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ABSTRACT 
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Suitability of Enterprise Architecture Modelling in small SME development  
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The overall architectural work aims to develop a company's business efficiently, 
with the aim of describing the company's operations in a manner, which combines 
both business processes and the information systems used in these operations. 
Describing the operations through the overall architecture is a holistic way of de-
scribing the operations of a company or organization. 
 
The aim of this thesis was to investigate whether overall architectural modeling 
is suitable for the development of an SME business. The research problem was 
relevant, because very little research has been done on the topic. The methods 
used were a case study, research, and compiling the business of the case com-
pany in the manner defined by the overall architecture frame of reference. The 
case company needed to develop more efficient operations, by identifying e.g., 
manual tasks, as well as the tools used in them. The modeling framework of JHS 
179 has a complete set of methods and tools, which were applied in the work. 
 
As a result of the development task of the thesis, several digitizable work tasks 
were discovered, two of which were selected for being analyzed in this thesis.  
 
The suitability of the enterprise architectural framework for the development of 
the small sized business operations is also covered in the thesis. It was discov-
ered that the overall architecture is also suitable for the development of the SMEs, 
but this requires extensive and diverse skills, motivation, and resources. 
 

Key words: enterprise architecture, modelling, small business, suitability 
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1 JOHDANTO 
 

Opinnäytetyön aihevalinta syntyi omasta kiinnostuksestani organisaation koko-

naisarkkitehtuuriin, johon olen päässyt osalliseksi isoissa organisaatioissa, ja jol-

laisessa parhaillaankin työskentelen. Tässä opinnäytetyössä arvioidaan koko-

naisarkkitehtuurimallintamisen (jatkossa KA-mallintaminen) soveltuvuutta PK-yri-

tyksen, Isännöinti Susu Tossavainen Oy:n, liiketoiminnan kehittämisessä. 

 

Kokonaisarkkitehtuuri terminä on vieras pienille yrityksille, mutta viimeistään yri-

tyksen kasvaessa tulee tarve pysähtyä miettimään liiketoiminnan pää- ja osapro-

sesseja niin liiketoiminnan, mutta myös tietojärjestelmien osalta. Ilman kokonai-

suuden hallintaa saatetaan ongelmien ratkaisemiseksi hankkia uusia sovelluksia 

tai tietojärjestelmiä miettimättä yhteensovituksia tai päällekkäisyyksiä, tai sitä että 

tuoko hankinta ylipäätään arvoa. Äärimmäisessä tapauksessa virheinvestointien 

seurauksena liiketoimintaa saatetaan jopa joutua muuttamaan toimimaan vain 

tietojärjestelmien ehdoilla. Isoissa organisaatiossa koko toiminnan mallintaminen 

ja ylläpito puolestaan vaatii merkittäviä resursseja ja koko organisaation osallis-

tamista, ja siten usein jää puolitiehen. 

 

Opinnäytetyö käsittää tapaustutkimuksen muodossa KA-mallintamisen toimeksi-

antajan mikroyrityksestä KA-mallinnuksessa tuotettiin kuvaus siitä mitä, miten ja 

millä tietojärjestelmillä varsinaista liiketoimintaa tehdään. Lopputuloksena tavoi-

tellaan kehitysehdotuksen tuottamista, jonka perusteella yrityksen toimintoja voi-

taisiin automatisoida tai digitalisoida. Tutkimusongelmana arvioidaan KA-mallin-

tamisen soveltuvuutta PK-yritykselle, sekä sivutuotteena valmistellaan kokonais-

arkkitehtuurin kuvaamisen räätälöintiä soveltuen pienen yrityksen käyttöön. 

 

Opinnäytetyön kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen teoriaosuuden ohessa käy-

dään läpi yleistä tapaustutkimuksen prosessia, sekä siihen liittyvää teoriaa. Ko-

konaisarkkitehtuurin teoriaviitekehyksen osalta työssä käsitellään JHS 179 viite-

kehystä, sekä siinä käytettävää ArchiMate -notaatiota.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA CASE YRITYS 
 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on lokakuussa 2019 toimintansa aloittanut isän-

nöintialan yritys Isännöinti Susu Tossavainen Oy. Yrityksessä työskentelee pää-

toimisesti toinen omistajista ja yrityksen 1. tilikauden liikevaihto on arvioitu olevan 

noin 120.000 euroa. Yritys on siten PK-yrityksistä mikroyritykseksi (Tilastokeskus 

2013) luokiteltava yritys. Yrityksen pääpalvelut on kuvattu liiketoimintamallia il-

mentävässä kuviossa 1. Yrityksen tuottamia palveluita asiakkailleen ovat; isän-

nöinti-, koulutus- ja konsultointipalvelut. 

 

 
KUVIO 1. Isännöinti Susu Tossavainen Oy:n liiketoimintamalli kuvattuna JHS 179 

viitekehyksen mukaisesti Business Model Canvas kuvaustavalla 

 

Case yritys käyttää isännöintipalveluidensa tuottamisessa muutamia yhteistyö-

kumppaneita (Isännöinti Susu Tossavainen Oy 2020a). Lisäksi verkkosivujen 

(Isännöinti Susu Tossavainen Oy 2020b) perusteella isännöintipalveluissa yritys 

käyttää useampia erilaisia tietojärjestelmäpalveluita, kuten mm. Domus isännöin-

tijärjestelmää, Assently E-Sign -palvelua asiakirjojen sähköisiin allekirjoituksiin, 

sekä eri huoltoyhtiöiden sähköisiä huoltokirjoja kuten Tampuuri ja Fatman.  

 

Opinnäytetyön tapaustutkimustyön näkökulmasta katsottuna case yritys on mie-

lenkiintoinen tutkimuskohde eritoten siksi, että kokonaisarkkitehtuurityöhön liitty-

vää kehittämistyötä ei ole theseus.fi palveluun suoritettujen hakujen perusteella 

Palvelut

Isännöintipalvelut

Hallinnollinen 
isännöinti

Tekninen
 isännöinti

Kirjanpitopalvelut

Tukipalvelut

Koulutuspalvelut

Isännöinti

Asumisen 
tukipalvelut

Konsultointipalvelut

Hallitus-
ammattilainen

Projektit

Työryhmät

Kiinteistövälitys

Asiakkaat

Taloyhtiöiden
asukkaat

Taloyhtiöiden
hallitukset

Isännöintialan 
opppilaitokset

Kiinteistövälittäjät

Tulovirrat

Isännöintipalkkiot

Erillisveloitukset Koulutuspalkkiot

Konsultointipalvelut

Asiakirjatilaukset Verkkokoulutukset

Asiakassuhteet

Henkilökohtainen 
palvelu

Verkossa tapahtuva 
palvelu

Kanavat

Oma liiketila / 
kokoustilat

Kotisivujen 
sähköiset palvelut

Toiminta-alue / 
palveluittain

Pirkanmaa

Isännöinti

Konsultointi

Koulutus

Muut alueet

Koulutus

Konsultointi

Kustannusrakenne

Palkat

Alihankintapalvelut

Yrityksen kirjanpito

Tietoliikenne

Ohjelmistokulut Tilavuokrat

Toimistotarvikkeet

Vakuutukset

Jäsenmaksut

Markkinointi

PuhelinTietotekniikka

Resurssit

Henkilöstö

Ohjelmistot

Kokoustilat

Verkkosivusto

Yhteistyöverkosto
Arvolupaus: 
Haluttu 

toimija, pitkä 
kokemus / 
osaaminen 
alalta ja 

henkilökohtai
nen palvelu.
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(tilanne heinäkuussa 2020) tämän kokoluokan yrityksissä juurikaan aikaisemmin 

tutkittu. Haut theseus.fi -palvelusta tuotti vain yhden tutkimustyön, jonka aihe oli 

”Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä kokonaisvaltaisen kehittämisen tukena pk-yri-

tyksessä” (Koivu 2019). Sinänsä Isännöintiala on toimiala, josta löytyy paljon tie-

toa ja valmista dokumentaatiota isännöinnin toimintakentästä, sekä työhön liitty-

västä hallinnon, talouden ja tekniikan osaamisesta. Esimerkkinä mainittakoon va-

jaa tuhat sivuinen Isännöinnin käsikirja, Kangasluoma (2018), jossa on kuitenkin 

läpikäyty vain muutaman sivun verran isännöinnin tietojärjestelmiä ja ohjelmisto-

ratkaisuja, kokonaisarkkitehtuurista puhumattakaan. 

 

2.1 Opinnäytetyön tausta 
 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on osana laajempaa kehittämistarvetta tarve 

saada kuvattua liiketoiminnan prosessit osaksi yrityksen omaa liiketoimintakäsi-

kirjaa. Erityinen tarve on pystyä tunnistamaan ja mahdollisesti automatisoimaan 

tulevaisuudessa sellaisia liiketoimintaprosesseja, jotka nykytilassaan sisältävät 

manuaalisia työvaiheita ja siten ovat mahdollisesti automatisoitavissa. Lähtötie-

tona työssä on, että Isännöinnin liiketoiminta on jo pitkälle automatisoitu yhdellä 

tietojärjestelmällä (isännöintiohjelmisto Domus), mutta sen sijaan mm. koulutus-

palveluissa on todennäköisesti helposti löydettävissä automatisoitavia toimintoja. 

 

Toissijaisena tavoitteena on saada tuotettua aineistoa toimeksiantajalle liiketoi-

mintaa kehittävän ja selkeyttävän toimintakäsikirjan tuottamiseen. Aineistolla tar-

koitetaan tässä yhteydessä kokonaisarkkitehtuurimallin tuottamista yrityksen lii-

ketoiminnasta ja tämän työn osana laadittuja prosessikuvauksia liiketoiminnan eri 

osa-alueista. Prosessikuvaukset ovat usein tunnistetusti apuna liiketoiminnan ja 

sitä tukevien tietojärjestelmien käyttötarpeen nykytilan tunnistamisessa, sekä sii-

hen liittyvässä jatkokehittämistyössä.  

 

Opinnäytetyön tekijällä on myös työelämälähtöinen tarve kehittää omaa osaamis-

taan mm. seuraavissa asiakokonaisuuksissa; tunnistaa kehitettävä asia, kehitet-

tävään asiaan liittyvä muutostarve ja vaikutukset sidoksissa oleviin tietojärjestel-

miin. Tunnistamisen lisäksi tekijällä on halu ja tarve kehittyä edellä mainituissa 

asioissa käyttämällä nimenomaan KA-mallintamista välineenä ja menetelmänä, 

syventäen samalla omaa osaamistaan. 
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2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja rajaus 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena on liiketoimintaprosessien ja tietojärjestelmäarkki-

tehtuurin kuvaamisen kautta automatisoitavissa olevien prosessien tunnistami-

nen ja niihin liittyvän kehitysehdotuksen tuottaminen. Automatisoitavien liiketoi-

mintaprosessien tunnistus ja siihen liittyvä kehitysesitys on siten tämän työn kes-

keinen tavoite. Lisäksi myös arvioidaan KA-mallintamisen mielekkyyttä, sekä itse 

menetelmän toimivuutta osana pienen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 

 

Kehittämistehtävän ja opinnäytetyön välinen suhde on kuvattu kuviossa 2. Pää-

asiallisena menetelmänä opinnäytetyössä on tarkoitus käyttää kokonaisarkkiteh-

tuurimallinnusta teoreettisena menetelmäviitekehyksenä ja käytännön työväli-

neenä liiketoimintaprosessien dokumentointiin, tietojärjestelmäarkkitehtuurin laa-

timiseen ja automatisoitavien prosessien tunnistamiseen. 

 

Opinnäytetyöstä on suoran hyödyn lisäksi lisäarvoa toimeksiantajalle, koska se 

auttaa tavoitetilassaan ymmärtämään, selkeyttämään ja dokumentoimaan yrityk-

sen liiketoimintaa. 

 

 
KUVIO 2. Case yrityksen kehittämistehtävän ja opinnäytetyön välinen suhde 
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2.3 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 
 

Keskeisten käsitteiden avaamisella pyritään avaaman varsinaisen tutkimuson-

gelmaan liittyvien käsitteiden sisältö siten, että lukijalle on yksiselitteistä se mitä 

tässä opinnäytetyössä milläkin käsitteellä tai termillä tarkoitetaan. Avattujen kä-

sitteiden avulla kyetään hallitsemaan ilmiötä, sekä kommunikoimaan alan asian-

tuntijoiden kanssa. Usein haastavaa onkin pyrkiä tunnistamaan ja kuvaamaan 

vain ne käsitteet, jotka eivät ole ns. yleisluontoisia. Käsitteiden merkitys tieteessä, 

sekä myös normaalissa elämässä on keskeistä, sillä niiden avulla muodostetaan 

perusta tieteellisessä toiminnassa, samoin kuin kirjaimilla muodostetaan sanat ja 

lauseet. (Kananen 2013, 37-38) 

 

Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteet on avattu tarkemmalle tasolle taulu-

kossa 1. Käsitteiden tietoperustana on käytetty omaa tietämystä mukaillen JHS 

179 JUHTA (2017a) ja JHS 152 JUHTA (2012) -suosituksissa olevia kokonais-

arkkitehtuurin- ja prosessien kuvaamiseen liittyviä termejä ja käsitteitä. Liiketoi-

minnan arvonluonnin osalta käsitteiden määrityksessä on mukailtu Avaimia ar-

vonluontiin -julkaisua jonka on tuottanut Helander & Vuori (2017, 9-11). 

 

TAULUKKO 1. Opinnäytetyössä käytetyt keskeiset käsitteet 
Käsite: Selite: 
Arkkiteh-

tuuriviite-
kehys 

Arkkitehtuuriviitekehyksen tarkoitus on tarjota yhteismitallinen tapa kuvata ark-

kitehtuuria. Viitekehyksen perimmäinen tarkoitus on tarjota valmis kehys, jonka 
ympärille kaikki toimijat (yrityksen oma tietohallinto, liiketoiminta ja ulkoiset toi-

mijat / tietojärjestelmätoimittajat) voivat alkaa mallintamaan arkkitehtuuria. Eri-

laisia arkkitehtuuriviitekehyksiä ovat mm. JHS 179, TOGAF, Zachmann ja Kart-

turi 2.2. 

Arvonluonti Arvonluonnilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan tuotteiden jalostamista ja 

arvon kasvattamista tavalla, jossa jokainen yksittäinen prosessi lisää tuotteen 

arvoa, vastaten samalla yrityksen asiakkaille heidän tarpeisiinsa ja tuottaen 

heille lisäarvoa. Arvonluontia ei varsinaisesti kuvata osana kokonaisarkkiteh-

tuuria. Arvonluonti tässä opinnäytetyössä toimii lähinnä case yrityksen tutki-
musongelmaan liittyvän kehitystehtävän olemassaolon perustana. KA-mallinta-

misella tavoitellaan arvonluontia joko kehittämällä uusia tehokkaampia ja pa-

remmin yrityksen liiketoimintaa jatkossa palvelevia tietojärjestelmiä tai liiketoi-

minnan prosesseja tehostaen. 
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Kokonaisarkki-

tehtuuri 

Tapa kuvata yrityksen kaikki liiketoiminnan eri ”kerrokset” muodostaen ny-

kytilan kuvauksen ja asettaen liiketoiminnasta johdetut vaatimukset mm. uu-

sien tietojärjestelmien suunnittelulle, valinnalle ja näiden arkkitehtuurille. 

Kokonaisarkkitehtuuri pyrkii vastaamaan, JHS 179 viitekehystä mukaillen, 

kysymyksiin MIKSI tehdään, MITÄ tehdään, MITEN tehdään ja MILLÄ teh-

dään, sekä kehittämisen toimeenpanon näkökulmaan MITEN EDETÄÄN. 

Kokonaisarkki-
tehtuurin ku-

vaukset 

Kuvaukset ovat yhteismitallinen ja arkkitehtuuriviitekehyksestä johdettu tapa 
kuvata kokonaisarkkitehtuuria. Kuvaukset voivat olla esimerkiksi taulukoita, 

kaavioita, kuvioita ja kuvia, jotka voivat olla tehty erillisillä yksittäisillä sovel-

luksilla tai EA (Enterprise Architect) -arkkitehtuurityövälineillä.  

Liiketoiminta-

suunnitelma 

Suunnitelma, jossa on kirjoitettu auki yrityksen varsinainen toiminta-ajatus, 

ansaintamalli ja myytävät tuotteet tai palvelut. Liiketoimintasuunnitelma ei 

varsinaisesti sisälly suoraan mm. JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimalliin, 

mutta voi olla esim. kuvattuna liiketoimintamallin kuvauksiksi. 

Liiketoiminta-

prosessit 

Liiketoimintaprosessit ovat yrityksen keskeiset toiminnot kuvattuna ja / tai 

auki kirjoitettuna. Nämä voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: tukiproses-
seihin (tukevat yrityksen toimintaa esim. talous-, henkilöstö-, ja tietohallinto) 

ja arvonluontiprosesseihin (tuottavat välitöntä arvoa yrityksen toimintaan ja 

mahdollistavat yrityksen liikeidean toteutumisen). Liiketoimintaprosessit ku-

vataan yhtenä osana kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa. 

Teknologia-

arkkitehtuuri 

Teknologia-arkkitehtuuri pyrkii kuvaamaan osana kokonaisarkkitehtuuria or-

ganisaation tietojärjestelmäinfrastruktuuria, sekä siihen liittyviä erilaisia tek-

nologioita. Tavoitteena on usein tuottaa suunnittelun reunaehdot uusille tie-

tojärjestelmille, jotta erilaisten teknologioiden kirjo ei kasva haasteelliseksi 

ylläpitää.  

Tietojärjestel-

mäarkkiteh-

tuuri 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on yksi kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, jolla 

pyritään kuvaamaan keskeiset tietoja käsittelevät sovellukset, sekä sovel-

luskokonaisuudet eli tietojärjestelmät, sekä sovellusten keskinäiset suhteet 

ja riippuvuudet, sekä niiden keskeiset ominaisuudet.  

Tietojärjestel-

mäpalvelut 

Tietojärjestelmäpalvelut ovat liiketoiminnan näkökulmasta keskiössä. Liike-

toiminnan käyttämät palvelut koostuvat usein nimensä mukaisesti useista 

eri järjestelmistä ja yleensä ovat loppukäyttäjälle näkyviä palveluita, pyrkien 

jalostamaan, sekä yhdistämään järjestelmään syötettyä tietoa ja siten tuot-

taman lisäarvoa ja varsinaista arvon kasvattamista yritykselle. 

Tietovarannot 

(master data) 

Tietovarannot käsittävät yrityksen toiminnan kannalta kaiken sen tiedon jota 

liiketoiminta tarvitsee, joita voi olla yksi tai useampia. Tietovarannot kuva-

taan yhtenä kokonaisarkkitehtuurin osa-alueena, jotka auttavat organisaa-

tion toiminnassa suunnittelemaan uusien tietojärjestelmien rakentamista ja 

käyttöönottoa. Kuvantamalla ymmärretään missä tietovarannoissa ja missä 

muodossa tarvittava tieto sijaitsee.   
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2.4 Tutkimusongelma ja aiempi tutkimustyö 
 

Jokaisen opinnäytetyön tai tutkimuksen taustalla on pääsääntöisesti aina on-

gelma, johon haetaan ratkaisua. Jotta ratkaisun ongelmaan voi kehittää tai saa-

vuttaa, tulee itse ongelma pystyä tutkijan tunnistamaan ja jäsentämään. Kehittä-

mistutkimuksessa ongelmanratkaisun taustalla on aina jokin ilmiö, prosessi tai 

asiantila, joita ollaan työssä parantamassa tai ratkaisemassa. (Kananen 2012, 

13)  

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajan kehittämistehtävän osalta olisi ollut toden-

näköisesti mahdollista tuottaa useita muitakin eri ratkaisuvaihtoehtoja, jotka olisi 

tehty useilla erilaisilla välineillä, sekä metodeilla. Kehittämistehtävän ratkaisemi-

sen välineeksi valittiin kuitenkin kokonaisarkkitehtuurimallinnus, jonka soveltu-

vuutta osana tutkimusongelmaa arvioidaan PK-yrityksen kehittämisen osalta. 

 

Tässä opinnäytetyössä on siten tunnistettu seuraavat tutkimusongelmat joihin 

ratkaisua, sekä vastausta tavoitellaan: 

 

1. Kokonaisarkkitehtuurimallintamisen soveltuvuus PK-yrityksen lii-

ketoiminnan kehittämisessä. 

2. Automatisoitavissa olevien liiketoimintaprosessien tunnistaminen 

kokonaisarkkitehtuurimallintamisen avulla, sekä kehitysehdotuk-

sen laatiminen toimeksiantajalle. 

