  Johdanto 

Hallintamallin tarkoitus on määritellä, miten maakuntien yhteistä arkkitehtuuria 

kehitetään, ylläpidetään ja hallinnoidaan, jotta se pysyy ajantasaisena ja rele-

vanttina. Tarkoitus on varmistua siitä, että kokonaisarkkitehtuurityötä ohjataan 

johdonmukaisesti ja saavutetaan kokonaisarkkitehtuurille asetetut tavoitteet. 

Hallintamalli ei määrittele yksittäisen maakunnan oman kohdearkkitehtuurin 

hallintamallia, vaikka voi antaa sille suuntaviivoja. Jokainen maakunta määrit-

telee itse oman arkkitehtuurinsa hallintamallin. 

Maakuntien viitearkkitehtuurin kehyksenä käytetty Valtiovarainministe-

riön/JUHTA:n viitearkkitehtuurin suunnitteluohjetta1 ja JHS 179 -suositusta. 

Näistä edellinen ohjeistaa hallintamallin tekemiseen osana viitearkkitehtuuri-

työtä. Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintamallin kehyksenä käytetään 

ensisijaisesti julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia2 (JHKA-hal-

lintamalli), mutta otetaan huomioon myös viitearkkitehtuurin suunnitteluohje, 

jossa hallintamalli sijoitetaan osaksi toimeenpanosuunnitelmaa. Maakuntien 

viitearkkitehtuurityössä ei ole laadittu toimeenpanosuunnitelmaa, joten toi-

meenpanon kuvaukset puuttuvat tästä dokumentista, mutta viitearkkitehtuurin 

vaikutuksia on ylätasolla lyhyesti kuvattu. 

Hallintamallin tarkoituksena on yleisesti ottaen konkretisoida, millaisia rooleja 

käytetään, mitkä ovat roolien tehtävät, miten nimetyt tahot kiinnitetään rooleihin 

(eli organisoituminen), miten työtä mitataan ja kehitetään, minne ja miten ku-

vauksia tallennetaan ja miten se liittyy toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. 

Hallintamallin osa-alueet ovat:  

 liityntä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, 

 kokonaisarkkitehtuurihallinnan roolit, 

 kokonaisarkkitehtuurihallinnan organisointi, 

 kokonaisarkkitehtuuritoiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen, 

 työjärjestys ja vuosikello sekä 

 hallintaprosessit.  

Hallintamalli luo edellytykset kokonaisarkkitehtuurityön ohjaamiseen ja johta-

miseen, linjausten tekemiseen ja varmistaa, että linjausten mukainen päämäärä 

saavutetaan. Hallintamalli yhdistää menetelmät, työkalut ja parhaat käytännöt, 

jotka ohjaavat, millaisia tuotoksia saadaan. Hallintamallin pitää ottaa huomioon 

jatkuvuus, eli siihen tulee rakentaa prosessi, jonka avulla maakuntien yhteistä 

arkkitehtuuria ylläpidetään. 

                                                 
1 Valtiovarainministeriön / JUHTA: Viitearkkitehtuurin suunnitteluohje, versio 1.0, 5.1.2015, 

https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-

325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx 
2 JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 7.5.2017 
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-3-hallintamalli/view  

https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx
https://www.avoindata.fi/dataset/76ac3e1c-c11b-4118-a298-2fa6723ee389/resource/f91e774c-faa5-419f-addc-325cf9fcd517/download/viitearkkitehtuurinsuunnitteluohjev10fin.docx
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-3-hallintamalli/view
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Loppuvuodesta 2018 tehdyillä hallintamallin muutoksilla pyritään kuvaamaan 

hallintamalli ajalle 2019-2020. Ajalle maakuntien järjestämisvastuun alkami-

sesta lukien hallintamallia tarketaan vielä erikseen. 

Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri on osa laajempaa julkisen hallinnon koko-

naisarkkitehtuurin kokonaisuutta. Oheinen kuva ( 

 

Kuva 1) näyttää, miten maakuntien yhteinen arkkitehtuuri asemoituu osaksi jul-

kisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.  

 

 

 
Kuva 1 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin sisältö3, johon maakuntien yhteisen 

arkkitehtuurin sijoittuminen on korostettu vihreällä kehyksellä 

                                                 
3 Kuvan lähde JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 7.5.2017. 
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2.  Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintamallin laa-
juus 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 2) on jäsenneltynä hallintamallin piiriin kuuluvat 

kuvaukset. Näistä merkittävimmät ovat Maakuntien viitearkkitehtuuri (MVA) 

sekä siitä erillinen yhteisiä kokonaisarkkitehtuurielementtejä sisältävä Maa-

kuntien yhteinen kokonaisarkkitehtuuri (MYKA). Lisäksi on erilaisia tekeillä 

tai suunnitteilla olevia arkkitehtuureja, jotka tulevat osaksi yhteistä arkkiteh-

tuuria. Kaaviossa on myös esimerkkeinä esitelty mahdollisena pidettäviä ark-

kitehtuureja, jotka ovat vasta ideoita. Miten jokin tulee osaksi maakuntien yh-

teistä arkkitehtuuria, käsitellään jäljempänä prosessien yhteydessä. 

 

Kuva 2 Hallintamallin piiriin sisältyvät arkkitehtuurit. Mustalla kirjasimella on mer-

kitty jo kuvattua arkkitehtuuria ja sinisellä tekeillä olevia tai mahdollisia tulevia yhteisiä 

arkkitehtuureja. 

 

2.1. Maakuntien viitearkkitehtuurin vaikutukset 

Vaikka maakuntien arkkitehtuurin sisältö on laajempi, seuraavassa käsitellään 

erityisesti maakuntien viitearkkitehtuurin osuutta. 

