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Ratkaisuvaihtoehtoja haettiin analysoimalla palautetta ja perehtymällä yleisiin
teorioihin.
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The objective of the thesis was to recognise challenges that are obstacles for implementing architectural work as a part of everyday operations in an organisation and present
solutions for improving the situation by applying a C-CEI method, developed by Tampere University of Technology. The Finnish Defence Forces' enterprise architecture was
presented as a case study.
The Finnish Defence Forces has clear directions for developing performance and executing architectural work. Applying these directions in practise was estimated in the
thesis based on the feedback given by the users who utilise the architectural work. In the
thesis C-CEI method was used for finding the most significant exceptions compared to
the objectives of the architectural work. How the work can be developed in such a way
that the challenges are overcome or diminished is discussed. Solutions were searched by
analysing feedback and examining common theories in the field.
The three most significant noticed exceptions were 1) Strategic planning overlooks architectural planning 2) projects can not utilize architectural planning 3) the directions of
the architectural process is partly contradictory and does not go together with parallel
processes.
As a conclusion, the architectural work in Finnish Defence Forces is executed and directed well by taking important perspectives into account. However, implementing enterprise architecture requires opening the strategic planning to architects, eliminating
overlapping of work and integrating the architectural work as part of ongoing operations. Also personnel resources that are specialised in architectural work are needed.
The objectives of architectural planning are hard to accomplish with any other method.
If the process is not valued along with planning and developing of other activities, the
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LYHENTEET JA TERMIT
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Käyttäjäkeskeinen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto-menetelmä
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The Control Objectives for Information and related Technology, IT-palvelujohtamiseen hyvän hallintotavan viitekehys
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Informaatioteknologia
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Infrastructure

Library,

IT-

palveluprosessin parhaat käytännöt –kokoelma
JHS

Julkisen hallinnon suositukset (valtiovarainministeriö)

JUHTA

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Valtiovarainministeriö)

JulkICT

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan toiminto

KOKA3

Puolustusvoimien voimassaoleva johtamisjärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri versio 3.0
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NATO Architecture Framework, NATO:n arkkitehtuurikehikko

PV
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PVUUD

Puolustusvoimien rakenteellinen uudistushanke 2015

PVTAK

Puolustusvoimien tietotekninen arkkitehtuurikehikko

SA

System Architect, arkkitehtuurikuvausten tallennustietokanta

TOGAF

The Open Group Architecture Framework, Kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuurikehikko

TORI

Toimialariippumattomat informaatiopalvelut - hanke (Valtiovarainministeriö)
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Turvallisuusverkkohanke (Valtiovarainministeriö)

SOA

Service Oriented Architecture, palvelukeskeinen arkkitehtuuri
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VIP
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön nimenä on ”Arkkitehtuurityön jalkauttaminen organisaatiossa C-CEImenetelmää soveltaen Case Puolustusvoimat”. Suomen puolustusvoimissa (myöhemmin
PV) käytetään arkkitehtuurityön ohjeena puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan Kokonaisarkkitehtuuri versio 3 -normia, josta tässä työssä käytetään lyhennettä KOKA3.
Arkkitehtuurisuunnittelu voidaan käsittää monin eri tavoin. Termillä voidaan tarkoittaa
esimerkiksi perinteistä rakennusarkkitehtuuria. Yritysmaailmassa puhutaan usein yritysarkkitehtuurista (Enterprise Architecture EA) tai kokonaisarkkitehtuurista, jotka tilanteesta riippuen voivat tarkoittaa mitä tahansa teknisen IT-ratkaisun ja yrityksen koko
toiminnan kuvauksen väliltä. Jälkimmäisessä kehitetään ja kuvataan toimintaa strategian
johtamana mukaan lukien prosessit ja IT-ratkaisut. Arkkitehtuuri sisältää ainakin tietojärjestelmän tai –palvelun rakenteen, komponenttien väliset suhteet toisiinsa ja ympäristöön, standardit ja suositukset kehittämiselle (Wakaru 2010, 79).
Tässä opinnäytetyössä kokonaisarkkitehtuuri, arkkitehtuurityö ja johtamisjärjestelmä
määritellään seuraavasti. Kokonaisarkkitehtuuri käsitetään tavaksi kuvata organisaation
liiketoimintaprosessien ja johtamisjärjestelmän välistä logiikkaa huomioiden toimintamallin edellyttämät integraatiot ja vakioinnit (Ross, Weill, Robertson 2006, 47). Arkkitehtuurityö tarkoittaa puolustusvoimissa toteutettavaa johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja käyttöön liittyvää arkkitehtuuriohjausta, -suunnittelua ja -kuvaamista. Johtamisjärjestelmä tarkoittaa tietojen käsittelyyn, varastoimiseen ja siirtämiseen liittyvää kokonaisuutta. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä Puolustusvoimien
johtamisjärjestelmäalan kokonaisarkkitehtuuria, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea
arkkitehtuurityöllä johtamisjärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa osana PV:n strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Kokonaisarkkitehtuuria on kehitetty huomattavasti viime vuosina. Sen jalkauttaminen
osaksi yleistä toiminnan kehittämistä on kuitenkin kesken. Arkkitehtuurityön tavoitteena
on tukea organisaation toiminnan kehittämistä kaikilla tasoilla, mutta tällä hetkellä se
koetaan vahvasti tietotekniikkaan liittyväksi ja vain IT -alan ammattilaisille kuuluvaksi
asiaksi. Siksi tässä työssä otetaan näkökulmaksi se, miten toiminnan kehittäminen voi
hyötyä arkkitehtuurityöstä eikä perinteistä lähestymistapaa arkkitehtuurin kehittämisen
näkökulmasta - varsinkin kun puolustusvoimien arkkitehtuurityön toimintamalli ja ohjeistus on sinällään varsin kattava ja laadukas. Tavoitteena on etsiä ja analysoida niitä
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ongelmakohtia, jotka ovat esteenä arkkitehtuurityön jalkautumiselle osaksi organisaation normaalia toimintaa ja löytää ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen parantamiseksi soveltaen
jalkauttamismenetelmänä Tampereen Teknillisen Yliopiston kehittämää C-CEImenetelmää, joka on alunperin kehitetty toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon,
mutta jota voidaan soveltaa muuhunkin toiminnan kehittämiseen.
Työssä ei oteta kantaa arkkitehtuurityön tuottamaan tietosisältöön, kuten kuvauksiin tai
muihin dokumentteihin, ellei sillä ole erityistä merkitystä arkkitehtuurityön jalkauttamisen kannalta. Näkökulma on puolustusvoimien arkkitehtuurityön suhde strategiseen
kehittämiseen sekä suorituskyvyn suunnitteluun ja rakentamiseen. Työssä käsitellään
KOKA3:a ja pyritään havaitsemaan kehittämiskohteita seuraavaan julkaistavaan kokonaisarkkitehtuuriversioon. Mukana on joitakin viittauksia yleisiin parhaisiin käytöntöihin (ITIL), arkkitehtuurikehikkoihin (TOGAF, COBIT) sekä viranomaisten ohjeistukseen, kuten tietohallintolain ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan
(JUHTA) edellyttämään arkkitehtuurisuunnitteluun, mutta systemaattista analysointia ja
vertailua näiden suositusten ja nykyisen toimintamallin välillä ei ole tehty.
Tämä opinnäytetyö antaa perusteita PV:n kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttamissuunnitelman laadintaa ja jalkauttamisen toteuttamista varten. Työssä esitetään ratkaisuvaihtoehto sille, miten arkkitehtuurityö ja strateginen suunnittelu saadaan vuorovaikutukseen
niin, että kokonaisarkkitehtuuri voi tukea ja ohjata organisaation toiminnallista kehittämistä toiminnan kehittämisen alusta asti. Opinnäytetyö sisältää vain ehdotuksen arkkitehtuurin jalkauttamisesta - analyysi toteutuksesta puuttuu. Työssä käydään läpi arkkitehtuurityön havaitut ongelmakohdat ja pyritään tunnistamaan tärkeimmät kehittämiskohteet.
Teoreettista taustamateriaalia strategiatyöstä ja arkkitehtuurityöstä on haettu yleisesti
käytettävissä olevista materiaaleista, kuten erilaisista kirjallisista julkaisuista ja koulutusmateriaaleista. Puolustusvoimien oman toiminnan kuvaaminen perustuu pääasiassa
organisaation tuottamaan materiaaliin, kuten kirjoihin, asiakirjoihin, ohjeisiin, tutkimuksiin ja muuhun dokumentaatioon. Osa lähteistä on viranomaiskäyttöön ja ne on merkitty
lähdeluettelossa erikseen otsakkeen ”Ei julkinen materiaali” alle. Koska C-CEI menetelmästä ei ole vielä saatavissa opinnäytetyön kannalta hyödyllistä lähdemateriaalia menetelmän kehittäjien julkaisemaa kirjaa lukuun ottamatta, C-CEI:n soveltaminen
perustuu pelkästään tähän lähteeseen. Teoreettisen osuuden täydentämiseksi on käytetty
myös yleistä keskeistä kirjallisuutta ja seminaaritöitä.
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2

