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1 Johdanto 

Ylläpidon merkitys organisaatioille on suurempi kuin luullaan. Ylläpidon arvostuksen 

puute, epäselvät roolit ja prosessit eivät houkuttele osaavaa henkilöstöä ylläpitotehtä-

viin. Julkishallinnon säästöpaineet ja tuottavuustavoitteet pakottavat virastoja ja laitok-

sia etsimään kustannustehokkaita tapoja toimintoihinsa. Tietohallinnon kulut ovat 

usein suuria verrattuna muun toiminnan kuluihin ja siten toimenpiteitä kulujen karsimi-

seksi olisi tehtävä.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen Valviran tietojärjestelmien ylläpi-

toon liittyvät asiat toimeksiantajan ylläpitostrategiaksi sekä mallintaa tärkeimmät ylläpi-

don prosessit hyödyntäen Cobit ja ITIL -viitekehyksiä. Työtä tehdään osana isompaa 

kehittämishanketta, jossa tuotetaan asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ja virka-

miehen sähköisen työpöydän sekä sähköisen asioinnin muodostama kokonaisuus, jo-

hon liitetään vaiheittain kaikki viraston erillisrekisterit.  

 

Teoreettisessa viitekehysosuudessa keskitytään ylläpitoon osana tietojärjestelmän elin-

kaarta sekä ylläpitostrategian yleiseen prosessimalliin. Produktiosuutta varten tehdään 

käyttäjäkysely Valviran tietojärjestelmien kypsyysasteesta. Työmenetelminä opinnäyte-

työssä käytetään Demingin iteroivaa menetelmää, jossa tehtyä työtä arvioidaan ja kehi-

tetään ketterästi koko prosessin ajan.  

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyvien prosessikuvausten sekä ylläpitostrategian merkitys 

toimeksiantajalle on merkittävä, koska aiempia kuvauksia ei ole ollut. Uuden järjestel-

mäkokonaisuuden valmistuessa siirrytään ylläpidossa ketterien menetelmien käyttöön, 

joita virastossa ei aiemmin ole käytetty.  
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2 Tausta ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, 

Valviran tietohallinto-osasto. Valviralla ei ole aiemmin ollut keskitettyä ylläpitostrategi-

aa, vaan jokaista operatiivista järjestelmää on ylläpidetty eri tavoin ja lähinnä sovellus- ja 

käyttöpalvelutoimittajien ehdoilla ja menetelmillä. Koska järjestelmiä on useita ja ylläpi-

totyötä tekeviä henkilöitä on vähän, on syytä tehostaa toimintaa yhdenmukaistamalla 

järjestelmien ylläpitoa. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli löytää sopiva tapa hyödyntää ITIL:iä ja Cobit:ia 

Valviran ICT-järjestelmien ylläpidossa ja organisoinnissa. Ylläpidon prosessien tunnis-

taminen ja niiden mallintaminen tavoitetilan ohjeeksi oli myös tavoitteena. 
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3 Työn tavoitteet, rajaukset ja rakenne 

Opinnäytetyön tuloksena syntyy operatiivisten ICT-järjestelmien ylläpitostrategia ja 

virastolle sopiva malli ylläpidon toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä Valviran ylläpi-

toprosessista toimivampi, kustannustehokkaampi ja toimittajasta riippumaton. Opin-

näytetyön tekijän henkilökohtaiset tavoitteet työlle ovat prosessien mallintamisproses-

sin oppiminen, ITIL ja Cobit -viitekehysmalleihin perehtyminen sekä löytää työtapoja 

prosessien työstämiseen ja menetelmien kehittämiseen. Lisäksi strategisen ajattelun li-

sääminen ja kyky oppia ajattelemaan kokonaisvaltaisesti ovat korkealla tavoitteiden jou-

kossa. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on keskittyä tavoitetilan kuvaamiseen ja siten raportissa 

on niukasti nykytilan kuvauksia. Opinnäytetyöstä on rajattu pois ylläpidon ohjeistuksien 

ja lomakkeiden laatiminen, koska ne laaditaan vasta uuden tietojärjestelmän käyttöön-

oton yhteydessä yhdessä sovellustoimittajan kanssa. Myös ylläpitostrategian käyttöön-

otto rajataan pois tästä työstä.  

 

Työ tehdään toiminnallisena opinnäytetyönä. Se voidaan määritellä työelämän kehittä-

mistyönä, jonka tavoitteena on käytännön toiminnan kehittäminen, ohjeistaminen tai 

järkeistäminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä on toiminnallinen osuus eli produkti 

sekä siihen liittyvä teoreettinen viitekehysosuus. (Vilkka–Airaksinen 2003, 5.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Demingin ympyrä (mukaillen Lecklin 2006, 49)   
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Pääasiallisena työmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on käytetty Demingin iteroivaa 

menetelmää, joka koostuu seuraavista osista: suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä. Kuvi-

ossa 1 on kuvattu Demingin ympyrä. (Lecklin 2006, 48-51.) 

 

Demingin ympyrää on hyödynnetty työssä seuraavasti: tekstiosioita on suunniteltu ja 

kirjoitettu ensin itsenäisesti, jonka jälkeen työpaikan asiantuntijat ovat antaneet kehitys-

ehdotuksia. Iteraatiokierroksia on opinnäytetyötä tehdessä käyty pienimuotoisesti opin-

näytetyöohjaajan kanssa lähes viikoittain huhtikuusta joulukuulle ja laajempi komment-

tikierros useamman asiantuntijan kanssa on tehty KArkki-projektin katselmoinnin yh-

teydessä syyskuussa 2014.  

 

Työssä on hyödynnetty toimeksiantajan jo aiemmin KArkki-projektissa sekä ICT-

strategiaa varten laadittuja kokonaisarkkitehtuurikuvauksia, ylläpidon sopimuksia sekä 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan, JUHTAn julkaisemaa suositusta 

kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä (JHS 179 2011). Teoreettisen viitekehyksen li-

säksi työssä on hyödynnetty käytännön kokemusta ja asiantuntijuutta haastattelemalla 

virastossa työskenteleviä henkilöitä. Lisäksi järjestelmävastaaville, pääkäyttäjille ja osas-

tojen ryhmäpäälliköille ja johtajille tehtiin kesäkuussa 2014 kysely ylläpidon kypsyys-

tasosta. Linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse ja saatekirjeessä oli maininta vastaus-

ten käytöstä opinnäytetyössä. Yksi kysymys koski suostumusta käyttää vastauksia työs-

sä, eli hyvän tutkimuskäytännön mukainen perehtyneesti annettu suostumus (Informed 

Consent) pyydettiin kaikilta informanteilta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Kyselystä ja sen tuloksista kerrotaan luvussa 7.  
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4 Ylläpito – tietojärjestelmän elinkaaren vaihe 

Tietojärjestelmän elinkaari voidaan jakaa kahteen pääluokkaan, kehitykseen ja ylläpi-

toon. Järjestelmäkehitykseen kuuluu eri vaiheita, mm. määrittelyä, suunnittelua, toteu-

tusta ja testausta. Elinkaaren pisin vaihe on ylläpito, jossa keskitytään huolehtimaan 

tuotannossa olevan tietojärjestelmän toimintakunnosta. Keinoja tähän ovat virheiden 

korjaukset, jatkokehitys ja tarvittavat muut muutostyöt. Ylläpitovaihe alkaa järjestelmän 

käyttöönotosta ja jatkuu sen elinkaaren loppuun saakka. (Haikala & Märijärvi 1996, 37-

41; Pohjonen 2002, 37.)  

 

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu tietojärjestelmän ylläpitoa (kuvio 2). Ylläpi-

toa kohdistetaan nykyiseen tietojärjestelmään virhekorjausten kautta sekä ylläpidettävää 

kokonaisuutta laajennetaan uusilla toiminnoilla tai muutetaan nykyisiä toimintoja muu-

tosten avulla. (Agarwal & Majumdar 2013, 30.)   

 

 

Kuvio 2. Ylläpidon muodot (mukaillen Agarwal & Majumdar 2013, 30) 

 

Ylläpitovaiheessa järjestelmällä täytyy olla vastuutaho, joka vastaa järjestelmän toimi-

vuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä huolehtii, että järjestelmä on muokattavis-

sa liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Ylläpidettävyys luodaan käyttämällä standardien 
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mukaisia ja testattuja sekä hyväksi havaittuja menetelmiä. (Alter 2002, 478-487;  

Koistinen 2002, 38.)  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on koota yhteen ylläpitoon liittyvät asiat toimeksian-

tajan ylläpitostrategiaksi ja saada sen sisältämät viitekehykset toimivat tietohallinnon 

organisaatiossa tehokkaasti ja että siitä on operatiivista hyötyä organisaatiolle. Seuraa-

vissa kappaleissa käydään läpi ylläpidon osa-alueita, ongelmia ratkaisuineen sekä sidos-

ryhmiä. Luvussa 5 tutustutaan ylläpitostrategian laadintaan yleisesti ja luvussa 7 kerro-

taan strategiasta Valviran näkökulmasta. 

 

4.1 Ylläpidon osa-alueet 

Ylläpitotoiminnan voi karkeasti jakaa osiin seuraavalla neljällä tavalla:   

 täydellistävä (perfective) ylläpito, joka tarkoittaa käyttöönoton jälkeen tarpeellisiksi 

havaittujen ominaisuuksien, muutosten ja parannusten lisäämistä, 

 mukauttava (adaptive) ylläpito, jossa tehdään ohjelmistoon päivityksiä toimivuuden 

takaamiseksi uusissa käyttöympäristöissä, esim. käyttöjärjestelmien muutokset, tieto-

kannanhallintajärjestelmien päivitykset jne, 

 korjaava (corrective) ylläpito, jossa tehdään järjestelmää käytettäessä löydettyjen vir-

heiden korjaukset, 

 ehkäisevä (preventive) ylläpito, jota tehdessä muutetaan järjestelmän tai ohjelman 

rakennetta, jotta jatkossa muutokset ja ylläpito helpottuisivat. (Agarwal & Majumdar 

2013, 30; Harsu 2003, 18-20; ISO/IEC 2008, 53-54.) 

