
Ohjelma
• 9.30 Kahvi 

• 10.00 Tervetuloa

• 10.10 Kokonaisarkkitehtuurin esittely, vanhempi palveluarkkitehti Tatu Ulvila, Gofore Oyj
• Mikä kokonaisarkkitehtuuri on?

• Miksi ja mitä varten kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään?

• 10.40 Miten kokonaisarkkitehtuurityötä konkreettisesti tehdään?, vanhempi palveluarkkitehti Tatu 
Ulvila, Gofore Oyj

• Kuvauspohjien ja esimerkkien esittely

• Kokonaisarkkitehtuurityön suhde muuhun kehittämis- ja suunnittelutyöhön

• 11.20 Lounas

• 12.00 Kokonaisarkkitehtuurin omaksuminen organisaatiossa. Mahdollisia ongelmakohtia ja tapoja 
päästä niiden yli, professori Samuli Pekkola, Tampereen teknillinen yliopisto

• 12.40 Ekosysteemiesittely: Kasvupalvelut sekä luvat ja valvonta, teollisuusneuvos Sirpa Alitalo ja 
neuvotteleva virkamies Dea Crichton-Turley, TEM

• 13.10 Kahvi

• 13.20 Case study: Kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen julkisessa hallinnossa. Kokemuksia ja 
hyviä käytäntöjä, tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko, Vantaan kaupunki ja Lean EA Manager Juha 
Mustonen, Gofore Oyj

• 14.00 Vimanan palveluiden esittely, arkkitehtuurijohtaja Veijo Terho, Maakuntien ICT-
palvelukeskus Vimana Oyj

• 14.20 Standivierailut:
• Arkkitehtuuripankin klinikka, palveluarkkitehti Janne Pehkonen, Gofore Oyj

• Maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuri, vanhempi palveluarkkitehti Tatu Ulvila, Gofore Oyj



Viitearkkitehtuuri

1. ka-taulukko (jhs 179)
2. kyvykkyyskartta
3. palvelukartta
4. toimijat
5. sanasto
6. palvelupolkuesimerkit
7. organisaatiomalliesimerkki
8. päätietoryhmät
9. loogiset tietovarannot
10. viitearkkitehtuurin hallintamalli
11. tietovarantojen riippuvuudet
12. yhteenvetokuva

Vaihe 1.
5/2017 - 1/2018

Vaihe 2.
2/2018 - 6/2019

Kokonaisarkkitehtuurin yhteiset osat

MVA-työryhmä

Viitearkkitehtuurin täydentäminen ja ylläpito

MVA-työryhmä, laajennettu kokoonpano 

• Viitearkkitehtuuri-dokumentti
• Liitteet

Maakuntien 
viitearkkitehtuuri v.1.0 

• MVA 1.0 lausuntokierros ja hyväksyminen 19.6.2018
• Viitearkkitehtuurin täydentäminen - mm. käsitemallit, tietojärjestelmäpalvelut, 

kerrosnäkymät, tarkennukset lausuntojen perusteella
• Viitearkkitehtuurin ja yhteisten arkkitehtuurin osien hallintamallin suunnittelu

Maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuri –projekti

• Yhteiset ja yhteiskäyttöiset arkkitehtuurin osat – alustat, tietojärjestelmät ja tietovarannot
• Ekosysteemit, integraatiot, asiakastietojen hallinta
• Yhteistyö palvelukeskusten ja virastojen kanssa

Maakuntien kokonaisarkkitehtuurityön tuki

• Arkkitehtuuriverkoston käynnistäminen ja verkostotapaamiset
• Kuvausten, kokemusten ja mallien kommentointi, jakaminen ja oppiminen
• Arkkitehtuurityön koulutus, mallit ja ohjeet

Maakuntien arkkitehtuuriverkosto



Kokonaisarkkitehtuuria maakunnille

Kokonaisarkkiteh-
tuuri yleisesti

Tatu Ulvila 
01.10.2018
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Ohjelma

• 10.10 Kokonaisarkkitehtuurin esittely / Tatu

• Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

• Miksi ja mitä varten kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään?

• 10.40 Miten kokonaisarkkitehtuurityötä konkreettisesti 
tehdään / Tatu

• Kuvauspohjien ja esimerkkien esittely

• Kokonaisarkkitehtuurityön suhde muuhun kehittämis- ja 
suunnittelutyöhön

• 11:20 Esittelyn päättymisajankohta



Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan ja sen rakenteiden jäsentämisen, kehittämisen, johtamisen ja 
kommunikoinnin väline. Se auttaa ymmärtämään nykyisen kokonaisuuden sekä hahmottamaan 
kokonaisuuden tavoitetilan ja siihen pääsemiseksi tarvittavat muutostarpeet sekä toimenpiteet.

• Samalla asialla monta termiä:
• Kokonaisarkkitehtuuri, KA
• Yritysarkkitehtuuri
• Enterprise Architecture, EA

Kokonaisarkkitehtuuri (EA) on organisaation tilan, rakenteen ja toimintojen pohjapiirros, joka kuvaa 
organisaation nykyisen ja tulevan tilan (liike)toiminnan, teknologian, ihmisten ja tiedon näkökulmista sekä 
suunnitelman muutoksen toteuttamiseksi liitettynä yhteen kokonaisarkkitehtuurikehyksen avulla.