 

Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri
(Hallintamallin piirissä)

Maakuntien yhteinen 
kokonaisarkkitehtuuri 

(MYKA)

Asiakassegmentti-
kohtaiset 

kokonaisarkkitehtuurit

Muu yhteinen 
kokonaisarkkitehtuuri

Viitearkkitehtuurit

Maakuntien 
viitearkkitehtuuri 

(MVA)

Maakuntatiedon 
tietoarkkitehtuuri

Tukikyvykkyyksien 
yhteiset 

viitearkkitehtuurit

Yhteiset 
kohdearkkitehtuurit

Yhteiset 
ratkaisuarkkitehtuurit

Maakuntien yhteiset 
ratkaisuarkkitehtuurit 

(palvelukeskusten 
piirissä)

Muu maku-yhteinen 
viitearkkitehtuuri
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Maakuntien viitearkkitehtuurin on tarkoitus antaa ylätason kokonaiskuva maa-

kuntien arkkitehtuurista. Siihen voidaan asemoida niin maakuntia koskevat toi-

mialakohtaiset arkkitehtuurit kuin ympäröivät muut arkkitehtuurit sekä antaa 

yhteinen pohja maakuntia koskevan arkkitehtuurin kehittämiselle.  

2.1.1. Maakuntien viitearkkitehtuurin käyttö 

Maakuntien viitearkkitehtuuria tulee käyttää yksittäisen maakunnan kokonais-

arkkitehtuurin pohjana. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu jokaisen maakunnan 

käyttöön yhteisiä kyvykkyyksiä, palveluja, toimijoita, tietoja ja tietovarantoja 

sillä tasolla, että niitä voi pitää lähtökohtana kullekin maakunnalle eikä jokaisen 

maakunnan tarvitse alkaa niitä alusta alkaen erikseen kuvata. 

2.1.2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset muihin kehityshankkeisiin, viitearkkiteh-
tuureihin tai kokonaisarkkitehtuureihin 

Maakuntien viitearkkitehtuuri vaikuttaa lähinnä maakuntien omiin kokonais-

arkkitehtuurikuvauksiin, mutta se pitää huomioida ja ristiin tarkistaa myös toi-

mialojen kokonaisarkkitehtuurikuvauksien kanssa semanttisen yhteensopivuu-

den varmistamiseksi. Tämä viitearkkitehtuuri ja muut sidosarkkitehtuurit eivät 

saa olla ristiriidassa keskenään. 

2.1.3. Viitearkkitehtuurin vaikutukset lainsäädäntöön, suosituksiin ja ohjeisiin 

Maakuntauudistuksen lakikokonaisuus, erityisesti maakuntalaki, on maakuntien 

viitearkkitehtuurin ensimmäisen version täydennystä kirjoitettaessa hyväksy-

mättä eduskunnassa, joten keskeisenä lainsäädännöllisenä lähteenä on ollut hal-

lituksen esitys.4 Maakuntien viitearkkitehtuuri ei vaikuta lainsäädäntöön vaan 

päinvastoin aiottu lainsäädäntö vaikuttaa siihen keskeisesti mm. määrittelemällä 

maakuntien tehtäväkentän ja maakunnille yhteisiä palvelukeskuksia. 

Maakuntien viitearkkitehtuurilla on suuri vaikutus julkisen hallinnon kokonais-

arkkitehtuuriin (JHKA) ja siellä ennen kaikkea ekosysteemimalliin5. Maakunta 

tulee käyttämään monia palveluita ekosysteemien avulla, joten on tärkeää, että 

ekosysteemikuvauksia tehdään ja pidetään ajan tasalla sekä linkitetään maakun-

tien arkkitehtuureihin. 

2.1.4. Maakuntien viitearkkitehtuurin hyödyntäminen organisaatiotasolla 

Maakuntien viitearkkitehtuuri luo pohjan kunkin yksittäisen maakunnan koko-

naisarkkitehtuurille. Sen on tarkoitus etenkin helpottaa aloittavien maakuntien 

työtä mutta samalla sen avulla voidaan varmistaa tietty yhdenmukaisuus maa-

kuntien kesken. Näin ollen maakuntien tulisi hyödyntää viitearkkitehtuurin toi-

minta- ja tietoarkkitehtuuria mahdollisimman laajasti ja kiinnittää oman orga-

nisaationsa kokonaisarkkitehtuuri viitearkkitehtuurissa tehtyihin määrityksiin. 

                                                 
4 Hallituksen esitys HE 15/2017. 
5 JHKA 2.0 Ekosysteemimalli (https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-

2.0/jhka-2-0-13-alustat-ja-ekosysteemit)  

https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-13-alustat-ja-ekosysteemit
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-13-alustat-ja-ekosysteemit
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3.  Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallinta ja ylläpito 

JHS 179 sanoo hallintamallista näin: 

”Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kehittämisen tulee olla osa organisaa-

tion kokonaiskehittämisen prosessia ja sitä tulee hallita ja johtaa vastuullisesti 

ja järjestelmällisesti. Johtamisen ja hallinnan apuna käytetään kokonaisarkki-

tehtuurin hallintamallia, joka kuvaa miten arkkitehtuurityön ja kokonaisarkki-

tehtuurin hallinta organisoidaan, mitä rooleja hallintaan kuuluu sekä miten ko-

konaisarkkitehtuurityötä käytännössä tehdään. Hallintamallin esimerkkinä toi-

mii mm. JHKA-hallintamalli6” 

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin yleisiä noudatettavia perusperiaatteita 

ovat JHKA:n mukaan ovat: 

 Arkkitehtuurinhallinta on prosessilähtöistä. Arkkitehtuurin hallinta 

kuvataan jäsennettyinä prosesseina. 

 Arkkitehtuurilinjauksia noudatetaan. Arkkitehtuurinhallinnan tehtä-

vänä on varmistaa, että julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjauksia nou-

datetaan ja hyödynnetään julkisen hallinnon palveluita järjestävissä or-

ganisaatioissa erityisesti kehittämisprojektien yhteydessä. 

 Arkkitehtuurilinjausten vastaisia ratkaisuja ei tehdä, ja kaikki 

poikkeamat hyväksytään muutoksenhallintamenettelyn kautta. 

Muutoksenhallinnan avulla arkkitehtuurikuvaukset pidetään ajan tasalla 

ja julkisen hallinnon yksiköiden kyky hyödyntää tehtyjä arkkitehtuuri-

linjauksia tulee esiin. 