 

Vaikka ylläpitotyö voidaan jakaa osiin, tehdään sitä yleensä yhtenä kokonaisuutena.  

Valviran ylläpidon toteutuksesta kerrotaan luvussa 7. 

 

4.2 Ylläpitoon liittyviä ongelmia 

Ylläpitotoimintaan liittyy erilaisia ongelmakohtia, joihin löytyy usein ratkaisu tekniikan 

ulkopuolelta. Tällaisia ongelmia ovat mm. ajankäytön tehottomuus, puutteelliset toi-

mintamallit muutosten hallinnassa, omistajuuden epäselvyys ja ylläpidon arvostuksen 
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puute. Ongelmien ratkaisuun ei yleensä vaadita teknisiä tai kalliita ratkaisuja, vaan ne 

voitaisiin hoitaa esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. (Koistinen 2002, 49-58.) 

 

Ylläpito todetaan usein vaikeammaksi kuin uuden koodin luominen. Ylläpitäjiksi pi-

täisikin valita henkilöitä, joilla on riittävästi kokemusta ja osaamista ohjelmoinnista. 

Ylläpitäjä joutuu tarkastelemaan ohjelmakoodia, jonka joku toinen on kirjoittanut. Il-

man osaamista sekä koodin kirjoittajan tekemää dokumentointia tehtävä on hankala ja 

joskus jopa mahdoton. Ongelmia muodostuu, kun ylläpitotehtäviin valitaan vähiten 

kouluttautuneita henkilöitä, osittain ylläpitotyön arvostuksen puutteen vuoksi. Ylläpito-

tehtävissä tarvitaan laaja-alaisia ja monipuolisia tietoja ja taitoja, mm. koko järjestelmän 

toiminnan tuntemusta, ohjelmakoodin tarkastusosaamista sekä tarvittavien ylläpitotyö-

kalujen käyttöä. (Harsu 2003, 78-80.) 

 

Ylläpidon ongelmat nostavat tietohallinnon kustannuksia ja heikentävät tietojärjestel-

män laatua. Ongelmat voivat hidastaa muutos- ja kehitystyötä, lisätä ylläpitäjien sekä 

sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajien työmäärää sekä aiheuttaa ylimääräisiä tarkistustöitä 

käyttäjille. Ongelmat voivat myös hankaloittaa asiakaspalvelua ja täten jopa vaikuttaa 

negatiivisesti yrityksen tai viraston maineeseen. (Kalliala 1995, 2-7.) 

 

4.3 Ratkaisuja ongelmiin 

Ylläpidon ongelmia voi vähentää ja siten laskea ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia 

parantamalla tietojärjestelmän kehittämisprosessia jo ennen järjestelmän käyttöönottoa 

ja varsinaista ylläpitovaihetta. Kustannuskohteet voidaan koota osa-alueittain. Korjaa-

vassa ylläpidossa voidaan säästää koodin laadullisella parannuksella, testausohjelmien 

kehittämisellä, dokumentoinnin tehostamisella ja käyttämällä standardeja ja vakiintunei-

ta käytäntöjä sekä ohjelmoinnissa että dokumentoinnissa. Täydellistävässä ylläpidossa 

puolestaan syntyy säästöjä, kun käytetään prototyyppitekniikoita ja otetaan käyttäjät 

osaksi suunnitteluvaiheita. Mukauttavan ylläpidon terävöittämiseksi voidaan ennakoida 

muutoksia jo ennen järjestelmän käyttöönottoa eli määrittely- ja suunnitteluvaiheissa. 

Ohjelmakoodin uudelleenkäyttö sekä ylläpitoon käytettävien työkalujen kehittäminen 

tuovat myös kustannushyötyjä. (Harsu 2003, 81.)  
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Ylläpidon ongelmien tiedostaminen on jo osa ratkaisua ja se auttaa ymmärtämään yllä-

pitoasioita paremmin. Tietohallinnon ja käyttäjien olisi hyvä käydä yhdessä läpi ylläpi-

don vaiheet ja ongelmakohdat. Tämä helpottaa eri osapuolten sitouttamista yhteisiin 

toimintamalleihin. (Koistinen 2002, 49-58.) 

 

4.4 Ylläpitoon liittyvät sidosryhmät ja roolit 

Ylläpitotyötä tehdään eri puolilla organisaatiota ja myös sen ulkopuolella. Jokaisella 

ylläpitoon osallistuvalla taholla on oma roolinsa ja tehtävänsä, jonka pitäisi olla selkeä. 

Mikäli näin ei ole, tulisi organisaation tietohallinnon sekä liiketoiminnan johdon sopia 

periaatteista ja roolituksesta. Yksi henkilö voi toimia useassa roolissa samanaikaisesti. 

Esimerkiksi Valvirassa sama henkilö on voinut toimia sekä järjestelmävastaavana että 

toisen järjestelmän pääkäyttäjänä. Myös useamman järjestelmän järjestelmävastaavana 

toimiminen on ollut mahdollista.  

 

 

Kuvio 3. Ylläpitoon osallistuvat tahot (täydentäen Koistinen 2002, 161) 

 

Ylläpitoon osallistuvat sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin ryhmiin. Kuvios-

sa 3 on merkitty sisäiset ryhmät sinisellä nuolella ja ulkoiset oranssilla. Sisäisiin ryhmiin 

kuuluvat kaikki organisaation sisällä ylläpitoon osallistuvat tahot, kuten esimerkiksi jär-
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jestelmän pääkäyttäjät, sen omistaja sekä johto. Ulkoisiin tahoihin kuuluu mm. lainsää-

däntö, sovellustoimittaja, käyttöpalvelutoimittaja sekä muut ulkoiset sidosryhmät.  
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5 Ylläpitostrategia ja sen laadinta 

Ylläpidon toteuttamiseen organisaatiossa tarvitaan johdon hyväksymä suunnitelma, jota 

kutsutaan ylläpitostrategiaksi. Se on olennainen osa ICT-strategiaa ja siinä on kuvattu 

ylläpidon toimintamalli organisaation järjestelmille. 

 

Ylläpitostrategiasta on melko niukasti mainintoja kirjallisuuslähteissä. Ylläpitostrategiaa 

ei ole osattu kuvata strategiana varhaisimmissa lähteissä tai sitten teosten lähdeviittauk-

sena on Heikki Koistisen teos. Tässä luvussa on käytetty Koistisen kirjaa pääasiallisena 

tietolähteenä, koska siinä esitelty malli oli kirjallisuuslähteissä mainituista selkein ja so-

pivin opinnäytetyön käytännönläheiseen tavoitteeseen nähden. Teorialähteiden vertai-

lua on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Yhteenveto pääasiallisista kirjallisuuslähteistä. 

Kirjallisuuslähde Näkökulma 

Heikki Koistinen: Tietojärjestelmien ylläpito 

(2002) 

Selkeä ylläpitostrategiamalli, joka on helposti 

sovellettavissa organisaation tarpeisiin. 

Maarit Harsu: Ohjelmien ylläpito ja uudista-

minen (2003) 

Keskittyy yksittäisiin ylläpidon tehtäviin sekä 

ongelmakohtiin. Ei sisällä varsinaista strate-

giamallia. 

Eija Kalliala: Laatu tietojärjestelmän ylläpito-

työssä (tutkielma, 1995) 

Painopisteenä ovat laatu sekä ylläpidon tehtä-

vät ja niiden arvostus. Ei sisällä strate-

giamainintoja. 

Perttu Aikkila, Tero Saukko: Tietojärjestel-

män käyttöönotto ja ylläpito (kandidaatintyö, 

2012) 

Pohjautuu ylläpitostrategian osalta pitkälti 

Koistisen kirjaan. 

 

 

Ylläpitostrategia laaditaan, jotta tietojärjestelmien kehittämiselle ja ylläpidolle olisi eri 

näkökohdat huomioonottava toimintasuunnitelma. Strategia laaditaan osaksi yrityksen 

ICT-strategiaa. Ylläpitostrategian laatii yleensä tietohallinto käyttäen apuna järjestelmi-

en käyttäjiä sekä liiketoimintaa. Näkökulmia strategiseen tarkasteluun on useita, mm. 

ulkopuoliset vaikuttajat, tavoitteet ja mittarit, taidot ja resurssit, sidosryhmät ja niiden 

odotukset, organisointi sekä yhteistyökumppanit. (Koistinen 2002, 69-71.) 
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Ylläpitostrategiaa varten täytyy selvittää nykytila, määritellä ylläpidon tavoitetila, hah-

mottaa prosessit, laatia ohjeet. Lisäksi ylläpidon organisointi täytyy suunnitella sekä jal-

kauttaa uudet toimintamallit. Tietohallinnossa perustetaan strategialle käyttöönottopro-

jekti, joka toteutetaan normaalin projektin tavoin projektisuunnitelmineen, resurssei-

neen, aikatauluineen ja tehtävineen. Kuviossa 4 on kuvattu ylätason prosessi ylläpito-

strategian laatimista varten. (Koistinen 2002, 72.) 