 

Aiemmin tämän opinnäytetyön toimeksiantajan esittelystä kertovassa 2. luvussa 

todettiin, että kokonaisarkkitehtuurimallintamisesta PK-yrityksien kontekstissa on 

olemassa vain vähän tuotettua tutkimustyötä. Koivu (2019, 2-3) toteaa julkaisus-

saan, että monet kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen liittyvät tutkimukset ovat 

teoreettisia ylätason tutkimuksia, sekä lisäksi toimeksiantajana työssä on ollut 

vielä isompi yritys kuin mitä tämän opinnäytetyön toimeksiantaja yritys on. Koko-

naisarkkitehtuuria on kuitenkin tutkittu laajasti Theseus.fi palvelun perusteella lä-

hes 300 opinnäytetyössä. Edellä mainituissa töissä kokonaisarkkitehtuurimallin-

nus on ollut usein välineenä tai tutkimuskohteena, mutta havaintojen perusteella 

yhdessäkään työssä ei ole tutkittu varsinaisesti sitä, että soveltuuko kokonaisark-

kitehtuurimenetelmän käyttö juuri PK-yrityksen tarpeisiin. 
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2.5 Kokonaisarkkitehtuurin suhde tutkimusongelman ratkaisussa 
 

Arkkitehtuurilla tarkoitetaan yleisesti jonkin tietyn abstraktin rakenteen konkreet-

tista kuvaamista, joko teknisesti, toiminnallisesti tai visuaalisesti. Arkkitehdin 

konkreettisin tuotos on laatia eri osa-alueisiin liittyvät suunnitelmat, eli piirustuk-

set. Arkkitehdin laatimien suunnitelmien ja piirustuksien tarkoitus on siten antaa 

konkreettiset ohjeet rakentajille siitä, miten jokin asia pitää rakentaa ja jotta lop-

putulos on halutun kaltainen. Arkkitehtuuri käsitteenä mielletään siten usein ra-

kentamiseen. Itälän ym. (2012, 12) kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuu-

rin menetelmät ja välineet – dokumentin mukaisesti ICT-toimialalla asiat ovat 

usein hyvin abstrakteja myös valmiiksi rakennettuina, eikä niitä voi käsin koske-

tella. Tämän johdosta käsitteitä konkretisoidaan sitomalla ja vertaamalla niitä ta-

lonrakentamiseen. Vertaus toimii, koska ICT:ssä on, kuten taloissakin, järjestel-

män käyttäjä / talon omistaja asettaa vaatimukset rakennettavalle lopputuotteelle. 

Arkkitehti laatii talon rakentajalle, eli tietojärjestelmän rakentajalle piirustukset ha-

lutusta rakennuksesta, eli tietojärjestelmästä. Varsinaisena tavoitteena on tuottaa 

loppuote, joka palvelee talon tai vastaavasti tietojärjestelmän käyttäjää. Taloa tai 

tietojärjestelmää ei siis tällöin rakenneta vain rakentajan tarpeita tyydyttämään. 

 

Kokonaisarkkitehtuurissa on kyse nimensä mukaisesti edelleen arkkitehtuurista, 

mutta yhden yksittäisen arkkitehtuurisen elementin sijasta tarkastelun kohteena 

onkin laajempi eri elementtien arkkitehtuuristen elementtien kokonaisuus. Itälä 

ym. (2012, 12) toteavat, että kokonaisarkkitehtuurissa vastaava hyvä rakentami-

seen liittyvä vertailukohde on kaupunkisuunnittelu, jossa laaditaan useita suunni-

telmia maankäytöstä, toiminnoista, liikenneväylistä, rakennusten sijoittelusta 

yms. Näiden kyseisten suunnitelmien lopputuotteita ovat mm. asema-, osayleis-, 

yleis- ja seutukaava. Kaupunkirakentamisen rakennus- ja kaava-arkkitehtuuria ei 

voi kuitenkaan täysin pitää yhtenevänä ICT-kokonaisarkkitehtuurin kanssa. 

Erona tietojärjestelmiin on mm. se, että kaupunkirakentaminen on luonteeltaan 

pysyvää, eikä sitä näin ollen voida suoraan verrata liiketoimintaan, jossa muutos 

on kuitenkin luoteeltaan jatkuvaa. Yritystoiminnassa jatkuva muutos vaikuttaa 

mm. myytäviin tuotteisiin ja palveluihin, sekä niiden tuotantoon liittyviin proses-

seihin. Kokonaisarkkitehtuurissa siten parempi vertaus on tehdasrakennuksen 

muodostava kompleksi, jossa itse rakennukset ovat pysyvää, mutta rakennuksen 
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sisällä olevaa toimintaa prosesseineen voidaan muuttaa uusien vastaten muut-

tuneen liiketoiminnan vaatimuksiin. Rakennusta muutetaan toiminnan tarpeesta, 

jolloin itse rakennus mukautuu aina toiminnan tarpeeseen, eikä toiminta raken-

nuksen tarpeisiin. (Itälä ym. 2012, 12-13) 

 

Talon rakentamisen sijaan ICT-toimialoilla kokonaisarkkitehtuurimallintamisen 

kohteena on yleensä yritys, yhteisö tai julkishallinto, sekä heidän tarpeensa. Lii-

ketoiminnan eri toimintojen, tietojärjestelmien ja näihin riippuvien asiakokokonai-

suuksien jäsentäminen ja mallintaminen sijoittuu siten kokonaisarkkitehtuurin kat-

tokäsitteen alle.  

 

Kokonaisarkkitehtuuri on yhtenäinen periaatteiden, menetelmien ja 

mallien kokonaisuus, jota käytetään, kun suunnitellaan ja toteutetaan 

organisaation rakennetta, liiketoimintaprosesseja, tietojärjestelmiä ja 

infrastruktuuria, sekä näihin liittyviä muutoksia. Kiteyttää Hosiais-

luoma (2020a) kokonaisarkkitehtuurin blogikirjoituksessaan siteera-

ten Lankhorst et. al. (2017). 

 

Organisaatio on sosio-teknis-ekonominen kokonaisuus ja joka voidaan jakaa toi-

minnallisiin ja rakenteellisiin osiin, sekä näiden välisiin yhteyksiin. Rakenteellisia 

osia ovat organisaatiossa mm. liiketoimintayksiköt, ryhmät, tiimit ja henkilöstö, 

tietojärjestelmät, toimitilat ja laitteet. Toiminnallisia osuuksia ovat mm. organisaa-

tion strategiat, liiketoimintamallit, liiketoiminnan palvelut ja -prosessit, sekä tieto-

järjestelmien kautta käyttäjille tarjottavat sovelluspalvelut. (Hosiaisluoma 2020a) 

 

Kuvassa 1 kiteytetään kokonaisarkkitehtuurissa kuvattavia rakenteita ja näiden 

välisiä yhteyksiä yksinkertaistettuna. Kokonaisarkkitehtuurissa on siten kyse or-

ganisaation toiminnasta ja rakenteesta kokonaisuutena, sekä tämän monimutkai-

sen kokonaisuuden ymmärtämisestä ja hallinnasta. (Hosiaisluoma 2020a) 
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KUVA 1. Organisaation toiminta ja rakenne, sekä mallintamisen elementit (yksin-

kertaistus) (Hosiaisluoma 2020a) 
 

Kokonaisarkkitehtuurimallin mukainen mallintaminen soveltuu välineenä siten tä-

män opinnäytetyön tutkimusongelman ratkaisemiseksi, koska se kykenee, sekä 

pyrkii vastaamaan järjestelmällisesti ja aukottomasti kysymykseen -miksi. Ho-

siaisluoma (2020a) on listannut blogikirjoituksen alaluvussa 5.1 seuraavia perus-

teluita kokonaisarkkitehtuurin avulla tehtävään ongelmanratkaisuun, joista on 

suora lainaus alla:  

   

1. Halutaan ymmärtää kehittämiskohteen tai kohdealueen kokonai-

suutta ja hallita sen monimutkaisuutta. 

2. Kyseessä ovat uudet kehittämiskohteet, muutokset organisaation 

toimintaan ja rakenteeseen. 

3. Käsillä on uusi ja tuntematon asia, on luonnollista, että järkevintä 

mitä voidaan tehdä, on suunnitella se huolella. 

4. Kehittämiskohde on tärkeä liiketoiminnan kannalta tai asiakaskäyt-

täytymisen kannalta. 

5. Halutaan ymmärtää liiketoiminta, johon kehittämiskohde liittyy. 

6. Kehittämiskohteen toiminta on monimutkaista. 

7. Kehittämiskohde on laaja-alainen. 

8. Kehittämiskohteeseen liittyy paljon osapuolia: toimijoita, proses-

seja, järjestelmiä, ja paljon integraatioita eli riippuvuuksia. 
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Kokonaisarkkitehtuurimallintamisen hyödyt nousevat esiin kehitettäessä yrityk-

sen prosesseja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä. Kokonaisarkkitehtuurimallinta-

misen avulla kyetään tuottaman yhdenmukaisen mallin mukainen tuotos, joka 

auttaa ymmärtämään kehittämiskohteen nykytilaa, tarvetta muutokseen, itse 

muutosta ja näihin liittyvät sidoksia. Kokonaisarkkitehtuuri työn avulla saavute-

taan siten holistinen, eli kokonaisvaltainen käsitys nykytilasta, muutostarpeesta 

ja muutoksen jälkeisestä toiminnasta. (Hosiaisluoma 2020a) 

 

Kokonaisarkkitehtuurin mukainen mallintaminen ei kuitenkaan ole automaatti-

sesti ratkaisu kaikkeen. Hosiaisluoma (2020a) toteaa blogikirjoituksensa alalu-

vussa 4.1, että ”kokonaisarkkitehtuurin ongelma on kokonaisarkkitehtuuri”. Tällä 

hän haluaa viestiä, että haasteet kokonaisarkkitehtuurissa ovat sen laajuus, vai-

keaselkoisuus ja tämän neljään näkökulmaan; toimintaan, tietoon, tietojärjestel-

mään ja teknologiaan -liittyvä tarkastelu. Edellä kuvattu jaottelu saattaa johtaa 

käytännössä siilomaiseen tarkasteluun. Juuri siilomaisesta tarkastelusta pois py-

rittäessä ja kokonaisuutta koko organisaation tasolla tarkastelemalla, asetetaan 

nähdäkseni samalla iso haaste kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen. Tämän 

haasteen takia koen, että kokonaisarkkitehtuuri on aikaisemmissa kokemuksis-

sani ajautunut isoissa organisaatioissa haasteisiin juuri massiivisen mallintamis-

työn johdosta, jolloin se on nähty liian isona ja haastavana työnä. Usein tätä haas-

tetta ratkaistaessa on ajauduttu siilomaiseen tarkasteluun ja tekemiseen.  

 

Edellä kuvattu haaste kokonaisarkkitehtuurityössä tekee sitä mielenkiintoisen tut-

kimuskohteen pk-yrityksen kontekstissa. Kokonaisarkkitehtuuri toimii viitekehyk-

senä, valikoituneena välineenä ja menetelmänä toimeksiantajan kehittämistehtä-

vän ratkaisemiseen johtavassa työssä. 

 

2.6 Opinnäytetyön rakenne 
 

Kananen (2012, 12) toteaa Kehittämistutkimus opinnäytetyönä -kirjassa, että 

opinnäytetyön rakenne noudattaa aina samaa kaavaa ja riippumatta siitä, että 

onko kyseessä määrällinen tai laadullinen tutkimus, toiminta tai kehittämistutki-

mus. Lisäksi opinnäytetyö yhdistää teoriamaailman ja varsinaisen käytännön itse 



19 

 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Kananen (2012, 12) on kiteyttänyt sano-

mansa kuvioksi, jossa opinnäytetyön kirjoittamisen vaiheet ja eri osa-alueet on 

visualisoitu. Kuviossa 3 esitetään Kanasen esimerkin pohjalta visualisoituna tä-

män opinnäytetyön rakenne ja keskeiset tutkimukseen liittyvät asiat.  Lisäksi ku-

viota täydentäen opinnäytetyön keskeisten osioiden sisältö tiivistettynä on esi-

tetty taulukossa 2.  

 

 
KUVIO 3. Mukaillen Kananen J:n opinnäytetyön kirjoittamisen vaiheita, täyden-

nettynä tämän opinnäytetyön aiheenmukaisella sisällöllä (Kananen 2012, 12) 

 
TAULUKKO 2. Tämän opinnäytetyön rakenne ja osioiden keskeinen sisältö 
Opinnäytetyön rakenne Osioiden sisältö 
1. Johdanto Johdanto aiheeseen 
2. Opinnäytetyön tausta ja case yritys  Käsittelee opinnäytetyön taustaa ja tar-

vetta, sekä esittelee toimeksi antavan yri-
tyksen Isännöinti Susu Tossavainen Oy:n. 

3. Tapaustutkimuksen yleinen prosessi ja 
rakenne 

Käsittelee tapaustutkimuksessa noudatet-
tavan yleisen prosessia, sekä sitä miten 
tässä työssä sitä hyödynnetään. 

4. Kokonaisarkkitehtuurityön teoreettinen 
viitekehys 

Sisältää teoreettisen viitekehyksen koko-
naisarkkitehtuurin hyödyntämisessä osana 
organisaation kehittämistä. 

5. Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen, 
Case Isännöinti Susu Tossavainen Oy 

Sisältää raportin varsinaisesta tapaustutki-
muksesta toimeksiantajalle, lisäksi osuu-
dessa käsitellään myös tutkimusongelmiin 
liittyvien löydöksien / lopputulosten rapor-
toinnin ja pohdinnan. 

6. Pohdinta Nimensä mukainen pohdinta koko työstä, 
sisällöstä ja lopputuloksista. 

Lähteet Työssä käytetyt lähteet ja lähdekirjallisuus. 
Liitteet  Työhön liittyvät liitteet. 
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3 TAPAUSTUTKIMUKSEN YLEINEN PROSESSI JA RAKENNE 
 

Tässä luvussa käsitellään tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys varsinai-

sen laadullisen tutkimustyön näkökulmasta. Tarkoituksena on avata ja kirkastaa 

lukijalle se prosessi, jota tämän opinnäytetyön tekemisessä on toteutettu ja sa-

malla raportoiden, miten tämä opinnäytetyö on prosessina edennyt aina aiheen 

valinnasta kohti työn tekemistä ja tutkimuksen lopputulosten raportointia. Luvun 

tietoperusta on laadittu pääsääntöisesti kahdesta Jorma Kanasen kirjoittamasta 

teoksesta, joita olivat: Case-tutkimus opinnäytetyönä (2013) ja Kehittämistutki-

mus opinnäytetyönä (2012). Teokset kiteyttävät mielestäni tiiviisti sen mitä opin-

näytetyön rakenteen tuleekin olla, sekä myös sen mikä on laadullisen tutkimuk-

sen suhde määrälliseen tutkimukseen.  

 

Itsessään tieteellinen tutkimus on luova prosessi, joka etenee vaiheittain. Työnä 

tutkimusprosessin jakaantuminen eri osa-alueisiin on kiteytetty kuviossa 4, jossa 

jako on tehty neljään eri vaiheeseen; aiheeseen perehtyminen, tutkimuksen 

suunnittelu, tutkimuksen toteuttaminen ja raportointi. Viidentenä elementtinä on 

etiikka, joka nivoutuukin jokaiseen osa-alueeseen siten, että tutkijan on tunnet-

tava ja noudatettava tiettyjä tiedeyhteisön yhteisesti määrittämiä hyvän käytän-

nön tapoja. (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mikkola, Himberg. n.d) 

 

 
KUVIO 4. Tutkimusprosessin nimetyt osa-alueet (Lähdesmäki ym. n.d) 
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3.1 Tutkimusetiikka 
 

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden perustan muodostaa tutkimusetiikka. 

Suomalaisen tutkimustyön etiikan pohjana olevat hyvät käytännöntavat ovat syn-

tyneet opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan toimesta yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa. Tässä työssä nou-

datetaan ko. neuvottelutoimikunnan ohjeen Varantola (2013, 6) seuraavia kohtia, 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä: 

 

1. Tutkimuksessa noudatetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämi-

sessä, sekä näiden arvioinnissa.  

2. Tutkimuksessa sovelletaan tutkimuksen kriteerien mukaisia, 

sekä eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointime-

netelmiä. Tutkimustyön tulokset julkaistaan avoimesti ja vastuul-

lisesti viestien. 

3. Tutkimuksessa huomioidaan muiden tutkijoiden työtä siten että 

lähdeviittaukset heidän julkaisuihinsa laaditaan asianmukaisella 

tavalla ja annetaan heidän saavutuksilleen niille kuuluva arvo ja 

merkitys. 

4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi liittyvine tietoai-

neistoineen tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaati-

musten mukaisesti. 

5. Tutkimukseen liittyvät ja tarvittavat tutkimusluvat on hankittu, 

sekä alakohtaisesti vaadittava ennakkoarviointi on tehty. 

6. Tutkimushankkeessa on sovittu ennen työn aloittamista kaikkien 

osapuolien kesken tekijänoikeudelliset periaatteet, vastuut ja vel-

vollisuudet, sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia kos-

kevat kysymykset ovat hyväksytty. 

7. Tutkimistyön rahoituslähteet ja muut merkittävät sidonnaisuudet 

ilmoitetaan asianosaisille, tutkimukseen osallistuville, sekä rapor-

toidaan ne myös tuloksia julkaistaessa. 
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Edellä mainittujen hyvän tieteellisen tutkimustyön käytänteiden ja niiden noudat-

taminen varmistaa, että tutkimustyö on tehty eettisesti oikein. Hyvän tieteellisen 

tutkimustyön käytänteiden noudattamatta jättäminen, sekä niiden mahdollinen 

loukkaaminen vahingoittaa tieteellistä tutkimusta ja pahimmillaan mitätöi tutki-

muksen tulokset (Varantola 2013, 8). Varantolaa (2013, 8) edelleen siteeraten: 

”Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaetaan kahteen pääkategoriaan, joita 

ovat; vilppi tieteellisessä toiminnassa, sekä piittaamattomuus hyvästä tieteelli-

sestä käytännöstä.”  

 

3.2 Opinnäytetyön yleinen rakenne 
 

Opinnäytetyön kirjoittaminen noudattaa rakenteellisesti aina samaa kaavaa ja on 

riippumaton siitä, onko kyseessä määrällinen eli kvantitatiivinen vaiko laadullinen 

eli kvalitatiivinen tutkimus, toimintatutkimus tai kehittämistutkimus. Kuviossa 5 

Kananen (2012, 12) kiteyttää opinnäytetyön kirjoittamisen eri vaiheet, joita myös 

tässä työssä noudatetaan.  

 

Opinnäytetyöprosessi toimii myös raportin, eli opinnäytetyön runkona ja samalla 

myös sisällysluettelona (Kananen 2012, 14). Itsessään opinnäytetyö toimii siltana 

empiirisen käytännön ja teorian välillä jonkin ilmiön ymmärtämisessä tai ongel-

man ratkaisemisessa. Teoria itsessään on tapa ja keino hahmottaa käytäntöä. 

Erilaisten käytännön ilmiöiden hahmottamiseksi on kehitetty teorioita, malleja ja 

lakeja. Teoriat käsittävät ilmiöiden yksinkertaistuksia, määritellen ilmiöihin vaikut-

tavat tekijät ja näiden vaikutus- ja riippuvuussuhteet. Mallit sisältävät esimerkiksi 

ostokäyttäytymisen tai ostopaikan valintaan vaikuttavia malleja. Yhdessä teoriat, 

mallit ja lait auttavat hahmottamaan oleelliset ilmiöön vaikuttavat tekijät. (Kana-

nen 2012, 12) 
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KUVIO 5. Opinnäytetyön kirjoittamisen vaiheet (Kananen 2012, 12) 

 

Alla oleva taulukko 3 ilmentää Kanasen (2013, 13) esittämän opinnäytetyön ylei-

sen rakenteen / suunnitelmapohjan, jota sovelletaan myös tässä työssä soveltu-

vin osin. Taulukko itsessään kiteyttääkin hyvin ne oleelliset avattavat asiat, jotka 

opinnäytetyössä tulee ottaa aina huomioon ja kirjoittaa auki lukijalle. 

 

TAULUKKO 3. Tyypillinen opinnäytetyön rakenne, jota myös case-tutkimus nou-

dattaa (Kananen 2013, 13) 

Case tutkimuksen / Opin-
näytetyön rakenne 

Osioiden sisältö 
  

1. Johdanto Tutkimusaihetta käsitellään johdannossa 
yleisellä tasolla, valotetaan tutkimuksen 
taustoja ja tarpeellisuutta. Usein johdanto 
kirjoitetaan viimeiseksi. 

Suunnitelm
a 

2. Tutkimusongelma, tutki-
muskysymykset, tai työn ta-
voitteet 

Tutkimusaiheen jälkeen käsitellään tutki-
musongelmaa, rajauksia ja ongelmasta joh-
dettuja tutkimuskysymyksiä. Ongelman ti-
lalla voidaan käyttää tutkimuksen tavoiteku-
vausta. 

3. Tutkimusasetelma, meto-
dologia, menetelmät: tie-
donkeruu, analyysit 

Tutkimusasetelmassa kuvataan tutkimus-
kohde, valitaan ja perustellaan menetelmät, 
joilla kerätään tieto ja ratkaistaan ongelma 
sekä perustellaan lähestymistavan valinta 
(tässä tapauksessa case-tutkimus). 
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4. Teoreettinen viitekehys, 
kirjallisuuskatsaus, aikaisem-
mat tutkimukset, raportit, 
käsitteet yms. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään ongelman 
kannalta oleellinen kirjallisuus sekä käytet-
tävät käsitteet ja mittarit. 