2.1

TAUSTA

Puolustusvoimat tuottaa palvelua yhteiskunnalle

Puolustusvoimien olemassaolon peruste löytyy Suomen laista. Suomen puolustusvoimat
suunnittelee ja toteuttaa Suomen puolustamisen. Puolustusvoimien missio on luoda ja
ylläpitää uskottavaa puolustuskykyä eli ennaltaehkäistä ja torjua sotilaalliset uhkat. Lisäksi puolustusvoimien tehtävänä on viranomaisyhteistyö muiden viranomaisten, kuten
Poliisin tai Rajavartiolaitoksen kanssa. Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen
on kolmas ydintehtävä. (Puolustusministeriö 2012)
Strategisia linjauksia toiminnalle antaa Puolustusministeriö puolustuspoliittisilla selonteoillaan, joista viimeisin on julkaistu vuonna 2012. Tulevaisuudessa pienenevät määrärahat ja suuret säästötavoitteet edellyttävät suuria muutoksia strategiaan, organisaatioon
ja toimintaan. Nyt varaudutaan erityisesti 2015 alussa tulevaan isoon rakenteelliseen
uudistukseen. Jatkuva resurssien leikkaaminen pakottaa tarkastelemaan uudelleen strategisia linjauksia, kuten esimerkiksi tarvetta luopua koko maan puolustamisen tavoitteesta (Puheloinen 2012).
Puolustusvoimia koskevat samat ohjausmenettelyt kuin muutakin julkista sektoria, sillä
se on osa yhteiskunnan tuottamaa julkista palvelua. Julkisen sektorin tietohallinnon kehittämistä ohjaa Valtiovarainministeriö. Esimerkiksi tietohallintolaki on yksi tietohallintoa ohjaava normi. Se edellyttää kaikkea julkista sektoria integroitumaan ja kehittämään
mahdollisimman yhteensopivia ja yhteiskäyttöisiä palveluita johtamisjärjestelmäalalla.
Tavoitteena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa ja parantaa julkisia palveluita. (PE
Oikeudellinen osasto 2011)

2.2

Puolustusvoimien arkkitehtuurityön nykytilanne lyhyesti

Arkkitehtuurityötä on yleisesti paljon kehitetty ja teoreettinen perusta on jatkuvan tutkimuksen kohteena, mutta esimerkkejä onnistuneista arkkitehtuurityön jalkauttamisista
osaksi organisaation normaalia toimintaa on vaikea löytää. Miten saadaan toiminnan
kehittämisprosessi käytännössä toteutettua siten, että strateginen suunnittelu, vaatimusten hallinta, toiminnan kehittäminen ja arkkitehtuurityö ovat jatkuvassa tehokkaassa
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vuorovaikutuksessa sen sijaan, että yksittäisiä arkkitehtuurikuvauksia tehdään pakon
edessä jälkikäteen ja menetetään arkkitehtuurityöstä saatavat hyödyt? Puolustusvoimien
johtamisjärjestelmäalan kokonaisarkkitehtuuria on kehitetty vuodesta 2003 alkaen, mutta sen jalkauttaminen osaksi toiminnan kehittämisen prosessia on yhä kesken. Arkkitehtuurityö koetaan puolustusvoimissa vain IT-alaa koskevaksi tekniseksi kuvaustyöksi,
sen tarjoamaa hyötyä strategian toteuttamiselle ja toiminnan kehittämiselle ei tunnisteta
eikä nähdä, mitä hyötyä toiminnan kehittäjät voisivat saada tukeutuessaan kokonaisarkkitehtuuriin.
Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin tavoitteena on suorituskyvyn kehittämisen
tukeminen. Loogisesti kokonaisarkkitehtuuri on toiminnallisesti painotettu puolustusjärjestelmän näkökulmasta toteutettu kuvaus. Toiminnallisia osuuksia ei ole kuitenkaan
pystytty toteuttamaan tavoitteen mukaan käytettävien resurssien vähäisyyden vuoksi.
(Koivula 2013) Tämän vuoksi arkkitehtuurityössä on painottunut liikaakin johtamisjärjestelmän näkökulma ja organisaation toiminnallinen näkökulma on jäänyt liian vähälle
huomiolle. Viime vuosina on toiminnallista näkökulmaa pyritty vahvistamaan ja palveluarkkitehtuuria tavoitellaan, mutta arkkitehtuurityö on jo vahvasti leimautunut johtamisjärjestelmäalan kehitysvälineeksi eikä sen hyötyjä tunnisteta varsinaisessa suorituskyvyn rakentamisessa tai toiminnan kehittämisessä. Kattavasta ohjeistuksesta huolimatta ongelmana ovat lisäksi vaihtelevat toimintatavat ja epäselvät rajapinnat toiminnan
kehittämisen ja arkkitehtuurisuunnittelun välillä.

2.3

Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Arkkitehtuurintyön jalkauttamisen tavoitteena on toteuttaa toiminnan muutoksen kehittäminen siten, että muutosta kehittävä tai toteuttava organisaatio hyväksyy ja odottaa
arkkitehtuuriohjausta siksi, että siitä on hyötyä omien tavoitteiden toteuttamisessa.
Osoittamalla, mitä hyötyä arkkitehtuurityöstä on organisaation eri tasoille, ja sulauttamalla arkkitehtuurityö muun kehittämisprosessin osaksi, saadaan organisaatio ottamaan
sen tarjoama tuki käyttöönsä. On löydettävä ratkaisuvaihtoehto sille, miten arkkitehtuurityö ja strateginen suunnittelu saadaan vuorovaikutukseen niin, että kokonaisarkkitehtuuri voi tukea ja ohjata organisaation toiminnallista kehittämistä alusta asti sen sijaan,
että on olemassa muusta toiminnasta irrallinen arkkitehtuuriprosessi. (KOKA3)
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Arkkitehtuurisuunnittelun jalkauttaminen tehostaa organisaation toiminnan kehittämistä.
Kun apuvälineet paranevat, suunnittelussa voidaan keskittyä enemmän olennaiseen estämällä puutteellisten tietojen aiheuttamat virheelliset oletukset yms. Arkkitehtuuriohjauksesta hyötyy organisaation kehittämisen ja toiminnan kaikki tasot, kun alemman tason
suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan luotettavasti tukeutua ylemmän tason linjauksiin. Lisäksi resurssit voidaan kohdistaa rationaalisesti ja priorisoidusti oikeaan kohteeseen. Näiden etujen vuoksi arkkitehtuurisuunnittelu pitää saada luonnolliseksi osaksi
toiminnan kehittämistä.
Puolustusvoimauudistus 2015 –hankkeen (PVUUD) sekä julkisen sektorin keskittämisja verkostoitumistavoitteiden kaltaisten strategisten linjausten vuoksi puolustusvoimien
on pakko kehittää paljon toimintatapojaan lähivuosina. Strategisena periaatteena on yhteiskäyttöisten kyvykkyyksien integroiminen puolustusjärjestelmätasolla. Tämä tarkoittaa vahvaa integraatiota siten, että jokainen käytössä oleva johtamisjärjestelmän mahdollistama kyvykkyys on tarjolla jokaiselle tarvitsijalle yhtenä palveluna SOA-mallin
(SOA = Service Oriented Architecture) mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri voi parhaimmillaan tukea hyvin tätä integraatiota, joka on keskeinen osa koko puolustusvoimien toiminnan tulevaa kehittämistä. Toisaalta pitää muistaa, että myös palveluarkkitehtuurissa versiointi vaatii kurinalaisuutta ja suunnitelmallisuutta, joten arkkitehdeillä eivät työt vähene (Mickos 2009, 150).