 

 

Kuvio 4. Ylläpitostrategian prosessi (mukaillen Koistinen 2002, 72) 

 

5.1 Nykytilan kuvaaminen ja analysointi 

Järjestelmien ylläpidon nykytila kuvataan yhteistyössä ylläpitäjien, käyttäjien ja tarpeel-

listen sidosryhmien kanssa. Lisäksi määritellään tavoitetilan toiminnallisuudet sekä laa-

ditaan yhteiset toimintatavat konkreettisella tasolla. Strategiaprojektissa nämä kuvaukset 

ja määritykset voidaan tehdä aloitustyöpajassa. Kuvaukset ja määritelmät on tarpeen 

tehdä, jotta tiedetään taso ja menetelmät, joilla ylläpitoa hoidetaan tällä hetkellä sekä 

osataan hahmottaa tavoitetaso ja hyödyntää resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi saadaan kartoitettua mahdolliset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet. Olemassa 

olevat mallit ja toimintaohjeet olisi hyvä käydä läpi. Ylläpitotyössä käytettävät työkalut 

ja apuvälineet vastuuhenkilöineen olisi myös listattava, jotta ne olisivat kaikkien ylläpi-

totyötä tekevien tiedossa ja käytettävissä. (Koistinen 2002, 72-74.) 
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5.2 Tavoitteiden määrittäminen 

Tavoitetilan kuvauksen yhteydessä määritellään myös ylläpidon kytkökset yrityksen 

ICT-strategiaan. Tehtävät ja tavoitteet on kuvattava konkreettisella tasolla, jotta niitä 

voidaan mitata ja seurata. Liiketoiminnan ja tietohallinnon johto hyväksyy yhdessä ta-

voitteet sekä niiden kytkökset muihin yrityksen strategioihin, kuten ICT-strategiaan.  

Laadukasta ylläpitotoimintaa on voitava mitata, ja tämän vuoksi on laadittava toimintaa 

kartoittavat mittarit. Niitä suunniteltaessa on otettava huomioon myös käyttäjien toi-

minta sekä mietittävä seurannan prosessit. Seurannan olisi oltava systemaattista ja 

säännöllistä, sitä pitäisi tehdä oikeanlaisia välineitä käyttäen ja havaittuihin ongelmakoh-

tiin olisi puututtava. Seuranta ei saisi olla oma tehtävänsä, vaan se pitäisi saada osaksi 

muuta ylläpitotoimintaa. (Koistinen 2002, 74-75.) 

 

5.3 Ylläpidon prosessit ja niiden määrittely 

Ylläpitostrategiaa varten kuvataan tavoitetilan prosessit kaikista ylläpitotilanteista, kuten 

virhetilanteesta, muutosesityksistä ja uusien versioiden päivityksestä. Kuvaukset pitäisi 

tehdä siten, että ylläpitoon osallistuvat osapuolet ja heidän tehtävänsä tulisivat kuva-

tuiksi. Ylläpitotehtäviä on mahdollista tehdä käyttämällä erilaisia apuvälineitä ja työkalu-

ja. Työnkulkua seuraavat ohjelmistot, kuten esimerkiksi erilaiset tikettijärjestelmät, aut-

tavat ylläpitäjiä seuraamaan avoimien tehtävien määrää työjonossa ja helpottavat töiden 

organisointia. Ohjelmistoon voidaan liittää erilaisia lomakepohjia, esimerkiksi virhera-

portteja tai käyttöoikeuksiin liittyviä lomakkeita. (Koistinen 2002, 75-76.) 

 

5.4 Ohjeistuksen ja koulutuksen laatiminen sekä ylläpidon organisointi 

Ylläpidon ohjeet, rutiinitoimenpiteet ja muut ylläpitoa koskevat asiat on hyvä koota 

omaksi käsikirjakseen. Se on oiva apuväline esimerkiksi perehdytys- tai sijaisuustilan-

teissa. Jotta ohjeet ja prosessin kulku tulevat varmasti käyttäjien ja ylläpitäjien tietoon, 

on järjestettävä koulutusta. Laadittujen ohjeiden pohjalta koulutusta on helppo suunni-

tella. Koulutuksen onnistumista on seurattava ja järjestettävä tarpeen mukaan uusinta-

koulutuksia. 
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Ylläpidon organisointi kannattaa suunnitella ylläpitostrategian laatimisen yhteydessä. 

Organisoinnissa on huomioitava uudet tavoitteet ja mittarit ja se, miten organisaatiolla 

on mahdollista saavuttaa kyseiset tavoitteet. Ylläpidon kehittäminen on jatkuvaa toi-

mintaa, johon tietohallinnon johdon pitäisi nimittää henkilö tai henkilöt, joiden vastuul-

la on toimintamallien ja ohjeiden ajantasaisuus sekä niiden jalkauttaminen organisaati-

ossa. Ylläpitoon osallistuvien henkilöiden vastuut ja roolit on sovittava erilaisten ylläpi-

toon liittyvien ongelmatilanteiden varalle. Lisäksi heille on nimettävä varahenkilöt. Or-

ganisointi ja roolitus on erityisen tärkeää kriittisten järjestelmien osalta. (Koistinen 

2002, 76-77.) 

 

5.5 Strategian käyttöönotto 

Kun strategiaprosessin vaiheet on käyty läpi ja tarvittava materiaali on koottuna, voi-

daan strategia ottaa käyttöön. Ylläpitostrategia on olennainen osa ICT-strategiaa. Yllä-

pitostrategian käyttöönotto olisi tehtävä nopeahkolla aikataululla, jotta siitä saatavat 

tulokset ovat heti hyödynnettävissä. (Koistinen 2002, 77.) 
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6 Toimeksiantajan esittely sekä taustaa 

Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto, jolla on toimipis-

teet Helsingissä ja Rovaniemellä. Valvira aloitti toimintansa vuonna 2009, kun sen edel-

täjät Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tuotevalvontakeskus (STTV) yhdistettiin.  

 

Valviran tehtäviin kuuluu lupien myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon hallin-

nonalalla, toiminnan asianmukaisuuden valvonta sosiaali- ja terveysalalla, ympäristöter-

veydenhuollossa ja alkoholihallinnossa. Valvira myös ohjaa aluehallintovirastoja sosiaa-

li- ja terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä, tavoitteenaan yhdenmukaistaa aluehallin-

non ohjaus-, valvonta- ja lupamenettelyt. Valvira ja aluehallintovirastot laativat yhdessä 

valvontaohjelmia ja hoitavat valvontatehtäviä niiden mukaisesti. Valviran yhteydessä 

toimii myös Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA). 

Vuonna 2013 viraston tehtäviin lisättiin biopankkitoiminnan ohjaus ja valvonta. (Valvi-

ra 2014b.) 

 

6.1 Organisaatio 

Valvira jakautuu neljään substanssiosastoon (luvat, ohjaus, terveydenhuollon valvonta 

sekä yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta) ja kahteen tukiosastoon (hallinto ja 

tietohallinto). 

 

Kuvio 5. Valviran organisaatiokaavio (Valvira 2014b) 
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Kuviossa 5 on kuvattu Valviran organisaatiokaavio. Suurin osasto on terveydenhuollon 

valvontaosasto, jossa työskentelee noin 50 henkilöä. Viraston henkilöstömäärä vuonna 

2013 oli 170 henkilötyövuotta. (Valvira 2014a.)  

 

Osastojen lisäksi Valviran toiminnot voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinpro-

sessit koskevat kaikkia substanssiosastoja ja tukiprosessit tukevat kaikkia prosesseja. 

Kaikkia prosesseja ohjaa toiminnan ohjausprosessi. Kuviossa 6 on kuvattuna Valviran 

prosessikartta. (Valvira 2013c.) 

 

 

Kuvio 6. Valviran prosessikartta (Valvira 2013c) 

 

6.2 Tietohallinto-osasto 

TIHAn, Valviran tietohallinto-osaston tehtävänä on kehittää ja ylläpitää tietojärjestel-

miä, osallistua viraston toiminnan kehittämiseen sekä antaa tukea viraston ydinproses-

seille. Tukitoimia ovat mm. sähköisen asioinnin järjestelmät, asiakkuuksien hallintajär-

jestelmät ja informaatiopalvelut. TIHA huolehtii järjestelmien kehittämisestä ja ylläpi-

dosta, käyttöpalveluasioista, perustietotekniikasta, kuten tietokoneet, puhelimet, mikro-

tuki ja tietopalvelusta. Tietohallinto-osastolla työskentelee yhteensä noin 25 henkilöä 

erilaisilla koulutustaustoilla ja laajalla ikäjakaumalla. 
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6.3 SAMPO-hanke 

Valvirassa käynnistettiin syksyllä 2013 Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudis-

tamishanke (SAMPO). Hankkeessa rakennetaan teknologinen alusta viraston koko 

sähköiselle hallinnolle. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetaan asianhallinnan ja sähköisen 

arkistoinnin ja virkamiehen sähköisen työpöydän sekä sähköisen asioinnin muodosta-

ma kokonaisuus, johon liitetään vaiheittain kaikki viraston erillisrekisterit. SAMPO-

hanke toteutetaan hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurivaatimusten mukaisesti. Ensim-

mäisessä vaiheessa järjestelmään liitetään Terhikki eli terveydenhuollon ammattihenki-

löiden keskusrekisteri. Samalla Terhikki-rekisteri uudistetaan, koska se on sekä raken-

teeltaan että teknologialtaan niin vanhentunut, ettei se tue kasvaneita ammattihenkilöi-

den valvonnan ja lupahallinnon vaatimuksia. (Valvira, 2013b.) 

 

Uudistamishankkeella pyritään sekä merkittävään tuottavuuden kasvuun että toiminnan 

laadun nostamiseen. Käsittelyyn tulevien asioiden määrän jatkuva kasvu ja käsiteltävien 

asioiden monimutkaistaminen on kasvattanut jatkuvasti viraston työmäärää. Lisäksi 

lähes kokonaan manuaalinen asioiden käsittelytapa on samaan aikaan vähentänyt viras-

ton tehokkuutta niin, että vuoden 2013 lopussa yksi henkilö käsitteli keskimäärin 134 

asiaa vuodessa, kun vastaava luku virastoa perustettaessa vuonna 2009 oli 167 asiankä-

sittelyä. SAMPO-hankkeessa rakennettavan järjestelmän avulla yhden henkilötyövuo-

den tehokkuuden arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 mennessä 195 asiaan vuodessa.  

