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Lyhenteet 

Väylä Väylä on väylävirastosta käytettävä vakioitu yleisnimitys. 

SOA Service Oriented Architecture eli palvelukeskeinen arkkitehtuuri on arkki-

tehtuuritason suunnittelutapa, jota käytetään ohjelmistotekniikassa. Väy-

lässä SOA-toimintamallia käytetään integraatioiden hallintaan. 

IAM IAM eli identiteetinhallinta on nimitys käyttäjätietojen hallintamallista, jossa 

tietoturva on osana kokonaisuutta. Väylän identiteetin- ja pääsynhallintaan 

toimii IAM osaamisryhmän ohjaamana. 

Operaattori Operaattori-termillä viitataan Operaattoripalvelun tarjoajaan, joka tuottaa 

ehdotuksessa olevan Operaattoripalvelun. Palvelu toimii yhteyspisteenä 

Väylän ja toimittajien välillä. Väylän tarpeet ja vastuut Operaattorille on ku-

vattu kohdassa 5.2. 

Käyttöpalvelu Käyttöpalvelu tarjoaa tietojärjestelmiin liittyviä kapasiteetti- ja konesalipal-

veluita.  

Puuteanalyysi Puuteanalyysi on Väylän tietohallinnon työkalu, jossa sovelluksen, järjes-

telmän tai palvelun tarpeista, puutteista ja kyvykkyyksistä tehdään tiekartta. 

Tämän tehtävänä on ohjata jatkuvaa kehittämistä. 

Wiki Wiki-termillä viitataan Väylän käytössä olevaan Confluence ohjelmistoon. 

Sitä käytetään arkkitehtuuriohjeiden, tuotantohäiriöiden, tuotannon doku-

mentaation ja -tapahtumien välineenä sekä tietojärjestelmäprojektien työti-

lana. Liitoksissa saman sovellustoimittajan (Atlassian) tehtävienhallintaoh-

jelmistoon JIRAan. 

Toimisto Toimisto on valtionhallinnossa käytettävät termi työryhmästä, joka hoitaa 

tiettyä tehtävää tietyllä vakiinnutetulla prosessilla (esim. SOA-Toimisto). 

Liiketoiminta Liiketoiminnalla viitataan Väylän substanssiosaamiseen, kuten väylien 

sekä väyläpalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen.
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1 Johdanto 

Tämä Insinöörityö on tehty Tuotantotalouden kansainvälisen ICT liiketoiminta -pääai-

neen opinnäytetyönä Väyläviraston toimeksiannosta. Työn tarkoitus on kuvata muutok-

sessa olevan julkishallinnon organisaation tietohallintoon kohdistuvia haasteita sekä löy-

tää keinoja näiden ratkaisemiseen. 

Muuttuvassa toimintaympäristössä toimivan julkisen sektorin organisaation tulee varau-

tua muutoksiin proaktiivisesti. Muuttuvien trendien lisäksi sekä Suomen valtion että Eu-

roopan unionin tekemät linjaukset tulee ottaa huomioon toiminnassa. Muutoksiin varau-

tumisen keskiössä on loppukäyttäjien palvelutason varmistaminen ja jatkuvuus. Tämän 

työn keskiössä on Väyläviraston tietohallinnon osaamiskeskusten toiminnan varmistami-

nen. 

Tämä työ pyrkii luomaan ennen-jälkeen-asetelman nykytilan ja tavoitetilan vision välille, 

mikä valaisee lukijalle tarvittavia toimenpiteitä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Työssä käytettäviä teorioita täytyy soveltaa Väylän toimintaan ja valita tärkeimmät osat 

tukemaan tavoitetilaa. 

1.1 Väylä eli Väylävirasto 

Väylä eli Väylävirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alalla toimiva noin 

400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon 

suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen maankäytön yhteenso-

vittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. 

Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunki-

seutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. 

Väyläviraston vuosibudjetti on noin 2 miljardia euroa ja sen hallitseman väyläomaisuu-

den arvo on 20 miljardia euroa. Väylä on siis vahva tilaajavirasto, joka työllistää välillisesti 

yli 12 000 henkeä. Väylävirasto on entinen Liikennevirasto, josta on eriytetty liikenteen-

ohjausyhtiöksi nimeltä Traffic Management Finland Group ja tietyt viranomaistehtävät 

siirrettiin Liikenne- ja viestintävirastoon. 
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Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskunnan hyvinvointia ja elin-

keinoelämän kilpailukykyä. Sen tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttä-

miin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun 

alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. (Liikennevirasto on ensivuoden alusta 

Väylä 2018.) 

1.2 Toimintaympäristö 

Väylä toimii osana valtion julkishallintoa ja seuraa Liikenne- ja viestintäministeriön ja is-

tuvan hallituksen tekemiä linjauksia ja strategiaa. Liikenne- ja viestintäministeriö määrit-

tää Väylän rahoituksen sekä hallinnonalan kokonaisstrategian, joista Väylälle osoitetaan 

omat mitattavat suoriutumismittarit. ICT- ja toimitilapalvelut -yksikön toimintaympäristö 

muuttuu jatkuvasti todella paljon, sillä hallinnonalan strategian painopisteet muuttuvat. 

Kilpailulain mukaisesti palveluntarjoajat täytyy kilpailuttaa säännöllisin välein, ja teknolo-

gia kehittyy jatkuvasti. Näiden lisäksi Väylän liiketoiminta kehittää hyvin monimuotoisesti 

väylien hallintaa ja tulevaisuuden ratkaisuja. Liiketoiminnan kehittämiä asioita ovat esi-

merkiksi entistä älykkäämpi liikenne, laivojen irtokeulat tai jopa automaattisesti kulkevat 

kulkuneuvot ja näitä tukeva infra. Tietohallinnon tehtävänä on pysyä näissä mukana ja 

tarjota yhteiskäyttöiset teknologiat ja ympäristöt sekä asiaa tukeva osaaminen. 

Teknologian kehityksen seurauksena aikaisemmin monimutkaiset itse rakennetut ratkai-

sut voidaan ostaa suoraan palveluina, ja painopiste täten vaihtuu. Väylän tietohallinnon 

henkilöstön määrä ei kasva, mistä johtuen henkilöstön osaamisen tulee olla kokonais-

valtaista ja kehittämiskeskeistä, eikä niinkään järjestelmä- tai teknologiaorientoitunutta. 

Perustehtävät ja prosessit täytyy ulkoistaa ulkoiselle toimijalle, jotta ne eivät vie aikaa 

kokonaisohjaukselta. Väylän tietohallinnon henkilöstön tehtävät tulevat jatkossa keskit-

tymään palvelutoimittajien ohjaukseen ja kehittämiseen. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja haasteet 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on tuottaa kartoitus Väylän tietohallinnon toiminnasta 

ja siihen liittyvästä nykyisestä osaamisesta sekä visio niiden varmistamisesta muutok-
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sessa. Liikennevirasto muuttui 1.1.2019 Väyläksi eli Väylävirastoksi, ja organisaatiora-

kenne muutettiin niin, että entinen tieto-osaston kehittäminen ja jatkuvien palvelujen hal-

linta eriytettiin eri toimialoille. Tutkimuksen tekijän yksikkö ICT- ja toimitilapalvelut toimii 

Hallinto- ja oikeuspalvelut -toiminnossa. Tutkimuksen kannalta toinen iso muutos on 

käyttöpalvelutoimittajan vaihtuminen 2019-2020. Käyttöpalveluympäristö tulee muuttu-

maan nykyistä selvästi hajautetummaksi hybridiympäristöksi. Tämä edellyttää Väylältä 

uudenlaisia toimintatapoja tilannekuvan ja hallittavuuden säilyttämiseksi. 

Muutosten myötä Väylän tietohallinnossa todettiin, että olisi sopiva hetki kuvata nykytila 

ja luoda tämän pohjalta tavoitetilaan sopiva visio toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi 

kahden vuoden päähän. Tavoitteena on varmistaa tietohallinnon toiminnan jatkuvuus 

samalla henkilöstöllä, vaikka teknologia kehittyy ja substanssitarpeet kasvavat ja moni-

mutkaistuvat vuosi vuodelta. Lopputuotoksena ohjaaja, ICT-palveluiden yksikön pääl-

likkö Esko Hätälä toivoo saavansa kuvauksen ICT-operaattorin toiminnasta, tarpeet ja 

vaatimukset operaattoripalvelun tarjoajalle. Tämän lisäksi ehdotelmasta tulee tehdä 

SWOT-analyysi. 

Operaattoripalvelu ja käyttöpalvelu tulevat toimimaan Väylän asiantuntijoiden ohjauk-

sessa ja tuottavat viraston tarvitsemat palvelut sekä niiden perusohjauksen. Toiminta-

malli tulee mahdollistamaan päivittäisten tehtävien ulkoistuksen kilpailutetuille yhteistyö-

kumppaneille, mikä säilyttää kuitenkin ohjaavan tietotaidon ja omistajuuden Väyläviras-

tossa. Väylällä on oikeus käyttää tämän insinöörityön tuotoksia ja materiaalia tulevaisuu-

dessa osana kilpailutuksia tai muuta toimintaa. 

Insinöörityön tuotoksena tekijä tuottaa Väylävirastolle seuraavat asiat: 

• operaattori- ja käyttöpalvelutoimittajan tehtävät ja vastuut Väylän suhteen 

• väyläviraston tietohallinnon henkilöstön tehtävät  

• erittely nykyisistä ja tulevaisuudessa tunnistetuista osaamiskeskuksista 

• SWOT-analyysi nykyisestä ja tavoitetilan vastuunjakomallista 

• dashboard-demo operaattorin ympäristöstä tuottamasta tilannekuvasta  

• nykytilan ja tavoitetilan SOA-kypsyysanalyysin. 
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1.4 Insinöörityön rajaus 

Tutkimus on keskeisesti liitoksissa Väylän toimintamalleihin ja kokonaisarkkitehtuuriin. 

Tutkimus kuvaa tehtävä- ja vastuutasolla vain tietohallinnon toimintaan ja vastuunjakoon 

liittyvät toimintamallit. Keskiössä ovat sekä nykyiset että tulevat operaattori- ja käyttöpal-

velun tarjoajat sekä Väylän oman henkilöstön organisoituminen muutoksessa. Väylän 

tietohallinnon, operaattoripalvelun ja käyttöpalvelutoimittajan osalta on määriteltävä toi-

minta tarpeet ja vastuut.  

Haasteena insinöörityössä on sen riittävä rajaaminen, jottei se paisu liian laajaksi toimin-

tamallikuvaukseksi eikä tällöin täytä sen suunniteltua tarkoitusta. Työn fokus tarkistetaan 

tasaisin välein, jotta tulokset vastaavat niille asetettuihin tavoitteisiin. Toisena haasteena 

on oikeanlaisten palaveriaiheiden ja kokonaisuuksien suorittaminen, mikä mahdollistaa 

tietohallinnon toiminnan jatkuvuuden varmistamismallin valmistelun mahdollisimman ko-

konaisvaltaiseksi tuomatta mukaan muita toimintamalleja. 

Tietohallinnon tehtävänä on hallita yhteiskäyttöisten palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja 

elinkaarta. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi käyttövaltuushallinta, tietoliikenne, integ-

raatiopalvelu ja päätelaitepalvelu sekä näitä kaikkia ohjaavat tuotanto- ja loppukäyttäjä-

palvelut. Sovelluksille, järjestelmille ja palveluille tehdään infran näkökulmasta tulevai-

suuden näkymiä ja tarpeita kuvaava puuteanalyysi eli tiekartta, josta voidaan tarkastella 

muutostarpeita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.  

Seuraavassa luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä ja materiaaleja.  
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2 Menetelmät ja materiaali 

Edellisessä luvussa määriteltiin tutkimuksen aihe ja tilaajaorganisaation toimintaympä-

ristö. Tässä osiossa kuvataan ja visualisoidaan tutkimuksen työnkulkua, strategiaa ja 

lähestymistapaa. Seuraavissa osioissa käydään läpi työssä käytetyt menetelmät ja ma-

teriaalit vaihe vaiheelta.  

2.1 Tutkimussuunnitelma 

Tämä tutkimus on tehty kuudessa vaiheessa. Kuvassa 1 on esitelty tutkimuksen rakenne 

ja vaiheet. 

Data Tutkimus vaihe

Tavoite: 
Kuvata toiminnan jatkuvuuden 

varmistamisen malli ja analysoida 
sen vaikutukset

Nykytila: 
Väylän tietohallinnon nykyisen 

toiminnan kartoitus ja kuvaaminen

Kirjallisuus: 
Aihetta tukevan 

kirjallisuuden 
läpikäyntiTavoitetila:

Toiminnan 
jatkuvuuden 

tavoitetila 2021 

Tulos

Sisäinen 
dokumentaatio

Julkishallinnon 
suositukset

Palaverit:
Neuvottelut avain-
henkilöiden kanssa 
suuntaa-antavalla 

rakenteella

Mallin validointi: 
Tavoitetilan tuotosten yhtenäisyys 

työssä määritellyn tavoitteen kanssa

Tarpeet:
Nykytilan SWOT-analyysi

Viitekehys: 
Kirjallisuuden tarjoamien 
ratkaisujen soveltaminen 

Väylälle sopivaksi 
kokonaisuudeksi

Ehdotus:
Toiminnan jatkuvuuden 

varmistamisen malli, jota 
on verrattu 

tunnistettuihin teorioihin

Viimeistelty 
toiminnan 

jatkuvuuden malli

Lopputuotos

Tietohallinnon toiminnan jatkuvuuden varmistamisen malli Väylälle

 

Kuva 1. Tutkimussuunnitelma ja tätä tukevat tiedot 
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Kuten kuvassa 1 esitetään, tämä insinöörityö alkoi tapaamisella silloisen Liikenneviras-

ton eli nykyisen Väylän ICT-palvelut-yksikön päällikön ja tuotantopäällikön kanssa. Pa-

laverissa käsiteltiin insinöörityön lähtötila, luonne ja tavoitteet sekä työhön vaikuttavat 

muutokset. Seuraavassa vaiheessa, kun lähtötila, luonne ja tavoitteet oli tunnistettu, tut-

kimuksessa tutustuttiin ja kuvattiin Väylän nykytilaa sekä käytössä olevia ratkaisuja ja 

organisoitumista toiminnan kannalta. Nykytila-analyysin tarkoituksena on visualisoida 

Väylän tietohallinnon nykyistä rakennetta, mikä luo pohjaa tavoitetilalle ja määrittää tar-

peet. 