2.4

Viitekehys

Tampereen Teknillinen Yliopisto on kehittänyt toiminnan muutoksen hallintaan C-CEImenetelmän (C-CEI= Customer-Centered ERP-implementation, ERP =Enterprise Resource Planning), joka on eräänlainen ”Parhaat käytännöt” -kokoelma toiminnan muutoksen jalkauttamiseen kun organisaatiossa ollaan ottamassa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) käyttöön. Vaikka C-CEI onkin kehitetty varsinaisesti ERP-järjestelmän käyttöönottoa tukemaan, sitä voidaan soveltaa kaikkeen toiminnan muutoksen suunnitteluun.
Kokonaisarkkitehtuuri määrittää puolustusvoimien johtamisjärjestelmän rakenteellisen
kehittämisen suuntaviivat yli 10 vuoden ajanjaksolle ja se kattaa puolustusvoimat ja
kaikki keskeiset sidosryhmät (KOKA3). Nykykyisin noudatettavan kokonaisarkkitehtuurityön pullonkaulat voidaan saada esiin C-CEI -menetelmän mukaisella nykytilan
analyysillä, johon on jo olemassa runsaasti arkkitehtuurityöhön osallistuvilta kerättyä
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lähdemateriaalia. Arkkitehtuurityön kypsyyttä ja hyödyllisyyttä on selvitetty eri tavoin.
Haastattelut, tutkimukset ja kyselyt tuovat esiin toiminnan kriittiset pisteet ja ongelmakohdat. Opinnäytetyössä toimintoanalyysin ja toimintoympäristöanalyysin lähdemateriaalina käytetään mm. puolustusvoimien toiminnan kehittämisen ja arkkitehtuurisuunnittelun ohjeita, voimassa olevaa kokonaisarkkitehtuuridokumenttia, arkkitehtuurikokousten esitysmateriaalia, vuoden 2010 arkkitehtuurin kypsyysarviointia, vuoden 2011 asiakastyytyväisyyskyselyä ja muuta arkkitehtuurityöhön osallistuneiden henkilöiden ja
sidosryhmien edustajien eri tilaisuuksissa antamaa palautetta arkkitehtuurityöstä. Analyysin tuloksena voidaan jalkauttamissuunnitelmassa panostaa erityisesti niihin toimintamallin kohtiin, joissa todetaan olevan eniten tai merkittävimpiä ongelmia. Näin resurssit pystytään kohdistamaan mahdollisimman tehokkaasti.
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta edellyttää kokonaisarkkitehtuurikuvausta, joka sisältää kuvauksen julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen, käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista. Laki
edellyttää julkisen sektorin noudattavan yhteistä kokonaisarkkitehtuuria, joka on määritetty JUHTA:n suosituksissa (JHS Julkisen hallinnon suositukset). Tavoitteena ovat julkisen sektorin yhteiset tai yhteensopivat palvelut ja yhdenmukaiset arkkitehtuurikuvaukset. (Suomen Laki, 2011). TORI on Valtiovarainministeriön vuosille 2012 - 2014 asettama hanke, jonka tehtävänä on koota valtion eri organisaatioiden käyttämät johtamisjärjestelmään liittyvät tehtävät keskitettyihin palvelukeskuksiin niin, että saadaan kokonaistaloudellista säästöä ja palveluiden toimintakyky säilytetään.
Puolustusvoimien toiminnan kehittämistä ohjataan strategisella suunnittelulla (STRATSU), joka painottuu Puolustusjärjestelmän suorituskyvyn kehittämiseen. Arkkitehtuurityöllä on selkeä rajapinta STRATSU:un, strategisesta suunnittelusta saadaan tärkeimmät
tavoitteet tulevalle kehittämistyölle toiminnan eri tasoilla. PV:n arkkitehtuurikehikko
(PVTAK v 2.0) perustuu NATO:n määrittelemään NAF-arkkitehtuurikehikkoon (Nato
Architecture Framework). Opinnäytetyössä ei käsitellä arkkitehtuurikehikoita, mutta
yleisesti esitellään TOGAF -arkkitehtuurikehikkoa, jota käytetään valtion yritysarkkitehtuurityön menetelmänä (Olli 2008, 13). Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan
palvelutuotanto noudattaa ITIL-mallin mukaisia parhaita käytäntöjä, joten se on huomioitava yhtenä arkkitehtuurityön reunaehtona. Vaihtoehtoisena teoreettisena ITpalvelutuotannon mallina käsitellään kevyesti COBIT-mallia pohdiskellen, olisiko kyseisestä mallista apua arkkitehtuurityön kehittämiselle.
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3.1

YLEISTÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Strategiaprosessi

Toiminnan kehittäminen on sykli, jossa kehitystyö suunnitellaan saadun kokemuksen
perusteella, muutokset toteutetaan ja käyttöönoton jälkeen toteutumaa seurataan. Onnistuminen analysoidaan tilannearviossa ja sen perusteella kehitystyötä suunnataan eteenpäin. Myös asiakasrajapinnan antamaa informaatiota ja palautetta kannattaa käyttää kehitystyössä hyväksi. Toiminnan kehittämisen prosessi voidaan kuvata esimerkiksi Demingin kehänä, jota on sovellettu kuvassa 1. Riippumatta siitä, millä organisaation tasolla toiminnan kehitystyötä tehdään, prosessi on samanlainen. Koko organisaation toimintaa ohjaava kehittämisprosessi on strategiaprosessi. Sen lopputuloksena syntyvä
strategia on tarkoitus jalkauttaa organisaation alemmilla tasoilla, jolloin organisaation
osat tekevät omaa toiminnan kehittämistyötään syötteenään hyväksytty strategia. Organisaation johdon tärkein tehtävä on strateginen suunnittelu ja viestintä, joten se on onnistunut tehtävässään kun strategisten valintojen ja päätösten syyt ja seuraukset ovat
selvillä sekä strategian laatijoilla että toteuttajilla (Mantere, Hämäläinen, Aaltonen, Ikävalko, Teikari 2003, 12).

Suunnan

Toiminnan

antaminen

suunnittelu

tilannearvi-

Seuranta

ointi

KUVA 1. Yleinen toiminnan kehittämisen prosessi
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Mantere ym (2003) painottaa, että valmiiksi saneltuna johtoryhmästä tulevan strategian
jalkauttaminen ei onnistu. Sen sijaan strategian toteuttaminen on organisaatioyksikön
oman strategisen roolin oivaltamista ja toteuttamista - johdon ja henkilöstön keskinäistä
yhteistyötä. (Mantere ym. 2003, 98) Strategiaprosessin tarkoitus on ohjata myös arjen
työtä, sillä strategia on toiminnan kokonaisuus eikä irrallisia toimintapisteitä. Kriittisin
vaihe onkin toiminnan suunnittelun vaihe, jolloin päätetyt painopisteet siirretään käytäntöön. Se on onnistunut silloin, kun organisaation jäsenet tekevät työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Mantere ym. 2003, 112)
Strategiaprosessin kuvaaminen ja sen liityntärajapinnat toimintaan mahdollistavat strategisen suunnittelun tavoitteiden siirtymisen toiminnan tavoitteiksi. Kuvassa 2 on Piccolin (2008, 159) tapa esittää, miten strategiaprosessi etenee ylimmän tason strategisesta
suunnittelusta IT-kehittämisprojekteihin. Strateginen liiketoimintasuunnittelu sisältää
tavoitetilan, jossa on huomioitu IT:n nykytila ja tulevat kehitysnäkymät. Strategia on
perustana IT-järjestelmän suunnittelulle ja sen arvioinnissa käsitellään organisaation
IT:n nykytila ja miten ne voivat tyydyttää organisaation tarpeet. IT-järjestelmän tavoitetilassa kuvataan lyhyesti, miten tulevia toiminnallisuuksia voitaisiin parhaiten tukea ja
suuntaviivat kertovat, millainen on uusi tekninen ratkaisu. Vasta tämän jälkeen käynnistetään kehittämisprojekti.