 

6.4 Kokonaisarkkitehtuurien kuvaus, KArkki 

Jotta SAMPO-hankkeen toteutus vastaisi kokonaisarkkitehtuurin periaatteita, on järjes-

telmäkokonaisuuteen liittyvistä toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureista, periaatteis-

ta ja linjauksista laadittava kuvaukset. Tätä varten SAMPOon on perustettu Kokonais-

arkkitehtuurien kuvausprojekti (KArkki).  

 

Arkkitehtuuriprojektin tavoitteena on tuottaa tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset  

Valviran sähköisen hallinnon viitearkkitehtuurista sekä puuttuvia kokonaisarkkitehtuu-

riin liittyviä kuvauksia. Projektin lopputuloksena valmistuvat arkkitehtuurikuvaukset 

toimivat sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistushanketta ohjaavina doku-

mentteina, joilla varmistetaan, että toteutus vastaa Valviran kokonaisarkkitehtuuria. 
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Projektissa tehdään myös Valviran kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli sekä Valviran 

ICT-järjestelmien ylläpitostrategian kuvaus, joka on tämän opinnäytetyön produkti. 

Työssä hyödynnetään jo aiemmin laadittuja kokonaisarkkitehtuurikuvauksia, joista Val-

vira-tason kuvaukset ovat myös osa viraston ICT-strategiaa. Lisäksi projektin tehtävänä 

on käsitellä ja hyväksyä toimittajan tuottamat ratkaisuarkkitehtuurin kuvaukset. (Valvira 

2013a.) 

 

6.5 Valviran ICT-strategia 2014 - 2018 

Valviran ICT-strategia on laadittu samaan aikaan, kun on uudistettu Valviran strategiaa 

ja tehty tulossopimusta vuodelle 2014. Strategian pohjavalmistelut on tehnyt tietohallin-

to-osaston johtotiimi ja strategiaa on käsitelty muiden osastojen johtotiimeissä sekä 

viraston johtoryhmässä syksyllä 2013. (Valvira 2013c.) 

 

ICT-strategiassa on kuvattu tietohallinto-osaston toiminnan yleiset periaatteet, tavoite-

tilaa ylätasolla sekä tavoitetilan mukainen kokonaisarkkitehtuurimalli (kuvio 7). 

 

Kuvio 7. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila 2018 (Valvira 2013c) 

 

Tavoitetilassa tietojärjestelmät muodostavat tiedon kokonaishallinnan kannalta pyrami-

din, mikä on tavoitetila myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Tiedon hal-
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linnan vastuut ja käyttäjäroolit määrittyvät pyramidin pohjalta. Kuviossa 8 on esitetty 

pyramidimalli ICT:n tavoitetilasta. 

 

 

Kuvio 8. Valviran ICT-tavoitetila 2018 (mukaillen Valvira 2013c) 

 

Tavoitetilassa perusinfrastruktuuri, mukaan lukien mikrotuki ja konesalipalvelut on 

ulkoistettu valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselle (Valtori). Lisäksi peruspalvelut 

on ulkoistettu valtion Valtori- ja Palkeet -yksiköille. Operatiiviset järjestelmät ovat Val-

viran ydintoimintoja palvelevia järjestelmiä, jotka on toteutettu Valviran erityistarpei-

siin. Ylläpitopalvelut on ulkoistettu kaupallisille ja valtion toimijoille, mutta ylläpidon 

ohjaus ja johtaminen tulee Valviralta. Operatiivisten järjestelmien ydin on sähköinen 

hallinto sekä asianhallinta. Johdon raportoinnissa käytetään keskitettyä tietovarastoa, 

johon tuodaan yhteismitallisesti erillisten järjestelmien rakenteellinen tieto, tilastotieto.  

Tietoa tietovarastoon tuodaan operatiivisista järjestelmistä, tukijärjestelmistä ja tarvitta-

essa perusrekistereistä ja ulkoisista koodistoista. Personoitu työpöytä tarkoittaa yksilöl-

liseen työrooliin perustuvaa käyttöliittymää, joka sisältää toiminnan ohjaukseen, asioi-

den käsittelyyn ja raportointiin liittyvän sähköisen hallinnoinnin. (Valvira 2013c, 6-7.) 

 

ICT-strategiassa kuvataan tietohallinnon painopisteet vuosittain jaoteltuna sekä määri-

tetään ICT-investointiohjelma projekteineen. Viraston merkittävimpänä hankkeena 

mainitaan SAMPO-hanke. Hankkeiden ja projektien priorisointia tehdään tarvittaessa 

strategian voimassaoloaikana. ICT-strategiassa on määritelty myös Valviran tiedonhal-
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lintamalli, kuvattu toimittajayhteistyö yhteyshenkilöineen sekä luotu katsaus kokonais-

arkkitehtuurin kuvaustilanteeseen. ICT-strategiassa ei ole määritelty ylläpidon strategi-

aa. (Valvira 2013c, 14-25.) 
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7 Valviran ylläpitostrategia 

Koska suurin osa Valviran operatiivisista ICT-järjestelmistä korvaantuu lähivuosina 

SAMPO-hankkeen myötä sekä teknisiltä että myös toiminnallisilta ominaisuuksiltaan 

nykyisistä järjestelmistä poikkeavilla ratkaisuilla, painotetaan tässä ylläpidon strategia-

suunnitelmassa tavoitetilaa, uutta ylläpitoprosessia sekä ylläpidon organisointia.  Kuvi-

ossa 9 on kuvattu tässä opinnäytetyössä kuvattava ylläpitostrategian prosessi. Kuvioon 

on katkoviivoilla eroteltu ne prosessin osat, jotka eivät sisälly tähän opinnäytetyön pro-

jektiin.  

 

 

Kuvio 9. Valviran ylläpitostrategian prosessi 

 

Tässä opinnäytetyössä ylläpidolla tarkoitetaan virastossa tapahtuvaa tuotantokäytössä 

olevien sovelluksien käyttöön liittyvää ylläpitotyötä. Sovellus- ja käyttöpalvelutoimitta-

jilla on lisäksi omat prosessinsa ylläpitopalvelujen tuottamiseen. 

 

7.1 Operatiivisten ICT-järjestelmien nykytila 

Valvirassa on tällä hetkellä kymmenen operatiivista tietojärjestelmää, joita käytetään 

lupahallinnon ja valvonnan työkaluina sekä asianhallinnassa. Valviran tietohallinto 

omistaa kaikki järjestelmät. Järjestelmien sisältämien tietojen omistajina ovat substans-

siosastot sekä aluehallintovirastot. Koska Valvira on muodostettu liittämällä yhteen eri 

organisaatioita, järjestelmiä on hankittu vuosien varrella eri toimittajilta ja niissä on käy-

tetty lukuisia erilaisia tekniikoita. Liitteessä 2 on koottu Valviran tämänhetkiset opera-

tiiviset järjestelmät. 



     

 

23 

Nykyisiä järjestelmiä ylläpidetään Valviran tietohallinnossa, jossa jokaiselle järjestelmälle 

on määritelty järjestelmävastaava ja tämän varahenkilö. Pääkäyttäjät ja heidän varahen-

kilönsä ovat joko tietohallinnosta tai järjestelmää käyttävältä substanssiosastolta. 

 

Operatiivisten ICT-järjestelmien järjestelmävastaaville ja pääkäyttäjille sekä kaikille 

ryhmäpäälliköille ja osastojen johtajille tehtiin kesäkuussa 2014 kysely (liite 3), jossa 

kysyttiin arviota Valviran tietojärjestelmien ylläpidon kypsyysasteesta sekä pyydettiin 

nimeämään tarpeellisia ylläpidon kehityskohteita. Kypsyystasoja arvioitiin COBIT:in 

yleisen kypsyysmallin mukaisesti. Kypsyysmallin CMMI-portaikon (Capability Maturity 

Model Integration) mukaiset tasot ovat:  

- määrittelemätön (nonexistant), 

- alkutekijöissä (initial/ad hoc), 

- toistettavissa, mutta intuitiivinen (repeatable but intuitive), 

- määritelty prosessi (defined process), 

- hallinnoitava ja mitattava (managed and measurable) sekä 

- optimoitu (optimised). 

 

CMMI-kypsyysmallin määritelmät on kuvattu tarkemmin liitteessä 3. (IT Governance 

Institute 2004, 90-91; Sofigate Oy 2009, 116-117.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysely lähetettiin yhteensä 35 henkilölle Valvirassa ja siihen 

vastasi määräajassa 14 henkilöä ja siten vastausprosentti oli 40. Yksi vastaajista ei anta-

nut suostumustaan käyttää vastaustaan opinnäytetyössä, joten hänen vastauksensa on 

poistettu tulosten joukosta. Vastausprosenttia voidaan pitää tähän opinnäytetyöhön 

soveltuvana ja vastausprosentti on määrältään hyvä, sillä esimerkiksi Cookin, Heathin ja 

Thompsonin (2000, 829) tekemän kokoomatutkimuksen mukaan keskimääräinen kyse-

lytutkimusten vastausprosentti oli 39,6 %. 

 

Oheiseen kuvioon (kuvio 10) on koottu yhteenveto vastaajien kypsyystasoarvioista roo-

leittain. Järjestelmävastaavat ja pääkäyttäjät olivat suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että 

tietojärjestelmien ylläpito on vielä alkutekijöissään prosessien suunnittelun ja dokumen-

toinnin osalta. Toimintoja on aloitettu yhdenmukaistamaan, mutta toiminta on kovin 

henkilöriippuvaista ja epäjohdonmukaista. Ryhmäpäälliköiden näkemys ylläpidon tilasta 
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oli positiivisempi ja heidän mielestään ylläpidon prosessit ovat määriteltyjä ja selkeitä 

sekä otettu laajasti käyttöön virastossa. Osastojen johtajat olivat mielipiteissään maltilli-

sempia. Heidän mielestään ylläpidon taso sijoittui alkutekijöissään olevien ja määritelty-

jen prosessien välille. Kukaan vastaajista ei arvioinut ylläpidon tasoa hallinnoitavaksi tai 

optimoiduksi.  