Adrian Grigoriu

1) organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden rakenne
2) organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden rakenteen kuvaus, jota käytetään 

toiminnan kehittämisessä

Kokonaisarkkitehtuurin avulla on mahdollista hallinnoida ja kehittää organisaatioiden tai 
muiden valittujen kohteiden toimintaa systemaattisesti. JHS 179 http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179


Eräitä muita termejä

Termi Kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri-
menetelmä

Menetelmä, jonka avulla kehitetään suunnitelmallisesti ja systemaattisesti kohteena olevaa 
kokonaisuutta tai sen rajattua osaa.
Tässä suosituksessa kuvatun kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun yhteydessä havaittujen 
kehittämisalueiden ja -kohteiden tarkempi suunnittelu toteutetaan JHS 171 -suosituksen 
mukaisesti edeten. (Lähde: JHS 179)

Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat 
ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai 
toteutuksen yksityiskohtiin. (Lähde: Viitearkkitehtuurimalli)

Kyvykkyys Kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä 
resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan.
Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä kolmesta 
osakokonaisuudesta, joita ovat toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä tiedot 
ja järjestelmät. (Lähde: JHS 179)

KA-kanta (repository) Kokonaisarkkitehtuurin sisällön ja kuvausten säilytyspaikka, jossa arkkitehtuurisisältöä ja 
kuvauksia säilytetään ja jonka kautta ne julkaistaan. Kuvauskannan sisältämät yksittäiset 
kuvaukset, esim. kaaviot, eivät ole toisistaan irrallisia tuotoksia, vaan ne koostuvat eri 
kuvauksille yhteisistä elementeistä ja näiden suhteista. Eli eri kuvaukset pohjautuvat samaan 
arkkitehtuurisisältöön.



Lähde: VM KA-koulutusmateriaali 



Kokonaisarkkitehtuuri vs. kaavoitus

Lähde: CSC ja Kartturi – arkkitehtuurimalli.

Nykyajattelussa (alusta)ekosysteemit täydentävät tätä jaottelua ja lieventävät hierarkista mallia.



Miksi kannattaa olla kiinnostunut 
kokonaisarkkitehtuurista

• Tietotekniikan merkitys organisaatioiden toiminnassa 
todennäköisesti edelleen kasvaa ja yhä useampi on mukana siihen 
liittyvässä kehittämisessä.

• Kokonaisarkkitehtuuri on 

• koeteltu menetelmistö (esim. Togaf, JHS179) rakenteiden 
jäsentämiseen

• Vahva kokonaiskuvan muodostamisessa ja visualisoimisessa

• Reitti strategiasta sen toteutukseen

• Tarjoaa sekä yhteiset että erikoistettuja näkymiä maakunnan 
tekemisiin niin pannuhuoneessa (konesali) kuin komentosillalla 
(palvelunjärjestäjä) työskenteleville – voidaan yhdessä löytää 
arkkitehtuuriaineistosta osa-alue, josta keskustellaan, kun sellaisen 
tarve tulee.



Esimerkkikaavio visualisoinnista:

Huom. kaaviosta on jo uudempikin versio

Lähde: Sote-ekosysteemikuvaus



Lähde: VM KA-koulutusmateriaali 



Miksi Kokonaisarkkitehtuuri? 

• Jotta eri osien välinen yhteistoiminta voidaan suunnitella 
kokonaisuuden kannalta järkevästi, on ensin tunnistettava 
kokonaisuuden osat sekä liitokset niiden välillä.
• Tietosisältöjen tulee olla toiminnan tasolla yhdenmukaisia, ja prosessien täytyy liittyä 

toisiinsa sujuvasti. Palveluprosessiin osallistuvien organisaatioiden ja tietojärjestelmien 
erilaiset tietosisällöt ja käsitteistöt muodostavat yhteentoimivuudelle haasteen.

• Maakunta- ja sote-uudistuksessa organisaatioita, palveluja ja 
prosesseja, tietoja ja tietojärjestelmiä on paljon – koetellulle 
menetelmistölle on tarve, jotta kokonaisuus saadaan hallintaan 
ja asiakkaallekin löytyy paikka kaiken keskellä.

VM: http://vm.fi/arkkitehtuurit



Kokonaisarkkitehtuurin käyttötarkoituksesta

• Kokonaisarkkitehtuurille on useita käyttötarkoituksia. Se 
on erityisesti kehittämisen, jäsentämisen ja 
kommunikoinnin väline mutta se kattaa myös yhteiset 
työkalut ja yhteiset suositukset ja linjaukset ohjaamaan 
toteuttamista

Kokonaisarkkitehtuurilla pyritään erityisesti varmistamaan 
tietojärjestelmien ja IT-ratkaisujen soveltumisen 

substanssitoiminnan tarpeisiin

 IT-ratkaisujen arvo määrittyy yksinomaan sen kyvystä 
tukea substanssitoimintaa – tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti



Tietohallintolaki *
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634)

• ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi on julkisen hallinnon 
viranomaisen suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa. Tätä edellyttää 
tietohallintolaki ja siinä tukee julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri, jonka 
suunnittelusta ja kuvaamisesta vastaa valtiovarainministeriö. Käytännössä julkisen 
hallinnon kokonaisarkkitehtuurin valmistelussa ja sisällön hallinasta vastaa JUHTAn
alainen JHKA-työryhmä” (Lähde: VM, http://vm.fi/arkkitehtuurit).