KUVA 2. Iteratiivinen strateginen IT-kehitysprosessi (Piccoli 2008, muokattu)
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Ross ym (2006, 10) määrittelevät, että ydinprosessit ja johtamisjärjestelmä ovat toiminnan perusta ja heidän näkemyksensä toiminnan kehittämisestä on esitetty kuvassa 3.
Strategisessa suunnittelussa huomioidaan kokonaisarkkitehtuurin määrittämät reunaehdot, kun valitaan painopisteet yhteisille linjauksille, jotka ovat syötteenä arkkitehtuurityölle. Myös toimintamalli antaa omia rajoituksiaan arkkitehtuurityölle. Nämä huomioiden määritellään, miten kokonaisarkkitehtuuri tukee valittujen strategisten linjausten
toteuttamista. Kun strategia ja kokonaisarkkitehtuuri on liitetty yhteen noudatettavina
linjauksina, saadaan perusta ydintoiminnan ja johtamisjärjestelmän kokonaisuudelle.

KUVA 3. Toiminnan perustan luominen ja hyödyntäminen (Ross ym 2008, muokattu)
Kuvasta ei käy ilmi, miten toimintamallia kehitetään mutta Rossin ym. mukaan toimintamalli on parempi lähde arkkitehtuurin ja ydinprosessien suunnitteluun kuin itse strategia. Se mahdollistaa arkkitehtuurityön proaktiivisen kehittämisen, sillä yleensä strateginen suunnittelu ei muuta toimintamallia, vain tavoitteita. (Ross ym 2006, 43).
Kun toiminnan toteuttajille annetaan mahdollisuus osallistua strategiakeskusteluun,
sitoutuminen vahvistuu. Strategian jalkauttaminen on onnistunut, jos kaikki toimijat
ymmärtävät, mikä on toiminnan tavoite, miksi se on tavoite ja kuka vastaa tavoitteeseen
pääsemisestä. Toteuttajan pitää pystyä ymmärtämään, mitä strategiset tavoitteet tarkoittaa hänen omissa tavoitteissa ja työssä - miten hän pystyy tukemaan strategian tavoittei-
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ta. (Mantere ym. 2003, 29) Strategia esitetään yleensä tiivistettynä, mikä osaltaan vaikeuttaa strategian ymmärtämistä. Tulkitsijan taustasta riippuen strategia voidaan ymmärtää
eri tavoin. Tutut käsitteet tunnistetaan yleensä tärkeiksi, joten strategian painotus voi
muuttua eri tasoilla, mikäli sitä ei ymmärretä kokonaisuudessaan tarpeeksi hyvin. Strategia tulee osaksi käytännön työtä vain, jos sen sisältämät tavoitteet voidaan ymmärtää
ja työssä saadaan kokemuksia strategian soveltamisesta. Toteuttajan pitäisi aina saada
tietoa siitä, miten hän voi toteuttaa strategiaa eli mitä hänen odotetaan toimivan. Toteuttajalla pitää olla myös mahdollisuus antaa palautetta strategiasta laatijalle. (Mantere ym.
2003, 45)
Puolustusvoimissa strategista suunnittelua tehdään hyvin rajatulla ryhmällä ja tiedonsaanti- saati vaikutusmahdollisuudet ovat toteuttajien näkökulmasta vähäiset. Tosin strategiaprosessia kehitetään koko ajan avoimempaan suuntaan. Tavoitteiden edellyttämät
toimeksiannot jaetaan hyvinkin tarkasti eri toimijoille mutta yhteinen tavoite ja ymmärrys taustoista saattavat olla puutteellisia, jolloin toteuttamisen painopiste siirtyy toteuttajan omalle osaamisalueelle. Strategiaa varten vaatimusten määrittelijän on hallittava
substanssi ja prosessi, oltava kommunikointikykyinen ja ymmärrettävä todellinen tarve.
(Pasivirta 2005, 102)

3.2

3.2.1

Julkisen sektorin ohjaus

Laki julkisen tietohallinnon ohjauksesta

Laki julkisen tietohallinnon ohjauksesta eli Tietohallintolaki on astunut voimaan
1.9.2011. Sen tavoitteena on parantaa julkisten palveluiden toimivuutta lisäämällä julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteensopivuutta. Tämä edellyttää yhteistä kokonaisarkkitehtuuria ja keskitettyjä palveluita. Kokonaisarkkitehtuurin sisällön määrittelyt
annetaan julkisen hallinnon suosituksina (JHS). Lain toimeenpanon tueksi on määritelty
julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä käsittelevä strategia (julkICT-strategia). Ohjeistus koskee myös puolustusvoimien hallinnollisia palveluja, mutta
ICT-toiminnan kehittämisessä sallitaan tarvittaessa poikkeuksia, sillä Suomen laissa
määritellään, että valmiuslaki on kuitenkin voimassa poikkeusoloihin varautumiseen
liittyvän tietohallinnon osalta. (PE Oikeudellinen osasto 2011)
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3.2.2

Julkisen hallinnon suositukset

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniikan toiminto (JulkICT) määrittelee julkisen
sektorin IT-strategian, ohjaa yhteisiä ratkaisuja esimerkiksi perustamalla Valtion ITpalvelukeskuksen (VIP) ja käynnistämällä TORI-hankkeen, jolla kootaan toimialariippumattomat tietotekniset palvelut keskitettyyn palvelukeskukseen, sekä antaa vaatimuksia ja suosituksia. Puolustusvoimien pitää ottaa huomioon nämä vaatimukset ja suositukset suunnitelmissaan ja toimintansa kehittämisessä.
Valtiovarainministeriön koordinoima julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta
JUHTA, on koottu eri viranomaisia edustavista pysyväisjäsenistä. JUHTA julkaisee
julkisen hallinnon suosituksia, joissa tietohallintolain mukaan määritellään mm. julkisen
sektorin kokonaisarkkitehtuurin sisältö. Julkisen hallinnon suosituksista käytetään yleisesti lyhennettä JHS. Arkkitehtuuria koskeva suositus on ”JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen”. Tavoitteena on, että julkisen sektorin
organisaatioiden johtamisjärjestelmien nykytila ja tavoitetila kuvataan suosituksen mukaisesti. ICT-palvelujen kehittämistä varten on tarkoitus laatia ylätason toimeenpanosuunnitelma ja kehittämisprojekteissa pitää laatia tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset
suosituksen mukaan ja nykytilan arkkitehtuuri päivitetään kehittämisprojektien etenemisen myötä.
JHS 179 mukaisesti jokaisen organisaation on itse määritettävä arkkitehtuurin hallintamalli, joka määrittelee organisaatiolle arkkitehtuurista vastaavan organisaation, arkkitehtuurin kehittämisen ja käyttöönoton ohjauksen ja arkkitehtuurin hyödyntämisen elinkaaren hallinnassa. (JHS 179) Puolustusvoimissa tämä on johtamisjärjestelmän kokonaisarkkitehtuuri. JHS 179 on vain yksi julkisen sektorin ICT-toimintojen kehittämiseen
liittyvistä suosituksista. Muut suositukset ovat JHS 171 Kehittämiskohteiden tunnistaminen, JHS 172 Esiselvitys, JHS 173 Vaatimusmäärittely ja JHS 182 Laadunvarmistus.
Puolustusvoimilla on rakennettu oma kehittämismalli, josta käytetään nimitystä tietohallintopäätösmenettely. Se sisältää osittain vastaavat kohdat kuin JHS-suositukset.
Suosituksen mukaisesti kokonaisarkkitehtuuri sisältää seuraavat kuvaukset: nykytila,
tavoitetila, toiminta-arkkitehtuurit, tietoarkkitehtuurit, tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja
teknologia-arkkitehtuurin. Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia käytetään perusteena kun
ICT-palveluja kehitetään valtionhallinnossa.
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3.2.3