 

 

Kuvio 10. Ylläpidon kypsyysasteen arviointi rooleittain 

 

7.2 Tavoitetilan määrittäminen 

Ylläpidon tavoitetila sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajien suuntaan määräytyy pitkälti 

yhdessä sovittujen, sopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Valvirassa ta-

pahtuva ylläpito voidaan määritellä prosessina erikseen, toki huomioiden muiden toimi-

joiden kanssa sovittu työnjako.  Ylläpitoprosessin tarkoituksena on tuottaa kustannus-

tehokasta tukea tietojärjestelmälle. Kirjallisuuslähteissä mainitaan usein ylläpidon alka-

van järjestelmän käyttöönotosta, mutta tavoitetilassa ylläpidon pitäisi alkaa jo ennen 

järjestelmän tuotantokäyttöön ottamista, sillä järjestelmän ylläpidettävyys luodaan jo 

järjestelmää kehitettäessä. Ylläpitoon tulisi kuulua virheiden korjaamista laajempia, pal-

velulähtöisiä toimintoja.  (ISO/IEC 2008, 53; Computer Aid 2008.)  

 



     

 

25 

Järjestelmävastaaville, pääkäyttäjille, ryhmäpäälliköille ja osastojen johtajille tehdyssä 

kyselyssä (liite 4) kysyttiin mielipidettä siitä, mihin ylläpidon kehittämisessä pitäisi jat-

kossa kiinnittää huomiota. Vastauksissa painotettiin suunnitelmallisuutta ja taloudelli-

suutta sekä prosessien yhdenmukaistamista. Järjestelmien elinkaari tulisi hallita parem-

min. Lisäksi ylläpitovastuut pitäisi vastaajien mielestä määritellä selkeämmiksi, eivätkä 

ne saisi olla liian henkilöriippuvaisia. Päätöksentekoon toivottiin lisää selkeyttä ja avoi-

muutta sekä vähemmän päällekkäisiä ratkaisuja samojen asioiden hoitamiseen. Tietojär-

jestelmätarpeet olisi kartoitettava koko virastonlaajuisesti ja järjestelmien kehittäminen 

sekä ylläpito olisi suunniteltava systemaattisesti. 

 

Ihannetavoitetilassa prosessit ovat selkeitä ja hyvin dokumentoituja, käytössä on ajan-

mukaiset ylläpitotyökalut ja ylläpitotyötä tekevä henkilöstö on osaavaa ja motivoitunut-

ta. Ylläpidon vastuuhenkilöt on määritelty ja sijaisuudet tiedossa. Vastuut tietohallinnon 

sekä sovellus- että käyttöpalvelutoimittajan kesken on määritelty ja substanssiosastot on 

sitoutettu vahvasti järjestelmän ylläpitotoimintaan pääkäyttäjyyden myötä. Ylläpidon 

tehtävät ja rutiinit on ohjeistettu unohtamatta vuositason suunnittelua (vuosikello, stra-

tegiat, budjetointi). 

 

7.3 Prosessien määrittäminen 

Tässä työssä keskityttiin kolmeen ylläpidon prosessiin: sovellus- ja pikamuutosten sekä 

virhetilanteiden käsittelyprosessiin. Tapaukset valittiin kohteeksi siksi, että ne ovat tule-

van järjestelmän selkeimmät ylläpidon prosessit. Perinnejärjestelmissä näiden prosessi-

en kuvauksia ei juuri ole tehty ja käytännössä ylläpidon prosesseja toteutetaan henkilös-

tä riippuen melko vaihtelevasti, ohjeita ja hyviä käytäntöjä soveltaen. Uuden järjestel-

män ylläpito tehdään ketterästi Kanban -menetelmää hyödyntäen. Seuraavassa ylläpi-

don prosesseja käydään läpi tarkemmin. 

 

Sovellusmuutosprosessin (liite 4) käynnistää ylläpidon ulkopuolelta tuleva tarve muut-

taa järjestelmää tai järjestelmässä havaittu kehittämistarve, jota ei katsota virhetilanteek-

si tai pikamuutostarpeeksi. Tarve voi tulla esimerkiksi lainsäädännön muutoksista, toi-

mintatapojen muutoksesta tai teknisistä syistä. Järjestelmän pääkäyttäjä kerää muutos-
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tarpeet, pyytää niitä varten tarvittavat lisätiedot sekä kategorisoi muutostarpeen. Pää-

käyttäjä laatii muutostarpeesta muutosehdotuksen.  

 

Järjestelmävastaava ja pääkäyttäjä käyvät yhdessä läpi muutosehdotuksen, kategorisoi-

vat sen ja täydentävät sen käyttö- ja testitapaukseksi. Arkkitehtuuriryhmää konsultoi-

daan, jos muutosehdotus sitä edellyttää. Järjestelmävastaava laatii arvion työmäärän 

suuruusluokasta ja kirjaa valmiin muutosehdotuksen järjestelmän Product Backlogiin 

omana tikettinään.  

 

Järjestelmävastaavista ja pääkäyttäjistä muodostuva muutoshallintaryhmä käsittelee 

Product Backlogille kirjatut muutosehdotukset priorisoimalla ne ja tekee ehdotuksen 

uudesta versiopaketista ICT-ohjausryhmää varten. Muutoshallintaryhmän keskuudes-

taan valitsema version projektipäällikkö esittelee ehdotuksen ohjausryhmälle, joka päät-

tää lopullisen version sisällön. Kun päätös on tehty, pyytää projektipäällikkö sovellus-

toimittajalta työmäärä- ja kustannusarvion (tarjouksen) sekä ilmoittaa versiosuunnitel-

mista käyttöpalvelutoimittajalle. Pääkäyttäjä informoi loppukäyttäjiä tulevasta versiosta.  

 

Sovellustoimittaja laatii versiosta toteutussuunnitelman, jonka projektipäällikkö hyväk-

syy. Arkkitehtuuriryhmää konsultoidaan tarvittaessa vaatimusten osalta. Toteutussuun-

nitelman hyväksynnän jälkeen sovellustoimittaja toteuttaa ja testaa version. Toteutuk-

sen etenemistä voidaan seurata Product Backlogin tikettien tilamuutosten kautta. Sovel-

lustoimittaja laatii versiosaatteen, jossa kerrotaan version ominaisuuksista. Versiosaatet-

ta hyödynnetään mm. testauksessa sekä tiedottamisessa. Muutoshallintaryhmä suunnit-

telee ja koordinoi uuden version testauksen. Testaus suoritetaan ensin ketterän kehityk-

sen mukaisena jatkuvana testauksena ja lopuksi ennen käyttöönottoa tapahtuvana hy-

väksymistestauksena. Mikäli testauksessa havaitaan virheitä, palautuu versio sovellus-

toimittajalle korjattavaksi ja sen jälkeen uudelleen testaukseen. Kun versio on testattu ja 

käyttöönoton estäviä virheitä ei enää esiinny, ICT-ohjausryhmä tekee päätöksen versi-

on käyttöönotosta sekä sen aikataulusta.  

 

Koska järjestelmä toimii korotetulla tietoturvatasolla, sovellustoimittajalla ei ole asen-

nusoikeuksia tuotantoympäristöön. Sovellustoimittaja valmistelee asennuspaketin, jon-

ka käyttöpalveluyhtiö asentaa tuotantoon. Sovellustoimittaja päivittää järjestelmää kos-
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kevan dokumentaation sekä mahdollisesti käyttöohjeet. Version projektipäällikkö laatii 

muutostiedotteen, jonka pääkäyttäjät jakelevat loppukäyttäjille. Lisäksi projektipäällikkö 

tekee versioprojektin loppuraportin, päivittää dokumentaation ja tarkastaa, että toteu-

tettujen muutosehdotusten tiketit on suljettu Product Backlogissa. Dokumentaatioon 

kuuluu mm. budjetin seuranta, ohjeistukset pääkäyttäjille ja loppukäyttäjille sekä mah-

dolliset muutokset prosesseihin. 

 

Pikamuutosprosessi (liite 5) käynnistyy kiireellisestä muutostarpeesta. Muutos voi olla 

kriittinen toiminnan kannalta, jolloin se on tehtävä kevennetyllä prosessilla.  Muutos-

prosessista poiketen pikamuutokset tehdään yksittäisinä muutoksina, eikä niitä viedä 

ICT-ohjausryhmän päätettäväksi. Muutosesitykset hyväksytään muutoshallintaryhmäs-

sä.  

 

Virheenkorjausprosessin (liite 6) käynnistää käyttäjän havaitsema ja pääkäyttäjälle ra-

portoima virhetilanne. Pääkäyttäjä laatii virhetilanteesta tiketin Product Backlogiin. Jär-

jestelmävastaava täydentää tikettiä tarvittaessa ja pyytää sovellustoimittajalta työmäärä-

arviota. Käyttöpalvelutoimittajaa informoidaan virheestä ja tulevasta korjauspäivitykses-

tä. Pääkäyttäjä lähettää käyttäjille tiedotteen virheestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 

(kuvaus virheestä, virhetilanteen kiertäminen, käyttämisen esto kunnes virhe on korjat-

tu).  

 

Sovellustoimittaja lähettää arvion työmäärästä ja mikäli budjetti sekä ennalta sovitut 

raamit sallivat, voi järjestelmävastaava tilata toteutuksen ilman muutoshallintaryhmän 

käsittelyä. Samalla hän ilmoittaa käyttöpalvelutoimittajalle arvion asennusten aikatau-

luista. Sovellustoimittaja toteuttaa muutoksen ja toimittaa sen testaukseen. Järjestelmä-

vastaava ja pääkäyttäjä koordinoivat testauksen. Mikäli testauksessa havaitaan virheitä, 

palautuu versio sovellustoimittajalle korjattavaksi ja sen jälkeen uudelleen testaukseen. 

Kun testauksessa ei havaita käyttöönottoa estäviä virheitä, järjestelmävastaava tekee 

päätöksen siirrosta tuotantoon.   