Kolmannessa vaiheessa tutustutaan aihetta koskevaan kirjallisuuteen ja dokumentaati-

oon. Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja mahdollisia case-esi-

merkkejä vastaavassa tilanteessa tehdyistä ratkaisuista. Tämän vaiheen tarkoituksena 

on tuottaa tutkimuksen viitekehys, joka koostuu palavereiden sekä dokumenttien ja toi-

mintamalliohjeiden yhdistämisestä. Tällaisia toimintamalleja ovat SOA-hallintamalli, 

SOA-kypsyysanalyysi, SIAM sekä osat JHS-suosituksista ja tietohallintomallista.  

Neljännessä vaiheessa luodaan ja kuvataan nykytila-analyysin, palavereiden ja kirjalli-

suustutkimuksen pohjalta tavoitetilan visio Väyläviraston tietohallinnon toiminnasta niin, 

että muutoksista huolimatta toiminta voidaan varmistaa tulevaisuudessa sekä samalla 

varmistaa palveluiden ja palvelutason jatkokehittäminen. Toiminnan varmistamisen malli 

visualisoidaan samalla ilmeellä kuin nykytila ja mallista tehdään SWOT-analyysi, joka 

ohjaa sen jatkokehittämistä. Näiden lisäksi, mikäli malli vaatii toimittajilta muutoksia, luo-

daan näille vastuut ja tarpeet. 

Lopuksi edeltävässä vaiheessa tehty ehdotelma käydään läpi ICT-palvelut yksikön pääl-

likön sekä palvelu- ja tuotantopäälliköiden kanssa. Tämän vaiheen tarkoituksena on 

käydä läpi mallin sopivuus ympäristöön sekä tehdä viimeiset korjaukset ja hienosäädöt. 

Kyseisestä tapaamisesta Väylän edustajat antavat palautetta, mikä ohjaa mallin kehittä-

mistä jatkossa. 

2.2 Projektisuunnitelma 

Tämän projektin on tehnyt keväällä 2019 valmistuva tuotantotalouden opiskelija Metro-

polia Ammattikorkeakoulusta. Projekti on osa opintoja ja muodostaa 15 opintopisteen 
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laajuisen insinöörityön. Työstä on tehty projektisuunnitelma, jotta voidaan varmistua työn 

valmistumisesta toukokuuhun 2019 mennessä. Projektin taustatietojen kerääminen aloi-

tettiin kesäkuussa 2018, kun tarve ilmeni Väylävirastolle varsinaisen muutoksen tapah-

tuessa kuitenkin vasta vuonna 2019. 

Projektisuunnitelma koostuu isommista kokonaisuuksista, joiden tarkoitus on visuali-

soida työnkulkua korkealla tasolla viitaten tutkimussuunnitelmaan. Kullakin kokonaisuu-

della on oma lopputuotos. Projektin suunnitelma on tehty käyttäen MS Project -ohjelmis-

toa. 

 

Kuva 2. Projektisuunnitelman yhteenveto 

Kuvassa 2 esitetyn projektisuunnitelman tarkka aikataulutus ja vaiheistus löytyvät liit-

teestä 1. 

2.3 Tiedon keräys ja analysointi 

Tutkimuksen tiedot on kerätty useasta lähteestä, joiden erittely löytyy taulukosta 1. Ke-

räys on tapahtunut kolmessa vaiheessa, jotka ovat nykytilan kuvaaminen, ehdotuksen 

rakentaminen ja itse tutkimuksen vahvistaminen. Työn tukena käytetään Atlassianin Jira- 

ja Confluence-työkaluja sekä MS Officea. Kaaviot ja tilannekuvan dashboard-demo on 

toteutettu MS Visio -ohjelmistolla. 

Tietojen keräämisen menetelmänä on käytetty face-to-face ja Skype-palavereita avain-

henkilöiden kanssa, kirjallisuuden ja muun julkisen materiaalin läpikäyntiä sekä Väylän 

sisäisen dokumentaation keräämistä. Väylällä on suuri määrä sisäistä dokumentaatiota, 
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joka koskee tietohallinnon toimintamalleja sekä 2016 avoimeen malliin tehtyä tietohallin-

tomallia. Kasvotusten käydyt palaverit tehtiin vain asian kehittämisessä mukana olevien 

henkilöiden ja toimijoiden kanssa.  

Taulukko 1. Palavereiden ja keskusteluiden tiedot, datat 1-3 

 Osallistuja / Rooli Datan tyyppi Aihe Ajankohta 

/ kesto 

Muistiinpanot 

 Data 1, Nykytila-analyysi 

1 Yksikön päällikkö & 

Tuotantopäällikkö 

(Ohjausryhmä) 

Face-to-face 

palaveri 

Insinöörityön ai-

heen ja laajuuden 

määrittely 

1h Palaverimuis-

tio 

2 Palveluryhmä Face-to-face 

palaveri 

Käyttöpalvelutoi-

mittajan vastuut 

2h Palveluryhmän 

kuukausira-

portti 

3 Yksikön päällikkö Face-to-face 

Palaveri 

Väylän tietohallin-

non osaamisalu-

eet ja vastuut 

1h Palaverimuis-

tio 

4 Tuotantopäällikkö Face-to-face 

Palaveri 

Väylän palvelu-

tuotannon toimin-

tamallit 

1h Palaverimuis-

tio 

 Data 2, Ehdotus 

5 Yksikön Päällikkö Face-to-face 

palaveri 

Toiminnan var-

mistamisen mallin 

suunnitelmat hen-

kilöstön näkökul-

masta 

1h Palaverimuis-

tio 

6 Tuotantopäällikkö Face-to-face 

palaveri 

Toiminnan var-

mistamisen mallin 

suunnitelmat pal-

velutuotannon nä-

kökulmasta 

1h Palaverimuis-

tio 

7 Käyttöpalvelutoimit-

tajan edustaja 

Face-to-face 

palaveri 

Toiminnan var-

mistamisen mallin 

vaikutuksen käyt-

töpalveluun 

 

1h Palaverimuis-

tio 
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 Data 3, Tutkimuksen vahvistaminen  

 Yksikön Päällikkö & 

Tuotantopäällikkö 

(Ohjausryhmä) 

Face-to-face 

palaveri 

Projektin tuotos-

ten oikeellisuuden 

vahvistaminen 

1h Palaverimuis-

tio 

 Yksikön Päällikkö, 

Tuotantopäällikkö & 

Palvelupäällikkö 

Esitys Tulosten esittely 

tietohallinnon joh-

dolle 

1h Palaverimuis-

tio jatkoa var-

ten 

Tietojen keräämisen menetelmää on toteutettu kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vai-

heessa kerätään taulukossa 1 esitetty Data 1 nykytila-analyysiä varten. Tiedot nykytila-

analyysiin saatiin ICT- ja toimitilapalvelut-yksikön yksikön päälliköltä ja tuotantopäälli-

költä tapaamisissa sekä Väylän sisäisestä dokumentaatiosta. Ensimmäisessä palave-

rissa käytiin läpi tutkimukseen vaikuttavat tekijät, tehtävät sekä nykytilaa ja tavoitetta. 

Toisen tapaamisen tarkoituksena oli tutustua Väylän ja käyttöpalvelutoimittajan välisen 

palveluryhmän toimintaan, jossa käsitellään ajankohtaiset asiat koskien käyttöpalvelua. 

Tämän tarkoituksena oli tunnistaa käyttöpalvelutoimittajan vastuut ja tarpeet. Palvelu-

ryhmän jälkeen järjestettiin palaverit yksikön päällikön ja tuotantopäällikön kanssa, joissa 

keskusteltiin tietohallinnon toiminnan nykytilasta ja alustettiin jo ideoita ehdotusta varten. 

Vaiheessa 2 rakennetaan ehdotus palaverien ja lisäkeskustelujen pohjalta. Tässä vai-

heessa keskustellaan sisäisten henkilöiden lisäksi käyttöpalvelutoimittajan henkilöstön 

kanssa. Palaverien jälkeen tavataan yksikön päällikön ja tuotantopäällikön kanssa. Täl-

löin kerätään parhaat ideat, jotka ohjaavat varsinaisen mallin rakentamista. 

Kolmannessa vaiheessa keskitytään edellisessä vaiheessa luodun ehdotuksen jatkoke-

hitykseen ja parantamiseen. Mallin jatkokehitys tehdään Väylävirastossa sisäisesti ja ite-

roiden. Iteroinnin tarkoitus on luoda kattava ja paras mahdollinen lopputuote. 

Tässä tutkimuksessa palaverit ja sisäinen dokumentaatio ovat keskeisimmät tiedonke-

räysmenetelmät. Palaverit suoritettiin ohjaavan rakenteen mukaan Väyläviraston Pasilan 

toimipisteessä. Palavereista tehtiin muistiot jatkokäsittelyä varten. Henkilöiden kanssa 

pyrittiin ensisijaisesti neuvottelemaan yksittäin, jotta eri näkökulmat saadaan huomioitua. 
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Taulukko 2. Nykytila-analyysissä käytetyt Väylän sisäiset wiki-sisällöt, Data 1 

 Wiki sivun nimi Wiki sivu-

jen määrä 

Kuvaus 

A Arkkitehtuuriohjeet ja -periaatteet 84 Väyläviraston ICT-ympäristön 

ohjeet ja periaatteet 

B Tuotantoympäristön tapahtumat ja häiriöt 82 Huoltokatkot, häiriöt, puutehal-

linta sekä tuotannon resursointi 

ja -suunnittelu 

C Tuotantoympäristön ja järjestelmien do-

kumentaatio 

214 Prosessi-, järjestelmä-, verkko- 

ja ympäristökuvaukset   

D SOA-toimisto 250 Integraatiopalvelusta vastaavan 

osaamisryhmän dokumentaatio 

Taulukossa 2 kerrotaan tässä työssä käytetty Väyläviraston sisäinen dokumentaatio. 

Tässä on huomioitavaa, että dokumentaatio on koostettu Confluence-ohjelmistolla teh-

tyyn Wikiin rakenteelliseksi, joten sen pituus voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. 

Dokumentit ovat luottamuksellisia, joten niitä ei voida julkaista työn liitteenä. Dokumen-

taatiota käytettiin pääasiassa nykytilan kuvaamisen tukena sekä palavereihin valmiste-

levissa kysymyksissä. 

Nykytilan löydöksiä käsitellään seuraavassa työn osiossa 3. 
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3 Nykytila 

Tässä osiossa käsitellään tehty nykytila-analyysi sekä sen työnkulku ja keskeiset löydök-

set. Nykytila-analyysin tavoitteena on kuvata Väylän tietohallinnon toiminnan nykytila. 

Tämän lisäksi oli tärkeää löytää nykytilan heikkoudet ja vahvuudet, joita voidaan soveltaa 

varsinaisessa ehdotuksessa. Nykytila-analyysi on tehty pääasiassa Väylän sisäisen do-

kumentaation perusteella. Nykytila-analyysi sisältyy myös aiemmin kerrottujen avainhen-

kilöiden kanssa pidetyt palaverit.  

Nykytila-analyysissä kuvataan seuraavien kokonaisuuksien nykytila: 

• käyttöpalvelutoimittajan vastuut Väylän suhteen 

• väyläviraston tietohallinnon henkilöstön toiminta ja tehtävät 

• SWOT-analyysi nykytilasta 

• erittely nykyisistä osaamiskeskuksista. 

Insinöörityössä pyritään tuottamaan ennen-jälkee- asettelu, jolloin lukijan on helppo ver-

rata muutoksia ja niiden vaikutuksia. Nykytila-analyysin tiedot ovat peräisin avainhenki-

löiden ja osaamisryhmien kanssa järjestetyistä palavereista ja Väyläviraston wikin sisäl-

löstä. 

3.1 Yleiskuva nykytilasta 

Väylän tietohallinnon toimintaa ohjaa liiketoiminta eli väylänpito ja muu Väylän substans-

sitoiminta. Tietohallinto koostuu jo osaamisryhmistä, joihin kuuluu usein ulkoisten toimi-

joiden henkilöitä ja yhdestä kolmeen Väylän edustajaa, joista vähintään yksi kuuluu myös 

Väylän tuotantoryhmään. Tuotantoryhmään kuuluu Väylän tuotantovastaavat sekä käyt-

töpalvelutoimittajan järjestelmäpäälliköt, jotka vastaavat tuotantomuutoksista kone-

saleissa. Tätä peruspolkua seurataan aina, kun on kyse yhteiskäyttöisestä sovelluk-

sesta, järjestelmästä tai palvelusta.  

