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Ajattele ennen kuin mallinnat!

• Arkkitehtuurikuvat eivät aina osu maaliin. Nykytilan kuvauksia pidetään 
ikävystyttävinä (on meillä tietojärjestelmät muuallakin listattuna), 
tavoitetilan kuvaukset ovat hähmäisiä ja ICT-ratkaisun kuvaukset 
kryptisiä. Onko tilanteesta tietä ulos vai lopetammeko mallintamisen 
tykkänään?

• Työpajassa keräämme osallistujien kokemuksia ja ideoita siitä, mitkä 
kuvaukset toimivat oikeasti. Mikä maastoutui liiketoimintaan niin, että sitä 
käytettiin jopa ilman arkkitehtia? Milloin saatiin kuvattua juuri sopiva 
määrä yksityiskohtia, ei liikaa mutta kerrottiin kuitenkin jotain mitä kaikki 
eivät tienneetkään. Ja niin edelleen…
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Työpajan vetäjät

• Anna Aaltonen, Coala
• Kokonaisarkkitehti, konsultti, 

kouluttaja ja yrittäjä

• Kokonaisarkkitehtuuria vuodesta 
2005, sitä ennen muuta 
arkkitehtuurityötä

• KAOS-yhteisön aktiivijäsen sen 
perustamisesta lähtien

• Työhistoriaa: Fortum, Fennia, 
Capgemini, ICL Data, Metsäteho, 
VTKK
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• Jouni Lähteenmäki, Posti
• Kokonaisarkkitehti

• KA-työtä ja KA-praktiikan kehittämistä 
vuodesta 2002 alkaen

• Välillä syrjähyppy Lean Startup skeneen

• KAOS-yhteisön aktiivijäsen vaihtelevalla 
intensiteetillä, isännistössä usea kausi

• Työhistoriaa: OP, Coala, Posti, Solid, 
Andersen Consulting



Työpajojen juoksutus

• Järjestäytyminen (10 min)
• työpajan aiheen kertaus yhdessä

• jakaannumme pienryhmiin (4-5 henkilöä)

• Näkökulmittain käsittely (3 * 25 min) 
• johdanto näkökulmaan 

• toiminta: Anna, tietojärjestelmät&teknologia: Jouni, ohjaava taso: Anna

• pienryhmissä keskustelua ja ideointia  

• ryhmät esittelevät ajatuksensa toisilleen (kolme keskeisintä havaintoa)

• ja vaihdamme näkökulmaa…

• Loppuyhteenveto (15 min)

17.11.2022 KAOS Hanasaari 4



Keskustelun tukikortti

• Millainen käsiala on ollut toimivaa missäkin tilanteessa?
• käsialasta (millainen tarkkuustaso on toiminut milloinkin)

• konkreettinen vai abstrakti

• Konteksti ja relevanssi
• mitkä asiat on relevantimpia kuin toiset (ne kannattaa avata tarkemmin 

arkkitehtuurissa)

• Keitä varten teemme mallinnuksia
• mikä tapa toimi minkäkin yleisön kanssa?

• Huonotkin kokemukset voivat olla opettavaisia
• milloin on tehty paljon työtä, mutta lopputulos ei kiinnostanut ketään

• on tehty iso määrä kuvauksia, joita kukaan ei halunnut/osannut ylläpitää

• kaikki jäi kesken, kun aloitettiin liian isosti
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TOIMINTA



Miten toiminta-arkkitehtuuri eroaa muista 
näkökulmista?

• Mukana kuvaamassa on usein ei-arkkitehteja

• (Liike)toiminnan kieli ja terminologia kannattaa huomioida

• Vaikka useimmiten kehitetään uusia tietojärjestelmiä, pelkän ICT-
ratkaisun kuvaaminen harvoin riittää 
• vaikka joskus jopa bisnes pyytäisi vain tätä

• Toiminnan kuvauksia on muuallakin (kuten laatujärjestelmässä ja 
erilaisissa ohjeissa)
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Prosessit: mikä on hyödyllinen taso?
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Maksaminen Rahoitus Sijoitus
Hyvin karkea ylätaso

183 työnkulkua



Prosessit: geneerinen toimii aina, eiku?
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Tee 

tarvekartoitus

Tarjoa 

asiakkaalle 

palveluita

Toimita 

palvelut

Laskuta 

palvelut

Saisiko olla 

koulutusta?