 Jatkuvan kehittämisen periaate. Arkkitehtuurilinjaukset, arkkiteh-

tuurimenetelmä ja itse arkkitehtuurin hallintamalli ovat eläviä malleja, 

joita arvioidaan säännöllisesti ja joita muutetaan toimintaympäristön 

ja/tai tarpeiden muuttuessa. Vuosikellon avulla varmistetaan systemaat-

tinen ja seurattava arkkitehtuurin kehittäminen ja olemassa olevien lin-

jausten noudattaminen. 

Maakuntien viitearkkitehtuurin hallinnan osalta noudatetaan samoja perusperi-

aatteita kuin JHKA-hallintamallissa. Maakunnan arkkitehtuurityötä ohjaavat 

yleisellä tasolla kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ja viitearkkitehtuuri. 

Maakunnan arkkitehtuurin sisältöön vaikuttavat JHKA-tason viitearkkitehtuurit 

ja muut arkkitehtuurilinjaukset, jotka ovat otettu huomioon maakuntien viiteark-

kitehtuurin sidosarkkitehtuureina. 

3.1. Hallintamallin piirissä olevista dokumenteista vastaava taho 

Maakuntien viitearkkitehtuurista ja maakuntien yhteisen kokonaisarkkitehtuu-

rin kuvauksesta vastaa maakuntauudistuksen muutosvaiheessa maakuntien vii-

tearkkitehtuurihanke ja maakuntien yhteisen arkkitehtuurin kokonaisarkkiteh-

tuuriryhmä tultuaan perustetuksi vuoden 2019 alkupuoliskollaMuista hallinta-

mallin piirissä tuotetuista arkkitehtuurikuvauksista vastaa kuvaukset tuottanut 

                                                 
6 https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-kokonaisarkkitehtuurin-rakenne-ja-hallinta 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/julkisen-hallinnon-kokonaisarkkitehtuurin-rakenne-ja-hallinta
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taho ja tuotoksen valmistuttua ko. taho tuo ehdotuksen jatkajasta alueuudistuk-

sen digimuutosohjelma johtoryhmään. Maakuntien järjestämisvastuun alkaessa 

tuotoksista vastaava taho määritellään uudestaan.  

3.2. Arkkitehtuuriaineiston säilytyspaikka 

Maakuntien viitearkkitehtuurin dokumentteja ylläpidetään hankkeen aikana 

maakuntien viitearkkitehtuuriprojektin työtilassa Tiimerissä ja/tai arkkitehtuu-

riverkoston työtilassa. Maakuntien viitearkkitehtuuri -hankkeen päättyessä hy-

väksyttyjen versioiden ja työaineiston säilytyspaikka päätetään erikseen. Yksi 

mahdollisista julkaisukanavista on avoindata.fi7. Lisäksi QPR-arkkitehtuurivä-

lineellä tehdyt kuvaukset julkaistaan arkkitehtuuripankissa8. 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintamallin piiriin kuuluvalle aineistolle 

tavoitellaan yhteistä julkaisupaikkaa. Tähän liittyen julkaisemisen kehittämistä 

suunnitellaan tehtävän kesällä 2019.  

3.3. Arkkitehtuurin ajanmukaisuuden tarkistaminen 

Maakuntien viitearkkitehtuuri sekä muu maakuntien yhteinen arkkitehtuuriai-

neisto on tällä hetkellä tekeillä, niitä päivitetään jatkuvasti ja ovat näin ollen 

ajanmukaisia. Maakuntien viitearkkitehtuurihankkeen päättymisen (06/2019), 

lausuntokierroksen ja dokumenttien hyväksynnän jälkeen arkkitehtuurin ajan-

mukaisuus tulee varmistaa jatkavassa maakuntien yhteisen arkkitehtuurin ark-

kitehtuuriryhmässä. Sen tehtävä on valvoa maakuntien yhteisen arkkitehtuurin 

ajantasaisuutta sekä kehittää ja ylläpitää sitä. 

3.4. Hallintamallin osa-alueet 

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli jäsentyy seuraaviin osiin: 

 Liityntä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen; osa-alue kuvaa, miten 

kokonaisarkkitehtuurin hallintaprosessit ja toiminnot liitetään julkisen 

hallinnon sekä siihen kuuluvien organisaatioiden toiminnan johtamiseen 

ja kehittämiseen (erityisesti miten yhteisen arkkitehtuurityön strateginen 

suunnittelu kytketään vahvasti julkisen hallinnon strategiseen suunnitte-

luun). 

 Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan roolit; kuvaa keskeisimmät julkisen 

hallinnon yhteisen arkkitehtuurinhallinnan roolit ja näiden roolien tehtä-

vät. 

 Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan organisointi; kiinnittää nimetyt tahot 

ja henkilöt kokonaisarkkitehtuurin hallinnan rooleihin, konkretisoi ark-

kitehtuurinhallinnan toimijat. 

                                                 
7 https://www.avoindata.fi  
8 https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com  

https://www.avoindata.fi/
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/
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 Kokonaisarkkitehtuurin hallintaprosessit; esittää joukon prosesseja, joi-

den mukaisesti julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin hallinta käy-

tännössä toteutetaan. 

 Kokonaisarkkitehtuurin työjärjestys ja vuosikello; prosesseja täydentävä 

mekanismi, jonka avulla kokonaisarkkitehtuurin toimijat toteuttavat ark-

kitehtuurityötä ja jonka mukaan arkkitehtuuritoimintaa hallitaan suunni-

telmallisesti vuositasolla. 

 Kokonaisarkkitehtuurin toiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen; ark-

kitehtuurinhallinnan onnistumista ja toimivuutta koskevat, vuosittain 

päivitettävät mittarit ja arkkitehtuurinhallinnan jatkuvan kehittämisen 

malli. Arkkitehtuurityön mittarit on kuvattu omassa dokumentissaan 

(JHKA 2.0 JHKA-kypsyystasomalli). 

3.4.1. Liityntä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen 

Oheisessa kuvassa (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.) on yleisluonteisesti 

määritelty arkkitehtuurin suhde kehittämiseen organisaatiossa tarkasteltuna. 

Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri ei välttämättä muodostu yhden organisaa-

tion piirissä, joten tilanne on tätä monisyisempi, mutta aluksi käsitellään tällai-

sen yleisen mallin ominaisuuksia. Vasemmalla on organisaation muu kehittä-

mistoiminta ja oikealla puolella näkyy sen kytkeytyminen arkkitehtuurityöhön. 
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Kuva 3 Kokonaisarkkitehtuurin kytkeytyminen organisaation johtamisen tasoihin9 

 

Kokonaisarkkitehtuurilla voidaan erityisesti tukea organisaation kehittämispro-

jekteja. Näin ollen kokonaisarkkitehtuurilla ja projektisalkunhallinnalla on ol-

tava tiivis linkki toisiinsa. 

Kehittämisprojektien ollessa kyseessä kokonaisarkkitehtuuria käytetään ennen 

kaikkea suunnittelun apuvälineenä, jolla voidaan varmistaa sekä sisäinen että 

sidosryhmien välinen yhteentoimivuus. Erilaisten hankintojen, etenkin tietojär-

jestelmähankintojen, tapauksessa voidaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 

avulla esittää oikeat kysymykset oikeaan aikaan kuten: Kuka järjestelmän omis-

taa ja kuka sitä käyttää? Mitä tietoa sillä aiotaan käsitellä? Mitä prosessia se 

tukee? Millaisia rooleja käyttäjillä tulisi olla? Miten se kytkeytyy organisaation 

strategiaan. 

Jos hankinnan yhteydessä ei osata vastata näihin kysymyksiin, tulisi harkita, 

onko hankinta oikeasti tarpeellinen ja selvittää, mistä tarve alun perin on tullut. 

Jos tarve tosiaan on aiheellinen mutta yllä oleviin kysymyksiin ei osata vastata, 

tulisi pikaisesti käynnistää kokonaisarkkitehtuuritarkastelu. 

Projektien hallinnan kuten kokonaisarkkitehtuurin tulisi olla strategiajohtoista 

ja osa organisaation johtamisjärjestelmää. Kokonaisarkkitehtuuri on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ydintoiminnan strategisen johtamisen kanssa. Kuva 3 näyt-

tää johtamisen eri tasot strategisesta operatiiviseen ja hallintamallin eri osa-alu-

eet suhteessa näihin tasoihin 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on kuvattuna maakuntien yhteisen arkkitehtuu-

rin suhdetta johtamiseen ja kehittämiseen siirtymävaiheessa, eli ennen maakun-

tien järjestämisvastuun alkamista, vaikka monelta osin tämän arvioidaan sovel-

tuvan myös tilanteeseen järjestämisvastuun alettua.  

 

 

Kuva 4 Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin kehittämisen suhde maakunnan toimin-

taan. 

                                                 
9 Kuvan lähde: JHS 179, versio 12.1.2017, Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen, kuva 4. 
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Vihreä nuoli kuvaa varsinaista arkkitehtuurin kehittämisprosessia (ks. KA-hal-

lintaprosessit), joka toimii vuorovaikutuksessa muun kehittämisen kanssa. 

Alueuudistuksen tavoiteasetanta sisältää strategista johtamista. Sen perusteella 

jäsennetään arkkitehtuurin tavoitetilaa ja muutostarpeita, näistä arkkitehtuuri-

työssä johdetaan tavoitetilan ja nykytilan erotus ja niiden perusteella muutospa-

ketit. Tavoiteasennan jälkeen maakunnat arvioivat, onko heillä mahdollisia yh-

teisiä hankeideoita muutospakettiensa toteuttamiseksi, näitä analysoidaan yh-

teistä arkkitehtuuria vasten. Jos yhteisiä hankeideoita löytyy ja niille löytyy ra-

hoitus, viedään ne yhteiseen hankesalkkuun. On syytä todeta, että hallintamallin 

kirjoittamishetkellä (01/2019) ei ole yksittäistä määriteltyä foorumia, jossa maa-

kunnat päättäisivät yhteisistä kehittämistoimista, joten yhteisen arkkitehtuurin 

kehittämiskohteista ja niitä kehittävistä hankkeista päättävät yksittäinen maa-

kunta yhdessä yhden tai useamman muun maakunnan kanssa parhaaksi katso-

mallaan tavalla.  

Maakuntien yhteisen hankesalkun täytyy näkyä yksittäisten maakuntien hanke-

salkkuihin tai päinvastoin, että eri maakunnat voivat helposti kytkeä oman ja 

yhteisen kehittämisen.  

Yhteiseksi päätettyjen hankkeiden tuotoksia voidaan viedä osaksi yhteistä ko-

konaisarkkitehtuuria. Tällöin hankkeiden soveltuvissa vaiheissa arkkitehtuuri-

kuvauksista tehdään arkkitehtuurinmukaisuuden arviointi ja tehdään arvioinnin 

edellyttämät muutokset hankkeen tuotoksiin tai/ja maakuntien yhteiseen arkki-

tehtuuriin.  

Jos maakuntien yhteisestä arkkitehtuurinmukaisuudesta halutaan poiketa, teh-

dään siitä poikkeusten käsittely -prosessin mukainen arviointi, että poikkeukset 

tehdään tietoisesti ja niistä jää merkintä. Varsinaisten hankkeiden aikana tapah-

tuu arkkitehtuuriohjausta ja niiden ohessa tehdyt kohdearkkitehtuurikuvaukset 

viedään osaksi yhteistä arkkitehtuuria. Keskeistä on huomata, että maakuntien 

yhteisen arkkitehtuurin kehittäminen on toiminnan tarpeista lähtevä keino 

päästä maakuntien tavoitteisiin. Yhteisen arkkitehtuurin kehittämisen suuret lin-

jat lähtevät alueuudistuksen yleisistä tavoitteista, maakunnille yhteisesti hyödyl-

lisistä kyvykkyyksien kehittämisestä ja toteutuvat yhdessä tehtävän kehittämis-

työn useina pienempinä päätöksinä. Valtioneuvoston kanssa käytävät neuvotte-

lut ja maakuntien oma strateginen päätöksenteko luovat pohjan arkkitehtuurin 

kehittämiselle, toiminnan päätöksentekijät ratkaisevat senkin jälkeen kehittämi-

sen sisältöasiat. 