Sovelluksista, järjestelmistä tai palveluista tulee ensisijaisesti aina tehdä yhteiskäyt-

töistä, jolloin liiketoiminnan ei tarvitse itse neuvotella suoraan sovellustoimittajan kanssa. 
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Yhteiskäyttö-mallia pyritään aina käyttämään, sillä järjestelmien yhteensovittaminen jäl-

kikäteen vaatii usein huomattavan määrän resursseja ja osaamista. Yhteiskäyttöisille 

palveluille Väylän tietohallinto tarjoaa kilpailutetut konesalit tai pilvialustan, valvonnan, 

raportoinnin, integraatiot, tietoliikennetuen, pääsynhallinnan sekä käyttöpalvelutoimitta-

jan yhteishenkilön eli järjestelmäpäällikön. Väylän tietohallinto pyrkii ensisijaisesti ohjaa-

maan tietojärjestelmäprojekteja tekemään yhteiskäyttöisiä ratkaisuja niiden jatkuvuuden 

ja keskitetyn hallinnan varmistamiseksi. 

SaaS

SaaS

OnPremise 
Konesalit

Osaamisryhmä 1 Osaamisryhmä 2 Osaamisryhmä 3 Osaamisryhmä 4 Osaamisryhmä 5

SaaS

SaaS

Väylä tuotanto

Nykyinen käyttöpalvelutoimittaja

Väylä tietohallinto

Väylä liiketoiminta

Muu
toimittaja

Toimintamallit

 

Kuva 3. Tietohallinnon nykytilan rakenne ja suhteet sidosryhmiin 

Kuvassa 3 on visualisoitu Väylän tietohallinnon nykytila, josta voidaan nähdä tietohallin-

non läpi menevä polku.  
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3.1.1 Toiminnan varmistamisen tavoitteet 

Väyläviraston toiminnan jatkuvuuden varmistamisen tavoitteena on taata sama palvelu-

taso samalla henkilöstöllä ICT-maailman kehittyessä ja tarpeiden muuttuessa. Väylän 

henkilöstö siirtyy entistä enemmän ohjaaviin tehtäviin ja suorittava porras tulee ulkoisilta 

toimijoilta. Väylän henkilöstö omistaa ja ohjaa sovelluksia, järjestelmiä ja palveluita sekä 

pitää huolen niiden ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Hajautuva ICT-ympäristö 

edellyttää Väylältä uudenlaisia toimintamalleja ja nykyisellä henkilömäärällä ympäristöä 

ei voida hallita riittävällä tasolla. Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisut, jotka mahdol-

listavat vähintään nykyisen palvelutason säilymisen ICT-ympäristön hajautuessa. 

Keskeisenä osana on pitää huolta siitä, että jatkossa yksikään vastuualue ei ole henki-

löriippuvainen vaan prosessi, jonka toimintamallit on dokumentoitu. Tavoitteena on ku-

vata eri järjestelmät, integraatiot sekä myös prosessit mahdollisimman tarkasti ja stan-

dardoidusti, jotta henkilön vaihtuessa voidaan uusi perehdyttää mahdollisimman tehok-

kaasti.  

3.1.2 Väylän tietohallinnon osaamiskeskukset  

Väylän tietohallinnon henkilöstön toiminta keskittyy yhteiskäyttöisten sovellusten, järjes-

telmien ja palveluiden tekniseen osaamiseen sekä Väylän liiketoiminnan tukemiseen. 

Tietohallinto koostuu osaamiskeskuksista, jotka omistavat ja vastaavat yhteen asiako-

konaisuuteen kuuluvista sovelluksista, järjestelmistä ja palveluista sekä niiden kehittä-

misestä. Osaamiskeskuksien toimintaa ohjaa tuotanto- ja loppukäyttäjäpalvelut. Huomi-

oitavaa on se, ettei osaamiskeskus ole itsessään projekti vaan sille on tehty omat toimin-

tamallit. Tästä huolimatta se voi tehdä projektina muutoksia hallitsemalleen osaamisalu-

eelle. Osaamiskeskukseen kuuluu yleensä 1-3 Väyläviraston henkilöä sekä käyttöpal-

velu- tai muun toimittajan henkilöitä.  Taulukossa 3 on eritelty osaamiskeskukset, niiden 

tehtävät sekä henkilöt. 
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Taulukko 3. Erittely nykyisistä osaamiskeskuksista 

Osaamiskeskus Tehtävä 

Tuotantopalvelut Organisoi, ohjaa ja seuraa Väylän pilvi- ja konesaliympä-

ristössä toimivien sovellusten, järjestelmien ja palvelui-

den muutoksia. 

Loppukäyttäjäpalvelut Vastaa Väylän palveluiden asiakaskokemuksesta ja ke-

hittää asiakasrajapinnan sovelluksia ja palveluita. 

SOA- ja integraatiopalvelu Vastaa Väylän sovellusten, järjestelmien ja palveluiden 

integraatioista, sekä konsultoi ja neuvoo projekteja näi-

den osalta. 

IAM-toimisto (Pääsynhallinta) Vastaa Väylän identiteetin- ja pääsynhallinnasta ja niiden 

kehittämisestä sekä käyttäjien tunnuksista ja oikeuksista. 

Tietoliikenne Vastaa Väylän tietoliikenneyhteyksistä (LAN, WLAN ja 

huoltoyhteydet) 

Analytiikka Vastaa ja kehittää Väylän analytiikkaportaalia ja tietoka-

talogia. 

Paikkatietopalvelut Vastaa, kehittää ja tuottaa Väylän paikkatietopalveluita 

sekä kokonaisuuteen liittyviä sovelluksia ja järjestelmiä. 

Tietoturva Kartoittaa tulevaisuuden riskejä ja kehittää Väylän tieto-

turvaa sekä varmistaa, että VAHTI-ehdot täyttyvät. Ohjaa 

SOC:ia (Security Operations Center). 

Päätelaitteet ja etäkäyttö Vastaa Väylän päätelaitteista sekä etäkäyttöpalveluista. 

Toimii osana loppukäyttäjäpalveluita. 

Videoneuvottelulaitteet Vastaa väylän videoneuvottelulaitteista ja sovelluksista. 

Osaamiskeskuksiksi ovat valikoituneet vain ne järjestelmä- ja/tai palvelukokonaisuudet, 

jotka vaativat erityisen paljon työtä ja osaamista. Väylällä on myös useita muita sovel-

luksia, järjestelmiä ja palveluita, jotka ovat lähes kokonaan sovellustoimittajan hoitamia. 

Yksi Väylän edustaja yhdessä järjestelmäpäällikön kanssa voivat hoitaa useita tällaisia. 

Osaamiskeskusten tehtävät menevät luonnollisesti osin päällekkäin tai ne käyttävät tois-

tensa palveluita, mikä on ratkaistu järjestelmäpäälliköillä. Kullakin osaamiskeskuksella 

on yksi tai useampi käyttöpalvelutoimittajan järjestelmäpäällikkö, jotka kuuluvat myös 

osaksi tuotantotiimiä. Järjestelmäpäälliköt tuovat osaamiskeskuksensa muutokset ja 
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suunnitelmat tuotantotiimin käsittelyyn, jolloin kehittäminen pysyy organisoituna. Järjes-

telmäpäälliköt ovat käyttöpalvelutoimittajan henkilöstöä. Tarkempi kuvaus näistä löytyy 

luvusta 3.1.3.  

3.1.3 Käyttöpalvelutoimittajan vastuut Väylän suhteen 

Tässä luvussa pureudutaan nykyisen käyttöpalvelutoimittajan tehtäviin sekä niiden seu-

rantaan. Väylän käyttöpalvelutoimittaja vaihtuu vuoden 2019 aikana. Tästä johtuen on 

tullut ajankohtaiseksi kartoittaa nykyisen käyttöpalvelutoimittajan vastuut ja tarpeet, jotta 

uuden käyttöpalvelutoimittajan vastuut ja tehtävät voidaan määritellä. Tarkoituksena on 

viedä uudelle käyttöpalvelutoimittajalle kaikki hyväksi todetut vastuut ja tehtävät, jotta 

palvelutaso pysyy jatkossa samana. Käyttöpalvelulla yleisesti tarkoitetaan tietojärjestel-

miin liittyviä kapasiteetti- ja konesalipalveluita. Palvelu sisältää tilat, laitteet, varusohjel-

mistot, perusinfran sekä palvelimien valvonta- ja hallintapalvelut sekä näihin liittyvät tu-

kipalvelut.  

Käyttöpalvelutoimittaja tarjoaa myös usein seuraavat kokonaisuudet: 

• tietoliikenne 

• palomuurit 

• nimipalvelu 

• tallennus- ja varmistusratkaisu. 

Nykyinen käyttöpalvelutoimittaja on yhdessä Väylän edeltäjän Liikenneviraston kanssa 

kehittänyt niin sanotun järjestelmäpäällikkö-mallin. Kyseisessä mallissa Väylä ostaa 

käyttöpalvelutoimittajalta kokopäiväisesti kokeneiden henkilöiden osaamista. Nämä hen-

kilöt, eli järjestelmäpäälliköt saavat yhden kokonaisuuden kuten paikkatietopalvelut tai 

tietoliikenteen vastuulleen ja vastaavat sen teknisestä elinkaaresta. Tämä malli poikkeaa 

perinteisestä palvelutarjoajan työstä siinä, että järjestelmäpäälliköt hoitavat laajemmin 

koko järjestelmän tai järjestelmäkokonaisuuden teknistä elinkaarta pidemmällä aikajän-

teellä. Järjestelmäpäälliköllä on vapaus tehdä päätöksiä ja toimia parhaaksi katsomal-

laan tavalla sekä vastuu kyseisestä kokonaisuudesta. Malli on todettu erittäin hyväksi, 

sillä järjestelmäpäälliköiksi nimetyt henkilöt ovat kokeneet sen mielenkiintoiseksi tavaksi 

tehdä töitä. Tällä tavalla hyvää osaamista voidaan sitouttaa. 
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Nykyinen käyttöpalvelutoimittaja on myös tarjonnut palveluna palvelupäällikön ja tuotan-

topäällikön, jotka toimivat Väylän vastaavien henkilöiden vastinpareina työskennellen yh-

dessä korkean palvelutason saavuttamiseksi. Käyttöpalvelutoimittajan palvelupäällikkö 

on vastannut käyttöpalvelusopimuksesta ja raportoi Väylän vastinparilleen mahdollisista 

ongelmista ja palvelutason täyttymisestä. Käyttöpalvelutoimittajan tuotantopäällikkö toi-

mii järjestelmäpäälliköiden ”työnjohtajana” ja tekee muutoksia Väylän yhteiskäyttöisten 

palveluiden ympäristöön Väyläviraston tuotantopäällikön ohjaamana. 

3.1.4 SWOT-analyysi nykytilasta 

Väyläviraston tietohallinnon toiminnan ja osaamisen nykytilan kokonaiskuvan tuotta-

miseksi valittiin SWOT-analyysi, sillä sen avulla on helppo tehdä selkeä yhteenveto en-

nen-jälkeen-asettelusta. Tärkeimmät SWOT-analyysin nykytilan osiot ovat vahvuudet 

(S), heikkoudet (W) ja uhat (T), sillä mahdollisuudet (O) kuvaa paremmin myöhemmin 

työssä esitetyn toiminnan ja osaamisen varmistamisen mallin etuja. 

Taulukko 4. Nykytilan SWOT-analyysi 

Vahvuudet Heikkoudet 

• Suora yhteys toimittajiin ja palvelun-

tarjoajiin 

• Nykyisen käyttöpalvelutoimittajan jär-

jestelmäpäälliköt ja näiden osaami-

nen 

• Kaikkien toimittajien kaikki ohjausteh-

tävät Väylävirastolla 

• Uusien osaamiskokonaisuuksien hal-

linnan resurssipuute 

Mahdollisuudet Uhat 

• Nykyisen käyttöpalvelutoimittajan 

kanssa selkeät toimintamallit, mikä 

mahdollistaa hankalien kokonaisuuk-

sien kehittämisen. 

 

• Väylä ei pysty hallitsemaan muuttu-

vaa ympäristöä nykyisellä miehityk-

sellä 

• Jatkuva kehittäminen vie liikaa re-

sursseja uusilta ratkaisuilta 

Taulukosta 4 nähdään se, että nykytilan ongelmana on pysyä muuttuvan ympäristön 

mukana samalla, kun hoidetaan osaamiskeskuksissa jatkuvaa kehittämistä ja ylläpitoa. 

Vahvuutena on kuitenkin suora toimittajien ja palveluntarjoajien ohjaus ja nykyisen käyt-

töpalvelutoimittajan tarjoama järjestelmäpäällikkö-malli. 
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3.2 Nykytilan keskeiset löydökset 

Nykytila-analyysin keskeisimpänä löydöksenä löytyi tarve keskittää Väylän tietohallinnon 

henkilöstön toiminta ja osaaminen korkeammalle tasolle. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että oma henkilöstö keskittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja kehittämiseen, jolloin päivit-

täiset rutiinitehtävät siirretään ulkoiselle toimijalle. Toisena merkittävänä löydöksenä jär-

jestelmäpäällikkö-malli halutaan säilyttää siirryttäessä uudelle käyttöpalvelutoimittajalle, 

koska mallin on todettu poistaneen yksityiskohtaisen hardware-osaamisen tarpeen Väy-

läviraston henkilöstöltä.  
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Taulukko 5. Nykytilan löydökset, tunnistetut tavoitteet ja niitä tukeva kirjallisuus 

Löydös Tavoite Tavoitetta tukeva kirjalli-

suus 

Ylläpito ja jatkuva kehittäminen 

(elinkaaren hoitaminen esim. 

päivitykset, huollot yms.) vie ai-

kaa uuden kehittämiseltä ja ko-

konaisarkkitehtuurilta. 