• Astui voimaan 1.9.2011

• Koskee julkishallintoa (valtio ja kunnat) tietyin poikkeuksin

• Lain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta 
säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja 
varmistamisesta

• Keskeinen sisältö:

• Yhtenäisen kokonaisarkkitehtuurin ja yhteisten palveluiden käyttö

• Järjestelmien tulee noudattaa yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä (JHS-suositukset, julkisen hallinnon 
tietohallinnon standardit, asetukset)

• Laki edellyttää myös valtionhallinnon virastoilta VM:n lausuntoa merkittävistä tietojärjestelmähankkeista

• Lakiteksti: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634
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*) Huom. 1.10.18 asti (ml.) lausuttavana korvaavaksi ehdotettu
Tiedonhallintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634


Lähde: Julkisen hallinnon
kokonaisarkkitehtuuri, yleiskuvaus, 
kuva 2.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset



Lähde: VM KA-koulutusmateriaali 



Kokonaisarkkitehtuuria hyödyntävän toiminnan 
kehittämisen vaiheet

Lähde: JHS179



Lähde: JHS179

JHS179 arkkitehtuurisisällön ja –kuvausten viitekehykset



Arkkitehtuurisisällön viitekehys

Toteutettavat 
kyvykkyydet

Työpaketit Standardit Kehittämisohjeet



Arkkitehtuurikuvausten viitekehys, JHS179



Kuvaamisen abstraktiotasot
• Abstraktiotasot (käsitteellinen, looginen ja fyysinen) toimivat hierarkisina

arkkitehtuurikuvaamisen tasoina

• MIKSI ja millä ehdoilla – periaatteellisella taso asetetaan päälinjat

• MITÄ - Käsitteellisen tason kuvaukset toimivat lähinnä toiminnan 
jäsentäjinä  ja syötteenä myöhemmälle suunnittelulle

• Tietojärjestelmäriippumaton kuvaustaso

• Tunnistavat eri asioita

• Tarjoaa yhteisen käsitteistön arkkitehtuurityölle

• MITEN -Loogisen tason kuvaukset ovat yleensä suunnitelmia – miten 
ratkaisu rakentuu

• Tyypillisesti vielä riippumaton varsinaisesta fyysisestä toteutuksesta

• MILLÄ - Fyysisen tason kuvaukset ottavat kantaa, millä tosielämän 
laitteilla ja ratkaisuilla itse järjestelmä tai teknologiapalvelu varsinaisesti 
toteutetaan

• Kuvaavat eri asioiden toteutuksia

• Kiinnittää järjestelmät, tietokannat, laitteet ja tarkat rajapinnat



Näkökulmat
• Toiminnan näkökulma

• (Liike)toiminta-näkökulma kuvaa organisaation (liike)toiminnallisen 
ympäristön ja toiminnan – ytimenä tarkasteltavan kokonaisuuden 
palvelut ja prosessit

• Tiedon näkökulma

• Tiedon näkökulma kuvaa organisaation käsitteitä, tietoa ja 
tietovarantoja.

• Tietojärjestelmien näkökulma

• Tietojärjestelmien näkökulma kuvaa organisaation käytössä olevat tai 
tarvitsemat tietojärjestelmät ja niiden loogiset sijainnit ja suhteet 
toisiinsa

• Teknologian näkökulma

• Teknologian näkökulma kuvaa organisaation fyysiset teknologiat –
ytimenä toimivat fyysiset koneet/palvelinkapasiteetti ja tietoverkot



Toiminta-arkkitehtuuri
• Toiminta-arkkitehtuurin avulla kuvataan organisaation 

(liike)toiminnallinen ympäristö ja toiminta 

• Toiminta-arkkitehtuurilla varmistetaan, että tietoteknisten 
ratkaisujen suunnittelussa ja jäsennyksessä otetaan huomioon, 
mihin toiminnan vaatimukseen ne tuovat ratkaisun.

• Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa mm. organisaation toimintaan 
liittyvät toimijat, palvelut, prosessit, organisaatioyksiköt ja roolit. 



Tietoarkkitehtuuri

• Tietoarkkitehtuurin tarkoituksena on luoda organisaatiotasoinen 
yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta ja helpottaa 
informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa.

• Helpottaa tiedon ja tietämyksen hallintaa

• Kuvaukset jakautuvat usein abstraktiotasoittain tarkentuen, esim. 
käsitemalli, looginen tietomalli ja fyysinen tietomalli



Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

• Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tarkoitus on tukea toimintaa ja hallita 
organisaation informaatiota tietojärjestelmien avulla. 

• Tarkoituksena on helpottaa organisaation järjestelmäkartan hallittavuutta 
sekä järjestelmien ja prosessien vastaavuutta ja sopivuutta.

• Abstraktion ylimmällä tasolla ovat tietojärjestelmäpalvelut ja alimmalla 
fyysiset tietojärjestelmät ja rajapinnat

• SaaS-palveluilla* kasvava rooli tietojärjestelmäarkkitehtuurin 
kehittämisessä

*) SaaS=Software-as-a-Service, täysimääräinen pilvipalvelu
ohjelmistoasiakkaan kannalta.



Teknologia-arkkitehtuuri

• Teknologia-arkkitehtuurin tavoite on linjata käytettävät tekniset 
vaihtoehdot, standardit ja ratkaisut siten, että kokonaisuus tukee 
parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita.

• Oleellista on ymmärtää, että tietojärjestelmät ja tekniset palvelut eivät 
toimi itsestään vaan ne tarvitsevat pohjaksi luotettavan 
teknologiaympäristön

• Yhdenmukaisten alustojen käyttö parantaa hallittavuutta ja tuo 
kustannustehokkuutta

• Virtualisoinnilla ja pilvipalveluilla (IaaS ja PaaS) yhä keskeisempi rooli 
teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa ja kehittämisessä

PaaS=Platform-as-a-Service
IaaS =Infrastructure-as-a-Service



Maakunnan 
strategia

Maakunnan 
visio

Näillä periaatteilla kehitetään

Maakunnan johto

Kokonais-
arkkitehti

Maakunnan 
asiantuntijat ja
esimiehet

Hankesalkun hallitsijat
Toteuttavaan 
kehittämiseen osallistuvat

Keskeiset kehittämistä 
koskevat vaatimukset

Hankesalkun hallinnalle syöte:
Nämä on tarve kehittää, jotta päästään
tavoitetilaan

Toteutettavat 
kyvykkyydet

Työpaketit

Ratkaisu-
arkkitehti

Asiakas mielellään 
mukaan, kun 
tarkastellaan 
suoraan häntä/sitä
koskevia osuuksia