5. Tutkimustulokset: ana-
lyysi, luetettavuustarkastelu 

Tulososiossa esitetään tutkimuksen tulok-
set, tehdään tuloksista tulkinta sekä luotet-
tavuusarviointi. 

Toteutus 

6. Johtopäätökset Johtopäätösosiossa pohditaan oman tutki-
muksen ja omien tutkimustulosten suhdetta 
teoreettiseen viitekehykseen sekä esitetään 
mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 

7. Lähdekirjallisuus, liitteet     

 

3.3 Aiheen valinta, täsmennys ja rajaaminen 
 

Opinnäytetyön tekeminen käynnistyy aina aiheen valinnalla. Tämän opinnäyte-

työn aiheen valinta on valikoitunut käytännön lähtökohdista, eli toimeksiantajan 

tarpeesta saada automatisoitua yritystoimintansa liiketoiminnan prosesseja ja vä-

hennettyä manuaalista työtä yrityksessä. Kananen (2012, 13) toteaakin, että ke-

hittämistyö opinnäytetyön taustalla liittyy aina jollakin tavalla käytäntöön ja että 

opinnäytetyön taustalla on aina ongelma, joka kaipaa ratkaisua, poikkeuksena 

kuitenkin ollen täysin teoreettiset tutkimukset. Kananen (2012, 13) toteaa kehit-

tämistutkimuksen määritteestä, että ”taustalta löytyy ilmiö, prosessi tai asiantila, 

joka halutaan saada muutoksen jälkeen paremmaksi”.  

 

Aiheen valinnan jälkeen prosessi etenee aiheen rajaamiseen ja tarkempaan pe-

rehtymiseen. Suotavaa myös on, että tutkijalla on valitusta aiheesta riittävät pe-

rustiedot ja mielellään myös muutakin kokemusta (Kananen 2012, 13). Varantola 

(2013, 8) toteaa HTK-ohjeessa myös, että hyvän tutkimuksen edellytys on kunkin 

tieteenalan tiedollinen ja menetelmällinen hallinta, mahdolliset puutteet näiden 

osalta heikentävät tutkijan saamien tulosten luotettavuutta ja pahimmilleen saat-

tavat jopa mitätöidä varsinaisen tutkimuksen. Ei siis riitä, että tutkimusprosessi 

on hallinnassa, vaan substanssia pitää siten myös osata. 

 

Valikoituun aiheeseen tulee tuottaa rajaus ja täsmentää sitä siten, että tutkimus-

ongelmalle voidaan tuottaa ratkaisu. Suosituksena on, että tutkimusaiheen tulisi 
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olla sellainen, jota ei ole vielä tutkittu. Päällekkäistutkimus ei siten ole suotavaa, 

koska jos tutkimusongelma on jo ratkaistu, ei ole järkevää käyttää siihen tutkijan 

tai toimeksiantajan aikaa ja aineellisia resursseja (Kananen 2012, 13).   

 

Valitun aiheen tutkimusongelmasta tulee tutkijan johtaa tutkimuskysymykset ja 

tarvittava tieto. Ilman tutkimusongelman määrittämistä ja tutkimuskysymysten 

hahmottamista syntyy vaara, että opinnäytetyö ajautuu umpikujaan, jolloin tutki-

musaihe onkin vain itsessään aihetta sivuavia aineistoja ja niiden keräämistä re-

feraatin muodossa. Tällainen työ ei ole opinnäytetyö eikä myöskään tutkimus. 

(Kananen 2013, 60) 
 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelman määritteleminen tapahtui toimeksianta-

jan kanssa pidetyssä työpajassa. Työpajassa kirkastui toimeksiantajan tarve 

saada tehostettua yrityksensä liiketoiminnan prosesseja tunnistamalla automati-

soitavat prosessit. Tunnistamisen jälkeen seuraavana selvitetään automatisoin-

tiin tarvittavat välineet tavoitteeseen pääsemiseksi. Tutkimusongelmat ja niistä 

johdetut tutkimuskysymykset tuotettiin Kanasen (2013, 62-63) oppaan esimerk-

kien avulla ja ne on esitetty alla olevassa taulukossa 4.  

 

TAULUKKO 4. Tutkimusongelmat ja tutkimuskysymykset 

Ongelma Tutkimuskysymys 
Mitä tietoa tarvitaan? 

1. Kartoitustyön tekeminen 
kokonaisarkkitehtuurimallilla 
ja sen soveltuvuus pk-yrityk-
sen tarpeisiin. 

Soveltuuko kokonaisarkkitehtuurimallintaminen vä-
lineenä PK yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen?  
 
Millä kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksellä kartoi-
tustyö kannattaa toteuttaa? 

2. Yrityksessä tehtävän ma-
nuaalisen työn määrän vä-
hentäminen. 

Työn tekemiseen vaikuttavat tekijät (järjestelmät) 
ja tehtävä työ (prosessit) tulee kartoittaa.  
 
Pystyykö kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla 
tuottamaan tarvittavan kehitysehdotuksen? 
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3.4 Tutkimusotteen, menetelmien ja lähestymistavan valinta 
 

Aiheen täsmentämisen ja rajaamisen jälkeen työn tekemisen prosessi etenee tut-

kimusotteen, menetelmien ja lähestymistavan valintaan. Kanasta (2013, 22) si-

teeraten: ”Tutkimusote on eräänlainen tieteen filosofinen sateenvarjo, joka pitää 

sisällään kullekin otteelle tyypilliset tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmät.”   

 

Menetelmäsuuntaukseltaan tämä opinnäytetyö on luonteeltaan laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus pyrkii näin ollen ymmärtämään tutkimuskoh-

teena olevaa ilmiötä, sen rakennetta, sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Lähtökoh-

tana on, että tutkimusotteen pitää tavoittaa tutkimuskohteena olevaa ilmiötä. 

Tässä opinnäytetyössä ilmiönä on tarkoitus ymmärtää isännöintiliiketoimintaa, 

sekä sen prosesseja, ja niihin liittyviä haasteita, tarpeita ja vaatimuksia, keräten 

tietoa liiketoimintaan liittyvistä prosesseista havainnointia ja analysointia varten. 

Kvalitatiivisen tutkimusotteen soveltuvuus on todettu toimivan parhaiten tämänkin 

tutkimuksen kaltaisissa tilanteissa, joissa ilmiöstä ei ole tutkittua tietoa ja samalla 

halutaan saada ilmiöstä syvällisempi näkemys, luoden uusia teorioita ja hypo-

teeseja käyttäen triangulaatiota. Käsitteenä triangulaatiolla tarkoitetaan useiden 

eri tietolähteiden ja tietojen yhdistelemistä. Määritelmän tasolla kiteytetysti laa-

dullinen tutkimus tarkoittaa siten tutkimusta, jonka avulla pyritään löydöksiin il-

man matemaattisia tai tilastollisia, eli määrällisiä keinoja. (Kananen 2012, 27-30, 

35)   

 

Haastavaa tämän opinnäytetyön osalta on ollut rajanveto, onko tässä tutkimuk-

sessa kyse tapaustutkimuksesta, vaiko kehittämistutkimuksen alla olevasta toi-

mintatutkimuksesta. Eron näiden välille tekee se, että päädytäänkö vain totea-

maan tapauksena olleen asian tila ja analysoimaan ongelmaan tuotettu ratkaisu 

(tapaustutkimus), vai pyritäänkö lopulta myös vaikuttamaan itse tutkittavaan asi-

aan ja siten toimeenpanemaan asiaan tuotettava muutos (toimintatutkimus).  

Raja näiden mainittujen tutkimusotteiden välillä on kuitenkin häilyvä. Tapaustut-

kimuksessa tutkijan rooli on olla ulkopuolinen havainnoija, jääden tutkimuksessa 

vain toteamisen tasolle. Näin ollen tapaustutkimuksessa tutkija ei pyri saamaan 

muutosta tai kehitystä aikaan. Vastaavasti taas toimintatutkimuksessa tavoit-

teena on saada muutos, kehittäminen ja näiden läpivienti toteutettua.  (Kananen 

2012, 36–37) 
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Tämä opinnäytetyö oli alussa yhdistelmä tapaustutkimusta, toimintatutkimusta ja 

kehittämistutkimusta. Lopullisen valinnan näiden välillä teki työn rajaus siitä, että 

mille tasolle tapaustutkimuksessa saatujen tuloksien raportointi, analyysi ja niistä 

mahdollisesti johdettava toimeenpano viedään. Mikäli tapaustutkimuksesta joh-

detut ratkaisumallit päädytään viemään käytäntöön ja arvioimaan niiden onnistu-

mista käytännössä, on opinnäytetyö siirtynyt kehittämistutkimuksen puolelle ja 

toimintatutkimuksen muotoon. Tämä rajanverto on prosessina kiteytetty kuviossa 

6 lainaten Kanasen (2013, 61) Case-tutkimus opinnäytetyönä -kirjan kuviota. 

 

  
KUVIO 6. Ongelman määrittelyvaiheet case-tutkimuksessa (Kananen 2013, 61) 

 

Tapaustutkimusta tehdessä ja suunnitellessa tarkastellaan aluksi täyttääkö teh-

tävä opinnäytetyö tapaustutkimuksen vaatimukset. Kananen (2013, 54) listaa ta-

paustutkimuksen määritelmästä vaatimukset seuraavasti: 

  

1. Ilmiö on tässä hetkessä. 

2. Tutkimus toteutetaan luonnollisessa ympäristössään. 

3. Tutkimusaineisto koostuu monista aineistoista ja monista mene-

telmistä. 

4. Ilmiöstä halutaan saada syvällinen ja rikas kuvaus. 

5. Tutkimuskohteita (tapaus, case) on yleensä yksi, tosin voi olla 

useampiakin. 
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Peilaten edellä mainittuun vaatimuslistaan tämän opinnäytetyön osalta vaatimuk-

set täyttyvät seuraavasti: 

 

1. Ilmiönä manuaalisten prosessien tunnistaminen on tässä ajan hetkessä. 

2. Tutkimus suoritetaan perehtymällä toimeksiantajan toimintaympäristöön, vä-

lineisiin ja liiketoiminnan prosesseihin. 

3. KA-mallintaminen, jota menetelmänä ja välineen käytetään etsien ratkaisua 

tutkimusongelmaan, tuottaa tavoitetilassa laajan aineiston, sekä lisäksi ai-

neistoa tuotetaan myös muillakin menetelmillä mm. laatimalla haastatteluita, 

ja tutustumalla toimialan muuhun dokumentaatioon / kirjallisuuteen. 

4. Syvällisen kuvauksen saaminen on keskeisenä tavoitteena. 

5. Tutkimuskohteena on vähintään yksi tai useampia tapauksia. 

 

3.5 Aiheeseen perehtyminen ja tiedonkeruumenetelmät 
 

Tapaustutkimuksessa tietoa kerätään useista eri lähteistä. Kananen (2013, 77) 

toteaa, että tutkimuksen tekemisessä on kyse kasattavasta palapelistä, jonka tut-

kija kasaa eri lähteistä kerätyistä tiedon palasista. Kun palat on saatu kerättyä ja 

kasattua, syntyy suuri ja syvällinen kuvaus itse tapauksesta. Erilaisia palapelin 

palasia ovat mm. kirjalliset dokumentit, havainnointi, tallenteet, kyselyt, teema-

haastattelut. Tämä Kanasen esittämä toteamus on kiteytetty kuviossa 7.  

 

Kananen (2013, 78-79) toteaa myös, että tapaustutkimusta tekevän tutkijan kan-

nattaa uhrata aikaa tiedonkeruun suunnitteluun, sillä laadullisen tutkimustyön 

alaisuudessa tapaustutkimus perustuu nimenomaan eri tutkimusaineistoihin. Li-

säksi aineistojen tulkintatyö pitäisi käynnistää hetki aineiston keräämisen alettua. 

Jos aineistoa vain kerää ja jättää tulkintatyön loppuvaiheeseen, on mahdollista, 

että tutkijan työ johtaa ns. aineistotulvaan. Aineiston keräämisen kannalta tulisikin 

heti alussa suunnitella aineistolle arkistointitapa ja suunnitella myös aineistoon 

liittyvät analyysimenetelmätkin etukäteen. (Kananen 2013, 79) 
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KUVIO 7. Case-tutkimuksen tietolähteiden koostaminen syvällisen kuvan saa-

miseksi ilmiöstä (Kananen 2013, 77) 

 

Tämän tutkimuksen osalta aiheeseen perehdytään ja siten myös syvennytään 

juuri erilaisten tiedonkeruumenetelmien avulla. Käytännön tasolla tällä tarkoite-

taan aineistojen keräämistä osin erilaisin kuviossa 7 esitettyjen menetelmien 

avulla. Kyseisillä menetelmillä kartoitetaan toimeksiantajan yrityksen toimintaa 

aina yksittäisten liiketoimintaprosessien tarkkuudelle.   

 

Opinnäytetyön tutkimustyössä aineiston kerääminen, työstäminen ja arkistointi 

tapahtuu pääosin kokonaisarkkitehtuurimenetelmistön avulla. Kokonaisarkkiteh-

tuurityöllä tuotettavasta aineistosta toteaa myös Hosiaisluoma (2020a) blogikir-

joituksessaan siteeraten lähdettä Lankhorst et. al. (2017) seuraavasti: ”Kokonais-

arkkitehtuuri luo yhtenäisen viitekehyksen periaatteiden, menetelmien ja mallien 

ympärille, joka soveltuu organisaatioiden rakenteen liiketoimintaprosessien, tie-

tojärjestelmien ja infrastruktuurin muutoksien suunnitteluun ja implementointiin 

käytännössä.” Kokonaisarkkitehtuurityöllä tuotetaankin siten määrämittaista yh-

teismitallista aineistoa viitekehyksen määrittämällä tavalla ja muodossa. 
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3.6 Analyysimenetelmät ja raportointi 
 

Tämän opinnäytetyön tapaustutkimuksessa ei käytetä omia laadittuja analyysi-

menetelmiä, vaan noudatetaan laadullisen tutkimuksen yleistä viitekehystä. Ta-

paustutkimuksessa tuotettu ja kerätty aineisto hajotetaan ensin asiasisällöksi, 

jonka tutkija rakentaa uudelleen muodostaen aineistosta näkemyksensä kuvion 

8 mukaisella tavalla. (Kananen 2013, 103) 

 

 
KUVIO 8. Sisältöanalyysin tuottaminen, aineiston pilkonta ja yhdistely uusiksi joh-

topäätöksiksi (Kananen 2013, 103) 

 

Tapaustutkimukseen liittyvässä asiasisällön hajottamisprosessissa aineisto pil-

kotaan (eritellään) ja luokitellaan.  Luokittelu voidaan jakaa kuvion 9 mukaiseen 

kolmeen eri kategoriaan: teoriapohjaiseen luokitteluun, aineistolähtöiseen luokit-

teluun ja näiden yhdistelmään, eli teoria- ja aineistopohjaiseen luokitteluun. Luo-

kittelun perusteet johdetaan aineistosta, ilmiöitä selvittävistä teorioista tai molem-

pien yhdistelmästä. Tarkoituksena on löytää teorioita vastaavia rakenteita. Luo-

kittelukategorioiden osalta ei ole olemassa kuitenkaan vain yhtä oikeaa tapaa, 

sekä toisenlaiseen aineistoon tehty luokittelujärjestelmä ei sovellu myöskään 

suoraan sellaisenaan käyttöön. (Kananen 2013, 104-105) 
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KUVIO 9. Aineiston luokitteluperusteet voidaan johtaa ilmiötä selittävistä 

teorioista, aineistoista tai molemmista (Kananen 2013, 104) 

 
Kerätystä aineistosta muodostetaan tulkinta ja johtopäätökset. Tulkinnan osalta 

tutkimuksessa on kaksi päälinjaa: induktio ja deduktio. Induktiolla pyritään löytä-

mään sellaista mitä on jo aikaisemmin tiedostettu tai löydetty, pyrkien löytämään 

olemassa oleville teorioille tai malleille vahvistusta, tarkastellen onko löydös lin-

jassa jo tiedostetun teorian osalta. Puhtaasti induktiivisella lähestymistavalla toi-

mittaessa, tulisi tutkijalla olla ns. tyhjä pää. Deduktiossa hyödynnetään jo ole-

massa olevaa esiymmärrystä, jolloin tutkija muodostaa oletuksia jo olemassa ole-

vista teorioista tai malleista ja vie ne osaksi aineistoa. Tämän jälkeen katsotaan, 

että löytyykö ilmiöstä selityksiä. Käytännössä tutkimustyön analyysia tehdään in-

duktion ja deduktion sekoituksena, eli ns. abduktiona. (Kananen 2013, 110)  

 

Kananen (2013, 110) lainaa kirjassaan Yin:n (2009) teoriaa siitä, että on ole-

massa viisi eri tulkintakategoriaa; aikasarja-analyysi, teorian tai mallin vastaa-

vuus, loogiset mallit, selityksen rakentaminen ja tapausten välinen synteesi. 

Näistä malleista tämän tutkimuksen analysoinnissa hyödynnetään loogisten mal-

lien tekniikkaa, sekä selityksen rakentamista. Loogisten mallien tekniikka sovel-

tuu siksi, että siinä verrataan teoreettista mallia tutkittavaan ilmiöön. Teoreettinen 

malli on tässä tapauksessa kokonaisarkkitehtuurimallintamisella tuotettu kuvaus 

yrityksestä, jonka avulla pyritään löytämään syy-seurausketjuja yrityksen toimin-

nasta. Lisäksi ilmiölle pyritään rakentamaan syvällinen ja rikas kuvaus selityksen 

rakentamistekniikalla, jolloin näiden kahden tekniikan yhteistoiminnalla pyritään 

saamaan aikaan kuvaus toiminnasta, syy-seuraus -ketjujen löytämistä ja tulkitse-

maan ne tarinan muotoon. (Kananen 2013, 110) 
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4 KOKONAISARKKITEHTUURIN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 
 

Tässä luvussa avataan kokonaisarkkitehtuurin teoreettinen viitekehys, kuvataan 

kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja taustoitetaan kokonaisarkkitehtuurin syntyhisto-

riasta. Erilaisista kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksistä avataan tarkemmin JHS 

179 (JUHTA 2017a), jonka viitekehyksenä on käytetty TOGAF v.9.1 -kehystä 

(JUHTA 2017a, 2).  Arkkitehtuurikehikoiden esittelyn yhteydessä läpikäydään ly-

hyesti niiden tarkastelutasot ja myös miten eri kehikot jäsentyvät, sekä se miten 

niissä kuvaustyötä tehdään ArchiMate -notaation avulla. Tarkoituksena on läpi-

käydä tarvittavin ja soveltuvin osin kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet: kehikot, 

notaatiot, mallipohjat, menetelmät, välineet ja tekijät.  Itälä ym. (2012, 16) on ki-

teyttänyt kuvaan 2 nämä eri kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen liittyvät osa-alu-

eet. 

 

 
KUVA 2. Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet (Itälä ym. 2012,16) 

 

Tämän luvun lähdeaineistona käytetään pääosin Julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunnan tuottamaa JHS 179 suositusta, CSC Tieteen tietotekniikan 

keskus Oy:n tuottamaa KARTTURI menetelmäopasta, sekä Itä-Suomen-, ja 

Aalto-yliopiston tuottamaa Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin mene-

telmät ja välineet -dokumenttia. Lisäksi lähteinä käytetään myös kokonaisarkki-

tehtuurista kattavan ”käsikirjan” tehneen Eero Hosiasluoman blogikirjoitusta. 
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4.1 Kokonaisarkkitehtuurin yleinen viitekehys 
 

Käsitteenä kokonaisarkkitehtuuri on saanut lisääntyvää näkyvyyttä 2000 -luvun 

alkupuolelta; samalla aihetta käsittelevä aineisto ja työvälineistö ovat olleet voi-

makkaassa kasvussa (Itälä ym. 2012, 8). Kokonaisarkkitehtuuriviitekehys on ke-

hyksellinen kuvaamistapa, jossa toiminnan, prosessien ja palveluiden, tietojen 

tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palveluiden kokonaisuutta kuvataan ker-

roksellisella rakenteella. (JUHTA 2017a, 2-3) 

 

Kokonaisarkkitehtuurityöllä tarkoitetaan tuottaa todellisesta ja suunnitellusta ko-

konaisarkkitehtuurista käsitys, joka mahdollistaa kokonaisuuden ympärillä ole-

vien toimijoiden tehdä hallittuja muutoksia kokonaisuuteen ja tämän osiin. Jul-

kishallinnossa kokonaisarkkitehtuurityöllä tavoitellaan organisaation eri toimijoi-

den ja palveluiden parempaa integraatiota tavoitellen aina tehokkaampia ja laa-

dukkaampia palveluita. Julkishallinnon viranomaisia velvoitetaan (Laki julkisesta 

hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 637/2011) suunnittelemaan ja kuvaamaan 

kokonaisarkkitehtuurinsa tietojärjestelmien yhteistoimivuuden mahdollista-

miseksi ja varmistamiseksi. JHS 179 on suosituksena laadittu julkisen hallinnon 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmäksi tukien tietohallintolain tarkoittamaa yhteen-

toimivuuden suunnittelua ja kuvaamista. (JUHTA 2017a, 3-4)  

 

Koska kokonaisarkkitehtuuria käsitteenä on usein vaikea ymmärtää. Itälä ym. 