Ylläpidon ja jatkuvan kehittämi-

sen perustehtävät kilpailute-

tulle toimijalle. 

- SOA-Governance 

- SIAM 

- JHS-Suositukset 

(Liite 4.) 

Muuttuva ympäristö tuo uusia 

osaamistarpeita. 

Toiminnan ohjaaminen Väylän 

liiketoiminnan asiakastarpei-

den tukemiseen hybridiympä-

ristöissä. 

- SIAM 

- Hybridiympäristöt 

Nykyisen käyttöpalvelutoimitta-

jan järjestelmäpäällikkö-malli 

toiminut todella hyvin. 

Järjestelmäpäällikkö-malli var-

mistetaan uudelta käyttöpalve-

lutoimittajalta. 

- Ei kirjallisuutta 

Väyläviraston tietohallinnon 

osaamiskeskusten tulee keskit-

tyä ”vaikeisiin” osaamisalueisiin 

ja parantaa palveluiden kyp-

syyttä. 

Ostetaan markkinoilla olevat 

jalostuneet sovellukset, järjes-

telmät ja palvelut suoraan toi-

mittajilta ja ohjataan toiminta 

uusiin teknologioihin. 

- SIAM 

- SOA-kypsyys-

malli (OSIMM) 

Dokumentaatio ei ole määrä-

muotoista. 

Operaattoripalvelua käyttä-

mällä ohjataan sovelluksia, jär-

jestelmiä ja palveluita sekä toi-

mintaa koskevat kuvaukset 

määrämuotoisiksi. 

- JHS-suositukset 

(Liite 4.) 

- Tietohallintomalli 

(Liite 5.) 

Väylän henkilöstön aikaa on 

vaikea ”vapauttaa” uusien vas-

tuualueiden haltuunottoon. (esi-

merkiksi älyliikenne) 

Operaattoripalvelulla pyritään 

vapauttamaan Väylän henki-

löstön aikaa. 

- SIAM 

Taulukossa 5 on eritelty keskeisimmät löydökset ja niiden tulevaisuuden tavoite. Löydös-

ten tehtävät ovat Väyläviraston tietohallinnon toiminnan kannalta jatkossa järjestettävä 

toisin, jotta toiminta voidaan ohjata haastavampiin teknologioihin. Toiminnan varmista-

misen kannalta tunnistettuihin tavoitteisiin etsitään toimintaa tukevaa kirjallisuutta pala-

vereiden perusteella valituista teorioista.  
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4 Kirjallisuus 

Tässä osiossa tutustutaan Väylän toiminnan ja toimintamallien taustalla olevaan teori-

aan. Tämän osion tarkoituksena on antaa yleiskuva tietohallinnon toimintaa ohjaavista 

malleista ja periaatteista. Mallien yleiskuvan kuvaaminen on tärkeintä, sillä näitä ei voida 

noudattaa täysin. Niistä onkin siis nostettu esille Väyläviraston tietohallinnon toiminnan 

kannalta tärkeimmät kokonaisuudet.  

Kirjallisuustutkimukseen valitut kokonaisuudet ovat insinöörityön ohjausryhmän kanssa 

tärkeimmiksi tunnistetut teoriat. Lukijan kannalta on tärkeää mainita niiden suhteet tavoi-

tetilan kanssa. Väyläviraston tietohallinnon tehtävänä on varmistaa sovellusten, järjes-

telmien ja palveluiden yhteensopivuus sekä toistensa että koko ympäristön tai ekosys-

teemin kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Lyhyesti ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä, että kaik-

kea ICT-puolen toimintaa ohjataan elinkaari ja palvelu edellä.  

   Kirjallisuus

   Liitteet

Väylän tietohallinnon 
toiminnan ja 

kehittämisen taustalla 
oleva viitekehys. 

(verrataan käytäntöjä ja 
pyritään tunnistamaan 

kehittämisalueita).

Väylän, 
Operaattoripalvelu- ja 

käyttöpalvelutoimittajan 
tulee tuottaa 

määrämuotoista 
dokumentaatiota.

Osaamiskeskusten 
toimintamallien taustalla 

oleva teoria.

Sovelletaan 
operaattoripalvelun 

toimintaan ja 
toimintamalleihin.

Sovellusten, järjestelmien 
ja palveluiden 

integraatioiden 
parantaminen koko 

organisaatiossa.

SIAMSOA-Governance

JHS-suositukset

SOA-kypsyysmalli 
(OSIMM)

Tietohallintomalli

Perusteoria Väylän 
tavoitetilan 

hybridiarkkitehtuuriin

Hybridiympäristö(t)

 

Kuva 4. Kirjallisuuden liitokset tavoitetilaan 

Kuten kuvassa 4 kuvataan, SOA Source Bookin SOA-kypsyysmallia (OSIMM) ja SOA 

Governance Frameworkia, käytetään koko Väylän elinkaaripalveluiden kokonaisuuden 
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työkaluna ja ohjekirjana. JHS-suositukset puolestaan ovat julkisen hallinnon suosituksia 

tai parhaita käytäntöjä, jotka tulee vähintään huomioida kaikessa toiminnassa julkisella 

sektorilla. Tietohallintomallista puolestaan poimitaan niin sanotusti kirsikka kakun päältä, 

eli omaan toimintaan soveltuvimmat kokonaisuudet täydentämään toimintaa. Väylän täy-

tyy muokata malleja omien tarpeidensa mukaiseksi, koska se on kohtalaisen suuri han-

kintaorganisaatio sekä sen sovellus-, järjestelmä- ja palvelutarpeet ovat hyvin moninai-

set. 

4.1 Hybridiympäristöt 

Hybridiympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa käytetään perinteisten on-premise ko-

nesalipalveluiden lisäksi julkisia ja sisäisiä pilvipalveluita. Parhaimmassa tapauksessa 

sovellusten, järjestelmien ja palveluiden vaatima IT-kapasiteetti voidaan hankkia jousta-

vasti ja jopa samaan aikaan useammasta eri lähteestä. Pilvi- ja konesalipalveluita ei tulisi 

koskaan ajatella joko-tai-ratkaisuina. (Hybridi pilvitallennus, lyhyt oppimäärä 2017.) 

Hybridiympäristöjen käyttöön voi olla useita syitä. Yksi tällainen syy on säilyttää data 

omissa konesaleissa hyödyntäen pilvipalveluiden tuomia etuja. Toisena syynä esimer-

kiksi julkishallinnossa on tietoturva. Tällöin osa tiedosta on määritelty salaiseksi, jolloin 

se täytyy säilyttää esimerkiksi suomessa sijaitsevassa konesalissa. (Hybridi pilvitallen-

nus, lyhyt oppimäärä 2017) 

Taulukko 6. Hybridiympäristöjen edut ja haasteet (Hybridi pilvitallennus, lyhyt oppimäärä 2017) 

Edut Haasteet 

• Oikein toteutettuna vähentää kustan-

nuksia 

• Kustannusten jaettavuus 

• Datan liikuteltavuus ja joustavuus 

• Ratkaisu eritasoisille salaustarpeille 

• Palvelujen joustavuus 

• Palvelut voidaan sijoittaa maantie-

teellisesti lähemmäs asiakasta 

• Heikosti toteutettuna nostaa kustan-

nuksia 

• Vaatii selkeän hallintamallin ja strate-

gian 

• Tietohallinnon tulee tuntea hinnoittelu 

perin pohjin  

• Palveluiden tukipalveluiden ja hallin-

nan roolitus pitää olla selkeä 
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Pilvipalveluiden käytön tehokkuuden ja hallinnan näkökulmasta organisaation tulisi laatia 

pilvistrategia tukemaan organisaation kokonaisarkkitehtuuria. Näin toimittaessa voidaan 

huomioida organisaation liiketoimintaan, infrastruktuuriin, integraatioihin, tietoturvaan, 

sovelluksiin, dataan ja palveluihin liittyvät kysymykset, kuten aiemmin mainittu salattujen 

tietojen tai henkilötietojen käsittely. (Pilvipalveluiden hyötyjen ulosmittaaminen 2014.) 

Sovellusten, järjestelmien ja palveluiden kypsyyden kasvattamisen kannalta on välttä-

mätöntä siirtyä puhtaasti konesalipalveluiden käytöstä hybridiympäristöön. Hybridiympä-

ristö mahdollistaa tavoitetilassa toivotun joustavamman ympäristön hallinnan, jossa so-

vellukset, järjestelmät ja palvelut sijoitetaan niille sopivimpaan ympäristöön resurssien 

säästämiseksi.  

4.2 The Open Group - SOA Source Book 

SOA Source Book on Open Groupin keräämä kokoelma palvelukeskeisen arkkitehtuurin 

materiaaleja ja menetelmiä. Kokoelma on ehtinyt jo versioon 7. SOA Source Book onkin 

palveluarkkitehdin käsikirja, josta on tunnistettu tälle insinöörityölle tärkeimmiksi teori-

oiksi SOA-kypsyysmallin (OSIMM) ja SOA Governance Frameworkin. (SOA Source 

Book.) 

Palvelukeskeisellä arkkitehtuurilla tarkoitetaan nimen mukaisesti palvelulähtöistä ajatte-

lua ja kehittämistä osana kokonaisarkkitehtuuria. Palvelulähtöisessä arkkitehtuurissa tar-

koituksena on tuottaa yhteiskäyttöisiä ja uudelleenkäytettäviä palveluita tai liiketoiminta-

prosesseja. Palvelun ollessa keskiössä integraatioiden, avointen palvelurajapintojen 

merkitys sekä palvelukehityksen ohjauksen eli tietohallinnon roolin tärkeys kasvaa mer-

kittävästi. (Service-Oriented Architecture – SOA and Enterprise Architecture.) 

4.2.1 SOA-kypsyysmalli (OSIMM) V2 

SOA-kypsyysmalli eli OSIMM pyrkii ohjeistamaan organisaatioita kehittämään palvelui-

den integraatioita yhä kypsemmälle tasolle käyttäen tiekarttaa. Kypsyystason noustessa 

palveluista voidaan saada uudenlaisia liiketoimintaetuja. Nostamalla integraatioiden kyp-
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syystasoa voidaan säästää henkilöstön työaikaa ja vapauttaa sitä arkkitehtuurin hallin-

taan ja ohjaukseen. Malli sisältää laajasti neuvoja palveluarkkitehtuurin kehittämiseen 

sekä ohjeita tunnettujen sudenkuoppien välttämiseen, jolloin jokaisella organisaatiolla on 

mahdollisuus kehittää palveluintegraation kypsyyttä. (The Open Group Service Integra-

tion Maturity Model (OSIMM) V2.) 

OSIMM-malli koostuu seitsemästä liiketoiminnan ja palveluintegraation kypsyystasosta. 

Tasot kattavat täysin erillään olevista siiloutuneista palveluista aina täysin dynaamisiin 

alusta- ja ympäristöriippumattomiin palveluihin.  Tasoissa huomioitavaa on se, että edel-

tävä luo aina perustan seuraavalle, joten näitä ei voida ohittaa. Taulukossa 7 on listattu 

OSIMM:in mukaiset SOA-kypsyystasot. (The Open Group Service Integration Maturity 

Model (OSIMM) V2.) 
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Taulukko 7. SOA-kypsyysmallin tasot. (The Open Group Service Integration Maturity Model 
(OSIMM) V2) 

Taso 1:  

Siilo  

Organisaatiossa kehitetään järjestelmiä täysin erillään toisistaan. Järjestel-

miin ei tehdä mitään keskinäisiä integraatioita tiedon, prosessien, standar-

dien tai teknologian osalta. Järjestelmien integrointi vaatii huomattavaa 

määrää muutostyötä. 

Taso 2:  

Integroitu  

Organisaation järjestelmäsiilot keskustelevat keskenään, mikä mahdollis-

taa läpi organisaation ulottuvan järjestelmäkokonaisuuden rakentamisen. 

Integrointeja ei ole kuitenkin tehty standardoidusti, jolloin kukin järjestel-

mäintegraatio vaatii tiedon muuntamista tai lisäosia. Taso 2. ei vielä mah-

dollista liiketoimintaprosessien sujuvaa automatisointia. 

Taso 3:  

Paloiteltu  

Järjestelmäsiilot on paloiteltu osiksi malliin, jossa niistä voidaan kehittää 

uusia konfiguraatioita ja järjestelmiä. Osille voidaan myös tehdä suppeaa 

analyysiä niiden vaikutuksista liiketoimintaan. Tasolle 3. yleistä on paloitel-

tujen osien monistamisen kautta uudelleenkäyttö. 

Taso 4:  

Palvelu 

Palvelut on toteutettu IT-infran näkökulmasta kestävällä tavalla, joten ne 

toimivat käsikädessä tiedonmuuntimien, tietoturvan ja palvelunhallinnan 

kanssa. Palvelut ovat käytettävissä kaikkialla organisaatiossa ja sen 

ekosysteemiin kuuluvilla sidosryhmillä. Palveluita hallitaan usein Service 

Level Agreementin (SLA) avulla. Operaatioita aletaan siirtää palveluille, jol-

loin palvelukatalogi toteutus mahdollistuu. 

Taso 5:  

Yhdistelmäpal-

velut  

Yhdistelmäpalvelut-tasolla voidaan koostaa liiketoimintaprosesseja tois-

tensa kanssa vuorovaikutuksissa olevista palveluista. Palveluita kyetään 

käsittelemään itsenäisinä paketteina tai ”kontteina”, joita yhdistelemällä voi-

daan luoda liiketoiminnan prosesseja ilman suurta määrää ohjelmointityötä. 