Täällä ”elefantti paloitellaan”
tarkemmin hallittaviin osiin

Tätä lopulta tavoitellaan

Kehittämisestä

Standardit Kehittämisohjeet



Kokonaisarkkitehtuurityöhön osallistumisesta

1) Arkkitehtuurityöhön tulisi osallistua

1) Maakunnan johdon (periaatteellinen taso, jossain määrin 
toiminta-arkkitehtuuri)

2) Omien osa-alueidensa asiantuntijoiden ja päälliköiden (toiminta-
arkkitehtuuri, jossain määrin tieto- ja 
tietojärjestelmäarkkitehtuuri)

3) Tietohallinnon (tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-
arkkitehtuuri)

4) Asiakkaan näkyvyysalueelle ulottuvissa kohdissa (lähinnä 
prosessit / palvelupolut) ei olisi lainkaan pahitteeksi osallistaa
myös asiakkaita

5) Kokonaisarkkitehtien kuvaamisen ja suunnittelemisen eri 
vaiheissa

6) Ratkaisuarkkitehtien konkreettisten ratkaisujen suunnittelussa

2) Arkkitehtuuriaineiston tulisi olla kaikilla maakunnan toimintaa 
kehittävillä käytössä – ei kuitenkaan kaiken kaikilla, vaan 
tarvittavien osa-alueiden kullakin



Lähde: VM KA-koulutusmateriaali 





Miten kokonaisarkkitehtuurityötä 
konkreettisesti tehdään / Tatu

2.10.201831



Kehittäminen julkisen hallinnon (JHS) suosituksen mukaan

JHS 171 ICT-

palvelujen 

kehittäminen: 

Kehittämiskoh-

teiden

tunnistaminen



Kokonaisarkkitehtuuria hyödyntävän toiminnan 
kehittämisen vaiheet



Mitä käsitellään ja kuvataan?

Lähde: JHS179

Tarkastellaanko
nykytilaa, 
tavoitetilaa vai 
kumpaakin?

Mitä ollaan 
kehittämässä tai
minkä 
arkkitehtuuria
käsitellään?

Mitä osakuvauksia
kehittämisessä
tarvitaan?
Mitä osakuvausten
sisällä 
tarkastellaan?

Mihin tekijävoimin
pystytään?

Keskeisiä 
valintoja!



Esimerk-
kinä

maakun-
tien 

viitearkki
tehtuuri 
(MVA)
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https://alueuudistus.fi/digitalisaatio/arkkitehtuuri


Valitaan viitekehys, väline ja mallinnuskieli
1) Viitekehys: JHS179, VM Viitearkkitehtuurimalli, Togaf, NAF,…

1) Viitekehtyksiä on monia, enimmäkseen julkisella sektorilla Suomessa 
odotetaan käytettävän JHS179:ää

2) Välineet: QPR, Sparx, Arc/IMS, Archi, Visio + toimisto-ohjelmistot,…

1) VM tarjoaa arkkitehtuuripankki.fi:n, sen taustalla on QPR:n Enterprise 
Architect -ohjelmisto 

2) Välineellä on väliä: Varsinaisella arkkitehtuurivälineellä rakennetaan 
kokonaismalli, jossa yksittäiset elementit ovat muutettavissa sen kaikissa 
ilmentymissä sen kaikki relaatiot helposti listattavissa. Tukee monen tekijän 
yhdessä tekemistä.

3) Mutta väline ei saa viedä päähuomiota varsinaiselta arkkitehtuurisisällöltä: 
parempi kuvata vaikka paperille piirtäen (siitä voi ottaa kuvan, jakaa ja 
osaavan toimin lisätä osat malliin) kuin jättää sisältö kokonaan kuvaamatta 
välineen takia

3) Graafisia mallinnuskieliä: ArchiMate, BPMN, UML,… , vapaamuotoinen

1) Vakiintunut mallinnuskieli on ilmaisuvoimainen ja täsmällinen

2) Tärkeintä kai on saada viesti perille, sitä tarvitseville



Tietojen keruu

1)Tärkeä osa kokonaisarkkitehtuurityötä on saada 
tiedot strukturoidusti talteen

2)Hyvät välineet tukevat

3)Mutta paljon käytetään myös taulukkopohjia (ks. 
JHS179, liite 5, KA-taulukot)

4)Koko ajan kohti lopputulosaineistoa



Eräistä kuvauksista: Arkkitehtuuriperiaatteet



Viite-
ja sidosark-
kitehtuurit

Velvoittavat 
sidosarkkitehtuurit

JHKA 2.0 Arkkitehtuuriperiaatteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KAPA)

ViitearkkitehtuuriHuomioitava sidosarkkitehtuuriOhjaava sidosarkkitehtuuriVelvoittava sidosarkkitehtuuri

Kasvupalveluiden kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastotoiminta

Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri (SAVI)

VAHTI

Seurannassa oleva arkkitehtuuri

Seurannassa olevat 
sidosarkkitehtuurit

Paikkatiedon ja rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri (luonnos)Sote-tietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuri (Toisiokäytön KA)

Ohjaavat 
sidosarkkitehtuurit

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan visio ja arkkitehtuuri (KEHA-keskus)

Taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Master datan hallinnan viitearkkitehtuuri

Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri Viranomaisten yhteinen luvat ja va lvonta -palvelukokonaisuus, 
kohdearkkitehtuuri

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri

Huomioitavat 
sidosarkkitehtuurit

Kanta Omatietovaranto Sote-tietopaketit

POP-IT-kokonaisarkkitehtuurin kuvaus Terveyskylä virtuaalisairaala 2.0

VAKAVA Sote-tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava VA

JHKA 2.0 Ekosysteemimalli sekä Alustat ja ekosysteemit

Muu



Eräistä kuvauksista: Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli ei kuulu 
JHS:n perustason kuvauksiin. 
Liiketoimintamallin 
kuvaukseen voi käyttää mm. 
Business Model Canvasta.