(2012, 12) toteaakin, että kokonaisarkkitehtuuri voidaan rinnastaa kaupunkisuun-

nitteluun. Lisäksi myös KARTTURI (2013, 20) käyttää tätä samaa vertausta jul-

kaisussaan, josta lainattuna on esitetty kiteytys kuvassa 3. Kaupunkisuunnitte-

luun vertaaminen avaa aiheeseen perehtymättömälle kokonaiskäsityksen koko-

naisarkkitehtuurista ja on siten vertauksena hyvä avaamaan kokonaisarkkiteh-

tuuri -termiä helpommin ymmärrettävämmälle tasolle. 
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KUVA 3. Kokonaisarkkitehtuurin rinnastus kaupunkisuunnittelussa (KARTTURI 

2013, 20) 

 

Organisaatioissa kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan toimintalähtöisesti koko-

naisvaltaista kehittämistä hallitusti ja asiaankuuluvien menetelmien avulla 

(JUHTA 2017a, 20). KARTTURI:a (2013, 20) siteeraten: ”Nykyhetkessä koko-

naisarkkitehtuuri on toistaiseksi ainoa toiminnan suunnittelun, johtamisen ja ku-

vaamisen kokonaisväline, jolla voidaan kattavasti ja pysyvästi varmistaa, että ra-

kennettavat tietojärjestelmäratkaisut todella vastaavat toiminnan tarpeisiin”. Ko-

konaisarkkitehtuurin keskeiset hyödyt on listattu alla lainaten suoraan lähdettä 

KARTTURI (2013, 20). 

 

Yhteinen kieli: Kokonaisarkkitehtuuri luo yhteisen kielen kuvata toi-
mintaa ja siihen liittyvää teknologista ympäristöä. Tämä parantaa eri 
osapuolten välistä kommunikointia ja vähentää tulkintaeroista johtu-
via ongelmia. 
 
Vaikuttavuus: Toteutettavat tekniset palvelut ovat johdon loppukäyt-
täjien näkökulmasta hyödyllisiä ja palvelevat aitoja toiminnan tarpeita 
 
Toiminnanohjaus ja läpinäkyvyys: Kokonaisarkkitehtuurin mukainen 
kehittäminen varmistaa, että toiminnasta voidaan tehdä läpinäkyvää 
ja sen rutiinitoimenpiteitä voidaan automatisoida 
 
Selkeä tavoitetila: Menetelmän avulla voidaan dokumentoida kattava 
ja selkeä toiminnan ja teknologia tavoitetila, jota kohti yksittäisillä ke-
hittämisprojekteilla edetään 
 
Päällekkäisyyksien välttäminen: Kokonaisarkkitehtuurin avulla voi-
daan välttää päällekkäisiä ratkaisuja, monimutkaisia integraatioita ja 
näin vähentää IT-ratkaisujen investointikustannuksia sekä jatkuvan 
palvelun käyttömenoja 
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Tietojen yhteiskäyttö: Kokonaisarkkitehtuuri edistää tietojen yhteis-
käyttöä ja parantaa tiedon laatua 
 
Tietoturva ja tietosuoja: Kokonaisarkkitehtuuri parantaa ratkaisujen 
turvallisuutta ja tietosuojaa 
 
Virheinvestointien välttäminen: Kokonaisarkkitehtuurilla voidaan 
luoda pitkäjänteinen tavoitetila ja näin välttää IT-virheinvestointeja 
 
Toimintaympäristön dokumentointi: Toimintaympäristö voidaan do-
kumentoida kattavasti ja systemaattisesti 

 

Edellä listattujen hyötyjen lunastaminen alkaa käsitteellisten tasojen ja niiden nä-

kökulmien kuvaamis- ja mallintamistyöllä, joista kiteytys on esitetty kuviossa 10. 

Käsitteelliset tasot pyrkivät vastaamaan kysymyksiin; miksi organisaatio tekee ja 

millä ehdoilla, mitä organisaatio tekee, miten organisaatio tekee ja millä organi-

saatio tekee. Näkökulmia näissä tasoissa ilmentävät; toiminnan- ja asiakkuuksien 

näkökulmat, tiedon-, käsitteiden- ja tietovarantojen näkökulmat, tietojärjestel-

mien- ja palveluiden-, sekä sovellusten näkökulmat ja tekniikan-, laitteiden-, tek-

nisten ratkaisujen-, sekä ylläpidon näkökulmat. (KARTTURI 2013, 20)  

 

 
KUVIO 10. Kokonaisarkkitehtuurikehyksen jäsentäminen käsitteellisiin tasoihin 

(abstraktiotasot) ja niitä täsmentäviin näkökulmiin (KARTTURI 2013, 20) 
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4.2 Kokonaisarkkitehtuurin historia  
 

Kokonaisarkkitehtuuri on saanut alkunsa Yhdysvalloista vuonna 1987. John 

Zachman toimiessaan IBM:llä julkaisi artikkelin ”A framework for information sys-

tems acthitechture” IBM Systems Journalissa (Zachman 1987), ollen ensimmäi-

nen versio KA-viitekehyksestä tietojärjestelmien kehittämiseen. Myöhemmin 

Zachman täydensi ko. viitekehystä artikkelissaan ”Extending and formalizing the 

framework for the information systems” (Zachman 1992). Laajennus tuotti kuvi-

ossa 11 visualisoidun 6x5 matriisin. Matriisissa vaakariveillä ilmennetään eri nä-

kökulmia, joita ovat; laajuus, liiketoiminta-, järjestelmä- ja teknologiamalli, sekä 

yksityiskohtaiset komponenttikuvaukset. Vastaavasti matriisin pystysarakkeissa 

esitetään kysymykset mitä, miten, missä, kuka, milloin ja miksi.  

 

 
KUVIO 11. Zachmanin tuottama kuusisarakkeinen ISA (Information Systems Ar-

chitechture) arkkitehtuurikehys (Zachman 1992, 600-601) 

 

Luomallaan kehyksellä Zachman on ollut tietojärjestelmien EA-arkkitehtuurimal-

lintamisen esi-isä, mutta Zachman ei tuolloin kuitenkaan käyttänyt termiä ”Enter-

prise Architecture”, jonka käyttö vakiintui vasta Yhdysvaltojen standardointiviras-
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ton NIST:n (National Institute of Standards and Technology) Rigdon (1989) toi-

mesta osana NIST EA -mallia, josta kuvio 12 esittää visualisoinnin. (Kotusev 

2016, 31) 

 

 
KUVIO 12. NIST EA malli julkaisusta Kotusev (2016, 31) lainaten lähdettä (Rig-

don 1989, 138) 

 

Vuonna 1994 Yhdysvaltojen Puolustusministeriö DISA (Defence Information Sys-

tems Agency) adoptoi EA-mallinnuksen käyttöönsä, ollen samalla ensimmäinen 

mallin käyttöön ottanut valtion virasto ja muodostaen siitä standardoidun teknisen 

arkkitehtuurikehikon tietojärjestelmille. Kyseistä kehystä kutsuttiin termillä TAFIM 

1996b. TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management) 

kehys yhdistettiin myöhemmin osaksi vuonna 1997 lanseerattua C4ISR (Com-

mand, Control, Computers, Communications, Intelligence Surveillance and Re-

connaissance) -kehystä. Kyseinen kehys korvattiin myöhemmin vuonna 2003 

DoDAF (Defence Architecture Framework) standardeilla. TAFIM kehykseen ai-

kanaan tuotetut aineistot luovutettiin kuitenkin The Open Group -ryhmittymälle 

vuodesta 1995 alkaen. Edelleen tämä aineisto toimii pohjana TOGAF (The Open 

Group Architecht Framework) kehyksen standardointityössä. (Kotusev 2016, 31-

32) 
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Suomessa kaksi yleisintä käytössä olevaa suomenkielistä kokonaisarkkitehtuuri-

viitekehystä ovat JHS 179 ja Kartturi 2.2. Näistä JHS 179 sai alkunsa Tietohallin-

tolaista (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011), jossa sää-

dettiin julkisen hallinnon viranomaisen toiminnasta kokonaisarkkitehtuurin kuvaa-

miksesi. JHS 179 -kehys perustuukin rakenteeltaan TOGAF v9.1 kokonaisarkki-

tehtuuriviitekehykseen (JUHTA 2017a, 3-4). Kartturi 2.2 viitekehyksen työ käyn-

nistyi ajallisesti ennen tietohallintolain voimaantuloa, osana Raketti-KOKOA -osa-

hanketta, siinä tehdyn pilottiprojektin yhtenä tuotettuna tulosaineistona. Kyseinen 

kehittämistyö tapahtui vuosina 2009-2011 ja tuolloin työhön osallistui yhteensä 

11 korkeakoulua. Edellä mainittua yhteistyötä kutsuttiin KA-pilotti -projektiksi, 

jossa yhdistettiin aikaisempia korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tuloksia 

ja menetelmiä. Kartturi arkkitehtuurimalli on myös yhteensopiva tietohallintolain, 

JHS-suosituksien, sekä julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuuriohjeiden ja -suosi-

tusten osalta. (KARTTURI 2013, 5) 

 

4.3 Kokonaisvaltainen kehittäminen kokonaisarkkitehtuurilla 
 

Yrityksen tai organisaation kehittämisen tulisi olla kokonaisvaltaista. Tätä koko-

naisvaltaisuutta sivuttiin jo aikaisemmin tämän opinnäytetyön alaluvussa 2.5, 

jossa käsiteltiin toiminnallisia ja rakenteellisia elementtejä osana sosio-teknis-

ekonomista kokonaisuutta muodostaen yhdessä organisaation ja tämän toimin-

nan kuvaamisen kokonaisuuden.  

 

Jokaisella organisaatiolla on taustalla tarina toteuttamastaan toiminnasta, tätä ta-

rinaa kutsutaan tehtäväksi (missio), ja jota seuraa näkemys siitä mihin tulevai-

suudessa aiotaan pyrkiä (visio). Tavoitteet ja toimenpiteet kohti tavoitteeseen 

pyrkimistä muodostavat organisaation strategian. Näiden pohjalta muodostuu si-

ten kuvaus siitä, miksi organisaatio on olemassa ja miten se toteuttaa tehtä-

väänsä. Edellä mainittu kuvaus muodostaa organisaation johdon laatiman liike-

toimintamallin, jossa määritellään organisaation arvonluonti asiakkailleen, käsit-

täen toimintamallin ja siihen tarvittavat kyvykkyydet. (Hosiaisluoma 2020a) 

 

Kehittämisessä oleellista on nykytilan kartoitus, työn rajaaminen ja lopulta jäsen-

täminen. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi uudet palvelut tai niihin liittyvät 
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palvelukokonaisuudet. Organisaation kehittäminen kokonaisarkkitehtuurimene-

telmin käynnistetäänkin usein nykytilan kartoituksella. Kartoituksella tässä vai-

heessa tarkoitetaan organisaation keskeisten elementtien tunnistamista ja ko-

koamisella mallinnusvälineeseen. Kyseisiä elementtejä voivat olla esimerkiksi: 

palvelu-, prosessi-, järjestelmä- ja teknologiakartta. Näistä elementeistä ja niiden 

keskinäisistä yhteyksistä voidaankin muodostaa erilaisia näkymiä ja tarvittaessa 

kytkeä niitä yhteen. Kehittämiskohde tässä yhteydessä on rajattu ja muutoksen 

kohteena oleva kokonaisuus, jonka laajuus voi vaihdella ja jonka kehittäminen 

voidaan ylipäätään ymmärtää kokonaisuutena. Tyypillisesti kehittämiskohde on 

usein jokin uusi palvelu, mutta kyseessä voi olla myös jokin kokonainen palvelu- 

tai liiketoiminta-alue, organisaation osa-alue tai myös koko organisaatio. Oleel-

lista on, että käsittelemällä arkkitehtuurin mallintamista osana kokonaisarkkiteh-

tuuria, voidaan myös kehittämiskohdetta tarkastella kokonaisvaltaisesti. (Hosiais-

luoma 2020a) 

 

Hosiaisluomaa (2020a) mukaillen kuviossa 13 on esitetty tyypillisen palveluorga-

nisaation toimintaa yksinkertaistettuna kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen kan-

nalta. Asiakkaille tarjotaan liiketoiminnan palveluita ja tuotteita, joiden tuottami-

nen tapahtuu kerroksellisesti kuviossa esitetyllä tavalla, toimien näin kokonais-

arkkitehtuurin mallintamisen pohjana. (Hosiaisluoma 2020a) 

 

 
KUVIO 13. Organisaation tyypillinen yksinkertaistettu perusperiaate, toiminta ja 

kerroksellinen rakenne (Hosiaisluoma 2020a) 
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Edellä mainittu kerrosmainen rakenne on avattu vielä yksityiskohtaisemmalle ta-

solle kuviossa 14, jossa eri tasot on ryhmitelty toiminnallisiin ja rakenteellisiin 

osiin, lisäten samalla muutaman oleellisen elementin lisää. Toiminnallisia ele-

menttejä ovat toimijat, rajapinnat, sovellukset ja teknologia-alustat. Näiden lisäksi 

Informaatioelementtejä ovat käsitteet, tiedot (tietoelementit) ja artefaktit (ohjel-

mistotuotokset). (Hosiaisluoma 2020a) 

 

 
KUVIO 14. Organisaation toiminnalliset ja rakenteelliset elementit (Hosiaisluoma 

2020a) 

 

Edellä esitetystä kuviosta 14 edelleen johdettuna, toiminnan ja rakenteen perus-

yksikkö toistuu samanlaisena kaikissa kerroksissa, kuten alempana kuviossa 15 

käy ilmi. Näitä kyseisiä toistuvia kerroksia ovat liiketoimintakerros, sovelluskerros 

ja teknologiakerros. Kussakin näissä kerroksessa esiintyy edelleen toiminnalliset 

ja rakenteelliset osat, sekä lisäksi myös informaatioaspekti. Näiden eri kerrosten 

osat ovat Hosiaisluomaa (2020a) suoraan lainaten seuraavat:  

 

Liiketoimintakerroksessa rakenteellisia osia ovat mm. sisäiset orga-

nisaatiorakenteet (yksiköt, ryhmät, tiimit ja erilaiset kanavat). Nämä 

toimijat osallistuvat liiketoimintaprosesseihin, jotka ilmentävät toimin-

nallisia osia. Informaatiota edustavat liiketoiminnan osalta merkityk-

selliset käsitteet, jotka ovat osa prosesseja tai jotka liikkuvat eri toi-

mijoiden välillä. 
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Sovelluskerroksessa rakenteellisia osia ovat sovellukset (järjestel-

mät) ja niiden tarjoamat rajapinnat. Toiminnallisia osia ovat vastaa-

vasti sovellusten sisältämät prosessit ja toiminnot, jotka näkyvät lop-

pukäyttäjälle palveluina. Informaatiota edustavat tietoelementit, joita 

sovellukset käsittelevät ja vaihtavat keskenään.  

 

Teknologiakerroksessa rakenteellisia osia ovat samat toiminnan ja 

rakenteen osat, kuin edellisissä kerroksissa. Teknologiakerros on 

kerroksista kaikkein konkreettisin, sillä se edustaa teknologia-alus-

toja, ohjelmistoja, laitteita, tiloja ja tietoverkkoja, joihin liiketoiminnan 

loogiset sovellukset on asennettu. Nykyaikana teknologiakerroksen 

rooli on vähenemään päin, sillä pilvipalveluina tarjotut liiketoiminnan 

sovellukset ja palvelut ovat tehneet teknologia-alustoista toisarvoisia 

itse liiketoiminnalle. 

 

Informaatioarkkitehtuuri on kaikkia horisontaalisia kerroksia läpileik-

kaava vertikaalinen aspekti, joka liittyy kaikkeen toimintaan ja tarken-

tuu loogisessa tietomallinnuksessa, jossa mallinnetaan organisaa-

tion varsinainen tieto. 

 

 
KUVIO 15. Toiminnan ja rakenteen perusyksikön toistuminen samana eri kerrok-

sissa (Hosiaisluoma 2020a) 
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Kokonaisarkkitehtuurimallinnus tarjoaa systemaattisen mallintamisen keinot or-

ganisaation toiminnan ja rakenteen tarkasteluun. Systemaattisiin keinoihin oleel-

lisesti liittyy Hosiaisluoman (2020a) blogikirjoituksessaan esittelemä Open Grou-

pin ArchiMate notaatio. ArchiMate notaatio on systemaattinen tapa kuvata asi-

oita, mahdollistaen kokonaisvaltaisen toiminnan ja rakenteen kuvaamisen, sekä 

myös niihin oleellisesti liittyvien sidosten ja asioiden kuvaamisen. Kuviossa 16 on 

esitetty kyseisen notaation keskeisimpiä ArchiMate -elementtejä kerroksittain. Ar-

chiMate kerrokset vastaavat TOGAF ADM (Architecture Development Method) 

menetelmän eri vaiheita. Eri elementtejä yhdistämään on kuviossa 17 esitetty 

elementtien välisiä sidoksia ja yhteystyyppejä. 

 

 
KUVIO 16. Organisaation toiminnan ja rakenteen yleisimmät käytetyt elementit 

kuvattuna ArchiMate-notaation symboleilla (Hosiaisluoma 2020a) 
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KUVIO 17. Organisaation toiminnan ja rakenteen elementit ja yhteystyypit kuvat-

tuna ArchiMate-notaation symboleilla (Hosiaisluoma 2020a) 

 
4.4 JHS 179 kokonaisarkkitehtuurityössä menetelmänä 
 

Lyhenteenä JHS 179 koostuu Julkisen Hallinnon Suositus -sanoista, ja jonka pe-

rään on lisätty kulloisenkin suosituksen numero. Suositusnumero 179 on ladatta-

vissa liitteineen Suomidigi.fi -sivustolta. Taustoituksena kerrottakoon, että eri JHS 

suositukset muodostavat yhdessä laajemman kokonaisuuden tietohallinnon- ja 

organisaatioiden toiminnan kehittämisen osa-alueista. Nämä toisiinsa sidoksissa 

olevat suositukset, joihin JHS 179 myös liittyy, on visualisoitu JHS 179:ää 

(JUHTA 2017a, 7) lainaten karttana kuviossa 18. 
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KUVIO 18. Kartta muista JHS suosituksista ja JHS 179 asemoituminen näihin 

nähden (JUHTA 2017a, 7) 

 

4.4.1 Tausta ja keskeinen sisältö 
 

JHS 179 on tuotettu julkisen hallinnon viranomaisten avuksi juuri kokonaisarkki-

tehtuurin suunnitteluun ja kuvaamiseen. Suositus perustuu suurelta osin TOGAF 

v.9.1 viitekehykseen (JUHTA 2017a, 3). Suosituksen sisältö koostuu varsinai-

sesta 76 sivun mittaisesta ohjeesta liitteineen (1-9), ja joissa annetaan käyttöön 

esimerkkikuvauksia, sekä mallipohjia kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen liit-

tyen. Lainaten suoraan JUHTA:aa (2017a, 3), JHS 179 kokonaisarkkitehtuurilla 

voidaan suunnitella ja ylläpitää: 

 

• Koko julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria (JHKA) 

• Toimialojen kokonaisarkkitehtuureja ja niiden osia 

• Viitearkkitehtuureita ja sidosarkkitehtuureita 

• Yhden tai useamman kehittämisalueen arkkitehtuuria 

• Yhden tai useamman organisaation arkkitehtuuria 
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• Soveltaen yksittäisiä tietojärjestelmä- ja ratkaisuarkkitehtuu-

ria 

Suosituksessa kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kehittämisen 

keskeisiä ohjeita ovat: 

• Kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila sekä siirtyminen 

nykytilasta tavoitetilaan (migraatio) tulee kuvata tämän suosi-

tuksen mukaisesti. 

• Arkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila tulee jäsentää, suunnitella 

ja kuvata tarvelähtöisesti ja tarkoituksenmukaisessa laajuu-

dessa. Suunnittelun tulee perustua kehittämisen tavoitteisiin 

ja kuvaamisessa tulee soveltaa kokonaisarkkitehtuurimene-

telmää tapauskohtaisesti. 

• Kaikissa kehittämisprojekteissa tulee noudattaa tässä annet-

tuja suosituksia tuotettavista tavoitetilan arkkitehtuurikuvauk-

sista. Nykytilan muututtua kehittämisprojektien tuloksena on 

toteutuneen tavoitetilan kuvaukset vietävä nykytilan kuvauk-

siksi. 