 

Maakuntien yhteiseksi arkkitehtuuriksi hyväksyttävien aineistojen ja toteutus-

ten osalta edellytetään, että ne ovat avoimia käytettäväksi kaikille maakunnille 

– ei ole mielekästä ottaa yhteiseksi arkkitehtuuriksi sellaisia, joita kiinnostuneet 

maakunnat eivät pääse käyttämään. Arkkitehtuuritoteutusten osalta käytölle voi 

toki olla ehtoja esimerkiksi teknologian ja talouden osalta. Maakunnille yleis-

käyttöiset arkkitehtuurikuvaukset voivat kuitenkin päätyä maakuntien yh-

teiseksi arkkitehtuuriksi, vaikkei varsinainen toteutus päätyisikään – esimer-

kiksi yksittäisten maakuntien kehittämistään varten laatima tukikyvykkyyden 

viitearkkitehtuuri voi olla muillekin hyödyllinen. 
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Mikä tulee yhteiseksi arkkitehtuuriksi ratkaistaan maakuntien yhteisen arkkiteh-

tuurin kehittämisen prosessissa. 

 

3.4.2. KA-hallinnan roolit 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintamallin roolit jakautuvat ohjausryh-

mään ja asiantuntijaryhmään. Ohjausryhmällä on tavanomainen edustava ko-

koonpano jäsenineen ja puheenjohtajineen, jota ei ole tähän tarkemmin kuvattu 

kuin korostaen, että maakuntien yhteiselle kokonaisarkkitehtuurille tulee oh-

jausryhmässä olla nimetty vastuuhenkilö (omistaja). Asiantuntijaryhmän sisäl-

tämiä rooleja on tarkemmin eritelty pyrkimyksenä hahmottaa keskeiset maa-

kuntien yhteisen arkkitehtuurityöskentelyn edustajuudet. Roolit on kuvattu seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 1): 

Rooli Kuvaus  

Maakuntien yhteisen koko-
naisarkkitehtuurin ohjaus-
ryhmä 

Tekee päätöksiä merkittävistä arkkitehtuurilinjauksista, varmistaa 
arkkitehtuuriryhmän toimintaedellytykset ja ohjauksen. Ohjaus-
ryhmä voi pyytää kokonaisarkkitehtuuriryhmältä investointiehdo-
tusten arkkitehtuurinmukaisuuden arviointia. Johtotason kytkentä 
maakuntien yhteisen toiminnan johtamisen, kehittämisen ja koko-
naisarkkitehtuurin välillä. 

Omistaja Hallittavan arkkitehtuurin nimetty vastuuhenkilö KA-ohjausryhmän 
tasolla.  

Maakuntien yhteisen koko-
naisarkkitehtuurin KA-ryhmä 

Kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijaryhmä, joka käsittelee hallinta-
mallin piirissä olevia asioita.  

• Osallistuu maakuntien yhteisen arkkitehtuurisisällön suun-
nitteluun ja varmistaa viiteyhteisöjensä kannalta sisällön.  

• Tarvittaessa ottaa myös kantaa sidosarkkitehtuureihin, 
jotka vaikuttavat hallintamallin piirissä oleviin asioihin.  

• Käsittelee hankeaihioita ja kehittämisehdotuksia, joita tuo-
daan sille käsiteltäväksi. 

• Antaa näkemyksen arkkitehtuurinmukaisuudesta ohjaus-
ryhmän tai maakunnan/maakuntien pyynnöstä.  

• Voi ehdottaa arkkitehtuuriasiantuntemuksen käyttöä ja 
muuta arkkitehtuuritukea maakuntien yhteiseen käyttöön. 

Puheenjohtaja Suunnittelee ja koordinoi arkkitehtuuriryhmän toimintaa, tekee 
tarvittaessa esitykset ryhmän toimintaedellytysten turvaamiseksi, 
osallistuu ryhmän toimintaan. 

Arkkitehtuurivastaava Vastaa siitä, että maakuntien viitearkkitehtuuri- ja maakuntien ko-
konaisarkkitehtuurikuvaukset ylläpidetään ja kehitetään. 

JHKA-edustaja Tuo julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin näkökulman maa-
kuntien yhteisen arkkitehtuurin arkkitehtuuriryhmään. 

Maakunnan edustaja Maakuntien edustajat yhteisen arkkitehtuurin suunnittelua ja ke-
hittämistä varten. 

Palvelukeskuksen arkkitehti  Palvelukeskusten edustajat toimivat erityisesti arkkitehtuuria to-
teuttavien tahojen edustajina. 
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Rooli Kuvaus  

Ekosysteemin arkkitehti Ekosysteemin arkkitehdit erityisesti maakuntien palvelutuotanto-
toiminnan mahdollistamiseen keskeisesti liittyvien tahojen edusta-
jina. (ks. Maakuntien viitearkkitehtuurikuvauksen kohta ekosystee-
mit). 

Muut sidosarkkitehtuurien 
edustajat 

Tarkemmin tässä kohdassa yksilöimättömät maakuntien arkkiteh-
tuuriin liittyvät edustajat. Esimerkiksi kuntaliitto ja ekosysteemien 
ulkopuoliset virastot. 

KA-työstäjä Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin käytännön suunnittelun ja ku-
vaamisen rooli. Valmistelee, kuvaa ja viimeistelee arkkitehtuuriryh-
män ohjauksessa tuotokset. Osallistuu KA-ryhmän oman toiminnan 
fasilitointiin sekä toimii arkkitehtuurityön piirissä annettavan tuen 
tehtävissä. 

Taulukko 1 Maakuntien yhteisen arkkitehtuurinhallinnan roolit ja tehtävät 
 

 

 

3.4.3. KA-hallinnan organisointi 

Arkkitehtuurin kehittämisessä erottuvat osa-alueiksi asiantuntijuus ja päätök-

sentekeminen. Tämän kohdan painopiste on arkkitehtuurin asiantuntijatoimi-

joita koskevassa organisoinnissa. Siksi on syytä heti alkuun todeta, että hallin-

tamallin kirjoittamishetkellä (01/2019) ei ole tiedossa olevaa maakuntien yhtei-

siä kehittämistoimia käsittelevää päätöksentekijäfoorumia, jossa maakunnat yh-

teiseksi ehdotettavia hankeaihioita voisi esitellä ja viedä sieltä maakuntien oman 

päätöksenteon piiriin. Maakuntien perustamista koskevan lainsäädännön tultua 

hyväksytyksi olisi edellytyksiä perustaa tällainen päätöksentekijöiden yhteis-

työfoorumi, joka voisi haluttaessa käsitellä myös maakuntien ICT-palveluyhti-

öiden (Vimana ja SoteDigi) piirissä tehtäviä kehittämistoimia. Maakuntatasolla 

vastuun kokonaisarkkitehtuurista olisi hyvä sijaita siellä, missä toiminnan ke-

hittämisen vastuu muutenkin sijaitsee. Muutenkin moninkertaista hallintoa vält-

tääkseen tulisi kokonaisarkkitehtuurityössä organisoitua siten, että käytetään 

mahdollisimman paljon hyväksi olemassa olevia rakenteita.  

Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri on uusi elementti julkisen hallinnon koko-

naisarkkitehtuurissa ja sille tulee olla oma selkeä paikkansa kokonaisuuden hal-

linnassa. Kuva 5 näyttää (vihreällä) maakuntien yhteisen arkkitehtuurityön si-

joittumisen suhteessa muuhun julkisen hallinnon arkkitehtuurin ohjaukseen ja 

kehittämiseen. 
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Kuva 5 Maakuntien viitearkkitehtuurin sijoittuminen julkisen hallinnon koko-

naisarkkitehtuurin joukkoon sekä vuorovaikutus maakuntien yhteisten palvelu-

keskusten ja ekosysteemien välillä.10 

 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa 

julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin kehittämisen sekä toimialakohtaisen 

yhteisen kehittämisen kanssa. Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri sijoittuu 

osaksi julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja siten JHKA-työryhmän toi-

minnan piiriin. JHKA-työryhmässä tulisi olla maakuntien yhteisen arkkitehtuu-

rin edustajia. 

Maakuntien yhteinen arkkitehtuuri sisältää merkittävissä määrin valtion ja jul-

kisen sektorin yhteisten (alusta)ekosysteemien tietojärjestelmäpalveluita sekä 

maakuntien yhteisten palvelukeskusten tuottamia palveluita ja tietojärjestelmä-

palveluita. Muutokset ekosysteemeissä voivat aiheuttaa muutoksia maakuntien 

omissa tai yhteisessä arkkitehtuurissa. Maakunnat voivat itse olla aktiivisia ke-

hittämisen kumppaneita ekosysteemien omistajille – esimerkiksi kansallisen 

palveluarkkitehtuurin kehittämistarpeita voi esittää ja maakunnat ryhtyä uusien 

ominaisuuksien ensimmäisiksi käyttäjiksi. 

Maakunnat muodostavat omat kokonaisarkkitehtuurikuvauksensa, joita tämä 

hallintamalli ei koske muuten kuin, että kunkin maakunnan kokonaisarkkiteh-

tuurin kehittämiseen vaikuttaa maakuntien yhteinen arkkitehtuuri ja maakunnan 

kehittämisestä saattaa nousta tarkennettavaa maakuntien yhteiseen arkkitehtuu-

riin. 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin hallintaa varten sen sijaan perustetaan ko-

konaisarkkitehtuuriryhmä ja ohjausryhmä. Edellisessä kappaleessa on mainit-

tuna roolit, jotka ko. ryhmissä on ovat mukana. 

 

                                                 
10 Kuvan lähde: JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 

7.5.2017, jota on muokattu maakuntien arkkitehtuurien asemoimiseksi kokonaisuuteen. 
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Kuva 6 Maakuntien viitearkkitehtuurin hallinnan organisointi ja vuorovaikutus 

Muutosvaiheen, eli maakuntien varsinaisen toiminnan käynnistymistä 1.1.2021 

edeltävälle valmisteluajalle, ehdotetaan ryhmien kokoonpanoa seuraavana ole-

van kaavion (Kuva 7) mukaisesti. 

 

Kuva 7 Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin roolien ja toimijoiden yhdistäminen järjes-

tämisvastuun siirtymiseen saakka (2019-2020). 
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Maakuntien kokonaisarkkitehtuuriryhmän sisällä on useita rooleja, joihin voisi 

olla paljonkin henkilöitä. Ryhmän tehokkuuden ja toimintakyvyn kannalta tulee 

hakea sopivaa määrää edustajia eri rooleihin. Maakuntien yhteisen arkkitehtuu-

rin arkkitehtuuriryhmän ollessa kuvan 7 mukaisesti osajoukko maakuntien ark-

kitehtuuriverkostosta laajapohjaisempaa käsittelyä tarvitsevat asiat on luontevaa 

viedä arkkitehtuuriverkostoon käsiteltäväksi. Kuvatussa siirtymävaiheen ko-

koonpanossa ovat valikoidusti ekosysteemien ja muiden oleellisten sidosarkki-

tehtuurin edustajat mukana, koska uudistuksen onnistumisen kannalta on kes-

keistä, että ekosysteemit saadaan saumattomasti osaksi maakuntien toimintaa ja 

yhteentoimivuus muiden sidosarkkitehtuurien kanssa varmistetuksi. Hallinta-

malli on hyvä tarkistaa tältä osin, kun se ulotetaan ajalle, jolloin järjestämisvas-

tuu on maakunnilla. 

Maakuntien viitearkkitehtuuriryhmän ja muiden arkkitehtuuriryhmien vuoro-

vaikutus nähdään seuraavissa kuvissa (Kuva 8 ja Kuva 9) esitetyn kaltaisena. 

 

  

 
Kuva 8 Vuorovaikutus kokonaisnäkymänä maakuntien yhteisen arkkitehtuurin 

ryhmän kannalta. 
 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin ryhmä on edellä olevan kaavion mukaisesti 

vuorovaikutuksessa ympäröivien keskeisten arkkitehtuuriryhmien kanssa. 