Tällä tasolla kehittäminen on ketterää ja sitä seurataan keskitetysti. 

Taso 6:  

Virtualisoidut 

Palvelut  

Liiketoiminta- ja IT-palveluita käytetään epäsuorasti niille tehdyn käyttöliit-

tymän kautta. Käyttäjän käyttöliittymässä tekemät virtuaaliset pyynnöt 

muunnetaan fyysisiksi toiminnoiksi palveluun. Nämä pyynnöt voivat vaatia 

usean eri sovelluksen tai palvelun toimia toteutuakseen. Virtualisoidut pal-

velut ovat aikaisempia tasoja löyhemmin alusta- ja infrariippuvaisia. 

Taso 7:  

Dynaamisesti 

uudelleen kon-

figuroitavat 

palvelut 

Tällä tasolla palveluiden muuttaminen ei vaadi enää tuotteen omistajan ja 

kehittäjän toimia, vaan nämä muutoksen voidaan tehdä järjestelmän toimin-

nan aikana. Muutoksia voi tehdä jopa järjestelmä itse, vaatien kuitenkin 

pääsyn palveluiden ja palvelupakettien säilytyspaikkaan. Lisäksi säilytys-

paikassa tarvitaan mahdollisuus lajitella palveluita niiden ominaisuuksien 

mukaan. Tälle tasolle ominaista on huomattavan etupainoinen suunnittelu. 
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Toisena osana SOA-kypsyysanalyysiä toimivat mitattavat ulottuvuudet, joita integraatiot 

koskettavat. Ulottuvuuksia on kypsyystasojen mukaisesti myös seitsemän. Ulottuvuuk-

sien tarkemmat kuvaukset löytyvät alla olevasta taulukosta 8. (The Open Group Service 

Integration Maturity Model (OSIMM) V2.) 

Taulukko 8. SOA-kypsyysmallin ulottuvuudet. (The Open Group Service Integration Maturity 
Model (OSIMM) V2) 

Liiketoiminta Liiketoimintatasolla keskitytään liiketoiminta-arkkitehtuuriin. Tämä tarkoit-

taa liiketoiminnan toiminta- ja menettelytapoja eli miten prosessit suunni-

tellaan, jäsennellään ja toteuteaan. Liiketoiminta-ulottuvuuteen kuuluu 

myös IT-kustannuksien jako koko yritykselle ja liiketoimintaa tukevien IT-

palveluiden joustavuuden, ketteryyden ja palvelutasojen mittaus. 

Organisaatio & 

hallintotapa 

Organisaatio ja hallintotapa ulottuvuudella arvioidaan koko organisaation 

rakennetta ja suunnittelua. Tällaisia asioita ovat organisaation rakenne, 

valtuushallinta ja roolit, jotka vaikuttavat palvelukeskeiseen strategiaan. 

Hallintotavalla tarkoitetaan hallintaprosesseja, jotka ohjaavat IT- ja SOA-

palveluita mukautumaan liiketoiminnan tarpeisiin. 

Menetelmät Menetelmä ulottuvuudella arvioidaan organisaation tietoteknisiin- ja liike-

toimintamuutoksiin vaikuttavia menetelmiä ja prosesseja. Tämän lisäksi 

mittavia asioita ovat projektinhallinnan-, laadunvarmistuksen- ja suunnit-

telumenetelmien sekä työkalujen käyttö ratkaisuissa. 

Sovellukset Sovellus ulottuvuudella arvioidaan sovelluksien tyyliä, jäsentelyä ja toi-

minnallista pilkkomista uudelleenkäyttäväksi. Tämä tarkoittaa sovelluksen 

joustavuutta, luotettavuutta ja laajennettavuutta sekä liiketoiminnan, että 

tietohallinnon sovelluksiin. 

Arkkitehtuuri Arkkitehtuuri ulottuvuudella arvioidaan arkkitehtuurin rakennetta. Tämä 

sisältää topologian, integraatioissa käytetyt tekniikat, standardit ja käytän-

nöt sekä kokonaisarkkitehtuurilliset päätökset.  

Tieto (data) Tieto ulottuvuudella arvioidaan tiedon jäsentelyä, mallintamista ja keräys-

menetelmiä. Tärkeänä osana on tiedon sopivuus organisaation tarpeisiin 

sekä sen käytettävyys. Näitä arvioidaan tiedon ominaisuuksien, muun-

nonominaisuuksien, tietoturvan, hallinnan ja sisällön osalta. 

Infrastruktuuri ja 

hallinta 

Infrastruktuurin ja hallinnan ulottuvuudella arvioidaan organisaation infra-

struktuurin tarjoamia mahdollisuuksia, palveluiden hallintaa ja tietohallin-

toa. Tämän lisäksi arvioidaan miten tehdyt SLA:t toteutuvat, miten niitä 

seurataan ja miten integraatiot tarjotaan. 
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Analyysissä kypsyystasot ja ulottuvuudet asetetaan matriisiin ja arvioidaan kunkin ulot-

tuvuuden kypsyyttä. Organisaation kypsyys mitataan usein organisaation itsensä sekä 

SOA- ja integraatiopalvelua toimittavan toimijan toimesta. Nämä kaksi näkemystä usein 

eroavat osiltaan toisistaan, jolloin läpikäynnin yhteydessä voidaan päästä mahdollisim-

man lähelle todellista tulosta. Liitteessä 3 on tehty esimerkki kypsyysanalyysistä tämän 

työn tavoitetilan näkökulmasta. (The Open Group Service Integration Maturity Model 

(OSIMM) V2.)  

4.2.2 SOA Governance Framework 

SOA-Governance Framework eli SOA-hallintamalli tulisi nähdä liiketoiminnan tukena 

osana tietohallintoa ja kokonaisarkkitehtuuria. Sen tehtävänä on varmistaa palvelukes-

keisen arkkitehtuurin hyödyt suunnittelun ja toteutuksen kautta. SOA-hallintamallin en-

simmäiset määritelmät tekivät siitä hyvin teknologiakeskeisen. Nykyisessä SOA-hallin-

tamallissa painoarvo jakautuu tasaisesti ihmisten, prosessien ja teknologian välille. (SOA 

Governance.) 

 

Kuva 5. SOA-hallintamallin prosessit (SOA Governance Reference Model (SGRM)) 

SOA-hallintamallin keskeisenä tehtävänä on yhdistää liiketoiminnan, tietohallinnon ja ko-

konaisarkkitehtuurin hallinta kokonaisuudeksi. Kuvassa 5 kuvataan SOA-prosessit, jotka 

on suunnittelu sekä muotoilu ja operaatiot. Näitä prosesseja käsitellään palveluiden ja 

ratkaisujen näkökulmista. (SOA Governance Reference Model (SGRM).) 
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4.3 SIAM – Service Integration and Management 

Nykyaikana yhä useammat organisaatiot sekä julkisella että yksityisellä sektorilla suosi-

vat monitoimittajaympäristöä yhden suuren toimittajan sijaan. Monitoimittajaympäristölle 

yleistä on toimintojen sekä sovellusten, järjestelmien ja palveluiden ulkoistaminen. Tämä 

johtuu monitoimittajaympäristön asiakasorganisaatiolle tuomista eduista niin resurssien 

kuin toiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta.  

Service Integration and Management (SIAM) on hyväksi todetuista toimintatavoista 

koostettu johtamisen malli, joka on suunnattu ensisijaisesti monitoimittajaympäristössä 

toimiville organisaatioille. SIAM:ssa keskiössä on toiminnallinen ryhmä tai toimisto, joka 

vastaa integroitujen palveluiden toimittamisesta asiakkaalle. Palveluiden tarjoaminen pe-

rustuu malliin, jossa keskitytään organisaation keskeiseen toimintaan ja tarpeisiin. Orga-

nisaation kannalta sellaiset toiminnot, jotka eivät kuulu sen keskeiseen toimintaa, ulkois-

tetaan. (Quick guide to SIAM 2014.) 

4.3.1 SIAM:in tarkoitus 

SIAM:in keskeisin tarkoitus on mahdollistaa kyky kustannustehokkaaseen ulkoisten ja 

sisäisten toimittajien koordinointiin, jotta palveluiden palvelutaso olisi mahdollisimman 

korkea. SIAM toimii IT-toimintojen ja toimittajien välissä sekä ulkoisten että sisäisten pal-

veluiden integraatioiden mahdollistajana. (Quick guide to SIAM 2014.) 
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Kuva 6. SIAM osana toimintaa. (Quick guide to SIAM 2014) 

Kuten kuvasta 6 nähdään, palveluintegraatio-tasoon kuuluu kaksi keskeistä osaa: 

1. Kaupallinen osa hoitaa esimerkiksi sopimusasiat, hankinnat, palvelutasoon liitty-

vät sanktiot sekä laskutuksen. 

2. Integraatio-osa hoitaa varsinaista SIAM:ia, eli palveluiden toimittajien koordinoin-

tia huomioiden johtamis-, operaatio- ja infrastruktuurimallit. (Quick guide to SIAM 

2014.) 

4.3.2 SIAM:in hyödyt ja heikkoudet 

Organisaatio voi hyötyä SIAM:in oikeaoppisesta käytöstä monella tavalla. 
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Taulukko 9. SIAM:in hyödyt ja heikkoudet. (Quick guide to SIAM 2014)  

Hyödyt Heikkoudet 

Hyväksi todettu malli toimittajien suoriutumi-

sen seurantaan ja palvelutason parantami-

seen 

Vaatii erittäin selkeän vastuunjaon toimittajien 

välille toimiakseen. 

Selkeyttää palvelutuotannon vastuunjakoa. Vaatii toimiakseen läpinäkyvyyttä ja syvää 

ymmärrystä palvelun suorituskyvystä. 

Mahdollistaa uusimpien teknologioiden hyö-

dyntämisen kulujen laskemiseksi. 

Väärin käytettynä helposti ohjautuu ohjeiden 

noudattamiseen kehittämisen kustannuksella. 

Helpottaa IT-riskienhallintaa koko ympäris-

tössä/ekosysteemissä 

Malli vaatii tarkkaa ohjausta ja osaamista, 

jotta päätöksen tekoon on riittävät tiedot. 

Helpottaa IT-kehittämisen muovaamista liike-

toiminnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi 

Vaatii hyvin toteutetun arkkitehtuurillisen in-

tegraation, jossa potentiaaliset epäonnistumi-

sen mahdollisuudet on minimoitu. 

Taulukossa 9 kuvatuista SIAM:in hyödyistä ja heikkouksista nähdään, että sen käyttö tuo 

selkeitä etuja monitoimittajaympäristön hallintaan. Täyden potentiaalin valjastamiseksi 

SIAM vaatii organisaatiolta sitoutumista ja luottoa. Mikäli SIAM:ia käyttävä toimija hanki-

taan organisaatiolle palveluna, tulee kilpailutus tai toimittajan valinta tehdä huolella par-

haan mahdollisen tuloksen tuottamiseksi yhteistyön ja luottamuksen kautta. (Quick guide 

to SIAM 2014.) 

4.3.3 SIAM palvelunhallintatoimistona  

Palvelunhallintatoimisto (englanniksi SMO eli Service Management Office) on yksi suo-

situimmista ICT-palvelumalleista jopa täysin ulkoistetuissa ympäristöissä, joissa omista-

juus halutaan kuitenkin pitää organisaation sisällä. (Croome 2015, s. 4.) 

Palvelunhallintatoimisto on vastuussa useista IT-palvelunhallinnan tehtävistä, kuten pro-

sessien suorittamisesta sekä ohjeiden ja menettelytapojen määrittelystä. Palvelunhallin-

tatoimisto voi olla jopa prosessien omistaja ja kehittäjä. Toimiston perustamiselle ei ole 

suoraa kaikille sopivaa mallia, vaan se täytyy räätälöidä organisaation tyypin, kypsyyden, 

kyvykkyyksien ja toimintaympäristön mukaan. Tästä huolimatta taulukossa 10 on esitetty 
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palvelunhallintatoimiston peruskokoonpano, jota räätälöimällä organisaatio voi lähteä 

mallintamaan itselleen sopivaa mallia. (Croome 2015, s. 5-10.) 

Taulukko 10. Palvelunhallintatoimiston roolit ja pätevyydet (Hyvönen 2013) 

Rooli Pätevyydet 

Palvelunhallintatoimiston vetäjä  

(SMO lead) 

• Kokenut ihmisten johtaja 

• ITIL-veteraani, jolla on laaja kokemus IT-palve-

lunhallinnasta 

Poikkeamista vastaava henkilö  

(Incident Manager) 

• Asiakaspalvelun ammattilainen 

• ITIL Foundation 

Ongelmista vastaava henkilö  

(Problem Manager) 

• Kokenut middleware-asiantuntija 

• ITIL ammattilainen 

Muutoksista vastaava henkilö  

(Change Manager) 

• Konesali-ohjelmistojen asiantuntija 

• ITIL ammattilainen 

Konfiguraatiosta vastaava henkilö 

(Configuration Manager) 

• Palvelinasiantuntija ja -vastaava 

• CMDB-sertifioitu 

• ITIL ammattilainen 

Julkaisuista vastaava henkilö 

(Release Manager) 

• Sovellusosaaja 

• ITIL ammattilainen 

Työkaluista vastaavat henkilöt 

(ITSM Tool Management) 

• Operaatioista ja toiminnasta vastaavat 

• ITIL ammattilaisia 

• Teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat vastuussa 

konfiguraatioista 

Kuten taulukosta 10 voidaan todeta, palvelunhallintatoimiston henkilöstön tulee pääosin 

koostua kokeneista IT-palvelunhallinnan ammattilaisista. Tehtävät tulisi nähdä kokoai-

kaisina, jolloin henkilö pystyy keskittymään täysin kyseiseen rooliin ja tehtäviin. 
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Kuva 7. Esimerkki palvelunhallintatoimistosta perinteisessä IT-organisaatiossa (Hyvönen 2013) 

Kuvassa 7 vihreät laatikot edustavat perinteisen IT-organisaation toimintoja ja keltaiset 

palvelunhallintatoimiston rooleja, joita ohjaa sinisellä merkitty palvelunhallintatoimiston 

vetäjä. Kyseisessä mallissa palvelunhallintatoimisto on vastuussa IT-toiminnoista ja hal-

litsee koko palveluympäristön elinkaarta. 