• Kokonaisarkkitehtuuri tukee organisaation strategiaproses-

sissaan määrittämien strategistentavoitteiden suunnittelua ja 

toteuttamista. 

• Julkisen hallinnon viranomaisten on suositeltavaa ylläpitää 

edellä mainittuja kuvauksia ja julkaista ne salassapitosään-

nösten ja lainsäädännön asettamissa rajoissa. 

 

4.4.2 Sidos organisaation kehittämiseen 
 

JHS 179 mahdollistaa organisaation toiminnan kehittämisen kokonaisvaltaisesti 

hyödyntämällä kokonaisarkkitehtuurimallintamista yhtenä menetelmänä. JHS 

179 jäsentää kokonaisvaltaisen kehittämisen kolmeen vaiheeseen; organisaation 

toimintamallin / mallien määrittelyyn, rakenteiden tunnistamiseen ja suunnitte-

luun, kehittämisen toimeenpanoon ja toteutukseen. Kuviossa 19 kuvataankin 

nämä osa-alueet sidoksineen kokonaisuutena. (JUHTA 2017a, 21) 

 



46 

 

 
KUVIO 19. JSH 179 suunnittelurakenteiden väliset kokonaisuudet (JUHTA 

2017a, 21) 

 

Organisaation tavoitteet ja toimintamallit ovat osa strategista suunnittelua, jossa 

tavoitteena on kyetä muodostamaan tavoitetilaa jäsentävä visio, sekä toteuttami-

seen tähtäävä strategia toimenpiteineen. Muutos organisaation strategiassa hei-

jastuu myös muutoksena liiketoimintaan ja siten toiminnan rakenteisiin. JHS 179 

jäsentää ja suunnittelee liiketoimintamallin perusrakenteita, termillä kyvykkyys. 

(JUHTA 2017a, 21-22) 

 

Kyvykkyyksillä tarkoitetaan organisaation kykyä ja taitoa saavuttaa päämää-

riensä mukaisia vaikutuksia omassa toiminnassaan ja tuloksissaan. Organisaa-

tiossa kyvykkyyksiä toteutetaan yhdistelminä seuraavista kolmesta osakokonai-

suuksista; liiketoimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen, tiedot ja jär-

jestelmät. Kyvykkyyksiin liittyvän suorituskyvyn myötä syntyykin kokonaiskyvyk-

kyys toimia suunnitellulla liiketoimintamallilla. JHS 179 nostaa kyvykkyydet esiin 

keskeisenä osana organisaatioiden liiketoimintamallin rakenteellistamista, mal-

lintamista ja suunnittelua. Tällä pyritään jäsentämään kuvion 20 mukaisesti ky-

vykkyydet rakenteiden tunnistamisen ja suunnittelun osalta konkreettisiksi toimin-

nan rakenteiksi, sekä muodostuen lopulta aina toteuttamisen mahdollistavaksi 

suunnitelmaksi. (JUHTA 2017a, 23)  



47 

 

 
KUVIO 20. Kokonaisarkkitehtuurin sisältöviitekehys (JUHTA 2017a, 27) 

 

JHS 179 määrittää (JUHTA 2017a, 27) Kokonaisarkkitehtuurin sisältöviitekehys 

jakautuu kolmeen pääosaan, joita ovat:  

 

1. Periaatteet -osa, tuottaen vision ja vaatimukset, tavoitteenaan kehittämiskoh-

teen ja siihen liittyvien tekijöiden tunnistaminen.  

2. Arkkitehtuurirakenteet -osa, kuvaten itse toiminnan tarvitsemia rakenteita ja 

rakenneryhmiä, joiden avulla arkkitehtuurityön kohteena olevia rakenteita kuva-

taan ja suunnitellaan. 

3. Arkkitehtuurin toteutus -osa, varmistaen lopulta suunnitellun arkkitehtuurin 

konkreettisina toteutettavina ratkaisuina.  

 

4.4.3 Toimeenpano ja toteutus 
 

Toimeenpanon ja toteutuksen -mallien osalta, muutosten toteuttaminen edellyt-

tää kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen liittyvää suunnittelua. Kuvio 21 esit-

tää JHS 179 mallin mukaisesti miten kokonaiskehittämiseen olennaisesti liittyvät 

prosessit; strategiaprosessi ja tulosohjausprosessi (TTS-suunnittelu), sekä koko-

naisarkkitehtuurimenetelmä, tukevat toisiaan. (JUHTA 2017a, 23-24) 
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KUVIO 21. Arkkitehtuurityö johtamisen osana (JUHTA 2017a, 23) 

 

Organisaation strategian toimeenpano tapahtuu osana toiminnan kehittämisen 

prosessia, jossa välineenä käytettävän kokonaisarkkitehtuurimenetelmä mahdol-

listaa kyvykkyyspakettien ja tavoitetilan skenaariot. Eroavaisuudet pyritään tun-

nistamaan puuteanalyysin avulla nyky- ja tavoitetilan välillä. Nykytilasta siirtymi-

nen kohti tavoitetilaa tehdään organisaation johtamisprosessin tuottaman toi-

meenpanosuunnitelman perusteella ja siitä johdettujen kehittämishankkeiden- ja 

projektien avulla. Kuviossa 22 havainnollistetaan tämä edellä mainittu koko-

naisuus, jossa arkkitehtuuri ja siihen liittyvien eri vaatimusten toteutus on osana 

organisaation johtamisen mallia tavalla, jossa muutoksen kautta tehdyt päivityk-

set viedään lopulta osaksi kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa ja siten tiedot toimivat 

jatkossa ns. lähtötietoina. (JUHTA 2017a, 23-24) 
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KUVIO 22. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä osana organisaation kokonaiskehit-

tämistä (JUHTA 2017a, 24) 

 

4.4.4 Arkkitehtuurikuvausten viitekehys 
 

JHS 179 mallin mukainen arkkitehtuurikuvausten viitekehys on esitetty kuviossa 

23, ilmentäen neljää arkkitehtuurinäkökulmaa; toiminta-, tieto,- tietojärjestelmä- 

ja teknologia-arkkitehtuurinäkökulmaa. Tärkein näistä kaikista on toiminta, joka 

tuottaa tuloksena asiakkaille tuotettavia palveluita tuottaen samalla vaatimukset 

kolmelle muulle näkökulmalle. (JUHTA 2017a, 28) 

 

Viitekehys käsittää myös neljä eri abstraktiotasoa; periaatteellinen, käsitteellinen, 

looginen ja fyysinen, sekä näiden lisäksi viidentenä toimeenpano -taso, jolla tuo-

daan toteutussuunnitelmat osaksi kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessia. 

Nämä eri tasot pyrkivät siten vastaamaan kysymyksiin; miksi, mitä, miten, millä 

ja miten edetään. Kuvassa 23 tummalla sinisellä ilmennetään niitä kuvauksia, 

jotka edellyttävät useamman näkökulman yhtäaikaista tarkastelua, tarkoittaen 

esimerkiksi, että kehittämistavoitteet ja vaatimukset tulee määritellä samanaikai-

sesti useammasta eri näkökulmasta. (JUHTA 2017a, 28-29) 
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KUVIO 23. Arkkitehtuurikuvausten viitekehys (JUHTA 2017a, 28) 

 

Abstraktiotasojen kiteytykset lainaten suoraan JHS 179:ää (JUHTA 2017a, 29) 

ovat seuraavat: 

• Periaatteellinen taso, ohjaa suunnittelua ja kuvaamista (vas-

taa kysymykseen miksi). 

• Käsitteellinen taso, kuvaa tarpeita ja palveluja (vastaa kysy-

mykseen, mitä). 

• Looginen taso, kuvaa rakenteita (vastaa kysymykseen, mi-

ten). 

• Fyysinen taso, kuvaa ratkaisuja (vastaa kysymykseen, millä). 

• Toimeenpanon taso, kuvaa toimeenpanon keinoja (vastaa ky-

symykseen, miten edetään).  

 

Huomioitava on JHS 179:n ohjeistus, että kaikkia kuviossa 23 esitettyjä kuvauk-

sia ei tule tuottaa. Kuvaukset valitaan ja tuotetaan aina eri toimijoiden tai kohde-

ryhmien tarpeiden mukaisesti, sekä heille räätälöiden. Kohderyhmiä ovat esimer-
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kiksi; johto, arkkitehdit, toiminnan kehittäjät, operatiiviset toimijat, tekniset asian-

tuntijat, toimittajat sekä sidosarkkitehtuurien ja kohdealueiden arkkitehdit. 

(JUHTA 2017a, 35, 38) 

 

4.4.5 Arkkitehtuurin kuvaaminen 
 

Arkkitehtuurin kuvaamisessa lähdetään liikkeelle kehittämisalueiden rajaami-

sella. Eri näkökulmien ja kuvattavien tasojen valinta voi muuttua varsinaisen ark-

kitehtuurisuunnittelun edetessä, sillä usein iteratiivisesti etenevä suunnittelutyö 

tuottaakin edetessään aina tarkempaa ymmärrystä varsinaisesta kehittämiskoh-

teesta ja tällöin voi tulla tarpeeseen vaihtaa kuvattavia tasoja, joko lisäten tai pois-

taen niitä. (JUHTA 2017a, 35) 

 

Lainaten suoraan JHS 179:ää (JUHTA 2017a, 35), on erilaisia rajausvaihtoehtoja 

listattavissa seuraavasti: 

 

• Arkkitehtuurin tasot ja näkökulmat: esim. toimintamallin suun-

nittelussa rajautuminen pelkästään toiminta- ja tietoarkkiteh-

tuureihin. 

• Sisältöviitekehyksen osat: esim. yhteiskäyttöisten tietojärjes-

telmäpalveluiden suunnittelussa rajautuminen tietoihin ja tie-

torakenteisiin sekä tietojärjestelmäpalveluihin. 

• Tarkkuustaso: konseptitasoisessa kehittämissuunnitelmassa 

voidaan keskittyä käsitteellisen tason arkkitehtuuriin, kun taas 

fyysinen ratkaisusuunnittelu pureutuu toteutusrakenteisiin. 

• Organisaatiolaajuus: kysymys siitä, tavoitellaanko koko orga-

nisaation kattavaa täysin yhteistä ratkaisumallia, vai teh-

däänkö esim. tietyn toiminnon erillisratkaisu yhden kehittämis-

kohteen arkkitehtuurin sisällä. 

• Kehittämisen aikajänne: lyhyellä aikajänteellä suunnittelu 

keskittyy tyypillisesti yksittäisiin konkreettisiin tarpeisiin ja nii-

den käytännön ratkaisuihin, kun taas pitkän aikajänteen ark-

kitehtuuri maalailee yleensä suurempia linjoja. 
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JHS 179 tarjoaa arkkitehtuurin kuvaamiseen valmiita mallipohjia ja mallintami-

sesimerkkejä, joita ovat varsinaisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittä-

minen -suosituksen lisäksi taulukossa 5 luetellut liitteet 1-9. Liitteiden ympärille ja 

osaksi niiden pojalta rakentuukin varsinainen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamis-

työ JHS 179 mallin mukaisesti. (JUHTA 2017a, 37,76) 

 

TAULUKKO 5. JHS 179 suosituksen liitteiden listaus 

Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla 

Liite 2 Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa 

Liite 3 Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen 

Liite 4 Puuteanalyysimatriisi 

Liite 5 KA-taulukot 

Liite 6 KA-kuvausten visualisointi   

Liite 7 Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohje 

Liite 8 Integraation ja rajapintojen kuvaus 

Liite 9 Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa 

 

Eri mallinnusvälineillä tehty varsinainen kokonaisarkkitehtuurin lopputuotos koo-

taan kuvausdokumenttiin, joka toimii varsinaisena laadittujen arkkitehtuuriku-

vausten yhteen kokoavana dokumenttina, tarkoituksenaan tarjota tiivistettyä tie-

toa päätöksentekoon toiminnan kehittämisen tueksi. Dokumentin lukijoiden koh-

deryhmä ja käyttötarkoitus määrittävät lopulta sen millaiseksi dokumentin sisäl-

lysluettelo, sisällön painopiste ja tarkkuustaso muodostuvat. (JUHTA 2017a, 71) 

 

JHS 179 suosittaa JUHTA (2017a, 71) yhteen kokoavan dokumentin pohjaksi 

JHKA Viitearkkitehtuurin kuvaus -dokumenttia, joka on ladattavissa Avoindata.fi 

palvelusta seuraavalla linkillä: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/viitearkki-

tehtuurimalli/resource/3c1ec0ef-5956-44d1-9d30-31700d7bff68?in-

ner_span=True  

 

4.4.6 ArchiMate notaatiolla kuvaaminen 
 

Tässä alaluvussa käsitellään JHS 179:n osalta käytetyt keskeisimmät kuvausno-

taatiot, eli kuvauskieli. JHS 179 suosittaa arkkitehtuurikuvauksien tekemisessä 

ArchiMate -notaation käyttämistä. ArchiMate notaatio on Open Group konsortion 
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tuottama standardi, ollen kaikkien yritysten ja yhteisöiden hyödynnettävissä kor-

vauksetta. (Open Group 2019) 

 

Hosiaisluoma Eero on tuottanut suomenkielisen käsikirjan ArchiMaten käytöstä, 

ylläpitäen sitä osana blogikirjoitustaan (Hosiaisluoma 2020b). ArchiMate notaa-

tion kuvausten perusrakenne ja siinä käytetyt elementtityypit on esitetty jo aikai-

semmin kuvioissa 13-17. Perustuen toiminnan ja rakenteen erottamiseen Archi-

mate notaatiossa on tavoitteena tarjota yksinkertainen ja standardoitu tapa mal-

lintaa monimutkaisia asioita (Hosiaisluoma, 2020b). Tästä mainittakoon että Ar-

chiMate -notaatiossa on mm. standardoituna värikoodaus, jota käytetään eri ku-

vausten kerroksia kuvatessa; liiketoimintakerros = keltainen, sovelluskerros = si-

ninen ja teknologiakerros = vihreä (JUHTA, 2017a, 70-71). 

 

Kuvauksia voidaan myös tuottaa suoraan erilaisilla Enterprise Architect kuvaus-

työkaluilla. Yhtenä työkaluna mainittakoon, että Hosiaisluoma on käyttänyt mal-

lintamisessa QPR Enterprise Architecht mallinnusvälinettä. (Hosiaisluoma 

2020b) 

 

ArchiMate notaatiossa elementtien piirrosvärit ja yleisimmät toimintoelementit on 

esitettynä ylätasolla Hosiasluoman (2020b) blogikirjoituksessa ja sieltä suoraan 

lainaten esitettynä kuviossa 24. 
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KUVIO 24. ArchiMate elementtien osajoukko (Hosiasluoma 2020b) 

 

Kuvion 24 sisältö on purettu tarkemmalle tasolle seuraavissa kuvioissa 25-31, 

lainaten suoraan Hosiasluoman (2020b) blogikirjoitusta. Kuvioissa kuvattavia ja 

esitettäviä elementtejä eri näkymien osalta ovat: tavoitteet (kuvio 25), strategia 

(kuvio 26), toimintakerros (kuvio 27), sovelluskerros (kuvio 28), teknologiakerros 

(kuvio 29) ja yhteystyypit (kuviot 30 ja 31).  
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KUVIO 25. ArchiMate tavoitteet -näkymä (Hosiaisluoma 2020b) 

 



56 

 

 
KUVIO 26. ArchiMate strategia -näkymä (Hosiaisluoma 2020b) 

 

 
KUVIO 27. ArchiMate toimintakerros -näkymä (Hosiaisluoma 2020b) 
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KUVIO 28. ArchiMate sovelluskerros -näkymä (Hosiaisluoma 2020b) 

 

 
KUVIO 29. ArchiMate teknologiakerros -näkymä (Hosiaisluoma 2020b) 
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KUVIO 30. ArchiMate yhteystyypit kuvattuna (Hosiaisluoma 2020b) 

 

 
KUVIO 31. ArchiMate yhteystyypit tarkemmin ilmaisemassa elementtien välistä 

rakenteellisuutta, riippuvuutta ja tai dynamiikkaa (Hosiaisluoma 2020b) 
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Tässä alaluvussa esitetyillä erilaisilla kuvaamistavoilla ja eri kerroksilla Hosias-

luoma (2020b) onkin tuottanut kuviossa 32 kuvatun ns. metamallin, jolla esitetään 

kunkin rakenteellisen elementin; toimijoiden, sovellusten, solmujen, liiketoiminta-

prosessien, sovellusprosessien ja teknologiaprosessien välistä toimintaa. Kuvio 

itsessään kiteyttääkin todella hyvin eri näkymien ja kerroksien välisten yhteys-

tyyppien visuaalisen kuvaamisen, niiden tarpeet ja myös vaatimukset samalle ku-

vaustasolle. 

 

 
KUVIO 32. ArchiMate metamalli laajennetulla osajoukolla (Hosiaisluoma 2020b) 

 

Metamallia tarkemmalle tasolle jonkin tietyn osa-alueen osalta, kuvaaminen ta-

pahtuu hyödyntämällä ArchiMate notaatiossa määritettyjä erilaisia kaaviotyyp-

pejä. Kaaviotyypeistä keskeisiä ovat; 1. tavoitteet, 2. kerrosnäkymä, 3. vuorovai-

kutusnäkymä, joissa kuvataan a) toimijoiden-, b) prosessien-, ja c) sovellusten -

välinen vuorovaikutus. Näiden lisäksi myös voidaan kuvata; 4. käsitemalli, 5. tie-

tomalli, 6. teknologia-alusta, täydentäen näitä vielä seuraavilla kuvauksilla; 7. 

prosessikaavio, 8. Business Model Canvas -kaavio (BMC), 9. service blueprint -

kaavio. (Hosiaisluoma 2020b) 
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5 KOKONAISARKKITEHTUURIN MALLINTAMINEN, CASE ISÄNNÖINTI 
SUSU TOSSAVAINEN OY 

 

Tässä luvussa kootaan ja esitetään opinnäytetyön varsinainen toteutustyö, sekä 

sen tiivistetyt tulokset. Varsinainen toimeksiantajalle tuotettu yhteenveto yrityk-

sen kokonaisarkkitehtuurista on kuvattu erillisessä 31 sivuisessa raportissa, jota 

ei ole liitetty suoraan tämän opinnäytetyön liitteeksi, vaan raportista on otettu ot-

teita tuotetuista kuvauksista yhdistäen ne osaksi alilukuja 5.1-5.7. 

 

Isännöinti Susu Tossavainen Oy:n toimeksi antamaa työtä lähdettiin kuvaamaan 

käyttäen referenssiviitekehyksenä JHS 179 kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen 

mukaista kuvaamistapaa kuvauksissa valituilta kokonaisarkkitehtuurin kuvausta-

soilta. JHS 179 valikoitui viitekehykseksi siihen liittyvän hyvän viite- ja ohjeaineis-

ton osalta. Työn tekijällä oli myös jonkin verran kokemusta JHS 179 mallin käyt-

tämisestä.  

 

Kuvauksien tekemisessä pyrittiin noudattamaan JHS 179 mallia ja tämän tarjo-

amia esimerkkikuvauspohjia, lisäksi kuvausnotaationa pyrittiin käyttämään ja 

noudattamaan ArchiMate -notaatiota. Enterprise Architecht, eli EA-sovelluksen 

käyttämisen sijaan käytettiin kuitenkin Ms. Visio työkalua koska varsinaista EA -

sovellusta ei ollut käytettävissä. EA-sovelluksen puuttuessa tiedostettiin kuitenkin 

se tosiasia, että kuvauksista saattaa tällöin tulla uniikkeja ja myös jatkossa vai-

keasti ylläpidettäviä, toisaalta Ms. Visio työvälineen käyttö oli kuitenkin tekijälle 

ennestään tuttua. Mahdollisen jatkotyöstön osalta EA-sovelluksen hankintatarve 

saattaa tulla pohdittavaksi myöhemmin.  

 

Huomioitavaa on myös, että tämä raportti ei pyri kuvaamaan aukottomasti kaik-

kea yrityksen toimintaa ja siihen liittyviä kuvauksia. JHS 179 toimintamallin mu-

kaisesti yrityksen edustajan kanssa käydyissä työpajoissa valittiin ne pääasialli-

set kuvaamiskohteet, joiden kuvaamiseen keskittymällä voidaan olettaa loppu-

tuotosten soveltuvan parhaiten liiketoiminnan kehittämisen tarpeeseen. Lisänä 

tunnistettiin, että kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen on kokonaistyömääränä 

valtavan iso työ, myös siinäkin tapauksessa että työ on rajautunut yrityksen ko-

koluokan (mikroyritys) puolesta. 
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5.1 Perehtyminen yrityksen liiketoimintaan ja tutkimusongelmaan 
 

Tutkimusongelmaan perehtymistä pohjustettiin työpajassa haastattelemalla 

20.6.2020 (Liite 1) toimeksiantajaa. Haastattelun tarkoituksena oli tunnistaa ke-

hittämisen osalta tärkeimpiä kehityskohtia ja valikoiden alustavasti myös kuvat-

tavia kerroksia. Osana taustatietoja toimi myös yrityksen perustamisajankohtana 

vuonna 2019 tuotettu liiketoimintasuunnitelma, jota käytettiin perustana yrityksen 

liiketoimintamallin kuvaamisessa. Liiketoimintamalli on visualisoitu kuviossa 33 

ns. Business Model Canvas -mallilla, josta ilmenee esimerkiksi mm. yrityksen 

tuottamat keskeiset palvelut, eli isännöinti-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. 