Liiketoimintamalli kuvaa lyhyesti ja selkeästi, mitä organisaatio tekee ja 

millaisia palveluita se tuottaa antamansa arvolupauksen mukaisesti.

JHS 179



Eräistä kuvauksista: Kyvykkyydet

Kyvykkyydet voidaan tunnistaa esim. liiketoimintamallin, toimintaprosessien ja palveluiden avulla.
• Liiketoimintamallista ja sen muutostarpeista voidaan tunnistaa liiketoimintamallin toteutumisen edellyttämiä kyvykkyyksiä ja niiden 

kehitystarpeita.

• Palveluista voidaan tunnistaa mitä kyvykkyyksiä ne edellyttävät. Palvelut tuotetaan asiakkaalle aina tiettyjen kyvykkyyksien avulla.

• Prosesseista voidaan tunnistaa mitä kyvykkyyksiä ne toteuttavat.

Kyvykkyys on kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja 

hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan.

Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä kolmesta 

osakokonaisuudesta, joita ovat toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä 

tiedot ja järjestelmät

JHS 179

Kyvykkyys

Ihmiset ja 
osaaminen

Toimintamallit ja 
prosessit

Tiedot ja 
tietojärjestelmät



Maakunnan asiakkuuden- ja palveluidenhallinnan kyvykkyysalueet

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue

Maakunnan yleis/tukikyvykkyysalue

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueMaakunnan palveluiden järjestämisen kyvykkyysalue

 Maakunnan kyvykkyydet ylätasolla
19.8.18, v 0.3.4

Neuvonta

Henkilöstö-
asioiden ja 
osaamisen 

hallinta

Talouden 
hallinta

Asiakastiedon-
hallinta

Palveluiden-
hallinta

Säännösten 
noudattaminen

Hankinta

Riskienhallinta

Lupa-, ilmoitus- 
ja päätösasioi-

den hallinta

Muu oma 
palvelutuo-

tanto

Rahoittaminen 
ja sen seuranta

Ekosysteemeis-
sä toimiminen

Fyysisen 
omaisuuden 
(kiinteistöt, 

välineet) hallinta

Palveluntuot-
tajien hallinta

Tiedonhallinta Tietohallinto

Asiakkuuden-
hallinta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Asiakasseg-
menttien 
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Sopimusten 
hallinta

Sidosryhmä-
yhteistyö

Varautuminen 
ja organisaa-

tioturvallisuus

Viestintä, 
markkinointi ja 

myynti

Strategia-
hallinta

Toiminnan 
kehittäminen

Alueiden 
kehittäminen



Eräistä kuvauksista: Palvelut yleensä

• Täsmentämättömänä palvelu voi tarkoittaa niin teknisiä laitepalveluja kuin 
vaikkapa lakisääteisiä palveluja kuten päivähoitoa

• Arkkitehtuurityössä palvelujen luokittelu ja tarkentaminen tärkeää

• The Open Group ArchiMate 2.0 specification: 
• A service is defined as a unit of functionality that a system exposes to its environment, while

hiding internal operations, which provides a certain value (monetary or otherwise).

• NAFv3 määritelmä:
• A service is implementation independent specification of the deliverables that has added 

value to the consumer of that service in accordance with the consumer’s goals and 
objectives.

• JHS179:
• Organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi. 

Palvelu voi olla toiminnallista tai teknistä palvelua. Palvelua voidaan tarjota 
joko organisaation sisälle tai sen ulkopuolelle. 

Syöte(*n) Toteutus/tuote(*n)Palvelu

Hyöty käyttäjälle

P
a
lv

e
lu

-
ra

ja
p
in

ta



Tehtävät vs. toiminnan palvelut

• Ikuisuusaihe: ”tehtävä on tehtävä, ei palvelu”

• Tehdäänkö tehtävä jotakin varten?

• Saako joku lisäarvoa tehdystä tehtävästä?

• Jos saa, niin voiko hänet kuvitella asiakkaaksi, vaikka olisikin 
tehtävän tekijän omassa organisaatiossa (sisäinen toiminnan 
palvelu) tai identifioimattomat tahot (julkishyödyke, kuten hyvin 
suunniteltu liikennejärjestelmä, joka sujuvoittaa sitä käyttävien 
arkea)?

 Maakuntien viitearkkitehtuurissa on kuvattu tehtäviäkin toiminnan 

palveluiksi.
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Hallituksen esityksestä 15/2017
johdetut palvelukokonaisuudet, 
pohjalla Alueuudistuksen
palvelut ja prosessit 
-työryhmän tulokset.

200 htv 2500 htv 350 htv

200 000 htv50 htv

2000 htv + 3200 lomittajaa

2000 htv

80 htv 250 htv 1000 htv

Maakuntien 
toiminnan palvelut

Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto

Alueiden kehittämisen 
tehtävä

Maakunnan palveluiden järjestäminen

Alueiden käytön 
palvelut

Kasvupalvelut Liikennepalvelut

Luonnonsuojelun 
palvelut

Maatalous- ja 
elintarviketuotannon sekä 
maaseudun kehittämisen 

palvelut (tuottamis/
järjestämisvastuu)

Pelastus- ja 
turvallisuuspalvelut

Valmius ja 
varautuminen

Ympäristöterveyden-
huollon palvelut

Vesi- ja kalatalouden 
palvelut

Vesien ja 
merenhoidon palvelut

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Kuntien kanssa 
sovittavissa olevat 

maakunnalliset 
lisäpalvelut

Maakunnan 
mahdolliset 

lisätehtäväalojen 
palvelut

Maakunnan omaa 
toimintaa tukevat 

palvelut

Maakuntien yhteiset 
tukipalvelut

Palveluiden 
järjestämisen palvelut

19.09.18, v 0.4.3



MVA kyvykkyys- ja palvelukartta

• Maakunnan kaiken tekemisen pitäisi pystyä sijoittamaan 
maakunnan kyvykkyyskartalle ja palvelukartalle