Muutosvaiheessa tämä toteutuu monelta osin siten, että maakuntien yhteisen 

arkkitehtuurin ryhmässä on jäseniä, jotka toimivat myös ympäröivissä keskei-

sissä arkkitehtuuriryhmissä. Maakuntien käyttämien yhteisten palveluiden pii-

rissä ja maakunnissa itsessään arkkitehtiryhmät ovat vasta muodostumisvai-

heessa tämän hallintamallin kirjoittamishetkellä (12/2018).  
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Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin, toimiala-arkkitehtuurin ja maakuntien 

oman arkkitehtuurin kehittämisen suhde on verkostomainen. Toiminnassa ole-

vassa sosiaali- ja terveysalan maakuntauudistusta tukeva kokonaisarkkitehtuu-

rityö on organisoitu seuraavassa kuvassa (Kuva 9) esitetyllä tavalla. Kyseisissä 

sote-arkkitehtuuriryhmissä toimii maakuntien edustajia ja maakuntien viiteark-

kitehtuuriryhmässä on myös samoja henkilöitä kuin sote-arkkitehtuuriryhmässä 

STM:n edustajina. Tavoiteltavaa on, että vastaava toimialakohtainen malli to-

teutuisi myös muilla maakunnan toimialoilla.  

 

 

 
 

Kuva 9 Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin, sote-toimiala-arkkitehtuurin ja 

maakunta-arkkitehtuurin vuorovaikutus esimerkkinä toimiala-arkkitehtuurin si-

joittumisesta vuorovaikutukseen.  

 

3.4.4. KA-hallintaprosessit 

Arkkitehtuurin hallintaprosessit on määritelty JHKA:ssa (Kuva 10). 
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Kuva 10 Arkkitehtuurin hallinnan keskeiset prosessit11 

 

Sen mukaan hallintamallin pääprosesseja ovat: 

 Arkkitehtuurin johtaminen 

 Arkkitehtuurin hallinta kehittämisprojekteissa 

 Arkkitehtuurin muutoksenhallinta 

Viitearkkitehtuurin ylläpidon kannalta olennaisimmat ovat johtaminen ja muu-

toksenhallinta, koska viitearkkitehtuuria ei käytetä suoraan kehittämisprojektin 

määrittelyssä vaan se luo pohjan kohdearkkitehtuurin määrittelyyn, joka sen si-

jaan tarjoaa suuntaviivat kehittämisprojektille. 

 

Arkkitehtuurin johtaminen 

Arkkitehtuurin johtamisen osaprosesseja ovat (ks. Kuva 11):  

 Arkkitehtuurin jatkuva kehittäminen 

 Arkkitehtuurin viestintä ja käytön varmistaminen 

 Arkkitehtuurin kehittämisen suunnittelu ja johtaminen 

 

                                                 
11 Kuvan lähde: JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 

7.5.2017, muokattu 
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 Kuva 11 Arkkitehtuurin johtaminen12 

 

Näiden prosessien tarkempi kuvaus löytyy JHKA:sta. Johtamisen prosesseilla 

pyritään siihen, että viitearkkitehtuurin omistajan on huolehdittava arkkitehtuu-

rin jatkuvasta kehittämisestä, ettei se vanhene ja jää siten ottamatta käyttöön ja 

tarpeettomaksi sekä viestiä ja varmistaa, että se tulee käyttöön siellä missä on 

tarkoitettu. Muilta osin JHKA:n johtamisen prosessit ovat ennen kaikkea koh-

dearkkitehtuurien käyttöön. 

 

Arkkitehtuurin jatkuva kehittäminen, viestintä ja käytön varmistaminen 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 12) on kuvattuna maakuntien yhteisen kokonais-

arkkitehtuurin (MKA, jonka kuvaaminen aloitetaan osana maakuntien viiteark-

kitehtuurityötä) suhde muuhun arkkitehtuurikehittämiseen. Tämän onnistumi-

nen vaatii tehokasta viestintää osapuolten kesken ja osallistumista mahdollisim-

man monelta toimialalta myös viitearkkitehtuurin valmistuminen jälkeen. 

 

                                                 
12 Kuvan lähde: JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 

7.5.2017 
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Kuva 12 Maakunnan arkkitehtuurikehittämisen asemointiesimerkki13 

 

Arkkitehtuurin muutoksenhallinta 

 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin muutoshallinta 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin muutoshallinnan prosessi kuvataan myö-

hemmässä vaiheessa. Muutoshallintaprosessi käynnistyy tavallisesti 

 Tarpeesta kehittää jotakin arkkitehtuurin osa-aluetta, tai 

 Sidosarkkitehtuurissa tapahtuvasta muutoksesta, joka edellyttää muu-

toksia maakuntien yhteiseen arkkitehtuuriin 

Päätöksenteon pohjaksi muutoshallintaprosessissa analysoidaan muutostarpeen 

sisältö ja mihin kohtiin arkkitehtuurissa muutos vaikuttaisi. Muutoshallinnassa 

aina erottuu arkkitehtuuriin liittyvä analysointi ja päättäminen muutoksen teke-

miseen ryhtymisestä. Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin yhteydessä on kes-

keistä tunnistaa, ketkä mihinkin muutostarpeeseen liittyen ovat kehittämispää-

töksen tekeviä tahoja. Tämä johtuu siitä, että maakuntien yhteiseen arkkitehtuu-

riin voi tulla harvempien kuin kaikkien maakuntien kehittämiä osa-alueita, jol-

loin osa-alueesta vastaavat tahot voivat tehdä muista riippumattomasti kehittä-

mispäätöksiä. 

 

Maakuntien viitearkkitehtuurikuvauksen muutoshallinta 

                                                 
13 Kaaviolla esitetään suuntaa antavia suhteita maakunnan viitearkkitehtuurin, maakuntien yhteisen kokonaisark-

kitehtuurin ja maakunnan omien arkkitehtuurikuvausten suhteesta. Tarkemman yleisperiaatteen arkkitehtuurien 

suhteesta saa JHS179 kuvasta 9 Esimerkki arkkitehtuurihierarkiasta (s. 30) ja sitä ympäröivistä tekstikuvauk-

sista. 
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Maakuntien viitearkkitehtuuri -hankkeen ollessa vielä käynnissä (06/2019 asti) 

noudatetaan hankkeen muutoshallintaprosessia arkkitehtuurin muutoksiin. 

Muutoshallinnan prosesseihin kuuluu myös kokonaisarkkitehtuurikuvausten yl-

läpito, josta on jo kerrottu kappaleessa 3.2. 