 

 
KUVIO 33. Isännöinti Susu Tossavainen Oy:n liiketoimintamalli kuvattuna Busi-

ness Model Canvas (BMC) -tyyppisellä kuvaustavalla 

 

Toimeksiantajan kanssa käydyssä työpajatyöskentelyssä kehitystarpeeksi vali-

koitui manuaalisten liiketoimintaprosessien tunnistaminen ja näiden etsiminen, 

sekä kuvaaminen. Lopputuotteena varsinaisen kehitysehdotuksen tuottaminen 

prosessien automatisoinnista tai digitalisoinnista. Työn edetessä JHS 179 viite-

kehyksestä valittiin lopulta toimeksiantajan kanssa ne kuvaustasot, (ympyröity 

punaisella kuvioon 34), joiden osalta kuvauksia katsottiin tarvitsevan tuottaa. 
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KUVIO 34. JHS 179 viitekehyksen avulla valitut kuvaustasot, joista KA-kuvaukset 

tuotetaan 

 

5.2 Periaatteellisen taso, vastaten kysymykseen miksi tekee 
 

Toimeksiantajan yrityksen toimintaa lähdettiin avaamaan JHS 179 mallin mukai-

sesti ns. ylhäältä alas. Periaatteelliselta tasolta – MIKSI, päädyttiin kuvaamaan 

kuvion 35 mukaisesti yrityksen liiketoimintamalli, ohjaavat lait ja säädökset, sekä 

tarvittavat kehittämisvaatimukset ja tavoitteet. Näihin valintoihin päädyttiin siksi, 

että pyrittiin kuvaamaan ne asiat, jotka yrityksellä on jo valmiina (liiketoiminta-

suunnitelma = liiketoimintamalli), sekä toimintaa muuten ohjaavat keskeiset lait 

ja säädökset, jotka tulee ottaa tekemisessä huomioon. Lisäksi tarvittiin myös tuot-

taa vaatimukset ja tavoitteet kehittämiselle. 
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KUVIO 35. Valitut (punaisella ympyröidyt) kuvaustasot tasolta – miksi 

 

5.2.1 Liiketoimintamalli 
 

Toimeksiantajan liiketoimintamallin kuvaus oli esitettynä jo aiemmin kuviossa 33.  

Liiketoimintamallin kuvaukseen on kuvattu yrityksen tuottamat palvelut, kustan-

nusrakenne, tulovirrat ja asiakkaat. Kuvauksessa on keskiössä yrityksen aset-

tama arvolupaus, joka kiteyttää yrityksen liiketoimintaidean. 

 

5.2.2 Kehittämisvaatimukset- ja tavoitteet 
 

Tämän työn alkuvaiheessa kehittämisvaatimuksien- ja tavoitteiden osalta oli tun-

nistettu, että yrityksen liiketoiminnasta tulisi pyrkiä löytämään prosesseja tai pal-

veluita, joita voitaisiin automatisoida. Kun työ eteni, niin aikajanallisesti tiekartalle 

tunnistettiin kolme eri osa-aluetta. Ensimmäiseksi lähtötietona tunnistettiin auto-

matisoitavien palveluiden tunnistaminen. Tunnistusta seuraa arkkitehtuuriku-

vausten hyödyntäminen siten, että lopputuotteena saavutetaan joitakin automa-

tisoitavia palveluita tunnistaen, saaden prosesseja implementoitua myös käyt-

töön. Nämä tunnistetut osa-alueet on kuvattu alla olevassa kuviossa 36. Sama 

kuvio toimii tässä tapauksessa myös kehittämisehdotuksen osalta tiekarttana. 
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KUVIO 36. JHS 179 mallin mukaisesti kehittämisen tiekartta kuvattuna 

 

5.2.3 Ohjaavat lait ja säädökset 
 

Koska isännöintiliiketoimintaa ohjaa keskeisesti lait ja säädökset, koettiin nämä 

hyvänä koota JHS 179 liite 5 mallin mukaisesti taulukkoon 6. Ohjaavien lakien 

osalta on kehittämistyössä hyvä tunnistaa ne osa-alueet, joissa ei voida ns. oi-

koa. Esimerkiksi isännöinnin tietojärjestelmien ja niihin liittyvien tukijärjestelmien 

(tiedon tallennus yms.) tulee täyttää vaatimuksiltaan mm. asunto-osakeyhtiölain, 

kirjanpitolain ja tietosuojalain mukaiset vaatimukset. 

 

TAULUKKO 6. JHS 179 liite 5 mallin mukaisesti listattu isännöintialaa ohjaavat 

lait ja säädökset 

 

Ohjaavat lait ja säädökset
Päiväys 21.5.2020
Versio 1.0

Laki/säädös
Toimialakohtainen/kaikkia 

koskeva lainsäädäntö
Kuvaus Vaikutukset Lakisääteiset tehtävät Lähde

Asunto-osakyhtiölaki 
22.12.2009/1599

Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624

Kyseessä on toimialakohtainen 
lainsäädäntö.

Isännöintiasiakkaiden 
yhtiömuoto on joko asunto-
osakeyhtiö, osakeyhtiö tai 
kiinteistöosakeyhtiö. 

Sovellettava laki määräytyy 
yhtiömuodosta ja yhtiön 
yhtiöjärjestyksestä.

Isännöinnin tietojärjestelmän tulee 
täyttää vaatimuksiltaan lain 
vaatimukset. Esim. osakerekisterin 
ylläpito, omistuksiin l i ittyvät 
todistukset, kirjanpito yms.

Asunto-osakeyhtiölaki määrää 
toiminnan asunto-osakeyhtiön 
keskeiset periaatteet, toimielinten 
vastuut ja velvoitteet sekä antaa 
raamit taloudenpidolle.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/2009159
9

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/2006062
4

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 

Korkolaki 20.8.1982/633

Laki saatavien perinnästä 
22.4.1999/513

Kyseessä on kaikkia koskeva 
lainsäädäntö, jota sovelletaan 
asunto-osakeyhtiöihin, 
kiinteistöosakeyhtiöihin ja 
osakeyhtiömuotoisiin 
isännöintikohteisiin..

Isännöinnin tietojärjestelmän tulee 
täyttää kirjanpitoon li ittyvien 
tehtävien hoitamisen lisäksi 
viranomaisvelvoitteiden hoitamisen 
kuten veroilmoituksen ja 
rakentamisenilmoituksen tekemisen.

Korko- ja perintälaki määrittelevät 
vastikesaatavien perintään li ittyvät 
raamit.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/1997133
6 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/1982063
3

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/1999051
3

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 Kyseessä on kaikkia koskeva 
lainsäädäntö. 

Lakia sovelletaan kaikkiin 
asiakastietoihin.

Isännöinnin tietojärjestelmien tulee 
täyttää tietosuojalaista lähtevät 
vaatimukset

Henkilötietoturvan 
suojaamistehtävä.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/2018105
0
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5.3 Käsitteellinen taso, vastaten kysymykseen mitä tekee 
 

JHS 179 mallia seuraten edettiin seuraavana käsitteelliselle tasolle – MITÄ. Tältä 

tasolta päädyttiin kuvaamaan JHS 179 mallin mukaisesti yrityksen liiketoimintaan 

liittyvät toimijat, palvelukartta, prosessikartta, sekä tietojärjestelmäkartta. Nämä 

valitut kuvaukset on kuvattu kuviossa 37.  

 

 
KUVIO 37. JHS 179 mallin mukaisesti valittu (punaisella ympyröidyt) kuvaustasot 

tasolta – mitä 

 

5.3.1 Toiminta-arkkitehtuuri 
 

Toiminta-arkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata toimintaan liittyvät toimijat, pal-

velukartta, toiminnan palvelut, toimijoiden välinen vuorovaikutus ja prosessit kes-

kinäisessä vuorovaikutuksessa. Yleiskuvaus näistä on esitetty kuviossa 38. 

 

 
KUVIO 38. Toiminta-arkkitehtuurin yleiskuvaus, asiakas, palvelut, prosessit ja toi-

mijat välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Asiakas

AsiakasAsiakas
Palvelu(t)

Pääprosessi 2 Pääprosessi 3 Pääprosessi 4

Toimija (kumppani) Toimija (oma 
henkilöstö)

Käyttää

Toteuttaa

Toteuttaa Toteuttaa

Tekee
Tekee Tekee

Tekee
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5.3.2 Toimijat 
 

Työssä tunnistettiin JHS 179 mallin mukaisesti yrityksen keskeiset sisäiset ja ul-

koiset toimijat. Ulkoisia toimijoita olivat; asiakkaat kuten asiakaskiinteistöjen hal-

litukset, osakkaat ja asukkaat, kiinteistövälittäjät, koulutusorganisaatiot ja yrityk-

sen ulkoistettu kirjanpito. Sisäisiksi toimijoiksi tunnistettiin isännöintipalveluiden 

tuottaminen, sekä alihankintana hankittu taloyhtiöiden kirjanpitopalvelu ja avain-

hallinta. Keskeiset toimijat on listattu taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. JHS 179 liite 5 mallin mukainen listaus yrityksen eri toimijoista 

 
 

5.3.3 Palvelukartta 
 

Palvelukartan laatiminen tuotettiin JHS 179 mallin mukaisesti kuviossa 39. Tun-

nistettuja palvelukokonaisuuksia yrityksen päätoimialan, eli Isännöintipalveluiden 

osalta olivat; hallinnollisen isännöinnin palvelut, asiakaspalvelu ja kirjanpidon pal-

velu. 

 

Toimijat
Päiväys 17.5

Versio 1.0

Toimija Sisäinen/ulkoinen Kuvaus Rooli/roolit Tehtävät ja vastuut
Toimijan saamat 

palvelut/tuotokset Henkilö lkm Muuta

Taloyhtiöt (osakkaat) Ulkoinen

Ovat pääasiallinen asiakasryhmä 
joita yritys palvelee pääosin 
sähköisen asiointikanavan kautta 
(lomakkeet / sähköposti) asiakas

Isännöintipalveluiden 
käyttäjä

autopaikat, saunavuorot, 
vastikemaksut, 
yhtiökokousaineistot ja 
isännöitsijäntodistukset

Taloyhtiöt (hallitus) Ulkoinen

Ovat pääasiallinen asiakasryhmä 
joita yritys palvelee pääosin 
henkilökohtaisella asioinnilla asiakas

Isännöintipalveluiden 
käyttäjä

Hallitustyöskentelyyn 
liittyvät aineistot ja 
pöytäkirjat

Kiinteistövälittäjät Ulkoinen

Ovat toissijainen asiakasryhmä 
joita yritys palvelee pääosin 
sähköisen asiointikanavan kautta 
(lomakkeet / sähköposti) asiakas

Osakkaiden tekemien 
myyntitoimeksiantojen 
toteuttaja

Isännöitsijäntodistukset, 
huoneistojen pohjakuvat

Koulutusorganisaatiot Ulkoinen

Ovat pääasiallinen asiakasryhmä 
joita yritys palvelee pääosin 
henkilökohtaisella asioinnilla asiakas

Isännöintikoulutusten 
järjestäjä

Koulutusmateriaalia ja 
koulutustapahtumia

Taloyhtiöiden kirjanpito Sisäinen

Tuottaa taloyhtiöille 
talouspalvelut, pääasiallinen 
asiointi on sähköposti, puhelin, 
onedrive ja henkilökohtainen 
tapaaminen yhteistyökumppani

Kirjanpitopalveluiden 
tuottaminen taloyhtiöille

Kirjanpitopalvelut, 
tilinpäätökset, 
maksuliikenteen toteutus ja 
seuranta 1

Isännöintipalvelun tuottaminen Sisäinen Yrityksen päätuote oma toiminto
Isännöintipalveluiden 
tuottaja taloyhtiöille Isännöintipalvelut 1

Yrityksen kirjanpito Ulkoinen

Tuottaa yritykselle omat 
talouspalvelut, pääasiallinen 
asiointi on sähköposti, puhelin ja 
henkilökohtainen tapaaminen yhteistyökumppani

Yrityksen kirjanpidon 
tuottaminen

Kirjanpitopalvelut, 
tilinpäätökset, 
maksuliikenteen toteutus ja 
seuranta
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KUVIO 39. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattu palvelukarttana tunnistetut palvelut 

 

5.3.4 Prosessikartta 
 

Prosessikartan osalta ensin tunnistettiin yrityksen pääprosesseiksi isännöinti-, 

koulutus- ja konsultointipalveluiden tuottaminen. Pääprosessit on esitetty kuvi-

ossa 40 keskellä ja lisäksi kuviossa on kuvattuna ylätason strateginen johto / oh-

jaus, sekä toimintaa tukevat tukiprosessit. Toimintaa ilmentää toiminnan jatkuva 

parantaminen, joka perustuu toiminnan jatkuvaan seurantaan ja arviointiin, sekä 

asiakakkailta saatuun palautteeseen, joiden syötettä käytetään syötteenä toimin-

nan jatkuvassa parantamisessa. Teoriassa palautetta voidaan hyödyntää syöt-

teenä aina lainsäädäntöä myöten, mutta käytännössä tämä lienee kuitenkin yk-

sittäisen yrityksen toiminnan tasolla mahdotonta.   

 

 

Konsultointitoiminnan 
palvelut

Hallitus-
ammattilainen

Koulutustoiminnan 
palvelut

Asiantuntija-
koulutusten 
toteutus

Työryhmätehtävät 
(mm. OPH)

Taloyhtiöiden 
kirjanpidon palvelut

Maksuliikenteen 
toimeenpano ja 

seuranta
Kirjanpidon ja 

vastikereskontran 
hoito

Tilinpäätökset

Talouteen liittyvät 
viranomais-
ilmoitukset
Osakkaiden 

lainaosuuksien 
hallinta

Hallinnollisen isännöinnin palvelut

Hallituksen 
antamien tehtävien 

hoito
Yhtiökokous-
päätösten 

toimeenpano

Dokumenttien 
hallinta

Palveluntuottajien 
valvonta, seuranta 

ja kilpailutus

Rekistereiden 
hallinta

Maksuliikenteen 
hoito ja seuranta

Tilinpäätöstehtävät

Talousarvion 
laadinta

Kunnossapito-
tarveselvityksen 

päivitys

Viranomais-
ilmoituksista 
huolehtiminen

Projektien 
koordinoinnit

Asukaspalvelut

Käyttövuoro-
varaukset

Tiedotus

Huoneistojen 
muutostyöt

Vastike ja 
käyttövuoromaksut

Poikkeustilanteiden 
hoito

Tukipalvelut

Yrityksen kirjanpito

Perus ICT-palvelut

Toimiala ICT-
palvelut

Osakasmuutokset
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KUVIO 40. Pääprosessien kuvaus JHS 179 / 152 mallin mukaisesti kuvattuna 

 

Pääprosessien osalta tarkemman tason kuvaus on esitetty kuviossa 41 ja jossa 

on myös näiden aliprosessit, sekä tuotettavat palvelut kuvattuna. Prosessien ali-

prosessien kuvaamisen yhteydessä tunnistettiin ja tuotettiin myös alustava lis-

taus niistä juuri niistä prosesseista, joista mahdollisia kehitysaihioita oli mahdolli-

sesti löydettävissä. Nämä tunnistetut prosessit ja niiden osat on lopulta nostettu 

varsinaiseen kehitysehdotus -alalukuun 5.7. 

 

Lainsäädäntö

Asiakkaiden tarpeet

Strategia, arvot ja visio

Palautteeseen ja toiminnan arviointiin liittyvä jatkuva parantaminen

Toim
innan seuranta ja arviointi

Tyytyväiset asiakkaat

Tukiprosessit

Strateginen johtaminen
 ja ohjaus

Pääprosessi 2, Isännöintipalveluiden tuottaminen

Pääprosessi 3, Konsultointipalveluiden tuottaminen

Pääprosessi 4, Koulutuspalveluiden tuottaminen
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KUVIO 41. Pääprosessien aliprosessit kuvattuna 

  

5.3.5 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri sisältää yrityksen organisaation tietojärjestelmien 

keskeisen ja selkeän kuvauksen. Tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksissa JHS 

179 mallilla on tarkoitus kuvata tietojärjestelmäpalvelut ja tuottaa tietojärjestelmä-

kartta. Yleiskuvaus näistä on esitetty kuviossa 42, jossa on kuvattu; palveluiden 

tarvitsijat, käyttäjät ja näiden roolit, toimintaprosessit, tietojärjestelmäpalvelut, tie-

tojärjestelmät. Tarvittaessa voidaan mennä aina teknologiapalveluiden tasalle, 

sekä sovelluspalvelin ja palvelinkomponenttitasolle. Tämän työn osalta toimeksi-

antajalle riittää tietojärjestelmätaso, joten alemman abstraktiotason kuvauksille ei 

koettu tarvetta. 

 

Isännöintipalveluiden tuottaminen

Hallinto Talous Asiakaspalvelu Käyttö ja huolto Projektitehtävät

Koulutuspalveluiden tuottaminen

Isännöinti-
koulutukset

Asumisneuvoja-
koulutukset

Kiinteistövälitys-
koulutukset

Konsultointipalveluiden tuottaminen

Projektitehtävät Hallitusammattilais-
tehtävät Työryhmätehtävät

Tukiprosessit

Tietohallinto Taloushallinto Sidosryhmä-
suhteiden hallintaHankintojen hallinta Toimitilojen hallinta

Ohjausprosessit

StrategiaSS
Palveluiden hallinta 
ja kehittäminen

Asiakkuuksien 
hallinta
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KUVIO 42. JHS 179 mallin mukainen yleiskuvaus yrityksen tietojärjestelmäpal-

veluiden käytöstä pääprosesseittain 

 

5.3.6 Tietojärjestelmäkartta 
 

Tietojärjestelmäkartan tarkoitus on kuvata ne eri tietojärjestelmät, joita käytetään 

joko yrityksen eri prosesseissa tai asiakkaiden ja toimijoiden välisessä vuorovai-

kutuksessa. Toimeksiantajan tietojärjestelmäkartta on kuvattu JHS 179 mallin 

mukaisesti alla olevassa kuviossa 43.  

 

Organisaatio
(as oy kirjanpitäjä)

Isännöintipalveluiden tuottaminen

Hallinto Talous Asiakaspalv
elu

Käyttö ja 
huolto

Projektiteht
ävät

Konsultointipalveluiden tuottaminen

Projektiteht
ävät

Hallitusam
mattilais-
tehtävät

Työryhmäte
htävät

Koulutuspalveluiden tuottaminen

Isännöinti-
koulutukset

Asumisneuv
oja-

koulutukset

Kiinteistövä
litys-

koulutukset

Organisaatio
(isännöitsijä / kouluttaja)

Palvelun tarvitsija

Koulutuspalvelut

Sähköposti
(Office 365)

Harjoitustehtävät
Kyselyt

(Google Docs)

Teams
(Office 365)

Isännöintipalvelut

Toiminnanohjaus
(Domus)

Sähköinen 
allekirjoitus
(Assently)

Viestintä

Sähköposti
(Office 365)

Internet sivusto
(Wordpress/Divi)

OneDrive
(Office 365)

Teams
(Office 365)

Sähköinen asiointi

Huoneistotieto.fi
(Domus portaali)

Internet sivusto
(Wordpress/Divi)

Forms -
lomakkeet
(Office 365)
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KUVIO 43. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattu tietojärjestelmäkartta yrityksen tie-

tojärjestelmistä 

 

5.4 Looginen taso, vastaten kysymykseen miten tekee 
 

JHS 179 mallissa mukaisesti loogiselta tasolta toiminta-arkkitehtuurin osalta pää-

dyttiin kuvaamaan yrityksen prosessien välinen vuorovaikutus, sekä itse proses-

sit. Tietoarkkitehtuurista kuvattiin loogiset tietovarannot, sekä keskeiset tietovirrat 

eri tietovarantojen välillä. Tietojärjestelmäarkkitehtuurista kuvattiin tietojärjestel-

mien välinen vuorovaikutus ja tietojärjestelmäsalkku. Teknologia-arkkitehtuurin 

osalta päädyttiin kuvaamaan vain looginen verkkokaavio. Nämä valitut osa-alu-

eet on esitetty JHS 179 mallin mukaisesti kuviossa 44. 

Sähköinen asiointi

Huoneistotieto.fi
(Domus portaali)

Internet sivusto
(Wordpress/Divi)

Forms -lomakkeet
(Office 365)

Viestintä

Sähköposti
(Office 365)

Internet sivusto
(Wordpress/Divi)

Isännöintipalvelut

Toiminnanohjaus
(Domus)

Sähköinen 
allekirjoitus
(Assently)

Tukipalvelut

Yrityksen kirjanpito
(Netvisor)

Toimisto-ohjelmat
(Office365)

OneDrive
(Office 365)

Teams
(Office 365)

Koulutuspalvelut

Sähköposti
(Office 365)

Harjoitustehtävät
Kyselyt

(Google Docs)

Teams
(Office 365)
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KUVIO 44. JHS 179 mallin mukaisesti valittu (punaisella ympyröidyt) kuvaustasot 

tasolta – miten 

 

5.4.1 Toiminta-arkkitehtuuri, prosessien välinen vuorovaikutus ja proses-
sit 

 

Toiminta-arkkitehtuuri on prosessien kuvaamisen osalta tunnistettu keskiöön. 