 

Sovellustoimittaja valmistelee asennuspaketin sekä huolehtii versiohallinnasta. Käyttö-

palvelutoimittaja tekee asennukset tuotantoympäristöön. Asennusten jälkeen pääkäyttä-

jä ja järjestelmävastaava varmistuvat, että korjaus on toteutettu oikein myös tuotanto-
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versiossa. Käyttäjille tiedotetaan korjauspäivityksestä. Järjestelmävastaava käy läpi do-

kumentoinnin, tekee tarvittavat merkinnät budjettiseurantaan sekä varmistaa, että vir-

hettä koskeva tiketti on suljettu Product Backlogissa. Tarvittaessa päivitetään käyttöoh-

jeet ja sovellustoimittaja päivittää järjestelmän dokumentaation.   

 

7.4 Ylläpidon organisointi ja vastuut 

Tavoitetilassa Valviran tietojärjestelmien ylläpidon organisoinnissa on tehty joitain kor-

jauksia ja täsmennyksiä nykyisiin rooleihin sekä tarkennettu tehtäviä ja vastuita. Liittee-

seen 7 on koottu ylläpidon roolit ja tehtävät vastuutahoineen, jotka ovat tietohallinnon 

ja substanssiosastojen osilta oleellisia huomioida tässä opinnäytetyössä. 

 

Tietohallinnon rooleina on toimia järjestelmän omistajana, joka vastaa järjestelmän ke-

hittämis- ja muutostöistä sekä varmistaa laatua palvelussa tai järjestelmässä. Tietohal-

linnossa hyväksytään järjestelmää koskevat laskut. Järjestelmävastaavan rooli on sijoitet-

tu TIHAan, koska hän toimii yhteyshenkilönä sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajan sekä 

Valviran välillä. Järjestelmävastaava toimii kehitys- ja muutosasioissa Product Owneri-

na. Hänelle kuuluu uusien ominaisuuksien suunnittelua, testausta, toteutusta ja käyt-

töönottotehtäviä yhdessä muiden ylläpitoon osallistuvien tahojen kanssa.  

 

Substanssiosasto toimii tiedon omistajana järjestelmässä. Osasto päättää tietosisällön 

käytöstä ja järjestelmän käyttöoikeuksien myöntämisestä ja se myös määrittelee järjes-

telmän kriittiset kohdat eli eheyden, luottamuksellisuuden ja saatavuuden. Osasto ni-

meää omalle järjestelmäosiolleen pääkäyttäjän, joka perehdyttää käyttäjiä järjestelmän 

käyttöön ja huolehtii sovellukseen liittyvästä tiedottamisesta käyttäjille. Pääkäyttäjä ko-

koaa käyttäjiltä tulleita korjaus- ja kehittämisehdotuksia ja käsittelee ne yhdessä järjes-

telmävastaavan kanssa sekä osallistuu sovellustestaukseen. 

 

Tietohallinnolla ja substanssiosastoilla on omien roolien lisäksi yhteisiä rooleja. Muu-

toshallintaryhmä muodostuu järjestelmävastaavista ja pääkäyttäjistä. Se käy läpi Product 

Backlogin ja laatii sen perusteella ehdotuksen uudesta versiosta. Muutoshallintaryhmä 

valitsee järjestelmävastaavan, joka toimii uuden version projektipäällikkönä. Substans-

siosastojen ja tietohallinto-osaston johtajat muodostavat ICT-ohjausryhmän, jonka teh-
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tävänä on käsitellä versioehdotukset ja päättää toteutettavan version sisällöstä. Ohjaus-

ryhmä ohjaa versioprojektia ja päättää uuden version käyttöönotosta.  

 

Toimittajan johtoryhmä sisältää edustuksen substanssiosastoilta ja tietohallinnosta sekä 

sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajilta. Ryhmässä käsitellään toimittajayhteistyöhön liit-

tyviä asioita, kuten tikettejä, palvelutasoraportointia, avoimia asioita sekä tietoturvaa. 

Johtoryhmällä ei ole päätösvaltaa esimerkiksi käyttöönotoista.  

 

Toimiminen monitoimittajaympäristössä vaatii myös oman vastuunjakonsa. Ylläpitoon 

liittyvät vastuut sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajien sekä Valviran välillä on selvitetty 

taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Vastuunjako ylläpidossa (Valvira 2014c) 

Tehtävä / tehtäväkoko-

naisuus 

Sovellus- 

toimittaja 

Valvira Käyttöpalvelu- 

toimittaja 

Huomautukset 

 

Ylläpito     

Ongelmien ja häiriöiden 

kirjaaminen 

V O V Omalta osaltaan 

Ongelmien ja häiriötilantei-

den vikaselvitys 

V O V Yhteistyössä 

Ongelmien ja häiriötilantei-

den eskalointi 

V  V Toiselle palvelun-

tuottajalle 

Vikaviestintä O V O  

Palvelupyyntöjen  

kirjaaminen 

V  V Omalta osaltaan 

Palvelupyyntöjen ratkaisu, 

seuranta ja eskalointi 

V O V Yhteistyössä 

Muutosehdotuksen 

kirjaaminen 

V O O  

Muutosehdotuksen toteut-

tamisen hinnan arviointi 

V    

Muutosehdotuksen  

toteutuksesta ja aikataulusta  

päättäminen 

O V O  

Palvelun laadun  

kehittäminen 

V  O  

O = osallistuu, V = vastaa 
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Muutostöiden vastuut on kuvattu vastaavalla tavalla taulukossa 3. Vastuut on jaettu 

tehtävittäin, jotta jokainen taho tietää oman roolinsa ja vastuunsa kussakin tilanteessa. 

 

Taulukko 3. Vastuunjako muutostöissä (Valvira 2014c) 

Tehtävä / tehtäväkoko-

naisuus 

Sovellus-

toimittaja 

Valvira Käyttöpalvelu-

toimittaja 

Huomautukset 

 

Muutostöiden toteutus     

Sovellusten muutos- ja  

ylläpitotyöt 

V    

Määrittely O V   

Toteutus ja yksikkötestaus V    

Integraatiotestaus V    

Järjestelmätestaus V    

Hyväksymistestaus O V   

Tuotantoonsiirron suunnit-

telu, koordinointi ja ohjeis-

tus 

V O O  

Tuotantoonsiirrosta  

päättäminen 

 V   

Tuotantoonsiirron toteutus O  V  

Dokumentointi V    

Käyttöjärjestelmän, varusoh-

jelmistojen ja tietoturvan 

päivitykset 

O  V  

O = osallistuu, V = vastaa 

 

7.5 Ylläpitostrategian käyttöönotto 

Tässä opinnäytetyössä luodut ylläpidon prosessit otetaan käyttöön Valvirassa vaiheit-

tain uuden järjestelmäkokonaisuuden valmistuessa. Prosessi käydään läpi kunkin järjes-

telmäosion valmistuessa ylläpitoon osallistuvien henkilöiden kanssa. Läpikäynnin yh-

teydessä vastuuhenkilöille kerrotaan heidän tehtävistään sekä vastuistaan. Opinnäytetyö 

ei sisällä suunnitelmaa käyttöönotosta. SAMPO-kokonaisuuden ensimmäisen vaiheen 

arvioidaan valmistuvan alkusyksystä 2015. 
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8 Pohdinta ja yhteenveto 

Opinnäytetyötä varten tekijä perehtyi toimeksiantajan dokumenttien lisäksi laajaan 

määrään teoreettista kirjallisuutta sekä hyödynsi omaa sekä muiden asiantuntijoiden 

kokemuksia ylläpitoon ja prosessien mallintamiseen liittyen. Työn tuloksena syntyi toi-

meksiantajalle prosessikuvaus kolmelle ylläpitoon liittyvälle prosessille opinnäytetyön 

tavoitteiden mukaisesti. Nämä kuvaukset toimivat perustana uuden järjestelmäkokonai-

suuden ylläpitotoiminnoissa. Prosessikuvaukset ovat esitetty liitteissä 4-6 ja ne ovat 

hyväksytty käyttöön toimeksiantajan organisaatiossa joulukuussa 2014. 

 

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tekijä muodosti oman näkemyksensä ylläpidon prosesseista teoriaa ja käytännön ko-

kemusta yhdistämällä. Työtä tehtiin iteroiden asiantuntijahaastatteluiden, parityöskente-

lyn ja katselmointien avulla. Saadut kehitysehdotukset huomioitiin ja prosesseja hiottiin 

säännöllisissä viikkotapaamisissa työpaikkaohjaajan kanssa aina marraskuun loppuun 

saakka. Iteraatioiden kautta saatiin luotua sekä toimeksiantajaa että opinnäytetyön teki-

jää hyödyttävä dokumentaatio. Toimeksiantaja saa mallit prosesseista, joiden avulla uu-

den järjestelmäkokonaisuuden toimintoja voidaan alkaa suunnitellusti toteuttaa ja tekijä 

saa materiaalin opinnäytetyötään varten.  

 

Lähdekirjallisuutta voi kritisoida siitä, että useissa oli kuvattu perinteinen ylläpitomalli 

siten, että palvelu tilattiin ja tuotettiin samassa organisaatiossa. Nykyään on erittäin 

yleistä, että tietohallinnon palvelut ovat ulkoistettu sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajil-

le. Esimerkiksi Heikki Koistinen (2002) ei mainitse kirjassaan tällaisista palvelumalleis-

ta. Valtionhallinnossa palvelujen ulkoistaminen on arkipäivää. Virastoissa ja laitoksissa 

tehdään vain alustavaa määrittelytyötä ja hankitaan toteutus ulkopuolelta. Näin ollen 

ylläpidosta vain osa hoidetaan tilaajaorganisaatiossa.   