Valtion IT-palvelukeskus

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) kehittää ja tuottaa valtion organisaatiolle yhteiskäyttöisiä IT-palveluita. integroi julkishallinnon IT-palvelut ja tuottaa IT-palveluita julkishallinnon organisaatioiden käyttöön. Toimintaa ohjaa JulkICT. (www.valtiokonttori.fi).
Hallitusohjelmassa on yhtenä tavoitteena määritelty valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien kokoaminen yhteen. TORI on valtiovarainministeriön
asettama hanke, jonka tehtävänä on koota valtion eri organisaatioiden käyttämät yhteiset
tiedonhallintaan liittyvät palvelut ja tehtävät keskitettyinä palvelukeskuksiin niin, että
saadaan kokonaistaloudellista säästöä ja palveluiden toimintakyky säilytetään. Hankkeen toimintakausi on 7.5.2012 - 31.12.2014. (Valtiovarainministeriö)
Puolustusvoimien PVUUD-hankkeessa suunnitellun organisaatiouudistuksen mukaisesti
kaikki toimialariippumattomien tietojärjestelmien palvelut ja tuki keskitetään vuoden
2015 alusta Puolustusvoimien Palvelukeskukseen. Seuraavassa vaiheessa näiden palveluiden kehittäminen toteutetaan osana koko valtionhallinnon palveluiden kehittämistä,
jolloin ne siirtyvät pois puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurista valtionhallinnon
kokonaisarkkitehtuuriin ja syntyy rajapinta julkishallinnon yhteisten palveluiden arkkitehtuurin ja puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin välille. TORI-hanke toteuttaa nykyistä vahvempaa integraatiota julkisen sektorin johtamisjärjestelmäpalveluiden osalta.
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4.1

PUOLUSTUSVOIMIEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Strateginen suunnittelu Puolustusvoimissa

Suomen sotilaallinen puolustus suunnitellaan ja toimeenpannaan kokonaismaanpuolustuksen toimintamallin mukaan (Pääesikunta 2007, 9). Puolustusministeriö tekee strategisen suunnitelman, jonka perusteella hallinnonalaa kehitetään: annetaan perusteet osastrategioille ja strategiselle suunnittelulle. Perusteita strategiselle suunnittelulle tulee
lainsäädännöstä, hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta. Puolustusministeriön ohjausrooli perustuu valtioneuvoston ohjesääntöön, asetukseen puolustusministeriöstä ja puolustusministeriön työjärjestykseen (Pääesikunta 2007, 25). Puolustusvoimien strategisella suunnittelulla tuotetaan perusteet
puolustusvoimien ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategiset
päätökset koskevat pääasiassa puolustusjärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa. (Pääesikunta Suunnitteluosasto 2012, 5)
Puolustusjärjestelmä on kokonaisjärjestelmä, joka koostuu kuudesta osajärjestelmästä:
joukkotuotantojärjestelmä, johtamisjärjestelmä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmä, taistelujärjestelmä, logistiikkajärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä. Pääesikunnan suunnitteluosasto laatii strategisen suunnitelman puolustusjärjestelmän kehittämiseksi puolustuspoliittisen selonteon ja puolustusministeriön ohjeiden pohjalta. Puolustusjärjestelmän kehittämisen ja toiminnan johtamisen perusperiaatteita on päämäärähakuisuus,
kehityshakuisuus, yhteistyöhakuisuus ja kustannustehokkuus (Pääesikunta 2007, 25).
Päämäärähakuisuudella tarkoitetaan toiminnan ohjaamista suorituskykyvaatimusten
perusteella. Suorituskykyvaatimukset taas johdetaan strategisen suunnittelun tavoitteista. Kehityshakuisuus tarkoittaa puolustusjärjestelmän ylläpidon jatkuvaa kehittämistä.
Yhteistyöhakuisuus merkitsee yhteistyön tekemistä muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kustannustehokkuudella tavoitellaan luonnollisesti mahdollisimman hyvää
kustannus - hyöty -suhdetta annettujen resurssien puitteissa.
Strategisella suunnittelulla tuetaan puolustusvoimien ohjausta ja toiminnan kehittämistä
ja lopputuloksena syntyy sekä puolustusjärjestelmän ja puolustusvoimien toiminnan
tavoitetila että niistä johdetut puolustusvoimien kehittämisohjelma ja tutkimusohjelma
(Pääesikunta 2007, 59). Toiminnan tavoitetilassa suunnitellaan toiminnan kehittämisen
vaihtoehtoja 10 - 20 vuoden aikajänteellä. Tavoitetilaan tehdään kuitenkin lähitulevai-

20
suutta koskevia tarkennuksia vuosittain. Kehittämisohjelman linjaukset ovat 8 - 12 vuoden ajanjaksolle sisältäen toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan linjaukset.
Suunnitelmassa linjataan suorituskyvyn rakentamista, ylläpitoa, käyttöä ja palvelutuotantoa (Pääesikunta Suunnitteluosasto 2012, 7). Toiminnan ja resurssien suunnittelun ja
ohjauksen perusteina ovat mm. valtiojohdon linjaukset, kehyspäätökset ja talousarviot.
Puolustusvoimien tutkimusohjelma on suuntaa-antava peruste strategisille kehittämislinjauksille, kehittämisohjelmille, hankkeille ja muulle toiminnan kehittämiselle. Kehittämisohjelman perusteella laaditaan puolustusvoimien toimintasuunnitelma 5 vuoden aikajaksolle.
Kuvassa 4 on kuvattu tavoitetilan määrittämisen ja ohjauksen hierarkiatasot. Puolustusministeriö määrittää puolustusvoimien suorituskykyvaatimukset ja antaa perusteet kehittämisohjelmien ohjaukselle osana puolustushallinnon strategiasuunnitelmaa. Pääesikunta vastaa yhteisten kyvykkyyksien kehittämisestä ja puolustushaarat vastaavat omien
osajärjestelmiensä kehittämisestä. Järjestelmien suorituskykyvaatimukset saadaan
STRATSU-työn tuottaman järjestelmien suorituskyvyn tavoitetila-asiakirjasta, joka on
kehittämisohjelmien perusta (Pasivirta 2005, 25).