• Kyvykkyyskartta on rakennettu yleisestä palvelunjärjestämisen ja 
-tuottamisen näkökulmasta

• Palvelukartta esittää asiakkaille annettavat palvelut ja 
maakuntakonsernin sisäisten asiakkaiden palvelut ylätasolla

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalue

Neuvonta
Lupa-, ilmoitus- 
ja päätösasioi-

den hallinta

Muu oma 
palvelutuo-

tanto

Rahoittaminen 
ja sen seuranta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Kasvupalvelut

Työttömyysturvaan 
liittyvät ilmoitukset ja 

lausunnot

Yhteisöjen neuvonta

Neuvonta

Kansainvälistymisen 
edistäminen

Luvat, ilmoitukset ja 
päätökset

Valvonta

Viestintä- ja tietopalvelut Kasvupalveluiden muut peruspalvelut

Rahoituspalvelut

Tuki toiminnan 
käynnistämiseen

Tuki yrityksen kasvun, 
kansainvälistymisen, 

innovaatiotoiminnan ja 
liiketoiminnan 
edistämiseen

Palkkatuki

Tuki yrityksen analyysi- 
ja asiantuntijapal-

veluihin sekä 
koulutuspalveluihin

Tukiraha julkisten ja 
yksityisten yhteisöjen 

kehittämis- ja 
investointihankkeisiin

Työmarkkinatietouden 
välittäminen

Kansainvälistymistie-
touden välittäminen

Kotoutumista 
edistävät palvelut

Kotoutumisen 
osaamiskeskus

Kotoutumis-
suunnitelma (osa 
palvelutarpeen 

arviointia)

Kotoutumisprosessi

Kotoutujille Suomi-
tietouden välittäminen

Tiedotus verkostoissa 
kotoutumiseen 

liittyvissä asioissa 
(viranomaisverkosto, 

kunnat, 
palveluntuottajat, 

kouluttajat)

Yritysten 
liiketoiminnan 

kehittämisen sekä 
kasvu- ja 

kansainvälistymistavoit
teiden arvioiminen ja 

edistäminen

Työelämän laadun ja 
tuottavuuden 
edistäminen

Ulkomaisten yritysten 
sijoittumista alueelle ja 
investointieja alueelle 

edistävät toimet

Starttiraha
Rahoitusta koskeva 

neuvonta

CBS, EAKR; ESR(ELY) + 
kansallinen rahoitus, 

maakuntarahasto

Alueellinen kehittämis- 
ja investointituki

Toimialatietouden 
välittäminen

Koulutustarpeiden 
ennakointi

Kotoutumis/maahanmuuttajien erityispalvelut

Rahoituspalvelut

Erillisiä 
maahanmuuttajien 

työllistämistä edistäviä 
hankkeita

Palkkatuki

Muut työllistymisen, 
yrittäjyyden ja 
työllistämisen palvelut 
(Laki julkisista rekry-
tointi- ja osaamispal-
veluista, §10 kohta 4)

Koulutuksen 
yhteishankinta

Työttömyysetuudella tuettu 
työnhakijan omaehtoinen 

opiskelu

Kasvupalvelukoulutus

Uraohjaus

Rekrytointi

Palvelutarpeen arviointi

Muutosturva

Työkokeilu

Neuvonta ja ohjaus 
rekrytointi- ja 

osaamispalveluissa



Toimijat



MVA-prosessikartta

Prosessien kuvaamista koskee suositus JHS152



Prosessien välinen vuorovaikutus
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2.10.201850

(alusta)Ekosys-
teemit maakunnan 
toiminnan osana

Ekosysteemit

Ekosysteemin omistaja, ohjaaja tai 

koordinaattori

Oppijan palvelujen 
ekosysteemi

Sote-palvelujen 
ekosysteemi 

(ml. Kanta-palvelut)

Luvat ja valvonta 
-ekosysteemi 

Työ- ja elin-
keinoministeriö

Opetus- ja kult-
tuuriministeriö

Kela

Maakunta

Työllistymisen ja 
rekrytoinnin

ekosysteemi (ml. 
Työmarkkinatori ja 

TE-digi)

Elinkeinotoiminnan kehittämisen 
ekosysteemi

Kehitysehdotuksia

Valtio

 

Tietoa ekosysteemistä, raportteja osuudesta ekosysteemissä ja/tai dataa

Sopimus ekosysteemiin osallistumisesta

 

Ympäristöasioiden
ekosysteemi

Ympäristömi-
nisteriö

Kansallinen tulorekisteri

Verohallinto
 

STM

SoteDigi

Ruoka, luonnonvarat ja 
maaseutu -ekosysteemi

MMM

Toimiva 
ekosysteemi

Rakenteilla oleva 
ekosysteemi

Suunnitteilla 
oleva 

ekosysteemi

Ympäristötietojen 
tuottaminen

 Asiakkaan/potilaan 
tietojenhallinta

 Sote-palveluiden 
järjestämisen 
toimijoiden tiedot

 THL:n rekisterit
 Toisiokäytettäviä 

sote-tietoja

Koulutuspalveluiden 
järjestäjien 

rekisterin tarkastelu

Työn ja tekijöiden
kohtaanto, uraohjaus-

ja koulutustarjonta

Ansaintatietojen 
tuottaminen  

ja hyödyntäminen 
(asiakkaat ja työntekijät)

Elinkeinopalvelut

Sisäministeriö Pelastustoimen ekosysteemi  

Sote-toisiokäytön 
osaekosysteemi (ml. 

