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Postin pitkään historiaan mahtuu useita transformaatioita, 

nyt on jälleen käynnissä uuden strategian toimeenpano

The core of Posti's growth is parcel traffic and 
logistics in Finland, Sweden and the Baltics. 
To support this, Postal services in Finland will play 
an important complementary and supporting role.



Liiketoimintalähtöisen kollaboratiivisen EA-työn kulmakivet

Purpose of Enterprise Architecture (EA) is to create alignment 
between business strategy and ICT solutions. 
EA delivers business value by helping business and IT leaders 
make smart investment decisions that enable future-state 
business capabilities and drive target business outcomes. 
How EA delivers this is by providing context and support to help 
teams to collaborate, building better flexibility, agility and 
autonomy in decision making and enabling faster speed to 
value and time to market.
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Yhteistyötavat liiketoiminnan kanssa käytännössä
Key Account Model

Each Enterprise Architect is assigned to a business group

EA acts as a key account towards the business group and 
pulls-in help if needed from the team or other experts

Periodic meetings with top and middle management to understand 
and collect the demand and discuss findings and proposals

Instant feedback

Periodic Satisfaction Survey

Participation in Strategic Programmes

EA Team Collaboration Network Overview
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CHARTER for Xxx EA Forum

PURPOSES:

• Information-sharing on current projects, events etc. that have architectural significance

• Collaborative decision making on how to resolve architectural issues

• Identifying targets for architecture development work, prioritizing them from Xxx business viewpoint

SCOPE:

• ICT architecture -related topics, issues & targets, covering areas like: data management, technology 
selections, integration solutions, common platforms, dev&ops, …

• The Xxx forum focuses on customer, channels and digital services with user 
interaction.

MEETING FREQUENCY: every two weeks

MATERIALS:

• Stored in Teams in ”EA Network” team, on channel ”EA Forums”, under folder ”Xxx EA Forum”
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https://itella.sharepoint.com/:f:/r/sites/EANetwork/Shared%20Documents/EA%20Forums/eCD%20eCom%20EA%20Forum?csf=1&web=1&e=NeHsTO


Esimerkki yhteistyöstä: case Baltian ”haltuunotto” 
 ustomer T  es  e am le 

 usiness  ustomers

 ocal lar e com anies

 ultinational cor orations

 nternational lo istics network  artners

 osti  rou  com anies

 osti  rou   usiness customers

 onsumer  ustomer s

 usiness  artners

 ocal S E com anies

 roduct t  es  e am le 
 arcel lastmile deli er  roducts

 ome deli er  roducts

 ut of  ome deli er  roducts

 icku  deli er  roducts

Frei ht trans ort  roducts

 arcel e e deli er  roducts

 oor to door  arcel in  altics

 osti  arcel in home markets

Euro ean  arcel

 nternational  arcel

New Baltics
Strategy

ICT Capability 
Maps

ICT Target 
Architecture

Toimeksiannon bisnesmotivaatio:

Business Core Elements
( => common language )

ICT 
Roadmap



• Nopeat muutossyklit: työn painopiste arkkitehtuurin kuvaamisesta painopiste vaikuttajaviestintään

• Bisneksen tahdon tulkki, tulevan bisneksen mahdollistajien rakentamisen perustelevat tarinat

• Moderaattori eri bisnesten välillä, yhteiset tarpeet, hallitut variaatiot, kokonaisoptimointi

• Viestinviejä, koordinoija yli bisnesten - sillanrakentaja nykyisyydestä kohti tulevaa

• ICT:n johtamisen ohjaus bisneksen tavoitteiden suuntaan

• Muutoksen johtamisen tuki – ymmärrys muutoksen välttämättömyydestä, muutoksen laajuudesta ja 
vaikutuksista

Vaikutus kokonaisarkkitehdin rooliin ja työnkuvaan

Enterprise architect skills profile

Credible

domain

expert

Effective communicator

( consultant, fasilitator, teacher,    

coach, mentor, persuader...) 

Politician

Strategist

Enterprise architect tasks

▪ develop architecture vision & communicate it

▪ analyse business needs, assess arch.approaches, 
develop target architectures & validate them

▪ ”sell” architecture to different stakeholders
▪ act as change agent in the organization 

▪ support organization in applying architecture
▪ guidelines, instructions, training, consulting

▪ enforce architecture
▪ acceptance, exceptions handling etc.

▪ produce enterprise level architectures

▪ maintain EA artefacts library/repository 

+

+

+

Onko myös 
motivaatioprofiili 

erilainen ?

+

Analyst

Modeler / 

visualizer



Kokonaisarkkitehtuurin suhde kehittämisen johtamiseen

ICT Development Portfolio Management
( EA + ICT Portfolio Mgmt Team )

ICT Demand – Supply Balancing

Eri Bisnes Groupeilla erilaiset kyvyt, resurssit ja menetelmät 
kehittämisessä.  eCom-bisneksessä kohtuullisen hyvällä 
tasolla ketterän kehittämisen johtaminen. Keskitetty ICT 
sovelluskeskeinen, rullaava suunnittelu, kvartteritasolla 
backlogien synkkaus.

Kehitysaihiot eri lailla kuvattu eri bisneksissä / toiminnoissa.  
Yhtenäinen priorisointimalli suunnitteilla, jossa EA-tiimille 
tulisi roolia ”outcomen” ku aamisessa, toteutusta an 
valinnassa sekä reunaehtojen asettamisessa hankkeelle.

Pohdinnassa ollut myös kehittämisen rahoituksen kytkeminen
”arkkitehtuurinmukaisuuteen”.   soittautunut  aikeaksi.

”Arkkitehtuuriso imuksia” alettu harjoittelemaan, konsensus-
päätöksenteko yhteisissä asioissa haastavaa, erilaisten 
intressien tasapainotus.



TOIMII

• Kytkeytyminen bisneksen suunnittelurytmiin, 
seuraavan vuoden tavoitteiden ymmärtäminen

• Erikseen kunkin bisnesvetäjän kanssa säännölliset 
sessiot

• EA-foorumit tiedonvaihtoon ja ICT-arkkitehtuuriin
vaikuttamiseen 

• Strategisissa hankkeissa vaikuttaminen 
sisältäpäin

• EA:n roolin viestintä koordinoijana ja fasilitoijana
- koko firman pitkän tähtäimen edun ajaminen

• EA-asiakkuusmalli yhdistettynä pari+tiimityöhön

• EA-tiimin  iikoittaiset ”aamuhalit”   Teams+Miro )

EI TOIMI / EI ONNISTU

• Ryhmäkeskustelu bisneksen johtoryhmien 
kanssa 

• Federatiivinen malli => vaikeuksia yhteisten 
arkkitehtuurivalintojen kiinnittämisessä ja 
Posti-tasoisiin mahdollistajiin panostamisessa

• Formaalien EA-mallien tuottaminen
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