KUVA 4. Puolustusjärjestelmän tavoitetilan ja suorituskyvyn ohjauksen tasot (Pasivirta
2005)
Kehittämisohjelmissa laaditaan vaihtoehtoiset konseptit, joissa kuvataan tavoitetilaa.
Konseptien ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan ja toteutettavaksi valittujen konseptien toteuttamiseksi perustetaan hankkeita, jotka toteuttavat tavoitellun suorituskyvyn käyttöön. Hankkeet jakaantuvat yleensä useammiksi projekteiksi ja niiden toteuttamiseen
voi osallistua tarpeen mukaan mikä tahansa joukkoyksikkö.
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4.2

4.2.1

Puolustusvoimien toiminnan kehittäminen

Suorituskyvyn tavoitetila

Puolustusvoimien toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Strateginen suunnittelu
on tarkasti määritelty ja organisoitu ja sitä myös kehitetään koko ajan. Strategiatyön ja
suorituskyvyn elinjakson hallinnan harmonisointi on yksi ajankohtainen kehittämislinja.
Harmonisointityöhön vaikuttaa erityisesti puolustusvoimauudistuksessa suunniteltu
merkittävä resurssien väheneminen keskeisenä strategisena reunaehtona. Tavoitteena on
saada aikaan strategian mukainen suorituskyky, jolla voidaan toteuttaa ydintehtävät
mahdollisimman taloudellisella ja toiminnan kannalta järkevällä tavalla. Suorituskyky
tuotetaan käytännössä puolustusjärjestelmällä, joka sisältää materiaalin, henkilöstön ja
osaamisen (Pääesikunta Suunnitteluosasto 2012, 10).
Puolustusjärjestelmän suorituskyky on keskenään integroitujen järjestelmien ja joukkojen yhteisvaikutus, joten yhtä suorituskyvyn osa-aluetta kehitettäessä pitää huomioida
myös muiden järjestelmien vaatimukset. Puolustusjärjestelmä koostuu joukkotuotantojärjestelmästä, johtamisjärjestelmäjärjestelmästä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmästä,
taistelujärjestelmästä, logistiikkajärjestelmästä ja toiminnanohjausjärjestelmästä.
Suorituskyvyn kehittämiseksi laaditaan kehittämisohjelma, joka määrittelee tavoitteita
12 vuoden päähän. Se jakautuu alakehittämisohjelmiin, joihin sisältyy hankkeita. Tavoitteita koordinoidaan hankeohjausprosessissa ja toteutusta koordinoidaan sekä puolustusvoimien operatiivisessa johtoryhmässä että järjestelmäkohtaisissa johtoryhmissä. Eri
kehittämisohjelmissa määriteltyjen suorituskykyvaatimusten pitää olla yhteensopivia ja
ristiriidattomia keskenään. Vaatimusten kerääminen ja koordinointi on haastava tehtävä,
sillä kokonaisuus pitää osata ottaa huomioon, kun eri sidosryhmien vaatimuksia kootaan
yhteen. (Pasivirta 2005, 101) Kuvassa 5 on esitetty tavoitetilan määrittelyn ja toteuttamisen kokonaisuus. Suorituskykyä pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena kunnes kehittämisohjelmat on määritelty. Kehittämisohjelmien perusteella suorituskyky rakennetaan hankehallinnan avulla vaatimusten mukaiseksi.
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KUVA 5. Tavoitetila, kehittämisohjelma ja vaatimustenhallinta (Pasivirta 2005, muokattu)
Organisaation riippuvuus johtamisjärjestelmästä kasvaa integraation ja informaation
merkityksen kasvun myötä, joten johtamisjärjestelmäprojektin onnistuminen tai epäonnistuminen voi vaikuttaa merkittävästi koko organisaation toimintakykyyn (Ingalsuo,
Paunu, Mäkipää 2010, 9). Järjestelmien ja tietojärjestelmien on tuettava suorituskykyä
ja toimintamalliin on sitouduttava. Tämä voi onnistua vain, jos strategiset suunnitelmat
ja toimintamallit tiedetään johtamisjärjestelmää kehitettäessä. Tämän vuoksi toiminnan
kehittämisen suunnittelussa pitäisi toteuttaa aluksi kokonaisuuden suorituskykyvaatimusten määrittely ja heti sen jälkeen kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen. (Kosola
2007, 27) Strategiakeskeinen suunnittelu ottaa lähtökohdaksi strategiset tavoitteet ja
ylimmän tason vaatimukset, joita sitten tarkennetaan toteutettavaksi järjestelmäksi (Ingalsuo ym 2010, 10).
Kehittämisohjelmassa kuvataan ensin tehtävätarve, josta johdetaan suorituskykyvaatimukset ja suorituskykykonsepti. Konseptin ideointivaiheessa kuvataan operatiiviset suorituskykyvaatimukset, sillä kokonaisuuden osat ovat riippuvaisia toisistaan. Kustannustehokas integraatio on mahdollista, jos kehittämisohjelmien määrittelyssä tunnistetaan
yhteiset suorituskyvyt kokonaisarkkitehtuurissa ja ne ohjataan eteenpäin kehitettäväksi
keskitetysti referenssiarkkitehtuureille. (Kosola 2007, 44) Puolustusjärjestelmää hallitaan kokonaisarkkitehtuurilla. Se määrittelee säännöt, joiden mukaan järjestelmiä ja
niiden elementtejä luodaan ja liitetään kokonaisuuteen.(Kosola 2007, 53) Keskeistä on
määritellä kokonaisarkkitehtuuri, jolla sotilaallinen suorituskyky luodaan ja kuvata, millä komponenteilla ja rajapinnoilla kokonaisuus toteutetaan, sillä yhteistoimintakyky
edellyttää, että käytetään samaa materiaalia ja yhteisiä standardeja (Pasivirta 2005, 27).
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4.2.2

Suorituskyvyn elinjakson hallintaprosessi

Suorituskyvyn elinjakson hallintaprosessi sisältää strategisen suunnittelun ja strategian
toteuttamisen kehittämisohjelmien avulla. Kehittämisohjelmien perusteella käynnistetään hankkeita, joissa rakennetaan kehittämisohjelmien määrittelemien vaatimusten mukaiset suorituskyvyt hankkeen perustamilla projekteilla. Hankkeen lopputulos luovutetaan järjestelmävastuulliselle organisaatiolle, joka huolehtii olemassa olevan suorituskyvyn ylläpidosta ja lopulta purkamisesta. KOKA3- materiaalista kopioitu kuva 6 esittää
tätä prosessia. Kuvassa EA-merkinta tarkoittaa elinjakson auditointipistettä.

KUVA 6. Suorituskyvyn elinjakson hallinta (KOKA3)
Strategiatyössä tehtävät päätökset luovat edellytykset seuraavien suunnittelu- ja toteutusvaiheiden onnistumiselle eli tarvitaan ylhäältä alas johdettua päätöksentekoa sen sijaan, että jätetään päätöksenteko ratkaisusta hankkeen tai projektin vastuulle, mikä on
usein ongelmana johtamisjärjestelmiin liittyvässä kehittämisessä ja arkkitehtuurityössä.
Tavoitteisiin pääseminen edellyttää eri tason arkkitehtuurien määrittämiä reunaehtoja,
jotta pystytään hahmottamaan kokonaisuus ja rakentamaan kokonaisuuden osia.
Informaation rooli ja toimintojen digitalisoituminen korostuu myös puolustusvoimien
toiminnassa nykyään. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia henkilöstön asenteissa,
toimintatavoissa ja osaamisessa. Suorituskyvyn elinkaaren hallinnan toimintatavaksi
pitää saada informaatiokeskeinen verkostopohjainen konsepti, joka painottaa yhteiskäyttöisyyttä (Kosola 2007, 18). Verkostoitumisen myötä kokonaisuuden merkitys kasvaa,
asejärjestelmien välinen työnjako vähenee ja tekniset välineet integroidaan yhteiskäyttöön palveluina. Verkostoituminen tekee kehittämisohjelmien ja hankkeiden koordinoinnista entistä tärkeämpää, koska silloin on käsiteltävä toiminnallista kokonaisuutta,
eikä vain käytettävissä olevia yksittäisiä resursseja. (Kosola 2007, 19) Samalla kun yleisen teknisen kehittymisen myötä teknologian hankintakustannukset kasvavat, pienenevät käytettävissä olevat rahavarat, joten määrärahojen käyttöä suunniteltaessa on myös
painotettava entistä enemmän palvelujen yhteiskäyttöisyyttä ja integraationäkökulmaa.
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4.2.3

Suorituskyvyn elinjakson neljä vaihetta

Suorituskyvyn elinjaksohallinta koostuu neljästä vaiheesta: ideointi, hanke (rakentaminen), ylläpito ja purkaminen. Vaiheistus perustuu ISO/IEC-15288-standardiin ja puolustusvoimien hankeohjausmalliin. Tukena on elinjakson auditoinnit eri vaiheissa eli riippumattoman osapuolen objektiivinen arvio hankkeen etenemisestä. (Kosola 2007, 74)
Hankeohjausmalli ohjaa rakentamisvaihetta, joka yleensä annetaan rakentamista varten
perustettavan hankkeen tehtäväksi. Hankkeen tehtäviin kuuluu rakentamisen lisäksi
yleensä suorituskyvyn rakentamisen esisuunnittelu ja suunnittelu. Elinjakson auditointi
tehdään aina hankkeen siirtyessä elinjakson vaiheesta toiseen. Se tukee hanketta antamalla tilannearvion ja neuvomalla vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
ja hankkeen laadun varmistukseksi (Kosola 2007, 76). Hankkeessa kehitettäville tietojärjestelmille tehdään tietohallintoauditointi. Tällöin prosessin jatkumista ohjaa myös
kuvassa 7 esitetty tietohallintoauditoinnin johtopäätösten perusteella tehty tietohallintopäätös (THP), jossa hankkeeseen kuuluvalle tietojärjestelmäprojektille annetaan lupa
jatkaa eteenpäin, pyydetään tekemään korjaavia toimenpiteitä, keskeytetään tai lopetetaan koko projekti (KOKA3).