4.4 Kirjallisuuden vaikutus tavoitetilaan 

Nykytila-analyysissä tunnistettujen kehityskohteiden laajuudesta johtuen kirjallisuustut-

kimukseen on poimittu osia useasta mallista tukemaan tavoitetilaa. Tämän luvun tarkoi-

tuksena on selventää lukijalle eri teorioiden liitokset tavoitetilan suhteen sekä selventää, 

miten teoriat tukevat ratkaisun kehittämistä. Kuvassa 4 on kuvattu teorioiden suhde ta-

voitetilaan. 

SOA-kypsyysanalyysiä käyttämällä Väyläviraston tietohallinto mahdollistaa paremmin 

integroidut järjestelmät, sovellukset ja palvelut. Liittestä 3 löytyvät nykytilan ja tavoitetilan 

SOA-kypsyysanalyysit. Kypsyyden noustessa Väylävirasto säästää henkilöstön työaikaa 

ja vapauttaa sitä arkkitehtuurin hallintaan ja ohjaukseen, mikä on tavoitetilan tärkeimpiä 

tavoitteita. SOA-hallintamalli puolestaan tuo palveluarkkitehtuurin näkökulmaa Väylävi-

raston tietohallinnon osaamiskeskuksien toimintaan, mikä tukee parempaa integraatiota 
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järjestelmille, sovelluksille ja palveluille. Tavoitetilassa pyritään ohjaamaan infraa palve-

luiden ja ympäristön näkökulmasta, kuten SOA- ja integraatio-osaamiskeskus. Tätä toi-

mintaa halutaan tuoda myös muihin osaamiskeskuksiin.  

SIAM:in hyödyt ja haasteet (taulukko 9) monitoimittajaympäristön hallitsemiseen toimivat 

pohjana operaattoripalvelun luvussa 5.2 kuvatuille toimintamalleille, vastuille ja tarpeille. 

SIAM:in hyödyt ja haasteet tulee harkita myös osana operaattoripalvelun kilpailutusta. 

Väyläviraston ICT-ympäristö on muuttumassa kohti hybridiympäristöä, jossa Operaatto-

rinpalvelu toimii Väylän valtuuttamana operoijana monitoimittajaympäristössä. 

JHS-suositukset ohjaavat Väylän toimintaa tuottamaan muun julkishallinnon kanssa yh-

tenäisiä dokumentteja ja kuvauksia, joita käytetään tämän työn kuvien, taulukoiden ja 

kuvausten jäsentelyssä. Tämän lisäksi se ohjaa harkitsemaan toimintaa hyväksi todet-

tujen käytäntöjen mukaiseksi, mikä on huomioitu tavoitetilassa ja sen yhteneväisyydessä 

suositusten kanssa. Väylän tietohallinto peilaa toimintaansa JHS-suositusten vastapai-

noksi Tietohallintomalliin, joka tuo hieman enemmän näkemystä yritysmaailman toimin-

nasta. Näiden teorioiden pohjalta pyritään ohjaamaan tietohallinnon toimintaa ja organi-

soitumista mahdollisimman tehokkaasti, jotta Väylän asiantuntijoiden aikaa käytetään 

joustavasti oikeissa paikoissa. Näin vapautetaan asiantuntijoiden aikaa nykytilan perus-

tehtävistä tavoitetilan ohjaavampiin tehtäviin. JHS-suositukset ja tietohallintomalli on 

huomioitu tavoitetilan kuvauksessa Väylän toiminnasta luvussa 5.1. 
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5 Tavoitetila 

Tässä luvussa käsitellään Väylän tietohallinnon tavoitetila kahden vuoden päähän. Ta-

voitetilan luominen on erityisen tärkeää, jotta varsinainen toiminta voidaan ohjata oikei-

siin kokonaisuuksiin. Tavoitetilan määrittelyn on tehnyt Väylän tämän työn tekijä yhdessä 

ICT- ja toimitilapalveluiden yksikön päällikön, tuotantopäällikön ja nykyisten osaamisryh-

mien edustajien kanssa.  

Tavoitetilassa kaikkien Väylä määrittää asiakkaana ratkaisuiden kuvaamistavan. Kaikki 

sovellukset, järjestelmät ja palvelut kuvataan JHS-suositusten mukaisesti määrämuotoi-

sen dokumentaation varmistamiseksi. Dokumentaation tulisi olla määrämuotoista sekä 

organisaation sisällä että linjassa koko julkishallinnon kanssa, jotta toiminta sidosryh-

mien kanssa pysyy jouhevana. 

5.1 Toiminnan varmistaminen Väyläviraston tietohallinnossa 

Tavoitetilassa Väylän liiketoiminnan tarpeet ohjaavat tietohallinnon toimintaa. Tietohal-

linto koostuu osaamisryhmistä, jotka ovat Väylän henkilöstön omistuksessa ja ohjauk-

sessa. Osaamisryhmiin kuuluvat asiantuntijat ovat pääosin ulkoisia operaattoripalvelun 

ja käyttöpalvelun henkilöitä. Tällaisia osaamisryhmiä ovat IAM, SOA ja integraatio, tieto-

liikenne, analytiikka, paikkatieto sekä tietoturva. 

Operaattorin tehtävänä on hoitaa työnohjaus ja muu keskustelu sovellustoimittajien ja 

muiden palveluntarjoajien kanssa. Tällöin Väylän henkilöstön ei tarvitse viestiä usean 

tahon kanssa vaan ohjaus ja valvonta toimivat keskitetysti. Väylän henkilöstömäärän ol-

lessa suhteellisen pieni operaattorin käyttäminen on erittäin tärkeää selkeän tietohallin-

tomallin ja kokonaistoimivuuden takaamiseksi. 

Hybridiympäristössä Väylän tulee siirtyä perinteisistä on-premise-konesalipalveluista pil-

vipalveluihin aina, mikäli se on mahdollista varmistaakseen SOA-kypsyysmallin tason 6 

saavuttamisen. Pilviympäristöön siirryttäessä tulee päätökset ja suunnitelmat tehdä koko 

Väylän ympäristön ja ekosysteemin kannalta järjestelmien sijaan. Näillä keinoilla voidaan 

varmistaa useamman palvelun ketjuuntuminen sekä kaikkien sovellusten, järjestelmien 

ja palveluiden toiminta nyt ja jatkossa.  
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AWS operointi AZURE operointi
OnPremise 
operointi

AWS AZURE

OnPremise 
konesalit

Tuotanto Osaamisryhmä 2 Osaamisryhmä 3 Osaamisryhmä 4 Osaamisryhmä 5

Pääoperaattoripalvelu

Väylä tietohallinto

Väylä liiketoiminta

Muu
operaattoripalvelu

Toimintamallit

Uusi käyttöpalvelutoimittaja

 

Kuva 8. Tietohallinnon tavoitetilan rakenne ja suhteet sidosryhmiin 

Väylävirasto keskustelee ja tekee sopimuksen vain operaattoripalvelun tarjoajan kanssa 

ja ohjaa sen toimintaa. Operaattori valtuutetaan valtuutussopimuksella hoitamaan kaikki 

keskustelut ja kilpailutukset konesali- ja pilvipalveluiden kanssa sekä keskustelun käyt-

töpalvelu- ja sovellustoimittajien kanssa. Operaattorilla on palvelupäällikkö, tuotanto-

päällikkö sekä operaatiovastaavia, jotka työskentelevät täyspäiväisesti Väylävirastolle, 

jossa heidän vastinparinsa työskentelevät. Toiminnan varmistamisen kannalta kullakin 

henkilöllä on työskentelypari, joka pystyy paikkaamaan toisen poissa ollessa. 
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Taulukko 11. Väylän henkilöstön organisoituminen ja vastuut 

Väylän henkilö(t) Operaattorin henkilö(t) Tehtävä 

Palvelupäällikkö Palvelupäällikkö - Palvelutason seuranta 

- Sopimusseuranta 

- Tiedottaminen 

Tuotantopäällikkö 

Tuotantovastaava(t) 

Tuotantopäällikkö 

Moniosaava Operaatiovas-

taava 

- Tuotantotehtävät (ylläpito, muutok-

set, häiriöt) 

- Kokonaisohjaus 

Osaamisryhmien vetäjät Operaatiovastaava(t) - Osaamiskokonaisuuden muutok-

set, ylläpito ja kehittäminen 

5.2 Operaattorin vastuut ja tarpeet 

Operaattorille tulee luoda valtuutussopimus koskien sen ohjaamia sovelluksia, järjestel-

miä ja palveluita. Valtuutussopimuksen piiriin kuuluvia tunnistettuja asioita ovat muun 

muassa käyttöpalvelu, tietoliikenne ja sovellustoimittajat. Sopimuksen tarkoituksena on 

valtuuttaa operaattoripalvelun tarjoaja Väylän sopimuksen haltijana. Operaattorin toimin-

tamalleihin on sovellettu teoriaosuudessa kuvattua SIAM:ia 

Tärkeää operaattoritoiminnan tehokkuuden kannalta on tunnistaa, milloin jostain osaa-

misalueesta tulee "bulkkia", eli sen voi ostaa suoraan palveluna. Usein palveluna ostet-

tavissa olevat ratkaisut ovat kilpailun takia jalostuneempia ja pohjautuvat hyväksi todet-

tuihin toimintamalleihin vaatien vähemmän huomiota asiakkaalta. Mikäli jostain kriitti-

sestä osaamisalueesta tulee ”bulkkia”, voidaan se ostaa palveluna ja luopua sitä ohjan-

neesta osaamiskeskuksesta. Tällöin tuotantoon vientiprosessin ylläpito ja välineet sekä 

lokitukset siirretään operaattorille. Operaattoritoimittajan tulee tarjota Väylävirastolle sen 

ympäristön ja ekosysteemin kannalta sopivimmat ketterän kehittämisen välineet.  

Väylän tietohallinnossa on päädytty niin kutsuttuun hybridiarkkitehtuuriin. Hybridiarkki-

tehtuuri tarkoittaa ympäristöä, jossa on yksi konesalitoimittaja sekä useita tukipalveluita 

(SaaS). Kyseisessä mallissa voidaan yhtä aikaa hyödyntää sekä oman käyttöpalvelutoi-

mittajan pilviä että julkisia pilviä, jolloin palvelujen integraatioiden (SOA-kypsyysmalli) 
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tärkeys korostuu jatkuvuuden kannalta. Operaattorin tehtävänä on hoitaa keskitetysti ke-

hittämispalveluita ja tuotantoa sekä tuottaa ympäristön valvontaa ja operointia eli tilan-

nekuvaa. Väylä puolestaan seuraa tätä portaalin kautta.  

Oma SaaS Tuotanto

Asiakastarpeet

Tehdään itse

Ostetaan palveluna

Kokonaisarkkitehtuuri

Operaattori

Asiakastarpeet

 

Kuva 9. Operaattori hoitaa ”logistiikan” tuotannossa 

Strategisesti on päätettävä, kuka omistaa ympäristön elinkaaren näkökulmasta.  
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Taulukko 12. Operaattoripalvelun vastuut ja velvollisuudet 

Yhteyshenkilöt Operaattoripalvelun toimittajalta tarvitaan vähintään seuraavat henkilöt: 

- Palvelupäällikkö, joka tukee Väylää Operaattoripalveluun liitty-

vissä asioissa. 

- Tuotantopäällikkö, joka vastaa operointiympäristössä tehtävistä 

muutoksista. 

- Operaatiovastaavat, jotka vastaavat operoitavista palveluntarjo-

ajista tai kokonaisuuksista 

Tilannekuva Operaattoripalvelun toimittajan tulee tuottaa reaaliaikaista tilannekuvaa 

operaattorin piirissä toimivista järjestelmistä, sovelluksista ja palveluista 

sekä järjestelmä, että toimittajakohtaisesti. 

Huoltokatkot ja 

niiden vaikutus 

Operaattoripalvelun tehtävänä on välittää tietoa huoltokatkoista ja niiden 

vaikutuksista Väylän, käyttöpalvelutoimittajan ja muiden toimittajien vä-

lillä. 

Kustannus- ja  

sopimusseuranta 

Operaattoripalvelun toimittajan tulee Pitää ajantasaisesti sopimuksen 

kustannusseurantaa sekä verrata arvioituja luku toteumaan.  

Viestintä Operaattorin tehtävänä on toimia yhteyspisteenä Väylälle, palveluntar-

joajille ja käyttöpalvelutoimittajalle. 

Valtuudet Operaattoripalvelu valtuutetaan tekemään päätöksiä ja ohjaamaan toi-

mittajia Väylän nimissä. Tämän lisäksi palveluntarjoajien laskutus kul-

kee operaattorin kautta Väylälle. 