Toimeksiantajan liiketoiminnan kehittämisen kannalta on keskeistä pyrkiä kuvaa-

maan pääprosessit tarkemmalle tasolle auki. JHS 179 kuvausten mallin mukai-

sesti laadittiin päätuotteena prosessikartta, jota ilmentää taulukko 8. Lisäksi ku-

vattiin myös palveluprosessien välinen vuorovaikutus (kuviot 45 ja 46) ja lopulta 

avaten esimerkinomaisesti yksi prosessikartan prosessi uimaratakaaviona kuvi-

ossa 47. Uimaratakaavioiden tuottamisen avulla pystytään yksittäisen prosessin 

tekeminen, sekä mahdolliset kipupisteet visualisoimaan ja näin ollen mahdolli-

sesti löytämään automatisoitavia prosesseja tai niiden osia. Toiminta-arkkiteh-

tuuri on työn edetessä tunnistettu yhdeksi keskeisimmäksi kuvaamiskohteeksi, 

jolloin kyseisiä kuvauksia tullaan todennäköisesti vielä myöhemmin tuottamaan 

lisää ja täydentämään. 

 
Prosessien välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseksi yrityksestä otettiin tähän 

osuuteen esimerkin omaisesti asiakkuuksien hallinta –prosessi tarkempaan tar-

kasteluun vuorovaikutuksen osalta ja joka on esitetty JHS 179 mallin mukaisesti 

kuviossa 45. Lisäksi avattiin palveluprosessien välinen vuorovaikutus keskeisten 

toimijoiden välillä, tämä on esitetty kuviossa 46. 
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KUVIO 45. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattu asiakkuuksien hallintaprosessi ja 

tämän vuorovaikutus palveluprosessien kesken 

 

Isännöintipalveluiden tuottaminen

Hallinto Talous Asiakaspalvelu Käyttö ja huolto Projektitehtävät

Koulutuspalveluiden tuottaminen

Isännöinti-
koulutukset

Asumisneuvoja-
koulutukset

Kiinteistövälitys-
koulutukset

Konsultointipalveluiden tuottaminen

Projektitehtävät Hallitusammattilais-
tehtävät Työryhmätehtävät

Tukiprosessit

Tietohallinto Taloushallinto Sidosryhmä-
suhteiden hallintaHankintojen hallinta Toimitilojen hallinta

Ohjausprosessit

StrategiaSS

Palveluiden hallinta 
ja kehittäminen

Asiakkuuksien 
hallinta

Strategia

Asiakaspalaute

Kehityssuunnitelmat
AsiakaspalautteetKorjaavat toimenpiteet



74 

 

 
KUVIO 46. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattu palveluprosessien vuorovaikutus 

keskeisten toimijoiden kesken 

 

Prosessien kuvaaminen tehtiin laatimalla JHS 179 liitteen 5 prosessitaulukkoon 

listaus kaikista yrityksen pää-, ydin- ja aliprosesseista. Tämä kyseinen prosessi-

kartta on esitetty taulukossa 8. Lisäksi avattiin esimerkin mukaisesti pääprosessi 

2 ja tämän ydinprosessin (asiakaspalvelu) numeron 2.3.1 mukainen aliprosessi 

yrityksen käyttövuorovarauksista, tämä prosessi kuvattiin JHS 179 mallin mukai-

sesti uimaratakaaviona. Uimaratamallin mukainen prosessikuvaus on esitetty ku-

viossa 47.  

 

Asiakaspalvelu 

Asukaspalvelut -
prosessi

Tiedotus

Huoneistojen muutostyötHuoneistotieto.fi -
portaali

Hallinnollisen 
isännöinnin -prosessi

Forms -lomakkeet

Sähköposti

Domus 
isännöintiohjelmisto Vastike ja käyttövuoromaksut

Osakasmuutokset

Yhtiökokouspäätösten toimeenpano

Projektien koordinointi

Rekistereiden hallinta

Maksuliikenteen hoito ja seuranta

Viranomaisilmoituksista huolehtiminen

Viranomaiset

Viranomaisilmoituksista huolehtiminen

Taloyhtiöiden 
kirjanpidon palvelut -

prosessi

Maksuliikenteen hoito ja seuranta

Domus 
isännöintiohjelmisto

Rekistereiden hallinta

Talouteen liittyvät
 viranomaisilmoitukset

Hallituksen antamien 
tehtävien hoito

Dokumenttien hallinta

Poikkeustilanteiden hoito

Kiinteistövälittäjät
Osakasmuutokset

Tilinpäätökset

Osakkaiden lainaosuuksien hallinta

Hallitus- ja yhtiökokoukset

Tilinpäätökset- ja talousarviot

Käyttövuorovaraukset

Dokumenttien 
toimitus
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TAULUKKO 8. JHS 179 liite 5 mallin mukaisesti laadittu prosessikartta yrityksen 

prosesseista

  
 

 
KUVIO 47. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattu uimaratakaaviona aliprosessi 

2.3.1. 

 

 

 

 

2.3.1 Käyttövuorovaraukset / taloyhtiön autopaikkojen vuokraus

As
uk
as

As
ia
ka
sp
al
ve
lu

Ha
lli
nt
o

Ti
et
oj
är
je
st
el
m
ä

Ki
rja

np
id
on

 
pa
lv
el
ut

Phase

Lähettää 
autopaikkakyselyn

sähköpostilla

Kyselyn tiedot

Vastaanottaa 
kyselyn

Onko paikkoja 
vapaana?

Vastaanottaa 
kyselyn

Lähettää 
autopaikkakyselyn

sähköpostilla

Ei

Varmistaa paikan
Kyllä

Laatii sopimuksen /
Lähettää 

allekirjoitukseen

Prosessi 
päättyy / 
jonotus

Asukas 
tarvitsee 
autopaikan

Kyselyn tiedot

Ottaa paikan 
vastaan

Viestin tiedot

Vastaanottaa tiedon
Ei Kyllä

Viestin tiedot

Vastaanottaa 
sopimuksen

Autopaikkojen tiedot

Varausrekisteri
(Excel - Onedrive)

Sähköinen 
allekirjoitus
(Assently)

Vastaanottaa 
Avaimet

Vastaanottaa 
tilisiirron

Asukkaalla 
autopaikka

Varausrekisteri
(Excel - Onedrive)

Vastikereskonta
(Domus)

Tallentaa 
sopimuksen / 
päivittää 

varaustiedot

Toimittaa avaimet

Päivittää 
käyttökorvaus-

maksun

Varauksen tiedot

Varausrekisteri
(Excel - Onedrive)

Autopaikkojen tiedot

Sopimuksen tiedot

Sopimuksen tiedot

Suorituksen tiedot

Toimittaa tilisiirron

Tilisiirron tiedot

Kiinteistö-
sihteeri

Kirjanpitäjä

Maksaa tilisiirron 
kuukausittain

Reskontran 
hoitaminen

Suorituksen tiedot

Pankin 
maksatus-
aineisto

Suorituksen tiedot

Suorituksen tiedot

Prosessi 
päättyy
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5.4.2 Loogiset tietovarannot ja tietovirrat 
 

Yrityksen loogiset tietovarannot jäsennettiin kohdan 5.3.6 mukaisen tietojärjes-

telmäkartan pohjalle. Loogiset tietovarannot on kuvattu kuviossa 48. Tietovaras-

tojen tunnistaminen auttaa prosessien automatisoinnissa tunnistamaan sen 

missä järjestelmässä mikäkin tieto on tallennettuna. Oleellista on tunnistaa yrityk-

sen ns. päätiedon, eli master -tiedon tai tietojen sijainti, sillä päätiedon sijainti 

usein määrittää mm. sen osuuden tietojärjestelmistä, jota ei lähdetä ensimmäi-

senä korvaamaan toisella. Tietovarantoihin liittyvät tietovarantojen väliset tieto-

virrat on kuvattu JHS 179 mallin mukaisesti kuviossa 49. 

 

 
KUVIO 48. JHS 179 mallin mukaisesti kuvatut yrityksen loogiset tietovarannot 

 

Sähköinen asiointi

Viestintä

Isännöintipalvelut

Tukipalvelut

Taloyhtiöiden ja 
osakkaiden 

tiedot

Internet 
sivuston

tiedot ja kuvat

Sähkö-
postilaatikon 

tiedot

Asunnon 
korjaus- ja 
muutostyöt
rekisteri

Mittarilukemien 
ilmoitus
rekisteri

Muutto-
ilmoitukset
rekisteri

Vika-ilmoitukset
rekisteri

Huoneistotieto.fi 
portaalin
 tiedot

Taloyhtiö ja 
osakasrekisteri

Yrityksen 
kirjanpito ja 
taloustiedot

Oman 
henkilöstön 
käyttäjä
tunnukset

Onedrive
pilvitalennustila

Sopimupankki
Taloyhtiöiden 
asiakirjat ja 
piirrustukset

Taloyhtiöiden 
taloustiedot

Sähköiseen 
allekirjoitukseen 

tallennetut 
asiakirjat

Taloyhtiön 
autopaikat ja 
saunavuorot

Tieto-
järjestelmien 
pääkäyttäjä-
tunnukset
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KUVIO 49. JHS 179 mallin mukaisesti kuvattuna yrityksen loogisten tietovaran-

tojen väliset tietovirrat 

 

5.4.3 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri, tietojärjestelmien välinen vuorovaiku-
tus ja looginen verkkokuva 

 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin osalta päädyttiin tuottamaan JHS 179 mallin mu-

kaiset kuvaus kuvioon 50 tietojärjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi 

laadittiin JHS 179 liitteen 5 kuvauspohjan mukainen tietojärjestelmäsalkku, joka 

on esitettynä taulukossa 9.  

 

Poiketen JHS 179 mallista laadittiin looginen verkkokuva hieman erilaisella ku-

vaustavalla. Valintaan päädyttiin koska nähtiin tämän tyyppisen verkkokuvan piir-

tämisen palvelevan paremmin tarkoitustaan kuin JHS 179 liitteen 5 mukainen ku-

vantamistapa. 

 

Domus isännöintiohjelmisto

Lähteitä

Sähkö-
postilaatikon 

tiedot

Asunnon 
korjaus- ja 
muutostyöt
rekisteri

Mittarilukemien 
ilmoitus
rekisteri

Muutto-
ilmoitukset
rekisteri

Vika-ilmoitukset
rekisteri

Onedrive
pilvitalennustila

Sopimupankki

Taloyhtiöiden 
asiakirjat ja 
piirrustukset

Taloyhtiöiden 
taloustiedot

Sähköiseen 
allekirjoitukseen 

tallennetut 
asiakirjat

Taloyhtiön 
autopaikat ja 
saunavuorot

Taloyhtiöiden ja 
osakkaiden 

tiedot

Taloyhtiö ja 
osakasrekisteri

Asiakirjojen
 allekirjoittamiseen lähetys

Ilmoitusten ja tietojen tallentaminen

Allekirjoitettujen 
asiakirjojen tallennus

Tietojen vastaanotto

Tietojen luovuttaminen

arkistointi

Tallennus ja muokkaus

Tietojen vastaanotto

Tietojen luovuttaminen

Tallennus ja
 muokkaus

Huoneistotieto.fi 
portaalin
 tiedot

tilinpäätöstiedot

Asiakirjojen
 allekirjoittamiseen lähetys
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KUVIO 50. JHS 179 mallin mukainen kuvaus yrityksen isännöintityöhön liittyvien 

tietojärjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta 

 

TAULUKKO 9. JHS 179 mallin mukaisesti esitetty tietojärjestelmäsalkku yrityk-

sen tietojärjestelmistä 

 

Huoneistotieto.fi
(Domus portaali)

Forms -lomakkeet
(Office 365)

Sähköposti
(Office 365)

Internet sivusto
(Wordpress/Divi)

Toiminnanohjaus
(Domus)

Sähköinen 
allekirjoitus
(Assently)

Yrityksen kirjanpito
(Netvisor)

Toimisto-ohjelmat
(Office365)

Onedrive 
(Office365)

Ilmoitusten tietoja
 (mittarilukemat, muuttoilmoitukset yms.)

Käyttöliittymän 
julkaisu

Käyttöliittymän 
julkaisu

Asiakirjoja (tilinpäätöstiedot, taloyhtiön asiat)

Sopimusten, tehtyjen töiden
 ja tilausten seuranta

Asiakasyhtiöiden laskutuksen tekeminen

Allekirjoitettujen 
asiakirjojen tallennus

Asiakirjojen lähetys sähköiseen allekirjoitukseen

Tallennus

Ilmoitus
-viesti

Käyttövuorovaraukset, autopaikat, saunavuorot tms.

Ilmoitus
-viesti

Taloyhtiöiden ja 
asukas & osakastietojen

 päivittäminen

Erilaiset toimeskiannot, tehtävät ja tietojen päivitykse

Tietojärjestelmäsalkku
Päiväys 28.5.2020
Versio 1.0

ID Tietojärjestelmäalue
Tietojärjestelmän 

nimi
Kuvaus

Tietojärjestelmä
n 

vastuutaho/omis

Tietojärjestel
män 

vastuuhenkil
Toimittaja Hankintatapa

Tietojärjestelmän 
julkinen osoite

Tietojärjestelmän 
käyttötarkoitus

Käyttäjät Käyttötiheys
Julkinen/suoj

austaso
Strateginen 
merkitys

TJS HRS
AMS/T
OS

11 Toiminnanohjaus

Domus isännöinti Isännöintipalveluiden 
ERP, sisältää 
taloyhtiöiden tiedot

Toimitusjohtaja Susu 
Tossavainen

Tietoaika Palvelusopimus Ei suoraa julkista 
pääsyä

Toiminnanohjaus / 
asiakastietojärjestel
mä

isännöitsijä, as oy 
kirjanpitäjä

tunneittain STIV operatiivinen K E E

12 Toiminnanohjaus

Domus portaali ERP järjestelmän 
itsepalveluportaali

Toimitusjohtaja Susu 
Tossavainen

Tietoaika Palvelusopimus https://huoneistotiet
o.fi/

Toiminnanohjaus / 
asiakastietojärjestel
mä

isännöitsijä, as oy 
kirjanpitäjä, 
asiakkaat

päivittäin Julkinen operatiivinen K E E

13 Toiminnanohjaus

Domus lomakkeet ERP järjestelmän 
muutostyöilmoituspalvel
u

Toimitusjohtaja Susu 
Tossavainen

Tietoaika Palvelusopimus https://www.isannoi
ntioy.fi/asunnon-
korjaus-ja-
muutostyot/

Toiminnanohjaus / 
asiakastietojärjestel
mä

isännöitsijä, 
asiakkaat

viikoittain STIV operatiivinen K E E

14 Sähköinen allekirjoitus

Assently Sähköinen allekirjoitus 
taloyhtiöiden 
asiakirjoihin

Toimitusjohtaja Susu 
Tossavainen

Assently Palvelusopimus https://assently.com/
fi/e-sign/

sähköinen 
allekirjoitus

isännöitsijä, 
asiakkaat

päivittäin STIV operatiivinen K E E

15 Kirjanpito

Netvisor Oman yrityksen 
taloushallinnon sovellus 
(osto/myyntireskontra)

Toimitusjohtaja Susu 
Tossavainen

jPond Palvelusopimus https://netvisor.fi/ yrityksen oma 
taloushallinto

isännöitsijä, 
oman yrityksen 
kirjanpitäjä

viikoittain STIV operatiivinen K E E

16 Toimisto-ohjelmisto

Office 365 Sähköposti, Onedrive, 
Sähköiset lomakkeet 
(forms)

Tietohallinto Juha 
Tossavainen

Microsoft Vuositilaus / 
luottokortti

https://office.com toimisto-ohjelmisto isännöitsijä, as oy 
kirjanpitäjä

tunneittain STIV operatiivinen K E E

17 internet sivusto

www / dns hosting Internetsivuston 
ylläpitopalvelu

Tietohallinto Juha 
Tossavainen

Shellit.org Vuositilaus / 
luottokortti

https://shellit.org internet sivujen 
hallinta

tietohallinto vuosittain Julkinen tuki E E E

18 internet sivusto

wordpress / divi Internsivuston 
sisällönhallintapalvelu

Tietohallinto Juha 
Tossavainen

Shellit.org / 
Elegant 
themes

Vuositilaus (Divi 
on elinikäinen)/ 
luottokortti

https://www.isannoi
ntioy.fi/wp-admin

oman sivuston 
hallinta

toimitusjohtaja kuukausittain Julkinen tuki E E E

19 Toimisto-ohjelmisto

Google docs Sähköiset lomakkeet / 
tentit koulutusasiakkaille

Tietohallinto Juha 
Tossavainen

Google Ilmainen https://google.com toimisto-ohjelmisto kouluttaja viikoittain Julkinen operatiivinen E E E

20 Videotallennus

Bandicam PPT esitysten videointi Tietohallinto Juha 
Tossavainen

Bandicam Pysyvä lisenssi / 
luottkortti

Ei suoraa julkista 
pääsyä

esitysten 
videointiohjelmisto

isännöitsijä, 
kouluttaja

kuukausittain STIV operatiivinen E E E

Yleiskuva

Tietojärjestelmäsalkku
Päiväys 28.5.2020
Versio 1.0

ID Tietojärjestelmäalue
Tietojärjestelmän 

nimi

Toteutus-
teknologia

Tietokanta-
teknologia

Käyttöliittymä-
teknologia

Palvelin-
teknologia

Tietolähteet
Tiedot ovat 

vuosilta/alkaen
Tietojen 

päivitystiheys
Julkiset tiedot 
tietoryhmittäin

Salassa 
pidettävät 
tiedot

Elinkaaren tila Käyttöönottopäivä Poistumispäivä Kriittisyys Uusimistarve Palvelevuus
Tiedossa olevat 

kehittämisvaiheet
Hyödyt Kustannukset Riskit Muuta

11 Toiminnanohjaus

Domus isännöinti RDP julkaistu PC 
sovellus

pilvipalvelu PC-sovellus pilvipalvelu isännöitsijä, as 
oy kirjanpitäjä

taloyhtiön tietojen 
historia  
lakisääteiseltä 
ajalta,

jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Mahdollistaa koko 
liiketoiminnan

4800e / v

12 Toiminnanohjaus

Domus portaali www -palvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu isännöitsijä, as 
oy kirjanpitäjä

taloyhtiön tietojen 
historia  
lakisääteiseltä 
ajalta,

jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

sisältyy 
isännöinti-
moduliin

13 Toiminnanohjaus

Domus lomakkeet www -palvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu asiakkaat 2019 alkaen jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

sisältyy 
isännöinti-
moduliin

14 Sähköinen allekirjoitus

Assently www -palvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu isännöitsijä max 30 päivää jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

350e / v

15 Kirjanpito

Netvisor www -palvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu toimitusjohtaja
, yrityksen 
kirjanpitäjä

alkaen yrityksen 
perustamisesta 
10/2019

jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Mahdollistaa koko 
liiketoiminnan

600e / v

16 Toimisto-ohjelmisto

Office 365 pilvipalvelu pilvipalvelu pc-sovellus / 
selain

pilvipalvelu isännöitsijä, as 
oy kirjanpitäjä

alkaen yrityksen 
perustamisesta 
10/2019

jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

156,24e / v

17 internet sivusto

www / dns hosting www -palvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu it-tuki alkaen yrityksen 
perustamisesta 
10/2019

jatkuva Tuotannossa loka.19 Kriittinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

216

18 internet sivusto

wordpress / divi www -palvelu mysql selain pilvipalvelu toimitusjohtaja alkaen yrityksen 
perustamisesta 
10/2019

jatkuva Tuotannossa loka.19 Tärkeä Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

sisältyy hosting 
hintaan

19 Toimisto-ohjelmisto

Google docs pilvipalvelu pilvipalvelu selain pilvipalvelu kouluttaja alkaen yrityksen 
perustamisesta 
10/2019

jatkuva Tuotannossa loka.19 Hyödyllinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

ilmainen

20 Videotallennus

Bandicam PC-sovellus tiedosto PC-sovellus N/A isännöitsijä, 
kouluttaja

N/A N/A Tuotannossa touko.20 Hyödyllinen Pieni Hyvä Tukee liiketoimintaa 
oleellisesti

elinikäinen 
lisenssi 37e

Teknologia Tietojärjestelmän sisältämät tiedot Elinkaari ja merkitys toiminnalle
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Yrityksen looginen verkkokaavio on esitetty kuviossa 51, kuvaten yrityksen sisä-

verkon, sekä internetistä ns. pilvipalveluina tuotetut palvelut. Yrityksen tietohal-

lintostrategian mukaisesti yrityksellä ei, fyysisten päätelaitteiden ja kopiokonei-

den lisäksi, ole omassa lähiverkossaan mitään tietojärjestelmäpalveluita tuotet-

tuna. Omassa omistuksessa ja ylläpidossa olevien tietojärjestelmien minimoin-

nilla haetaan ylläpidon helppoutta, tehokkuutta ja siten lopulta kustannusten mi-

nimointia. Lisäksi liiketoiminta on tunnistettu luonteeltaan sen tyyppiseksi, että 

riskit (tiedon varmistaminen ja tietoturva) ulkoistettujen tietojärjestelmien käyttä-

misestä ovat minimaaliset. 