KUVA 7. Elinjakson hallinnan vaiheessa tehtävät elinjaksoauditoinnit ja tietohallintopäätökset (KOKA3)
Tietohallintoauditoinnissa tarkastetaan, että johtamisjärjestelmään liittyvä rakentaminen
etenee eri vaiheissa arkkitehtuurin reunaehtojen mukaisesti. Strategisen suunnittelun
vaiheessa käsitellään kokonaisarkkitehtuurin reunaehdot ja kehitysvaatimukset. Kehittämisohjelmavaiheessa siirrytään astetta yksityiskohtaisemmalle arkkitehtuuritasolle eli
referenssiarkkitehtuuriin. Hankkeita peilataan kolmannen tason arkkitehtuurikuvauksiin,
joita KOKA3-määrittelyssä kutsutaan kohdearkkitehtuureiksi. Suunnitteluvaiheessa
määritellään toiminnallinen arkkitehtuuri. Tekninen arkkitehtuurisuunnittelu kannattaa
jättää toimittajan tehtäväksi mutta arkkitehtuurin perusteet on silti hallittava. Projekti-
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päällikön on valvottava, että vaatimus arkkitehtuuridokumenteista on osana hankintasopimusta ja että toimittaja sen myös tekee. Tietohallintopäätökset tehdään myös tietojärjestelmän jatkokehityksessä operointivaiheessa ja lopulta myös suorituskyvystä luopumista suunniteltaessa, jotta luopuminen tuotetusta johtamisjärjestelmäpalveluista voidaan tehdä hallitusti. Koska elinjaksoauditointi ja tietohallintoaudiointi tehdään toisistaan erillään, menetetään mahdollisuus ohjata ja analysoida kokonaisuutta.
Jos sama vaatimus koskee useaa sidosryhmää, pitää kaikkien näkökulma ottaa huomioon vaatimuksen käsittelyssä (Pasivirta 2005, 104). Tässäkin voi apuna olla kokonaisarkkitehtuuri, jonka avulla voidaan nähdä eri sidosryhmien väliset toiminnalliset ja tekniset riippuvuudet. Vaatimukset ja arkkitehtuuri pitää pystyä linkittämään yhteen, jolloin arkkitehtuuri voi osoittaa eri tasoilla, miten se on ratkaissut eri suorituskykyvaatimusten toteutuksen. Suorituskykyvaatimuksen muuttumisen pitää heijastua arkkitehtuuriin. Näin saadaan informaatiota esimerkiksi siitä, miten arkkitehtuuria pitää kehittää,
jotta halutut, muuttuneet suorituskykyvaatimukset saadaan toteutettua ja milloin arkkitehtuurissa määritetyt johtamisjärjestelmän vanhentuneet tai käytöstä poistuneet osat
voidaan purkaa.
Ideointivaihe
Ideointivaiheessa laaditaan kehittämisohjelmalle konsepti, joka perustuu strategian mukaisille suorituskykyvaatimuksille. Ensimmäinen auditointipiste on siirryttäessä ideoinnista esisuunnitteluun. ”Ongelmana suunnittelun tässä vaiheessa voi olla verkottuneen
taistelukentän ymmärtämättömyys ja puolustusvoimissa vallitseva puhumattomuuden ja
perustelemattomuuden kulttuuri” (Pasivirta 2005, 54). Palaute ymmärretään yleensä
negatiiviseksi, hidastavaksi kritiikiksi, vaikka oikeasti konseptit pitäisikin tarkastella
hyvin kriittisesti ennen päätöksentekoa ja organisaation laajamittainen osaaminen voidaan hyödyntää.