Kuten taulukosta 12 voidaan nähdä, että operaattorin rooli on toimia Väylän yhteyspis-

teenä käyttöpalvelutoimittajaan, muihin toimittajiin ja palveluntarjoajiin, mikä vähentää 

Väylän ohjaustaakkaa. Väylä kilpailuttaa operaattoripalveluun ja ostaa kokopäiväisesti 

moniosaavien henkilöiden osaamista. Operaatiovastaavien tulee pystyä puhumaan sekä 

teknisten että liiketoiminnan ihmisten kanssa tehokkaasti ja kyetä välittämään tilanneku-

vaa Väylälle liitteen 2 kaltaisen portaalissa sijaitsevan dashboardin kautta. 

5.3 Käyttöpalvelutoimittajan vastuut ja tarpeet 

Tässä luvussa pureudutaan uutta käyttöpalvelutoimittajaa koskeviin tarpeisiin, tehtäviin 

sekä niiden seurantaan. Käyttöpalvelutoimittajan vaihtumisen on koettu olevan huomat-

tava riski Väylän liiketoiminnalle tarjottujen yhteiskäyttöisten palveluiden palvelutason 
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kannalta. Tästä johtuen on tullut ajankohtaiseksi määritellä uuden käyttöpalvelutoimitta-

jan vastuut ja tarpeet, jotta palvelutaso pysyy vähintään samana. Käyttöpalvelulla ylei-

sesti tarkoitetaan tietojärjestelmiin liittyviä kapasiteetti- ja konesalipalveluita. Palvelu si-

sältää tilat, laitteet, varusohjelmistot, perusinfran sekä palvelimien valvonta- ja hallinta-

palvelut sekä näihin liittyvät tukipalvelut. Väylän näkökulmasta käyttöpalvelutoimittajalle 

kuuluvat vähintään seuraavat henkilöt ja tehtävät: 

Taulukko 13. Käyttöpalvelutoimittajan vastuut ja velvollisuudet 

Yhteyshenkilöt  Käyttöpalvelutoimittajalta tarvitaan vähintään seuraavat henkilöt: 

- Palvelupäällikkö, joka tukee asiakasta käyttöpalveluun liitty-

vissä asioissa ja Tuotantopäällikkö, joka vastaa ympäristöstä ja 

siihen tehtävistä muutoksista. 

- Järjestelmäpäälliköt, jotka toimivat tärkeissä osaamiskeskuk-

sissa käyttöpalvelutoimittajan edustajina. 

Häiriöhallinta ja -

seuranta 

Häiriöhallinta ja – seuranta kokonaisuuteen kuuluu kaikkien käyttöpal-

velutoimittajan ympäristössä tapahtuvien häiriöiden tunnistaminen ja 

ratkaisu joko itse tai yhdessä sovellustoimittajan kanssa. Häiriöt tulee 

raportoida Väylälle ratkaisuineen ja korjausehdotuksineen.  

Huoltokatkot ja 

niiden vaikutus 

Käyttöpalvelutoimittajan tulee viestiä mahdollisimman aikaisin mahdolli-

sista huoltokatkoista, tehdä palautussuunnitelma sekä arvioida niiden 

aiheuttamat vaikutukset loppukäyttäjiin. Lisäksi käyttöpalvelutoimittajan 

tulee järjestää riittävä miehitys huoltokatkoihin, sekä siitä mahdollisesti 

seuraavien häiriöiden ratkaisuun.  

Laadunhallinta ja  

-seuranta 

Käyttöpalvelutoimittaja on vastuussa laadunvarmistamisesta. Yhdessä 

Väylän kanssa käyttöpalvelutoimittajalle määritellään toimintaa arvioivat 

mittarit sekä sanktiot ja bonukset. Mitattavia asioita: 

- Asiakaspalautetikettien määrä asiakastukeen / ratkaistujen ti-

kettien lukumäärä / tikettien ratkaisuaika / ratkaisemattomat on-

gelmatiketit 

- Häiriöiden lukumäärä / häiriötiedotus / Häiriön syyn selvitys / 

selvitysaika / toipuminen 

- Huoltokatkot ja tiedotus 

Kustannus- ja  

Sopimusseuranta 

sekä tärkeimmät 

hankkeet 

Käyttöpalvelutoimittajan tulee pitää ajantasaisesti sopimuksen kustan-

nusseurantaa sekä verrata arvioituja luku toteumaan. Tärkeimpien 

hankkeiden osalta käyttöpalvelutoimittajan tulee arvioida yhdessä Väy-

län kanssa yhteystyön onnistumista ja vaikutuksia loppukäyttäjiin. 
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Nykyiseltä käyttöpalvelutoimittajalta halutaan ehdottomasti säilyttää hyväksi todettu ny-

kytila-analyysissä kuvattu järjestelmäpäällikkö-malli. Kyseisessä mallissa Väylä ostaa 

käyttöpalvelutoimittajalta kokopäiväisesti kokeneiden henkilöiden osaamista. Järjestel-

mäpäällikkö-mallin säilyttäminen on toiminnan kannalta erittäin tärkeää ja mahdollistaa 

Väylän tietohallinnon toiminnan nykyisellä miehityksellä.  

5.4 Tavoitetilan SWOT-analyysi 

Nykytila-analyysissä tehty SWOT-analyysi kuvasi Väylän nykyisen toiminnan vahvuudet, 

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tässä luvussa käsitellään samat asiat tavoitetilan 

näkökulmasta, jolloin näiden kahden SWOT-analyysin avulla saa nopean tiivistelmän 

hybridiarkkitehtuurin ja operaattorimallin tuomista vahvuuksista, heikkouksista, mahdol-

lisuuksista ja uhista. 

Taulukko 14. SWOT-analyysi tavoitetilasta 

Vahvuudet Heikkoudet 

• Väyläviraston oma osaaminen voi-

daan keskittää haastavimpiin koko-

naisuuksiin. 

• Palveluiden perushallinta operaatto-

rilla. 

• Väylä voi keskittyä uuden kehittämi-

seen. 

• Järjestelmäpäällikkö-malli säilyy. 

• Tietohallinnon elinkaaripalveluiden 

hallintakokonaisuus monimutkaistuu. 

• Yksi seurattava toimija lisää. 

• Suora yhteys toimittajiin saattaa ka-

dota. 

Mahdollisuudet Uhat 

• Voidaan tarttua nopeammin uusiin 

teknologioihin ja palveluihin. 

• Perusohjaustehtävät ulkoistetaan. 

• Nykyinen miehitys riittää muuttuvan 

toimintaympäristön hallitsemiseen. 

• Operaattoripalvelun toimittajan valin-

nassa täytyy onnistua kerralla kun-

nolla. 

• Käyttöpalvelutoimittajan vaihdok-

sesta johtuen palvelutaso laskee. 

Taulukosta 14 nähdään, että tavoitetilassa Väylä pystyy vastaamaan muuttuviin tarpei-

siin nykytilaa paremmin. Tämä johtuu pääasiassa hybridiarkkitehtuurista ja operaattori-
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mallista, jotka mahdollistavat Väylän oman henkilöstön keskittymisen uudempiin ja haas-

teellisimpiin kokonaisuuksiin. Tunnistetut vahvuudet ja mahdollisuudet eivät kuitenkaan 

tule ilman heikkouksia ja uhkia. Operaattoripalvelun tarjoaja on yksi toimija lisää moni-

toimittajaympäristöön ja monimutkaistaa kokonaisuutta, jolloin yhteys muihin toimittajiin 

voi kadota. Lisäksi operaattoripalvelun tarjoaja tulee kilpailuttaa ja siihen on löydettävä 

toimija, joka on valmis jakamaan Väylän intressit. Toisena suurena uhkana on mahdolli-

nen palvelutason heikentyminen käyttöpalvelutoimittajan vaihdoksesta johtuen.  

5.5 Yhteenveto tavoitetilasta 

Tunnistetut heikkoudet ja uhat täytyy minimoida riittävän tarkalla määrittelyllä ja toimin-

nansuunnittelulla, sillä mallin tuomat vahvuudet ja mahdollisuudet ovat Väylän toiminnan 

jatkuvuuden kannalta tärkeitä.  Keskiössä on Väylän asiantuntijoiden ajan vapauttami-

nen kehittämiseen ja arkkitehtuurin hallintaan, mikä mahdollistaa paremman palveluta-

son Väylän liiketoiminnan suuntaan. 

Käyttöpalvelutoimittajan vaihtuessa Väylän tulee siirtyä perinteisestä konesaliympäris-

töstä hybridiympäristöön varmistaakseen sovelluksille, järjestelmille ja palveluille opti-

maalinen ja joustava toimintaympäristö. Näin voidaan varmistaa järjestelmien integraa-

tioiden kypsyyden kasvu liitteen 3 mukaisesti. Vanhalta käyttöpalvelutoimittajalta tulee 

säilyttää järjestelmäpäälliköt sekä hallintamalli. 

Operaattoripalvelu tulee kilpailuttaa Väylän toimintaa tukemaan. Tukemisella tarkoite-

taan toimijaa, joka hoitaa perustehtävät sovellustoimittajien ja käyttöpalvelutoimittajan 

suuntaan sekä kerää eri ympäristöistä liitteen 2 mukaisen tilannekuvan. Operaattoripal-

velun kilpailuttamisen tulee onnistua kerralla. Hankinta täytyy suorittaa projektina, joka 

sisältää yksityiskohtaisen määrittelyvaiheen. 
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6 Ehdotuksen validointi 

Tässä luvussa käsitellään kappaleesta 5 löytyvän tavoitetilan tulosten yhteneväisyys 

työn tavoitteiden kanssa. Tämän lisäksi kuvataan palautteet ehdotuksesta eli tavoiteti-

lasta. 

6.1 Yleiskuva validoinnista 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa Väylälle kuvaus tietohallinnon osaamisen 

ja organisoitumisen nykytilasta sekä tavoitetila kahden vuoden päähän. Insinöörityön tu-

loksen varmistamiseksi tuloksista keskusteltiin yhdessä tietohallinnon yksikön päällikön, 

tuotantopäällikön ja palvelupäällikön kanssa, jotta koko toiminta on varmasti kuvattu oi-

kein. Työnantajan ohjaajan, ICT- ja toimitilapalveluiden yksikön päällikön Esko Hätälän 

toiveiden mukaisesti tulosten esittämiseen on käytetty selkeitä ja nopeasti silmäiltäviä 

taulukoita ja kuvauksia, joita voidaan käyttää myös jatkossa esimerkiksi Operaattoripal-

velun tarjoajan kilpailutuksen liitteinä. 

Insinöörityön tuotoksiksi määriteltiin seuraavat asiat: 

• operaattori- ja käyttöpalvelutoimittajan vastuut Väylän suhteen 

• Väyläviraston tietohallinnon henkilöstön tehtävät jatkossa 

• SWOT-analyysi uudesta vastuunjakomallista 

• erittely nykyisistä ja tulevaisuudessa tunnistetuista osaamiskeskuksista 

• dashboard-demo operaattorin tuottamasta tilannekuvasta 

• tavoitetilan SOA-kypsyysanalyysi. 

Työn validointivaihe on toteutettu kasvokkaintapaamisissa. Sekä yksikön päällikön että 

tuotantopäällikön kanssa järjestettiin kaksi lyhyttä palaveria. Insinöörityön kyseisen het-

ken versio sekä tähän liittyvät tiedostot jaettiin ennen palaveria kommentoitavaksi. Pala-

verit pyrittiin pitämään lyhyinä ja ytimekkäinä, joissa keskitytään vain sillä hetkellä tär-

keimpiin kokonaisuuksiin. 
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Yllä listatut työn tuotokset ovat syntyneet usean kommentointikierroksen tuloksina, jolloin 

niitä on tarkennettu. Tavoitetilan kuvauksia ja taulukoita on kehitetty koko insinöörityön 

prosessin ajan. 

6.2 Jatkokehitys- ja parannusehdotukset 

Validointipalaverissa päätettiin, että dashboard-demo ja tavoitetilan SOA-kypsyysana-

lyysi voidaan sisällyttää työhön liitteiksi. Varsinaiset tiedostot toimitetaan suoraan työn 

ohjausryhmälle eli ICT- ja toimitilapalveluiden Yksikön päällikölle ja tuotantopäällikölle 

jatkokehitystä ajatellen.  

6.3 Lopullinen ehdotus 

Insinöörityön lopullinen ehdotus on luvussa 5 käsitelty tavoitetila sekä tähän yhdistetyt 

liitteet. Tavoitetilassa käsitellään tietohallinnon, operaattoripalvelun sekä käyttöpalvelun 

toiminnan ja osaamisen organisoitumista sekä vastuita. Tähän liittyy myös liitteessä 2 

oleva operaattoripalvelun tilannekuvan dashboard-demo.  

Tavoitetilan tuotokset perustuvat Väylän nykytilasta tunnistettuihin puutteisiin, avainhen-

kilöiden kanssa käytyihin palavereihin sekä aiheeseen liittyvään teoriaan. 

Insinöörityön tuotokset ovat tarkoitettu ensisijaisesti Väylän, mutta myös muiden asian 

kanssa painivien organisaatioiden käytettäväksi muutoksessa ja tietohallinnon toiminnan 

jatkuvuuden varmistamisessa. Tuotosten ollessa kohdennettuja Väylälle, niitä ei luulta-

vimmin voida sellaisenaan soveltaa muihin organisaatioihin. 
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7 Yhteenveto 

Insinöörityön tarkoituksena oli tuottaa Väylälle visio kahden vuoden päähän toimenpi-

teistä, joilla tietohallinnon toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa. Toimenpiteet löytyvät 

kappaleesta 5. Tämän lisäksi tavoitetilan malliin kuuluvat liitteet 2 ja 3, joista löytyvät 

tilannekuvan dashboard-demo sekä SOA-kypsyysanalyysi. 