 

 
KUVIO 51. Yrityksen lähiverkon looginen kuvaus 

 

 

 

 

 

Isännöinti Susu Tossavainen Oy
Kuohunharjuntie 26
Toimiston lähiverkko

AssentlyAssently

jPondjPond

Tietoaika.fiTietoaika.fi

Office 365Office 365

Shellit.orgShellit.org

InternetInternet

192.168.8.0/m24192.168.8.0/m24

4G reititin
Isännöinti 

Susu Tossavainen Oy

4G reititin
Isännöinti 

Susu Tossavainen Oy

Toimiston lähiverkko
Työasemat DHCP alue: 

.100-200

SSID: isannointioy

Neuvotteluhuone
en televisio
IP: DHCP

Työntekijöiden 
tietokoneet
IP: DHCP

GW ja DNS: .1

WAN: DHCP

Kopiokone 
Xerox ColorQube 

8900
IP: .11

Kopiokone 
Xerox Phaser 6605

IP: .10

Isannointi.fi
www-sivusto
Isannointi.fi
www-sivusto

DNS
Ylläpito
DNS

Ylläpito

Office 365
- Sähköposti
- Lomakkeet
- Onedrive

Office 365
- Sähköposti
- Lomakkeet
- Onedrive

Domus isännöinnin
 toiminnanohjaus-

järjestelmä

Domus isännöinnin
 toiminnanohjaus-

järjestelmä

Domus portaali
Huoneistotieto.fi
Domus portaali
Huoneistotieto.fi Netvisor

Yrityksen 
taloushallinto 

Netvisor
Yrityksen 

taloushallinto 

Assently.fi
Sähköisesti allekirjoitettavat 

asiakirjat

Assently.fi
Sähköisesti allekirjoitettavat 

asiakirjat

Domus lomakkeet
muutostyöilmoitukset
Domus lomakkeet

muutostyöilmoitukset

ISP: DNA 100Mbbs 
4G
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5.5 Fyysinen taso, vastaten kysymykseen millä tehdään 
 

Fyysiseltä tasolta – MITÄ, päädyttiin kuvaamaan JHS 179 mallin mukaisesti yri-

tyksen liiketoimintaan liittyvät teknologia-arkkitehtuurin alla olevat laiteluettelo ja 

lisenssisalkku –kuvaukset, nämä ovat esitetty kuviossa 52. 

 

 
KUVIO 52. JHS 179 mallin mukaisesti valittu (ympyröidyt) kuvaustasot tasolta – 

millä. 

 
5.5.1 Teknologia-arkkitehtuuri, laiteluettelo ja lisenssisalkku 
 

Fyysisen tason teknologia-arkkitehtuuri kuvaa nimensä mukaisesti fyysistä ilmen-

tymää. Yrityksen osalta katsottiin aiheelliseksi tuottaa vain laiteluettelo (taulukko 

10) ja lisenssisalkku (taulukko 11).  

 

Yrityksen laiteluettelo on kuvattu taulukossa 10. käyttäen JHS 179 liite 5 mallin 

mukaista kuvaustapaa. 

 

TAULUKKO 10. JHS 179 liite 5 mallin mukainen laiteluettelo asiakasyrityksen 

ICT-laitteistosta 

 
 

Laiteluettelo
Päiväys 28.5.2020
Versio 1.0

Laiteluokka Laite Laitetyyppi Tyyppi ja malli Valmistaja
Keskeisin 

varusohjelmistosisältö
Sijoituspaikka Palvelutaso Varautumistaso

Laitteen 
kriittisyys

Muuta

10 SUSU-kannettava1 Kannettava Lenovo T440p Lenovo Windows 10 + Office365 Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Elintärkeä

10 SUSU-kannettava2 Kannettava HP G250 HP Windows 10 + Office365 Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Hyödyllinen

20 Kopiokone1 Kopiokone Xerox ColorCube 8900 Xerox N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Elintärkeä

20 Kopiokone 2 Kopiokone Xerox Phaser 6605dn Xerox N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Tärkeä

30 Näyttö1 Näyttö HP Pavilion 27" IPS HP N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Tärkeä Kannettava1 näyttö

30 Näyttö2 Näyttö HP Pavilion 27" IPS HP N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Tärkeä Kannettava1 näyttö

30 Videotykki 1 Videotykki Optima EP729 Optima N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Tärkeä

30 Neuvottelunäyttö Televisio55" Philips 50pus6703/12 
ambilight

Philips N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Tärkeä

40 DNA 4G reititin Reititin + LAN Huawei b593 Huawei N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Elintärkeä DNA 4G liittymä

40 Susu puhelin1 Puhelin Iphone 7 plus Apple N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Elintärkeä DNA 4G liittymä

50 NAS1 Verkkotallennuslaite Buffalo NAS 6Tb Buffalo N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Hyödyllinen Onedrive 
varmuuskopio

60 Teleco1 Neuvottelupuhelin Logitech BC950 Logitech N/A Toimipiste 
(Kuohunharjuntie 26)

virka-aika Perustaso Hyödyllinen
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Yrityksen lisenssisalkku on kuvattu taulukossa 11 käyttäen JHS 179 liite 5 mallin 

mukaista kuvaustapaa. 

 

TAULUKKO 11. JHS 179 liite 5 mallin mukainen lisenssisalkku yrityksen tietojär-

jestelmien lisensseistä 

 
 

5.6 Kerätyn aineiston dokumentointi ja tallentaminen 
 

Tämän opinnäytetyön aineistoa on kerätty toimeksiantajan kanssa käydyissä työ-

pajoissa, joissa käsiteltiin JHS 179 kuvauksiin tarvittavien prosessien sisällön ku-

vaamista ja auki kirjoittamista. Valtaosa työpajojen työstä tehtiin suoraan JHS 

179 kuvauspohjiin ja osa tehtiin paperisiin muistiinpanoihin (mm. prosessien toi-

minnallinen kuvaus), joista myöhemmin tehtiin Ms. Visiolla prosessikaaviot. Ai-

neiston luokittelu muodostuu tällöin kyseisistä aineistoista, jakautuen kahteen 

osaan; kuviot ja listaukset. 

 

Itse KA-mallintamistyön työtiedostot ja lopputuotteet on tallennettuna Ms. Visio 

kuvauksina, Excel taulukoina ja yrityksen arkkitehtuurin KA-kuvausten koonnos-

dokumentissa. Dokumentaatiota säilytetään toimeksiantajan Ms. Office OneD-

rive -pilvipalvelussa. Määrällisesti tämä tuotettu aineisto on laajaa. KA-kuvaukset 

koonnosdokumentin sivumäärän ollessa 31 sivua, KA-kuvausvisiotiedoston sivu-

määrän ollessa 24 sivua ja JHS liitteen 5 sivumäärän ollessa 32 sivua. Näiden 

lisäksi aineistona oli myös käytettävissä 21 sivuinen liiketoimintasuunnitelma. 

 

 

 

 

Lisenssisalkku
Päiväys
Versio

Nimi Valmistaja Selite Versio Päiväys Toimittaja Tyyppi Voimassaolopvm Määrä Muuta
Domus isännöinti Tietoaika Oy Isännöinnin ERP 

ohjelmisto
1.marras Tietoaika Oy SaaS Toistaiseksi 2 käyttäjäkohtainen ja 

taloyhtiökohtainen 
lisenssointimalli

Office 365 Microsoft Pilvipalvelu ja 
Office toimisto-
ohjelmisto

1.loka Microsoft SaaS Vuosittain uusittava 1 käyttäjäkohtainen 
lisennssointimalli

Wordpress / Divi Elegant Themes Divi wordpress 
editori

1.loka Elegant ThemesLL Elinikäinen 1 yksi wordpress instanssi

Web ja DNS hosting Shellit.org Web-sivuston ja 
DNS ylläpito

1.loka Shellit.org SaaS Vuosittain uusittava 1 yksi wordpress instanssi

Assently Assently Sähköinen 
asiakirjojen 
allekirjoituspalvel
u

1.loka Assently.fi SaaS Toistaiseksi 1 käyttäjäkohtainen 
lisennssointimalli, 
rajoittamaton määrä 
allekirjoituksia

Bandicam Bandicam Videotallennusohj
elmisto

1.touko Bandicam LL Elinikäinen 1  työasemaan sidottu



82 

 

5.7 Aineiston analysointi – kehitysehdotuksen tuottaminen 
 

Tuotettujen KA-kuvausten perusteella on muodostettu alaluvun 5.2.2 kuviossa 36 

kuvattu kehittämisen tiekartta, jonka syötteenä toimii alilukujen 5.7.1 ja 5.7.2 ke-

hitysehdotukset. 

KA-mallintamisessa ja tämän osana tehdyssä prosessien kuvaamisessa tunnis-

tettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa useampi toteuttamiskelpoinen prosessi, 

josta valittiin jatkotyöstettäväksi kaksi prosessia. Toiselle tunnistetuista proses-

seista asetettiin tavoitteeksi automatisoinnin tuoma ajansäästö ja toiselle projek-

tiseurannan jalkauttaminen. 

 

5.7.1 Prosessien 2.1.1, 2.1.2 ja 2.5.1 tehtävienhallinta hallitustyöskente-
lyssä ja eri hankkeissa, kehitysehdotus 

 

Kuviossa 53 on kuvattu esimerkkinä asiakaskiinteistön talotekninen saneeraus. 

Punaisella soikiolla on tunnistettu useita eri tietojärjestelmiä, joissa projektin tie-

toa hankkeen aikana käsitellään ja jaetaan. Haasteena prosessissa on siten sel-

västi havaittavissa projektihallintaohjelmiston puute. 

 

Tämän prosessin kehittämisen tavoitteena voisi olla tuottaa projektinhallintatyö-

kalu verkkopohjaisena palveluna, jossa käsiteltäisiin pöytäkirjat ja tehtävät ja hoi-

dettaisiin myös projektinaikaista viestintää. Yhden sovelluksen / palvelun avulla 

voisi säästää aikaa tehtävien jaossa, sekä parantaa tehtävien tekemisen laatua. 

 

 
KUVIO 53. Prosessien 2.1.1, 2.1.2 ja 2.5.1 tehtävienhallinta hallitustyöskente-
lyssä ja eri hankkeissa 
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5.7.2 Prosessin 4.1 isännöintikoulutukset, kehitysehdotus 
 

Kuviossa 54 on kuvattu esimerkkinä koulutuksen tuottaminen oppilaitoksessa. 

Punaisella soikiolla on tunnistettu useita eri järjestelmiä, joissa koulutuspalvelua 

ja siihen liittyvää aineistoa käsitellään. Kullakin oppilaitoksella on omat oppi-

misalustat, joihin kouluttajat toimittavat aineistonsa koulutuksesta vastaavan 

kautta.  

 

Oman ns. kouluttajaportaalin käyttö, mahdollistaisi toimeksiantajan mukaan itse-

provisioinnin sekä toisi koulutusten monistettavuuteen ja aineistojen päivityksiin 

parannuksia. Erityisesti toimeksiantajan haastattelussa nousi tarve automati-

soida ennakkotehtävien ja kokeiden tarkastaminen. Tällä hetkellä ennakkotehtä-

vät ja kokeet tuotetaan ilmaisohjelmalla, joka on vähän kotikutoisen näköinen ja 

sisältö hankalasti päivitettävä. Laadulliset ja toiminnalliset seikat nostettiin siten 

yhdeksi kehityskohteeksi. 

 

 
KUVIO 54. Prosessin 4.1 isännöintikoulutukset 

 

5.8 Löydökset ja tutkimusongelmiin löydetyt vastaukset 
 

Tässä alaluvussa pohditaan ja reflektoidaan opinnäytetyön kehittämistehtävän 

lopputuotoksen löydöksiä, sekä myös sitä, että kyettiinkö tutkimuksessa KA-mal-

lintamisen avulla löytämään vastauksia tutkimusongelmiin ja myös tuottamaan 

toimeksiantajalle haluttu kehitysehdotus. Pohdinnassa otetaan erityisesti kantaa 

KA-mallintamisen tekemisen mielekkyyteen PK-yrityksen osalta. Vastaukset näi-

den osalta perustuvat toimeksiantajan ja työn tekijän keskinäiseen pohdintaan.  
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Tutkimusongelmat joihin tutkimuksessa vastausta haettiin, olivat seuraavat: 

 

Tutkimusongelma nro 1: Soveltuuko kokonaisarkkitehtuurimallintaminen väli-
neenä PK yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen?  
 

Lopputulos / pohdinta: KA-mallintamisen avulla kyllä kyetään tuottamaan tarvit-

tavat kuvaukset prosesseista. Kuvausten avulla kyetään tunnistamaan ne osuu-

det prosesseissa, joissa työtä ja automatisointia voidaan tietojärjestelmillä tuotet-

tavilla palveluilla tuottaa. Menetelmänä JHS 179 ja siinä käytetty JHS 152 sovel-

tuvat hyvin tekemiseen. 

 

KA-mallintamisen todettiin soveltuvan myös PK-yrityksen toiminnan kehittämi-

seen. Tosin varauksella siten, että työmäärä KA-mallintamisessa voi olla liian iso 

ja työnä se tällöin saattaa myös jäädä kertaluontoiseksi toteutukseksi. Käytettä-

vää KA-viitekehystä tulee pystyä tarvittaessa skaalaamaan yrityksen kokoon ja 

tarpeeseen nähden ja poistamaan tarpeettomia kuvauksia / kuvauskerroksia, tä-

hän valittu JHS 179 antaa kyllä mahdollisuuden.  

 

Välineiksi valikoitui JHS 179 hyvän ja saatavilla olevan suomenkielisen dokumen-

taation osalta. Lisäksi kehys oli tekijälle entuudestaan tuttu. Myös muitakin vaih-

toehtoja on olemassa mm. teoriaosuudessa mainittu Kartturi 2.0. 

 

Tutkimusongelma nro 2: Manuaalisten töiden tunnistaminen ja kehitysehdotuk-
sen laatiminen. 

 

Lopputulos / pohdinta: KA-mallintamisella kyetään hahmottamaan prosesseissa 

käytetyt eri tietojärjestelmät ja niiden väliset tietovirrat. Näiden tunnistamisen ja 

kuvaamisen jälkeen pystytään tunnistamaan ”ongelmalliset” prosessit ja tuotta-

maan niihin kehitysehdotus kokonaisarkkitehtuurin avulla. 

 

Prosessien auki kuvaamisen avulla kyetään visualisoimaan prosessi kokonaisuu-

tena. Prosessien visuaalinen kuvantaminen mahdollistaa helpomman hahmotta-

misen prosessin eri osista, mutta myös siinä käytettävistä eri tietojärjestelmistä, 
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mahdollistaen monimutkaistenkin prosessien kehittämiseen liittyvän kommuni-

kaation useiden eri toimijoiden välillä. Tähän tarkoitukseen KA-mallintaminen on 

hyvä menetelmä. 

 

Erona JHS 152 mukaiseen prosessien kuvaamiseen, JHS 179 tuottaa kokonais-

arkkitehtuurinäkökulman kautta eritoten kokonaisvaltaisen kuvauksen toimin-

nasta, joka ilmentyy eritoten tietojärjestelmiin liittyvien osuuksien kuvaamisena 

yhdessä prosessien kanssa. Mikäli tietojärjestelmätasoa ei tarvitse kuvata, kan-

nattaa todennäköisesti keskittyä suoraan vain itse prosessien kuvaamiseen ja 

analysointiin JHS 152 mukaisesti. 
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6 POHDINTA 
 

Tässä opinnäytetyössä todettiin jo lähtötietona, että kokonaisarkkitehtuurityön 

kautta yrityksen toiminnan ja tietojärjestelmien tunnistaminen, sekä niiden välis-

ten sidoksien kuvaaminen kokonaisuutena on työmäärältään mittava työ. Tämä 

työ todisti, että näin on myös pienessäkin yrityksessä. Pääsääntöisesti kokonais-

arkkitehtuurin kuvaamista ei tehdä yksilösuoritteena, vaan työ tapahtuu eri tii-

meissä ja eri organisaation kerroksissa ja eri henkilöiden toimesta. 

 

Lähtökohtana oli kuitenkin olettama siitä, että kun yritys on riittävän pieni sekä 

tahtotilaa ja resursseja löytyy, on työ tehtävissä. Korostamatta ei voi jättää mitta-

vaa työmäärää aineiston keräämisestä ja prosessien kuvantamisessa dokumen-

tointeineen. Kuvaamisen ja mallintamiseen meni tämän opinnäytetyön tekijältä 

lähes kaikki ylimääräinen vapaa-aika noin vuoden ajalta. Mikäli opinnäytetyöhön 

liittyvä teoriaviitekehyksen laatimisen työ jätetään pois, toimeksiantajan yrityksen 

kokoisen kaikkien tasojen kertaluonteinen kuvaaminen vie arviolta tehtävään sy-

ventyneeltä henkilöltä noin 20-40 henkilötyöpäivän resurssit. 

 

Ilman asiaan vihkiytynyttä tekijää, olisi tämän tyyppinen työ siten jäänyt todennä-

köisesti PK-yrityksessä tekemättä. Perusteluna tähän on toimeksiantajan kanssa 

käyty pohdinta työn lopputuotteiden tekemisen vaatimasta ajasta. Käydyssä poh-

dinnassa kävi ilmi, että erittäin todennäköisesti mikroyritykseksi laskettava yritys 

ei olisi pystynyt investoimaan arkkitehtuurin kuvaamiseen tarvittavaa resurssia ja 

toisaalta ei sille erittäin todennäköisesti olisi kuitenkaan tunnistettu riittävää tar-

vetta. Tarvelähtöisessä kehittämisessä selkein hyöty tunnistettiin prosessien ku-

vaamisen kautta, jolloin keskittyminen suoraan itse prosessien kuvaamiseen ja 

dokumentointiin kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksellä tapahtuvan mallintamisen 

sijasta, olisi ollut todennäköisesti tehokkaampi ja tuottavampi ratkaisu. Toisaalta 

tietojärjestelmien kuvaamisen jättäminen väliin ei mahdollistaisi prosessien ja tie-

tojärjestelmien kokonaisvaltaista kehittämistä. 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä havaintona voi nostaa sen näkemyksen, että si-

nänsä KA-mallintamisen kautta ja sen avulla pystyy myös pienenkin yrityksen toi-

mintaa kehittämään, mutta haasteena on tarvittava osaaminen ja mallintamiseen 

liittyvän ajan käyttäminen tehokkaasti. 
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Pohdintana todettakoon myös, että mikäli tarjolla olisi kuvantamisen väline juuri 

liiketoimintakäsikirjan luomiseen ja jonka ”sivutuotteena” syntyisi myös tietojär-

jestelmiin liittyviä kuvauksia, saattaisi tämän tyyppiselle ratkaisulle olla kysyntää. 

Hyvät välineetkään eivät kuitenkaan toisaalta ole ratkaisu, vaan niitä käyttämään 

tarvitaan motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. 

 

Tämän tapaustutkimuksen tutkimusongelman ja siihen liittyvien tutkimuskysy-

mysten lopputulosten luotettavuutta arvioitaessa todettakoon, että tutkimustyön 

osalta haasteena ollut saada muodostettua riittävää laadullista tutkimusaineistoa, 

josta voisi tuottaa suoraan arviot työn tuloksista, onnistumisesta, mielekkyydestä 

ja sopivuudesta PK-yrityksen toiminnan kehittämiseen. Nyt käytettävissä olevan 

aineiston analysointi perustuu pitkälti toimeksiantajan ja työn suorittajan väliseen 

keskinäiseen arviointiin siitä, miten tehty työ on ollut: 

 

a) Kannattavaa PK-yrityksen toiminnan kehittämisen näkökulmasta.  

b) Mielekästä ja kustannustehokasta tehdä PK-yrityksen päivittäisen liiketoimin-

nan rinnalla.  

 

Edellä mainittujen kohtien; a ja b arvioinnissa on käytetty sitä ammatillista osaa-

mista mitä toimeksiantajalla on ollut omasta liiketoiminnastaan (substanssi) ole-

massa, sekä sitä osaamista jota työn tekijällä on itse työstä (KA-mallinnus) teh-

dessä. Lopuksi todettakoon, että tutkimustyön analyysi on tehty induktion ja 

deduktion sekoituksena, eli ns. abduktiona, yhdistäen jo olemassa olevaa ym-

märrystä ja tietotaitoa osaksi KA-menetelmällä kerättyä uutta tietoa. 
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