Maakuntien viitearkkitehtuuri -hankkeessa käytäntönä on ollut, että työstettävä 

dokumentaatio on aluksi luonnos-tilassa ja sen saatua ja otettua huomioon työ-

ryhmän kommentit se muutetaan hyväksytty-tilaan. Lopulta katselmointikier-

roksella hyväksytyt versiot muutetaan katselmointitarkennusten jälkeen valmis-

tilaan, jonka jälkeen aineistoon kohdistuvista muutostarpeista aloitetaan varsi-

nainen muutoksenhallintaprosessi. Versionumerointia käytetään siten, että en-

nen katselmointikierrosta kaikki dokumenttien versionumerot alkavat nollalla 

(0). Ensimmäinen valmis versio alkaa yhdellä (1) ja niin edelleen. Hankkeen 

ollessa kesken muutokset valmiisiin versioihin hyväksyy työryhmä. mutta hank-

keen päättymisen jälkeen sen tekee arkkitehtuuriryhmä yhdessä omistajan 

kanssa. 

 

3.4.5. KA-työjärjestys ja vuosikello 

Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin kehittäminen on luontevasti osa maakunnan 

muuta kehittämistä. Maakunnan tavoitteiden muodostamisen, tilannekuvan ja 

kehittämisen taloudellisten seikkojen suunnittelun vuosikelloon tulisi synkro-

noida tai sisällyttää arkkitehtuurin vuosikello ja nämä kumpikin kytkeytyvät 

maakunnan sekä valtioneuvoston väliseen tilannekuva-, neuvottelu- ja talouden 

suunnitteluprosessiin, jonka aikataulukaavio on alla.  

 

 

Kuva 13 Maakunnan ja valtioneuvoston tavoiteneuvotteluiden sekä talouden suunnittelun 

vuosikello14 

 

                                                 
14 Esitetyn lainsäädännön mukainen maakuntien ohjauksen suunnittelun vuosikello, lähde: VM/KAO, Antto 

Korhonen. 
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Yleisellä tasolla arkkitehtuurin asiantuntijaryhmälle kuuluvista johtamisen teh-

tävistä vuosikelloon sidottuja ovat: 

 Arkkitehtuurimittarien mittausarvojen kirjaus ja käsittely 

 Arkkitehtuurikyvykkyyden arviointi 

 Sidosarkkitehtuurien käsittely (yhteensovittaminen) 

 Arkkitehtuurin kehittämispolun ja kehittämisohjelman/suunnitelman päivittä-

minen 

 Keskeisten kehittämisprojektien kokoaminen ja arviointi 

 Kehittämispolun konkretisoiminen arkkitehtuuriprojekteiksi 

Näitä tehtäviä ei tehdä hankkeen vielä ollessa käynnissä ne pitää täsmentää en-

nen hankkeen päättymistä. 

Alla oleva kuva (Kuva 14) on esimerkki kokonaisarkkitehtuurin hallinnan vuo-

sikellosta, jonka perusteella voidaan maakuntien yhteiselle arkkitehtuurille 

suunnitella omansa myöhemmin. 

 

Kuva 14 Arkkitehtuurinhallinnan vuosikello, esimerkki (JHKA)15 

 

                                                 
15 Kuvan lähde: JHKA: Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, määrittely, versio 1.91, 

7.5.2017 
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3.4.6. KA-toiminnan mittarit ja jatkuva kehittäminen 

Kokonaisarkkitehtuuria kuten muutakin organisaation toimintaa tulee jatkuvasti 

kehittää, joten sen tulee olla myös jollain seurattavissa ja mitattavissa.  

Keskeinen kokonaisarkkitehtuuritoiminnan seurantakohde on kypsyystaso-

malli. Maakuntien yhteisessä arkkitehtuurissa noudetaan JHKA-kypsyystaso-

mallia16 (ks. Kuva 15). 

 

Kuva 15 JHKA-kypsyystasomallin asemointi 

   

Kypsyysmallin tasot 

Kypsyystasomalli perustuu yleiseen CMM (Capability Maturity Model) – kyp-

syystasomalliin ja jakaantuu viiteen tasoon ja kahdeksaan osa-alueeseen, joiden 

avulla kypsyys määritellään. Tasoja on viisi alimmasta ylimpään: 

 alustava 

 osittainen 

 määritelty 

 johdettu 

 strateginen. 

  

Tasolla yksi arkkitehtuurinhallinta on aivan alkutekijöissään mutta kuitenkin 

niin, että se on tiedostettu osaksi organisaation toimintaa. Toisella tasolla arkki-

tehtuuria on jo selkeästi alettu ottamaan käyttöön organisaatiossa, tasolla kolme 

                                                 
16 https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-4-arkkitehtuuriky-

vykkyyden-kypsyystasomalli/at_download/file  

https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-4-arkkitehtuurikyvykkyyden-kypsyystasomalli/at_download/file
https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-tyoryhmat-2016/jhka-tyoryhma/jhka-2.0/jhka-2-0-4-arkkitehtuurikyvykkyyden-kypsyystasomalli/at_download/file
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arkkitehtuuri on selkeästi määritelty ja sen mukaisia prosesseja ja standardeja 

on otettu käyttöön. Tasolla neljä aiemmin käyttöönotettu arkkitehtuuri on viety 

sen verran pitkälle, että sitä mitataan ja analysoidaan säännöllisesti. Tasolla viisi 

arkkitehtuuri ja sen hallinta ovat olennainen osa koko organisaation strategiaa.  

Tarkemmat tiedot tasoista ja mitä vaaditaan niiden saavuttamiseksi voi tarkistaa 

JHKA-kypsyystasomallista itsestään. 

Jatkuva kehittäminen 

Maakuntien viitearkkitehtuuriprojektin ollessa edelleen käynnissä kehitetään 

viitearkkitehtuuria ja yhteistä kokonaisarkkitehtuuria jatkuvasti projektin pii-

rissä eikä jatkuvan kehittämisen menettelyä ole tarve muuten määritellä tässä 

vaiheessa. Projektin lähestyessä loppua näiden ylläpito sekä kehittäminen siir-

tyy maakuntien yhteisen KA:n kokonaisarkkitehtuuriryhmän ja sen KA-työstä-

jän tehtäväksi. 