 

Käyttäjäkyselyn vastauksissa on huomattavissa samaa linjaa tieteellisen tutkimuksen 

kanssa. Esimerkiksi Turusen (2014) tutkimuksessa nousee esille vastaavia kriittisiä me-

nestystekijöitä sekä haasteita ketterän ylläpidon toteuttamiseen.   
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8.2 Jatkokehitysehdotukset 

Koska tähän opinnäytetyöhön valittiin kuvattavaksi vain osa ylläpidon prosesseista, 

olisi loputkin hyvä tunnistaa ja kuvata. Nyt tehdyt prosessikuvaukset ovat vielä raaka-

versioita, joten niitä tulisi jatkotyöstää ja päivittää tarpeen mukaan. Lisäksi tästä työstä 

poisrajatut osuudet, kuten erilaisten ohjeiden ja ylläpitokäsikirjan laadinnat ja ylläpito-

strategian käyttöönotto olisi suunniteltava ja toteutettava. Näin oletettavasti tapahtuu 

SAMPO-hankkeen edetessä kohti käyttöönottoja. 

 

Perinnejärjestelmien prosesseista ei juuri ollut dokumentaatiota, niistäkin olisi hyvä olla 

olemassa jotain kuvauksia, vaikka virasto on ottamassa yhteneväisen strategiamallin 

käyttöön SAMPOn myötä. Valviran tietohallinnon prosessien kartoittaminen ja kuvaus 

aloitettiin lokakuussa 2014, eli askeleita oikeaan suuntaan on otettu. 

 

8.3 Ammatillinen kehittyminen ja oma suoriutuminen 

Opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisissa tavoitteissa oli oppia prosessien mallintamista 

ja perehtyä viitekehysmenetelmiin. Lisäksi tavoitteena oli löytää työtapoja prosessien 

työstämiseen ja menetelmien kehittämiseen. Nämä tavoitteet saavutettiin suunnitellusti 

ja varsinaisia työtehtäviä tukien. Kokonaisvaltaisen ja strategisen ajattelutavan löytymis-

tä pidettiin myös yhtenä tavoitteista. Kokonaisarkkitehtuuriin ja viitekehyksiin pereh-

tymisen myötä tekijän näkemys laajemmista kokonaisuuksista kehittyi.  

 

Opinnäytetyön laajuusrajojen vuoksi oli kokonaisuutta rajattava, jotta ohjeellista laa-

juutta ei ylitettäisi ja työmäärä kasvaisi kohtuuttomaksi. Opinnäytetyön tekijän harmiksi 

osa prosesseista oli jätettävä kuvaamatta. Mielenkiintoa ja innostusta olisi riittänyt vielä 

niihinkin. 

 

Koska työ tehtiin työnantajan toimeksiantona, sai sen tekemiseen käyttää työaikaa 20 

henkilötyöpäivää, joista 12 oli etätyöpäiviä. Valvirassa etätyön tekemiseen tarvitaan so-

pimus ja tarkat perustelut etätyön tekemiselle. Nämä perusteet täyttyivät ja tekijä koki 

etätyön hyvin tehokkaaksi ja suositeltavaksi tavaksi työskennellä.  

 



     

 

33 

Marraskuun 2014 opinnäytetyöntekijän työpaikka vaihtui. Hän aloitti sovelluspalvelu-

asiantuntijana Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa. Syksyn aikana käyty 

yhteistoimintaneuvottelu siirtämisestä uuteen työhön aiheutti lievää motivaation laskua 

sekä ylimääräistä stressiä. Uusien työtehtävien ja tilanteen vakautumisen myötä moti-

vaatio parantui ja opinnäytetyö valmistui.  
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Valvira 2014c. Tuki- ja ylläpitopalvelusopimus. Sähköinen hallinto ja Terhikki-

rekisterin uudistaminen ja siihen liittyvien käyttöoikeuksien ja palveluiden toimittami-

nen. Sopimusmalli liitteineen.  

 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki. Tammi. 168 

s. 
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Liitteet 

Liite 1. Keskeiset käsitteet 

 

Käsite  Selite  

AVI aluehallintovirasto 

CAB  Muutoshallintaryhmä, Change Advisory Board. 

Cobit Control Objectives for Information and related Technology. 

Prosessikeskeinen viitekehys, joka on muodostettu kokoamal-

la yleisiä ICT-prosesseja. 

Ehkäisevä ylläpito Tulevan ennakointi ja sisäisen rakenteen parantaminen. 

Hyväksymistestaus Hyväksymistestauksessa todennetaan, että järjestelmä täyttää 

sille asetetut vaatimukset ja toimii tuotannon-omaisessa ym-

päristössä. Hyväksymistestauksen tarkoituksena on myös 

varmistaa, että järjestelmän toimitus voidaan hyväksyä. 

ICT-strategia ICT-strategiassa on kuvattu tietohallinto-osaston toiminnan 

yleiset periaatteet, tavoitetilaa ylätasolla sekä tavoitetilan mu-

kainen kokonaisarkkitehtuurimalli  

Iteraatio Toistetaan samoja työvaiheita, kunnes haluttu tulos on saavu-

tettu 

ITIL Information Technology Infrastructure Library. Viitekehys 

IT-palvelujen tuottamiseen ja johtamiseen. 

Jatkuva testaus Virheiden etsintää ja laadun mittaamista. 

KArkki Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus -projekti. 

Kokonaisarkkitehtuuri Toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmi-

en ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonai-

suuden rakenne.  Kokonaisvaltainen lähestymistapa organi-

saation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehit-

tämiseksi. 

Korjaava ylläpito Korjataan sovelluksen virheet ja siten parannetaan laatua. 

Mukauttava ylläpito Muutetaan laitteistoja tai rajapintoja. 
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Käsite  Selite  

Muutosehdotus Uusista tarpeista tehdään muutosehdotus. Se sisältää toimin-

nallisen vaatimusmäärityksen. Ehdotuksen pohjalta tietohal-

linto arvioi toteuttamisen vaatiman työmäärän ja mahdolliset 

rajoitteet toteutukselle. Toteutuneet työmäärät kirjataan muu-

tosehdotukseen ja niitä vertaillaan arvioihin. 

Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 

Pikamuutos Yksittäinen sovellusmuutos, joka tehdään, kun havaittu toi-

mintaa estävä tai rajoittava tilanne sovelluksessa. 

Product Backlog Kehitysjono. Muutos- ja kehitystarpeet muodostavat järjeste-

tyn listauksen sovelluksen mahdollisista tarpeista.  

SAMPO Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke  

Sovellusmuutos Sovellusta muuttava uusi toiminnallinen ominaisuus, tehdään 

suunnitellusti sopivissa kokonaisuuksissa. 

Substanssi Aihealue, esimerkiksi alkoholihallinto, lupahallinto, tervey-

denhuollon valvonta 

Terhikki Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 

TIHA Tietohallinto-osasto 

Tiketti Muutos- tai korjausehdotus, myös ilmoitus virheestä. Tiketit 

tallennetaan Product Backlogiin. 

Täydellistävä ylläpito Toteutetaan uusia ominaisuuksia, muutetaan sovelluksen ra-

kennetta.  

Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 

Versio Järjestelmän muutokset viedään tuotantoon versiopaketteina, 

joita pyritään tekemään kaksi tai kolme vuodessa. Kehittämis-

ryhmä esittää ja ohjausryhmä päättää versioiden sisällön. Ver-

sioista tehdään versioarvio, kun versio on ollut tuotannossa 

niin kauan, että vakavimmat virheet on löydetty. Versioarvi-

ointia varten tehdään dokumenttipohja, joka sisältää arvioita-

vat asiat. 

Versiosaate Versiosaatteessa kerrotaan sovelluksen uusista ja muuttuneis-

ta toiminnoista, korjatuista ja tunnetuista ongelmista ja rajoi-

tuksista. 

Virhe Estää tai rajoittaa sovelluksen käyttöä. 
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Käsite  Selite  

Vuosisuunnitelma 

(vuosikello) 

Järjestelmän ylläpidosta tehdään vuosisuunnitelma seuraavak-

si vuodeksi. Vuosisuunnitelmassa suunnitellaan karkealla ta-

solla seuraavana vuonna tehtävät tiedossa olevat kehitys- ja 

ylläpitotyöt. Vuosisuunnitelman pohjalta osapuolet varaavat 

tarvittavat resurssit ylläpitoa varten. 

Ylläpito Huolehditaan tuotannossa olevan tietojärjestelmän toiminta-

kunnosta. 
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Liite 2. Valviran operatiiviset järjestelmät 

Järjestelmä Kuvaus järjestelmästä Järjestelmän  

omistaja 

Tiedon omistaja Teknologia Versiot vuonna 2013 

Allu Alkoholielinkeinorekisteri TIHA Aluehallintovirastot ja 

Valvira 

Client/server 3 kpl (2/13, 6/13, 9/13) 

Dynasty Asianhallintajärjestelmä TIHA Hallinto-osasto Web-pohjainen käyttö-

liittymä 

Ei uusia versioita. Käytössä ole-

vaa versiota ei enää tueta. 

Geeni Geenitekniikan rekisteri TIHA Valvontaosasto Client/server 11 kpl. Jokainen muutos tuottaa 

uuden version. 

Luoteri Hedelmöityshoitoa varten tehdyistä su-

kusolujen ja alkioiden luovutuksista pidettä-

vä luovutusrekisteri 

TIHA Lupaosasto Client/server, asiointi-

palvelussa web-

käyttöliittymä 

Ei uusia versioita. 

Osti Vesihygienisen osaamistestin osaamistes-

tausjärjestelmä 

TIHA Ohjausosasto Web-pohjainen käyttö-

liittymä 

Ei uusia versioita. 

Terhikki Terveydenhuollon ammattihenkilöiden  

keskusrekisteri 

TIHA Lupaosasto Client/server 1 kpl (4/13) 

TLT Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet TIHA Lupaosasto Access-tietokanta Ei uusia versioita. 

Turre Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa-

rekisteri 

TIHA Ohjausosasto Web-pohjainen käyttö-

liittymä 

Ei uusia versioita. 