Uusi puhelin-

liittymä?

Asunto-

kauppaa

Valokuitu?

Brändäys?

Siivousta?



MUISTIINPANOT TYÖPAJASTA:TOIMINTA



Muistiinpanot: Toiminta-arkkitehtuuri

• On pohdittava organisaatiokohtaisesti että mitä kannattaa kuvata
• Toimintamallit, lainsäädäntö, sanasto (organisaation kieli)

• Toiminta-arkkitehtuurin lähtökohtana toimii hyvin prosessikartta joka kattaa 
koko organisaation
• Kaikkea tietoa ei tarvitse (eikä pidäkään) saada samaan kuvaan, vaan pitää pohtia miten 

kokonaisuus pilkotaan eri kaavioiksi

• Prosessikaaviot ovat usein liian monitasoisia, suurelle yleisölle 2-3 tasoa riittää 
kuvaamaan kaiken tarvittavan

• Kohdeyleisö määrittelee aina käsialan ja sisällön
• Haasteena se, että aina ei tiedä mitä kuulija haluaa

• ”Hienot” työkalut voivat olla eduksi tai haitaksi. Kuvat voivat hyvin riittää, aina ei 
tarvita hienoja linkityksiä
• Kuvia tulee kuitenkin aina avata myös tekstillä ja puheella

• Arkkitehtuuri on vuorovaikutusta: kuvaustapa valittava siis kohdeyleisön 
ja käyttötarkoituksen mukaan
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TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIAT



Miten tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri 
eroaa muista näkökulmista?

• Tietojärjestelmät
• Pitäisi ainakin tietää, mitä tietojärjestelmiä meillä edes on

• Tietohallintojohtamisen ja omistajan (lue: maksajan) näkökulma

• Integraatiohässäkän ymmärtäminen ja monimutkaisuuden rajoittaminen

• Laitetaan tarjouspyyntöjen liitteeksi

• Teknologia
• ainakin jonkun osallistujan pitäisi tietää, millainen ao. teknologia ”oikeasti on”

• päätöksenteko tehdään aika ylätasolla (keneltä teknologiatoimittajalta ostamme ensi 
vuonna)

• ”eihän noi kuvat suoraan ohjaa toteutusta” (odotetaan yksityiskohtaisuutta)
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Tietojärjestelmät: ylätason mallien tarkoitus ? 

• Elinkaarten johtamisen väline

• Päällekkäisten toiminnallisuuksien
tunnistaminen 
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Oikein kuvattu, mutta moniko ymmärtää?
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MUISTIINPANOT TYÖPAJASTA: 
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA



Muistiinpanot: Tietojärjestelmä- ja teknologia-
arkkitehtuuri
• Tietojärjestelmien nykytilaa kuvaava kartta kannattaa luoda suoraan tietojärjestelmäsalkusta 

(import), käsin mallintaminen on usein hyvin työlästä ja jää helposti tekemättä
• Manuaalisesti kuviin voi lisätä informaatiota, esim ryhmittely/väritys elinkaaren tai toimialan mukaan

• Tietojärjestelmäkartan päivitys tulisi sitoa vuosikelloon, eikä sen pitäisi olla kovin työlästä

• Käsin mallintamalla kannattaa tehdä vain tavoitetilan ja transitioiden kuvaukset. Myös tietovirrat
olennaisimmista järjestelmistä.

• Joskus myös tarkat integraatio- ja rajapintakuvaukset olennaisia, mutta vain tarkkaan harkittuihin käyttötarkoitukseen

• Tietojärjestelmien ja teknologian mallinnuksessa tärkeää on myös riippuvuus toimintaan. Tätä voidaan 
kuvata hyvin kerroskuvilla.

• Toiminta tarvitsee tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmät infraa (teknologiaa)

• Tietojärjestelmät tulisi kiinnittää ainakin niitä tarvitseviin prosesseihin

• Erilaisia kuvauksia eri tarpeisiin
• Integraatioiden kuvaamistapa on erilainen: 1) kokonaisarkkitehdin tarpeet 2) tietojärjestelmäarkkitehdin tarpeet

• Teknologia-arkkitehtuuri 
• Kuvaustarve riippuu paljon tietojärjestelmien hankintatavasta ja vendorista (myös valmistajalta voi saada kelpo nykytilan 

kuvauksia)

• Tyypillisesti kuvataan nykytilaa
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OHJAAVA TASO



Miten ohjaava taso eroaa muista näkökulmista?