THL-rekisterit)

Lupiin ja valvontaan liittyvä 
tiedonvaihto

Pelastustoiminnan, 
onnettomuuksien ehkäisyn 

ja varautumisen 
tietojärjestelmä- ja 

viestintäpalvelut

 

Rakennetun ympäristön
ekosysteemi

Kiinteistö- ja 
rakentamistietojen 

tuottaminen

VRK Suomi.fi

Asiakas

Tuottaja

Tuote/palvelu

Tietovirta

Sopimus

THL

 

Ympäristöterveydenhuollon 
ekosysteemi

Avoimia (yritys-)
ekosysteemejä?

Ruokavirasto

LVM

Livi

Trafi

Liikenteen alustaekosysteemi?

• Maakunnan sote-palvelut eivät
toimisi ilman sote-ekosysteemiä
• Kasvupalvelujen ekosysteemit 
tuovat taustalta eräiden toistenkin 
ekosysteemien palveluja



Maakuntien loogiset tietovarannot



Muita osakuvauksia MVA-MKA-työstä, mm.

• Toiminta-arkkitehtuuri

• Prosessikartta

• Kaksi palvelupolkuesimerkki prosessikuvausten sijaan

• Tavoiteltu toimialarajojen ylittämisten konkretisointi, jota ei näin 
ylätason kuvauksissa yleensä tehdä

• Asiakas- ja palveluohjauksen malli

• Järjestämisen arkkitehtuurin prosessikaaviot (tekeillä)

• Tietoarkkitehtuuri

• Päätietoryhmät

• Käsitemallit (palvelujen järjestämisen ja tuottamisen käsitemalli, 
rahoituspalvelujen käsitemalli)

• Muuta

• MVA-hallintamallikuvaus

• Organisaatiomalliesimerkki



Kehitettävä valinnanvapauden 
piirissä toimivia sote-
keskuksia koskevat järjestäjän
kyvykkyydet

Kytkeminen kehittämiseen: esimerkki kyvykkyyksien 
kehittämisen lähestymistavasta

Lähde: JHS179



Maakunnan asiakkuuden- ja palveluidenhallinnan kyvykkyysalueet

Asiakkuudenhallinnan kyvykkyysalue

Maakunnan yleis/tukikyvykkyysalue

Maakunnan oman palvelutuotannon kyvykkyysalueMaakunnan palveluiden järjestämisen kyvykkyysalue

 Maakunnan kyvykkyydet ylätasolla
19.8.18, v 0.3.4

Neuvonta

Henkilöstö-
asioiden ja 
osaamisen 

hallinta

Talouden 
hallinta

Asiakastiedon-
hallinta

Palveluiden-
hallinta

Säännösten 
noudattaminen

Hankinta

Riskienhallinta

Lupa-, ilmoitus- 
ja päätösasioi-

den hallinta

Muu oma 
palvelutuo-

tanto

Rahoittaminen 
ja sen seuranta

Ekosysteemeis-
sä toimiminen

Fyysisen 
omaisuuden 
(kiinteistöt, 

välineet) hallinta

Palveluntuot-
tajien hallinta

Tiedonhallinta Tietohallinto

Asiakkuuden-
hallinta

Palveluketjun 
ohjaus

Valvonta

Asiakasseg-
menttien 
hallinta

Osallisuus ja 
osallistaminen

Sopimusten 
hallinta

Sidosryhmä-
yhteistyö

Varautuminen 
ja organisaa-

tioturvallisuus

Viestintä, 
markkinointi ja 

myynti

Strategia-
hallinta

Toiminnan 
kehittäminen

Alueiden 
kehittäminen

= esimerkkitapauksessa kyvykkyyteen/kyvykkyyslueeseen kohdistuu 
kehittämistarpeita



Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto

Alueiden kehittämisen 
tehtävä

Maakunnan palveluiden järjestäminen

Alueiden käytön 
palvelut

Kasvupalvelut Liikennepalvelut

Luonnonsuojelun 
palvelut

Maatalous- ja 
elintarviketuotannon sekä 
maaseudun kehittämisen 

palvelut (tuottamis/
järjestämisvastuu)

Pelastus- ja 
turvallisuuspalvelut

Valmius ja 
varautuminen

Ympäristöterveyden-
huollon palvelut

Vesi- ja kalatalouden 
palvelut

Vesien ja 
merenhoidon palvelut

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Kuntien kanssa 
sovittavissa olevat 

maakunnalliset 
lisäpalvelut

Maakunnan 
mahdolliset 

lisätehtäväalojen 
palvelut

Maakunnan omaa 
toimintaa tukevat 

palvelut

Maakuntien yhteiset 
tukipalvelut

Palveluiden 
järjestämisen palvelut

19.09.18, v 0.4.3
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Valinnanvapauden
piirissä olevat
palvelut?

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Neuvonta

Luvat, ilmoitukset ja 
päätökset

Valvonta

Viestintä- ja tietopalvelut TerveyspalvelutRahoituspalvelut

Kotisairaanhoito

Lääkinnällinen 
kuntoutus

Neuvolapalvelut

Kouluterveydenhuolto

Mielenterveystyö

Päihdetyö

Avosairaanhoito

Sairaalahoito

Päivystys

Erikoissairaanhoito

Opiskeluter-
veydenhuolto

Terveysneuvonta ja 
terveystarkastukset

Työterveyshuolto

SeulonnatEnsihoito

Suun terveydenhuolto

Laboratorio- ja 
kuvantamispalvelut

Sosiaalihuollon palvelutehtävät

Iäkkäiden palvelut

VammaispalvelutPerheoikeudelliset 
palvelut

Lastensuojelu Lapsiperheiden 
palvelut

Työikäisten palvelut

Päihdehuolto

Sote-palveluiden 
ohjaus- ja 

neuvontapalvelut

Yleishyödyllisen 
toiminnan tuki

Omahoito ja seuranta

Vertaistuki

Etähoito

Omien tietojen katselu 
ja hallinta

Palveluntuottajan 
vertailu ja valinta

Hakemusasiointi

Ajanvaraus

Yhteydenotto 
ammattilaiseen



Maakuntien arkkitehtuurin asemointi kokonaisuuteen

JUHTA

Seuranta

Ohjaus Seuranta

JHKA-työryhmä

Ministeriö

Arkkitehtuurin asiantuntijaryhmä

Osa-alueen KA-ohjausryhmä

Arkkitehtuurin asiantuntijaryhmä

Maakunnan 
KA

Maakunnan 
osa-alueen KA

(esim. sote)