Valveri Rekisteri yksityisen sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen tuottajista ja itsenäisistä 

ammatinharjoittajista 

TIHA Aluehallintovirastot ja 

Valvira 

Web-pohjainen käyttö-

liittymä. 

4 kpl (2/13, 3/13, 5/13, 8/13) 
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Liite 3. Kysely operatiivisten tietojärjestelmien ylläpidon nykytilan kypsyysas-

teesta saatekirjeineen 

Saatekirje 

 

Hei, 

laadin AMK-opinnäytetyönäni suunnitelmaa Valviran operatiivisten tietojärjestelmien 

ylläpitostrategiasta osana SAMPO-hankkeen KArkki –projektia.  

Nykytilan analyysia varten pyytäisin vastaamaan linkissä olevaan kyselyyn. Vastaami-

seen menee aikaa noin 5 minuuttia. 

 

Kysely on suunnattu operatiivisten järjestelmien järjestelmävastaaville, pääkäyttäjille, 

ryhmäpäälliköille sekä osastojen johtajille.  

Hyödynnän vastauksia AMK-opinnäytetyössäni. Vastaukset ovat anonyymeja. 

 

Pyydän vastauksianne 19.6.2014 mennessä. Kiitos yhteistyöstänne. 

 

Ystävällisesti 

Johanna Joki 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/2282D5B2D4706994.par 

 

Kysely 

 

Valviran operatiivisia tietojärjestelmiä ovat: Allu, Dynasty, Geeni, Luoteri, Osti, Ter-

hikki, TLT, Turre ja Valveri. 

Ylläpidolla tarkoitetaan tässä kyselyssä virastossa tapahtuvaa, sovelluksien käyttöön 

liittyvää ylläpitotyötä (sisältää ongelmaraporttien käsittelyn, pienkehityksen, tukitoimet 

jne). 

1. Olen 

a. järjestelmävastaava  

b. pääkäyttäjä 

c. ryhmäpäällikkö 

d. osaston johtaja 
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2. Arvioi, millä kypsyystasolla operatiivisten tietojärjestelmien ylläpito Valvirassa 

on 

a. Määrittelemätön 

Sovellusten suunnitteluun ja määrittelyyn ei ole prosessia. Sovellukset 

hankitaan tyypillisesti joko toimittajan tarjousten pohjalta, tuotenimen 

perusteella tai tietohallintohenkilöstön tiettyjen tuotteiden tuntemukseen 

perustuen. Hankinnoissa ei juuri huomioida varsinaisia vaatimuksia. 

 

b. Alkutekijöissä 

On tiedostettu se, että sovellusten hankintaan ja ylläpitoon tulee olla 

määritelty prosessi. Lähestymistavat vaihtelevat projekteittain ilman joh-

donmukaisuutta ja tyypillisesti ilman projektien välisten riippuvuuksien 

huomioimista. Organisaatio on todennäköisesti hankkinut joukon yksit-

täisiä ratkaisuja ja se kärsii nykyjärjestelmien ongelmista sekä tehotto-

muudesta ylläpidossa ja tuessa. Liiketoimintakäyttäjät eivät juurikaan 

hyödy tietotekniikkainvestoinneista. 

 

c. Toistettavissa, mutta intuitiivinen.  

Sovellusten hankintaan ja ylläpitoon on olemassa yhtenäiset prosessit, 

mutta ne perustuvat tietohallinnon ammattitaitoon, eivät dokumentoi-

tuun prosessiin. Sovellusten onnistumisen taso riippuu pitkälti organisaa-

tion osaamisesta ja tietohallinnon asiantuntemuksen tasosta. Ylläpito on 

yleensä ongelmallista ja henkilöriippuvaista. 

 

d. Määritelty prosessi.  

Hankinta- ja ylläpitoprosessit on dokumentoitu. Niitä pyritään käyttä-

mään johdonmukaisesti yli sovellusten ja projektien, mutta niitä ei ole ai-

na järkevä noudattaa tai ne eivät sovi käytettäviin teknologiaratkaisuihin. 

Ne ovat joustamattomia ja niitä on vaikea soveltaa kaikkiin tilanteisiin, 

joten prosessin osia on usein ohitettu. Tästä seuraa, että sovellukset on 

usein hankittu asteittain. Ylläpito seuraa määriteltyä lähestymistapaa, 

mutta on usein aikaa vievää ja tehotonta. 
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e. Hallinnoitava ja mitattava.  

On olemassa virallinen, selkeä ja hyvin ymmärretty järjestelmien hankin-

ta- ja toteutusmenettely, joka sisältää formaalin suunnittelu- ja määritte-

lyprosessin, sovellusten hankintakriteerit, testausprosessin ja dokumen-

tointivaatimukset. Tällä on varmistettu se, että sovellukset hankitaan ja 

ylläpidetään yhdenmukaisesti. Muodollinen hyväksymismenettely varmis-

taa sen, että kaikki vaiheet toteutetaan ja poikkeukset on hyväksytty en-

nalta määritellyllä tavalla. 

 

f. Optimoitu.  

Sovellusohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokäytännöt ovat linjassa sovittu-

jen prosessien kanssa. Tuloksena on komponenttipohjaisia, ennalta mää-

riteltyjä ja standardoituja sovelluksia, jotka vastaavat liiketoiminnan tar-

peita. Hankinnoissa ja ylläpidossa huomioidaan koko organisaation tar-

peet. Hankinta- ja ylläpitoprosessit ovat kehittyneitä, mahdollistavat no-

pean käyttöönoton ja mukautuvat muuttuviin liiketoimintatarpeisiin. So-

vellusten hankinta- ja toteutusprosesseja parannetaan jatkuvasti ja niitä 

tuetaan sisäisillä ja ulkoisilla tietovarannoilla, joihin on kerätty materiaalia 

ja parhaita käytäntöjä. Käytettävissä on ennalta määritellyn rakenteen 

mukainen sähköinen dokumentaatio, joka tekee toteutuksesta ja ylläpi-

dosta hyvin tehokasta. 

 

 

3. Mihin ylläpidon kehittämisessä pitäisi mielestäsi jatkossa kiinnittää enemmän 

huomiota? 

 

4. Vastaustani saa käyttää opinnäytetyössä 

 

a. Kyllä 

b. Ei 
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Liite 4. Muutoksen käsittelyprosessi 
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Liite 5. Pikamuutoksen käsittelyprosessi 
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Liite 6. Virheen käsittelyprosessi 
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Liite 7. Ylläpidon roolit ja tehtävät 

Rooli Vastuutaho Kuvaus / tehtävä 

Järjestelmän 

omistaja 

Tietohallinto Vastaa järjestelmän kehitys- ja muutostöistä ja varaa 

vuosisuunnittelun pohjalta riittävät resurssit siihen.  

Varmistaa palvelun tai tietojärjestelmän laatua. Seu-

raa tietoturvallisuutta järjestelmässä. 

Hyväksyy järjestelmää koskevat laskut. 

Järjestelmä- 

vastaava 

Tietohallinto Toimii Product Ownerina. 

Toimii yhteyshenkilönä sovellus- ja käyttöpalvelu-

toimittajien sekä Valviran välillä. 

Suunnittelee, testaa, toteuttaa ja ottaa käyttöön uusia 

asetuksia ja ohjelmallisia piirteitä yhdessä sovellus- 

ja käyttöpalvelutoimittajan, järjestelmän omistajan, 

tiedon omistajan sekä järjestelmän pääkäyttäjien 

kanssa.  

Asiatarkastaa järjestelmää koskevat laskut. 

Tiedon  

omistaja 

Substanssiosasto Päättää järjestelmän tietosisällön käsittelystä ja  

käytöstä.  

Päättää käyttöoikeuksien myöntämisestä. 

Määrittelee järjestelmän kriittiset kohdat (eheys, 

luottamuksellisuus, saatavuus). 

Pääkäyttäjä Substanssiosasto Perehdyttää käyttäjät järjestelmän käyttöön ja huo-

lehtii sovellukseen liittyvästä tiedottamisesta käyttä-

jille. 

Kokoaa korjaus- ja kehittämisehdotuksia ja käsitte-

lee ne yhdessä järjestelmävastaavan kanssa.  

Osallistuu sovellustestaukseen. 

Käyttäjä Substanssiosasto Ilmoittaa virheistä ja muutostarpeista pääkäyttäjälle.  

Osallistuu sovellustestaamiseen. 

Muutos-

hallintaryhmä 

Tietohallinto ja sub-

stanssiosastot 

Muodostuu järjestelmävastaavista ja pääkäyttäjistä.  

Käy läpi saapuneet muutospyynnöt (Product  

Backlog) ja laatii niiden perusteella ehdotuksen uu-

desta versiosta. 

Päättää pikamuutosten tekemisestä. 

Valitsee uudelle versiolle järjestelmävastaavien jou-

kosta projektipäällikön, joka esittelee versioehdo-

tuksen ICT-ohjausryhmässä. 

ICT-

ohjausryhmä 

Tietohallinto ja sub-

stanssiosastot 

Muodostuu substanssiosastojen ja tietohallinto-

osaston johtajista (tai heidän nimeämistään edusta-

jista) sekä muutoshallintaryhmän nimeämästä versi-

on projektipäälliköstä. Toimittajan edustaja kutsu-

taan mukaan tarvittaessa. 

Käsittelee ehdotuksen versiosta ja päättää siihen 

mukaan otettavat ominaisuudet.  
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Rooli Vastuutaho Kuvaus / tehtävä 

Ohjaa versioprojektia ja päättää käyttöönotosta 

Toimittajan 

johtoryhmä 

Tietohallinto ja sub-

stanssiosastot sekä 

sovellus- ja käyttö-

palvelutoimittajien  

edustus 

Ryhmässä käsitellään toimittajayhteistyöhön liittyviä 

asioita (tiketit, SLA-raportointi, avoimet asiat, tieto-

turva jne.)  

Ryhmällä ei ole päätösvaltaa (esim. käyttöönotoista). 

 

 

 