Työhön sopivan kirjallisuuden ja case-esimerkkien löytäminen osoittautui haastavaksi, 

sillä tapauksissa viitataan korkean tason malleihin, kuten SIAM. Operaattoripalveluun 

tehdyt ratkaisut ovat palveluntarjoajien omistamaa tietoa. Tämän takia kirjallisuustutki-

muksen tekeminen osoittautui haasteelliseksi. Tämän työn tuotokset ja visio ovat suun-

nattu ensisijaisesti Väylän käyttöön, mutta löydettyjä ratkaisuja voidaan soveltaa saman 

kaltaisessa toimintaympäristössä toimiviin organisaatioihin.  

Insinöörityön tuotokset olivat: 

• operaattori- ja käyttöpalvelutoimittajan vastuut Väylän suhteen 

• väyläviraston tietohallinnon henkilöstön tehtävät jatkossa 

• SWOT-analyysi uudesta vastuunjakomallista 

• erittely nykyisistä ja tulevaisuudessa tunnistetuista osaamiskeskuksista 

• dashboard-demo operaattorin tuottamasta tilannekuvasta 

• tavoitetilan SOA-kypsyysanalyysi. 

Nykytilan tiedot tulivat pääasiassa Väylän tietohallinnon kanssa käydyistä palavereista, 

joiden perusteella tunnistettiin tavoitetilan tarpeita. Varsinaisen tavoitetilan tarpeiden 

määrittely on tehty iteroiden yhdessä Väylän tietohallinnon yksikön päällikön ja tuotanto-

päällikön kanssa palaverien muodossa.  

7.1 Seuraavat askeleet 

Tämän insinöörityön tuotokset ja ehdotukset antavat suuntaa korkealla tasolla. Tavoite-

tila toimii mallina ja tarkentuu lopulliseen muotoonsa 2019 toisen ja kolmannen kvartaalin 

aikana, kun muutosprojektit käynnistyvät ja tavoitetila on sovittu uuden käyttöpalvelutoi-

mittajan kanssa. Toinen askel on operaattoripalvelun kilpailuttaminen ja toimintamallien 
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tarkentaminen valitun toimijan kanssa, jonka jälkeen lähdetään rakentamaan tilanne-

kuva-työkalua. Tämä työ jää pohjaksi dokumentaatiolle ja, kaikki toteutetut ja kehitettävät 

toimintamallit kuvataan tarkasti Väylän wikiin. 

7.2 Insinöörityön arviointi: Tavoite ja Tulokset 

Työ ei ollut tekijälle uusi aihe, sillä Väylän ja entisen Liikenneviraston tietohallinnon ym-

päristö ja tarpeet olivat entuudestaan tuttuja, mikä hieman vaikeutti asioiden tarkastelua 

tuoreesta näkökulmasta. Jo työn alkuvaiheessa heti nykytila-analyysin jälkeen aloitettiin 

tavoitetilan ideointi ja rakentaminen, jolloin kirjallisuutta käytiin läpi tavoitetilan kanssa 

yhtä aikaa. Tämä vaikeutti teoriaosuuden rakentamista ja sen merkityksellisyyttä tässä 

insinöörityössä.  

Aiheen rajaus oli haasteellista, sillä asiakokonaisuus on erittäin laaja, joten työhön valit-

tiin vain tietyt kokonaisuudet riittävän korkealla tasolla. Insinöörityön tekijän olisi pitänyt 

määritellä tavoite tarkemmin jo ennen työn aloittamista, jotta pääfokus olisi ollut aiemmin 

selvempi. Tämä ei olisi vaikuttanut niinkään tuotoksiin vaan tehnyt tästä tutkimustyöstä 

lukijalle helpommin lähestyttävän. 

7.3 Loppusanat 

Insinöörityön tekeminen todelliseen tarpeeseen Väylälle oli erittäin hieno mahdollisuus. 

Työtä tehdessä pääsi näkemään ja oppimaan paljon sekä julkisen sektorin että tietohal-

linnon toiminnasta ja toimintaympäristöstä alan asiantuntijoilta. Haluan kiittää Väylän tie-

tohallinnon asiantuntijoita sekä Metropolian ohjaajia yhteistyöstä. 
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Liite 1. Projektisuunnitelma 
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Liite 2. Tilannekuva-dashboard-demo 

Tilannekuva

Rakenne

Hae...

Järjestelmäpäällikkö: Pirjo Päällikkö +358 (0)40 123 4567
Järjestelmävastaava: Veikko Vastaava +358 (0)50 876 5432
Operaatiovastaava: Outi Operaattori +358 (0)50 987 1234
Omistaja: Olli Omistaja +358 (0)50 111 2222
Sovellustoimittaja: Sovellussankarit Oy

Järjestelmä 1

Yhteystiedot

Asiakastuen ohje
Toivuttamisohje
Käyttöohje
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Tie Rata Meri Yhteiset Hallinnolliset

Tilannekuva -> Yhteiset -> Jär jestel mä 1

Ota yhteyttä

On-Premise | AWS | Azure

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

CPU load

CPU 1 CPU 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Viive

CPU 1 CPU 2

Palvelukatkot

2.2.2019, 15.43, CPU 2 ei vast aa

2.2.2019, 15.41, Sovel lus ei  lähetä viestiä

1.2.2019, 12.31, CPU 2 ei vast aa

30.1.2019, 07.10, CPU 1 ei vast aa

28.1.2019, 9.58, Viive 5000ms
27.1.2019, 02.00, AWS huoltokatko

!!

84 %

86 %

88 %

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

tammi.19 helmi.19 maalis.19 huhti.19 touko.19 kesä.19 heinä.19 elo.19 syys.19 loka.19 marras.19 joulu.19

OLA / SLA toteutuminen

SLA OLA Lin. (SLA) Lin. (OLA)

20 %; 17 %

70 %; 58 %

30 %; 25 %

HÄIRIÖIDEN OSUUDET

Lievä Perus Vakava

.!

.



Liite 3 

  1 (2) 

 

 

Liite 3. SOA-kypsyysanalyysi nyky- ja tavoitetilasta 
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Liite 4. JHS-suositukset 

JHS - julkisen hallinnon suositukset 

JHS on valtionvarainministeriön tuottama standardointisuositus. Suositusten tarkoitus on 

ohjata työtä julkisessa hallinnossa, jolloin kunnat, virastot ja valtionyhtiöt toimivat ja tuot-

tavat palveluita määrämuotoisesti. Standardoinnissa on tarkoituksena tietohuollon ratio-

nalisointi ja tietotuotannon nopeuttaminen. JHS onkin siis julkishallinnon ohjekirja tai 

"best practices". 

Väyläviraston ICT-palveluiden toiminnan varmistamisen kannalta tärkeimmiksi JHS-

osiksi muodostuvat: 

• JHS 152 - Prosessien kuvaaminen 

• JHS 171 - ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen 

• JHS 172 - ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys 

• JHS 173 - ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 

• JHS 174 - ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 

• JHS 179 - Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen 

• JHS 182 - ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus 

• JHS 152 - Prosessien kuvaaminen 

JHS 152 on prosessien kuvaamisen suositus, joka ohjaa yhdenmukaiseen ja selkeäm-

pään prosessien kuvaamiseen julkisessa hallinnossa. Prosessien kehittämistä ohjaa 

koko organisaation suunnittelu ja kehittäminen. Tästä syystä JHS 152 pohjana käytetään 

sekä tietohallinnon, että koko organisaation visioita, strategioita ja toimintaperiaatteita. 

(JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012) 

Prosessien yhtenäinen kuvaaminen on tärkeää kokonaisuuksien hallitsemisen, proses-

sien jäsentämisen sekä kunkin toimijan vastuiden hallitsemiseen. Julkishallinnossa toimii 

useita eri alojen virastoja, liikelaitoksia ja valtion yhtiöitä, joiden tulee pystyä kommuni-

koimaan myös keskenään tehokkaasti ja toimimaan yli organisaatiorajojen. Prosessiku-

vauksia voidaankin siis käyttää myös osana perehdytystä tai kouluttamista kehittämisen 

lisäksi. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012) 
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Kuten kuvasta 10. voidaan nähdä JHS 152:ssa prosessit on jaettu neljään kuvaustasoon, 

jotka ovat: 

• Prosessikartta 

• Toimintamalli 

• Prosessin kulku 

• Työnkulku 

(JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012) 

 

Kuva 10. Prosessien kuvaustasot (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012) 

Tärkeää prosessien kuvauksessa on selventää mitä kuvan 10. tasoista ollaan teke-

mässä. Kuvausten tulee sisältää vain tarpeellinen tieto, jotta prosessikuvaus ei paisu 

hankalaksi ymmärtää. Lähtökohtaisesti ylemmän tason yksi vaihe sisältää tarkemman 

tason kuvauksen, mutta joissain tapauksissa organisaation toiminnan kannalta ei kaikkia 

tasoja voida käyttää. Prosessien kuvaamisen tueksi markkinoilla on tarjolla kokonaisark-
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kitehtuurivälineitä, joilla pystytään luomaan esimerkiksi JHS-152:den mukaisia kokonai-

suuksia. Mikäli prosessien kuvaukseen yhdistetään mittareita, puhutaan siitä johtamis- 

tai toimintajärjestelmänä, joka koskee koko organisaatiota. (JHS 152 Prosessien kuvaa-

minen 2012) 

JHS 171,172,173,174,182 - ICT-palvelujen kehittäminen 

JHS 171 - 174 sekä 182 ovat kaikki ICT-palvelujen kehittämisen ja palvelutason suosi-

tuksia, jotka ohjaavat koko tietohallinnon toimintaa ja tietojärjestelmien kehittämistä koko 

palvelun elinkaaren ajan. Nämä suositukset ovat suunnattu ensisijaisesti niille henkilöille 

tai tahoille, jotka ovat tietojärjestelmän kehittämisestä päättävässä asemassa. (JHS Suo-

situkset 2018) 

JHS 179 - Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen 

JHS 179 pureutuu kokonaisarkkitehtuuriin ja sen menetelmiin. Sen tarkoituksena on oh-

jata julkisen hallinnon organisaatiot käyttämään yhtenäisiä suunnittelumenetelmiä sekä 

kuvaustapoja ja -malleja. Suositus kattaa kaikki ICT-palvelujen kehittämisen vaiheet aina 

esiselvityksestä elinkaareen. (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittämi-

nen 2017) 

Kuvassa 8. on arkkitehtuurisisällön viitekehys, joka on toiminnan rakenteiden päätason 

sisältökuvaus. Arkkitehtuurisisällön tavoitteena on ohjata sisältökeskeistä arkkitehtuurin 

suunnittelua kuvauskeskeisyyden sijaan. JHS-179 on tehty niin, että sitä voidaan sovel-

taa myös kansainvälisiin kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiin, kuten TOGAF® tai Archi-

Mate®. Sisältöviitekehys on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat: 

1. Periaatteet, visio ja vaatimukset 

2. Arkkitehtuurirakenteet 

3. Arkkitehtuurin toteutus 

(JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen 2017) 
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Kuva 11. Arkkitehtuurisisällön viitekehys (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittä-
minen 2017) 

Kuvassa 11. nähdään aiemmin mainittu jako kolmeen. Tasolla 1. käsitellään periaatteet, 

visio ja vaatimukset, joiden avulla tunnistetaan ja rajataan kehittämiskohde sekä siihen 

liittyvät tekijät. Periaatteet ovat usein tällä tasolla ohjaavina tekijöinä. Kehittämistarpei-

den ja vaatimusten kokonaiskuva eli visio luodaan tunnistetuista sidosryhmistä, kehittä-

mistarpeista ja vaatimuksista. Visio ohjaa jatkossa tavoitetilan määrittelyä ja varmistaa, 

ettei suunnitellusta kehittämisestä poiketa. (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu 

ja kehittäminen 2017) 

Tasolla 2. käsitellään itse arkkitehtuurirakenteita, joita toiminta tarvitsee jäsentelyyn ja 

suunnitteluun. Edeltävässä vaiheessa tehty arkkitehtuurivisio ohjaa edelleen valittavia 

kehityskohteen kannalta keskeisiä toiminnan rakenteita. Lopputuloksena luodaan ku-

vaukset toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista, jotka toimivat si-

dosryhmien välisinä kommunikointivälineinä. (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnit-

telu ja kehittäminen 2017) 
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Tasolla 3. toteutetaan itse arkkitehtuuri ratkaisujen ja migraation kautta. Vaihe seuraa 

edeltävissä vaiheissa tehtyjä visioita sekä tavoitetilaa ja muotoilee ne konkreettisiksi, to-

teutettaviksi ratkaisuiksi. Kehittäminen aikataulutetaan ja edetään toteutetun kehittämis-

mallin mukaisesti. (JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen 2017) 
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Liite 5. Tietohallintomalli 

Valtion virastojen yhteiseen strategiaan kuuluu digitalisaatio, joka korostaa entisestään 

tietohallinnon tärkeyttä. Tähän on kehitetty viitekehys, jota kutsutaan nimellä Tietohallin-

tomalli. Se on suunnattu ensisijaisesti liiketoiminta- ja tietohallintojohtajille. Tietohallinto-

malli kerää standardien COBIT, ISO20000, ISO38500, PRINCE2, PMBOK, ITIL, CMMI 

ja TOGAF mukaiset mallit ja määritelmät yksiin kansiin selkokielisesti. Tietohallintomalli 

ohjaa tietohallintoa toimimaan liiketoimintalähtöisesti. (Tietohallintomalli 2012) 

 

Kuva 12. Tietohallintomalli (Tietohallintomalli 2012) 

 