Maakunnan 
osa-alueen KA

(esim. 
kasvupalvelut)

Maakunnan 
osa-alueen KA
(esim. sosiaali- ja 

perusterveydenhuol
to)

Maakuntien 
viitearkkiteh-

tuuri

Maakunnan 
osa-alueen KA

(esim. 
erikoissairaanhoi

to)

Julkisen hallinnon 
yhteisen arkkitehtuurin 

kehittäminen

Maakuntien yhteisen 
arkkitehtuurin 
kehittäminen

Toimialan yhteisen 
arkkitehtuurin 
kehittäminen

Osa-alueen yhteisen 
arkkitehtuurin 
kehittäminen

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin ohjaus Kehittämishankkeet 
ja projektit

Ekosysteemit
(JHKA)

Maakuntien 
yhteiset 

palvelukeskukset
Maakuntien arkkitehtuurit

Ohjaus

(Esim. sote-kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä)

(Esim. sote-arkkitehtuuriasiantuntijaryhmä)



Arkkitehtuuriryhmien ja toimiala-arkkitehtuurityön 
organisointi- ja  vuorovaikutusesimerkki

Maakunnan 
KA

Julkisen hallinnon 
KA

Maakunnan 
osa-alueen KA

Toimialan KA

Yhteisen palvelun 
KA 

(palvelukeskukset, 
ekosysteemit)

Valtion hallinnon ja 
kuntasektorin KA

Maakunnan 
osa-alueen KA

Maakunnan 
osa-alueen KA

Maakuntien 
viitearkkiteh-

tuuri

Maakunnan 
osa-alueen KA

MVA-arkki-
tehtuuriryhmä

Maakunnan 
arkkitehtiryhmä

Ministeriön/viraston
arkkitehtiryhmät

JHKA-työryhmä

Palvelukohtaiset
arkkitehtityöryhmät

Kuntaliiton, maakunnan kuntien
ja kuntayhtymien
arkkityöryhmät
Valtionhallinnon toimialaan
sitomattomat arkkitehtiryhmät

Sosiaali- ja 
terveysalan KA

Sote-arkkitehtuurin
pääryhmä

Ensisijaisen 
käytön KA

Asioinnin ja 
omahoidon 

KA

Toissijaisen 
käytön KA

Sote-ensisijaisen 
käytön 
arkkitehtiryhmä

Asioinnin ja 
omahoidon 
arkkitehtiryhmä

Sote-toissijaisen 
käytön 
arkkitehtiryhmä

Maakuntien 
viitearkkiteh-

tuuriMVA-arkki-
tehtuuriryhmä

Maakunnan 
KAMaakunnan 

arkkitehtiryhmä

Mahdollinen 
edustajajäsenyys

Noudatettavaa
arkkitehtuuria, 
asiantuntijatukea 

Sote-toimiala
Kokonaisnäkymä MVAn kannalta



© 2017 Gofore

Ohjaa palveluiden ja ratkaisujen 
määrittelyä, suunnittelua ja 
toteutusta kohti yhdenmukaista 
mallia ja yhteisiä ratkaisuja

…

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA)

Maakuntien 
viitearkkitehtuuri 
(”konsepti”, MVA)

Maakuntien kehittämisperiaatteet, 
rakenteet ja suunnittelumallit

Maakuntien 
kokonaisarkkitehtuurit

Viitearkkitehtuurin 
toteuttava 
maakuntakohtakohtainen 
arkkitehtuuri

Yhteinen palveluekosysteemi ja 
alustat

Fyysinen palveluekosysteemi ja ICT-alustat, joihin palvelukehitystä 
toteutetaan ja jonka avulla loppukäyttäjäpalveluita tarjotaan

Nojaa yhteiseen 
palveluekosysteemiin 
ja yhteisiin alustoihin

Järjestämisen arkkitehtuuri

Tiedolla johtaminen

Asiakkuustiedon hallinta

Yhden yhteisen osa-alueen 
arkkitehtuuri, joka toteuttaa 
maakuntien viitearkkitehtuuria ja 
sen periaatteita.

Maakuntien 
kohdearkkitehtuurit

Yhden maakunnan substanssialueen 
arkkitehtuuri, joka toteuttaa maakuntien 
viitearkkitehtuuria ja sen periaatteita.

18 kpl

k kpl/MK

Maakuntien 
ratkaisuarkkitehtuurit
Maakunnan kehittämiskohteen tarkan 
tason arkkitehtuurikuvaus, joka toteuttaa 
maakuntien yhteisiä ja oman maakunnan 
arkkitehtuurilinjauksia.

Maakunnan arkkitehtuurikehittämisen asemointi

n kpl/MK

Maakuntien 
yhteinen 

Kokonaisarkkite
htuuri (MKA)



Lähde: VM KA-koulutusmateriaali 



Lähde: JHS 179 v.2.0  
Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu 
ja kehittäminen, kuva 5.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä osana organisaation kokonaiskehittämistä





Näitä kohti



Kiitos!

Alueuudistus.fi
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