• Lainsäädännön avaaminen
• Entä jos lainsäädäntösalkku on jossain muualla jo ylläpidettynä?

• Entä jos lakeja on 250 kpl? Lukeeko kaikki kaikki lait?

• Strategian kuvaaminen
• Jos strategia on tehty jo, tuoko sen jälkikäteen tehty arkkitehtuurointi lisäarvoa?

• Arkkitehtuuriperiaatteet
• Ylevämpiä vai konkreettisia?

• 10 keskeisintä vai kattavasti kaikki mahdollinen?
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Strategian avaaminen
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Arkkitehtuuriperiaatteiden ohjausvaikutus?
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JHKA 2.0 (2017)

1 Kokonaisarkkitehtuurin avulla pystytään toteuttamaan parempia ratkaisuja ja palveluja

2 Kokonaisarkkitehtuurin avulla palvelut tuottavat laajasti arvoa asiakkaalle

3
Arkkitehtuuri tunnistaa mahdollisuuksia ja mahdollistaa uudistumisen, sopeutumisen ja 

laajentumisen

4 Uusissa ratkaisuissa hyödynnetään kattavasti yhteisiä palveluja ja ratkaisuja

5 Arkkitehtuuri edistää julkisen hallinnon ja palvelujen avoimuutta

6 Arkkitehtuuri on yksinkertainen ja ymmärrettävä

7 Arkkitehtuuri on kustannustehokas

8 Arkkitehtuuri varmistaa sujuvat ja yhteentoimivat prosessit

9 Tietoa tuotetaan ja käytetään yhteisesti

10 Arkkitehtuuri varmistaa turvallisen käytön ja varautuu poikkeustilanteisiin



MUISTIINPANOT TYÖPAJASTA: OHJAAVA 
TASO



Muistiinpanot: Ohjaavan tason mallintaminen

• Strategian mallintaminen ei usein kannata, koska se olisi vain jälkikäteen dokumentointia. KA:n pitäisi 
kuitenkin tukea strategiatyötä.

• Konkreettisen strategian pitäisi ohjata myös tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuria, esimerkiksi tietojärjestelmien kehitystä

• Strategian vaiheittaista jalkauttamista voidaan tukea transitioarkkitehtuureilla, joista voidaan johtaa projektiaihioita

• Periaatteet usein mallinnetaan
• Konkreettinen ja yksiselitteinen on aina parempi ja ohjaa paremmin

• Ylätason periaatteita kannattaa avata myös laajemmin sanallisesti, jotta ne ymmärretään ja ohjaavat yhteiseen suuntaan

• Periaatteita tulisi voida käyttää esimerkiksi projektien arkkitehtuurin katselmointiin ja ”health-checkeihin”

• Lainsäädännön mallintamisen tarpeesta oli eriäviä mielipiteitä, osa pitää olennaisena ja toiset turhana
• Lainsäädännön pohjalta tulisi tunnistaa vaatimuksia toiminnalle

• Parasta olisi jos voisi linkata muihin elementteihin niin mallintamisesta saisi parhaan hyödyn irti (esim. mihin toimintaan 
lainsäädäntö vaikuttaa)

• Standardit ja muu regulaatio
• Lainsäädännön lisäksi vaatimuksia tulee erilaisista standardeista, jotka olisi hyvä tunnistaa ja kuvata

• Ohjaavan tason kuvaukset voivat tukea auditointeja

• Ohjaavalta tasolta johdettuja vaatimuksia ei ole välttämättä kuvattu erikseen, mutta vaatimukset on silti 
huomioitu tavoitetilan kuvauksissa
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YHTEENVETO



Mitä tästä opimme yhteensä? 

• Pyri konkretiaan ja kohdeyleisölle tuttuun sanastoon

• Yksinkertainen on kaunista

• Tarkoituksenmukaisuus (älä vain piirtele)

• Tee kauniita kuvia (mitä se milloinkin tarkoittaa)

• Luettavuus (A4, miten isommat on ratkaistava asia), löydettävyys, 
saavutettavuus

• Kuvausten metadata: luonnos, katselmoitu, hyväksytty + nykytila, 
tulevaisuus

• Kuvaa myös transitioarkkitehtuuri

• Pelkkä nykytilan inventointi ei riitä hyödyntämiseen
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