Konseptivaihtoehtojen laadinnassa pitää ottaa huomioon referens-

siarkkitehtuurit. Konseptiakin pitäisi arvioida myös arkkitehtuurinmukaisuuden näkökulmasta.
Hanke (Rakentamisvaihe)
Esisuunnittelussa täydennetään valitun konseptin kuvausta ja tuotetaan operatiivinen
konsepti, jossa määritellään käynnistettävässä hankkeessa rakennettavat suorituskyvyt.
Tavoitteena on mm synergiaetujen havaitseminen muiden rinnakkaisten olemassa olevien suorituskykyjen ja hankkeiden kanssa. Esisuunnittelun onnistuminen edellyttää huo-
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lellista sidosryhmäanalyysiä. (Kosola 2007, 129) Sidosryhmät olisi tunnistettava ja
kaikkien sidosryhmien tarpeet, vaatimukset ja reunaehdot pitäisi huomioida jo tässä
vaiheessa. Esisuunnittelussa määritellään myös hankkeeseen liittyvä käsitteistö, jota
käytetään myöhemmin yhdenmukaisesti myös arkkitehtuurityössä. Esisuunnittelun vaiheet ja tärkeimmät tuotteet pitäisi olla ensimmäisen vaiheen kohdearkkitehtuurikuvaukset ja järjestelmävaatimukset mutta yleensä esisuunnittelussa tuotetaan vain järjestelmävaatimukset ja kohdearkkitehtuurin kuvaukset siirtyvät yleensä myöhemmin tehtäväksi.
(Pasivirta 2005, 25)
Suurimmat haasteet suorituskyvyn rakentamisessa on, että 1) tavoitteena oleva suorituskyky todella saadaan tuotettua 2) budjetti tai aikataulut pysyvät suunnitelluissa rajoissa
ja 3) määritetyt vaatimukset ovat riittävät eivätkä muutu hankkeen aikana. Joka neljäs
hankkeen epäonnistuminen johtuu vaatimustenhallintaan liittyvistä syistä. (Pasivirta
2005, 11) Järjestelmävaatimukset ja arkkitehtuuri on hyvä tarkentaa ja täydentää rinnakkain, jotta arkkitehtuurilla voidaan varmasti osoittaa, miten vaatimukset teknisesti
toteutetaan. Yhteensopivuusvaatimukset pitää analysoida ainakin sidosryhmien vaatimusten, operatiivisen konseptin ja käytettävien palveluiden näkökulmasta. (Kosola
2007, 175). Esisuunnitteluvaiheen elinjakson auditontipisteessä arvioidaan, onko hankkeen jatkamiselle edellytyksiä ja onko suorituskyvyn kehittämiselle perusteita. Mikäli
hanketta päätetään jatkaa, laaditaan toimeksianto, joka sisältää muun dokumentaation
ohessa hanketta ohjaavat, olemassa olevat arkkitehtuurikuvaukset ja siirrytään suunnitteluvaiheeseen. (Kosola 2007, 237)
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan, miten hankkeen toimeksianto eli halutun suorituskyvyn rakentaminen toteutetaan. Yleensä toteutusvaihtoehdoksi valitaan suorituskyvyn
hankinta ulkopuoliselta toimittajalta. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan myös esimerkiksi käyttöönottovaiheet ja purkamisvaiheet osana elinjakson suunnittelua (Kosola
2007, 299). Suunnittelun lopputulosten auditoinnissa katselmoidaan myös arkkitehtuuriin kuvatut toimintojen toteutusperiaatteet, kuten suorituskykyvaatimusten kohdentuminen toteuttajaan ja rajapinnat.
Hankkeen esisuunnittelu ja suunnittelu alkavat usein liian myöhään ja liian vähäisillä
resursseilla, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan rahoitukseen. Rakentamiseen myönnetyt
määrärahat on tiedossa, ennen kuin tarvittavat resurssit kyetty arvioimaan. Tässä tilanteessa budjetti saattaa vaikuttaa hankinnan sisältöön siten, että suorituskykyvaatimuksia
joudutaan karsimaan, koska varatut rahat eivät riitä halutun suorituskyvyn rakentami-
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seen (Kosola 2007, 337). Hankintaesittelyn hyväksyy ratkaisuoikeuden haltija, jonka
tulee huomioida myös rakennettavan järjestelmän sopivuus vahvistettuihin arkkitehtuureihin. (Kosola 2007, 349).
Rakennetun järjestelmän pitää olla käyttöön hyväksytty ennen käyttöönottoa. Tällöin
järjestelmävastuullinen tekee teknisen hyväksynnän, suorituskykyvastuullinen tekee
suorituskyvyn katselmoinnin ja sen jälkeen käyttöön hyväksynnän. edellytykset tarkastetaan auditoinnissa (Kosola 2007, 366). Tietojärjestelmien käyttöön hyväksyntä tapahtuu neljännessä tietohallintopäätöspisteessä, kun arvioidaan valmiutta siirtyä rakentamisesta operointiin. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, sen elinjakson hallintavastuu siirtyy
järjestelmävastuulliselle organisaatiolle ja hanke päätetään (Pääesikunta 2009).
Ylläpitovaihe
Ylläpitovaiheessa järjestelmävastuullinen huolehtii korjauksista ja ylläpitävästä muutostyöstä. Muutoksenhallinta on tässä vaiheessa keskeisessä asemassa. Muutoksen ohjauksen yhtenä tehtävänä on havaita muutostarpeiden aiheuttamat seurannaisvaikutukset
muualle toimintaan ja sidosryhmiin. Muutoksen merkitysten havaitsemista auttaa merkittävästi ajan tasalla olevat arkkitehtuurikuvaukset (Kosola 2007, 385). Tavoitteena on
toteutetun suorituskyvyn ylläpitäminen niin kauan kun se on käytössä.
Purkamisvaihe
Kun suorituskyvystä päätetään lopulta luopua, seuraa purkamisvaihe. Purkamisvaiheen
seurannaisvaikutusten arvioinnissa kannattaa myös käyttää arkkitehtuuridokumentaatiota apuna (Kosola 2007, 393). Sidosryhmien välinen yhteistyö on erityisen tärkeää silloin, kun esimerkiksi yksittäistä tietojärjestelmää ollaan korvaamamassa uudella, sillä
suorituskyvyn omistaja ei välttämättä tiedä kaikkia tapoja, joilla järjestelmää hyödynnetään. Sidosryhmiä voivat olla esim. suorituskyvyn käyttäjä, loppukäyttäjä, ylläpitäjä,
kouluttaja, säännöksiä ohjaavat ja asettavat tahot, viranomaistahot, hankintaorganisaatio, rahoittajat, rinnakkaiset järjestelmät ja kansainväliset organisaatiot (Pasivirta 2005,
73).
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4.3

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän kehittäminen

Puolustusjärjestelmän kehittäminen ja käyttö on suunniteltu Suomen puolustamiseen,
muiden viranomaisten tukemiseen ja kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumiseen.
Johtamisjärjestelmän ja hallintorakenteen muodostama kokonaisuus on toiminnanohjausjärjestelmä (Pääesikunta 2007, 32). Johtamisjärjestelmä sisältää mm. tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, päätelaitteita, liityntäpisteitä, verkkoja, tiedonkäsittelylaitteita, laitetiloja ja tietovarastoja. Puolustusministeriön linjauksen mukaisesti johtamisjärjestelmän
pitää olla kansainvälisesti yhteensopiva ja sen pitää toimia turvallisuusviranomaisten
kanssa integroituna. Johtamisjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena eri toimijoiden
välisenä yhteistyönä. Valtakunnallisesti keskitettyjä yhteiskäyttöisiä rakenteita ovat mm
tietojärjestelmät, palvelinhotellit, runkoverkot ja liityntäverkot. (Pääesikunta 2007, 38)
Johtamisjärjestelmän kehittämisen pitää tukea puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämistä. Tämän vuoksi tarvitaan KOKA3-dokumentaatiosta mukaillussa kuvassa 8 esitetty vuorovaikutus suorituskykyjen kehittämisen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä
ohjaavan arkkitehtuurin välille toiminnan kehittämisen kaikilla tasoilla.

KUVA 8. Toiminnan kehittämisen ja johtamisjärjestelmäsuunnittelun rajapinnat (KOKA3, muokattu)
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Kuvasta nähdään, että strategisen tason laatima tavoitetila antaa vaatimuksia johtamisjärjestelmälle. Strategisessa suunnittelussa täytyy puolestaan huomioida kokonaisarkkitehtuurin mahdolliset reunaehdot. Kehittämisohjelmien laadinnassa konseptien määrittelyt ja referenssiarkkitehtuurit synkronoidaan keskenään. Perustettavalle hankkeelle menee tiedoksi rakennettavat suorituskykyvaatimukset ja tässä vaiheessa määritetyt arkkitehtuurisuunnitelmat ja -reunaehdot, joita hankkeessa pitää noudattaa. Hankkeessa
suunnitellaan alimman tason eli rakennettavaan suorituskykyyn liittyvän kohdearkkitehtuurin muutokset. Suunnitelmat hyväksytään elinjakson hallintaprosessin tietohallintopäätöspisteissä.
Johtamisjärjestelmän teknisestä rakenteesta vastaa johtamisjärjestelmäala, joka tuottaa
kaikki johtamisjärjestelmäpalvelut, kuten esimerkiksi tieto-, tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut. Pääesikunnan kenttäohjesäännön (2007, 38) mukaan johtamisjärjestelmäalan tärkeimmät tehtävät ovat:
 verkostoituneen puolustuskyvyn kehittäminen
 taistelunkestävyyden ja luotettavuuden parantaminen
 normaaliolojen johtamistoiminnan tukemisen tehostaminen valmiutta
kohotettaessa
 tietoverkkosodankäynnin kykyjen kehittäminen
Johtamisjärjestelmän kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien integrointi huomioon ottaen yhdenmukaistaminen, viranomaisyhteistyö, kansainvälinen yhteensopivuus
ja valmiuden ylläpito. Tietohallintoa ohjataan kehittämällä puolustusvoimien tietojärjestelmäarkkitehtuuria, tietomalleja sekä järjestelmänkehityksen ja ylläpidon prosesseja.
(Pääesikunta 2007, 52) Tulevaisuudessa ylläpitoa ja tukea keskitetään koko julkisen
sektorin yhteiseksi palveluksi TORI-hankkeen tavoitteen mukaisesti.
Hankkeisiin kuuluvien projektien tehtäväksi annetaan tietyn toiminnallisuuden kehittäminen. Myös projektien työn tuloksia seurataan tietohallintopäätöspisteissä. Tällöin projekti esittää suunnitelmansa tietohallintopäätösesityksessä. Päätös projektin jatkumisesta annetaan, kun asiasta on saatu lausunnot johtamisjärjestelmäalan ja turva-alan asiantuntijoita. Lausunnon ohjauksen mukaisesti projekti jatkaa työtään. Ennen uuden suorituskyvyn käyttöönottoa pitää saada käyttöönottolupa. Kuvassa 9 on KOKA3materiaalissa esitetty johtamisjärjestelmien kehittämisprosessi ja sen liitokset suorituskyvyn kehittämiseen. Kehitystyö alkaa strategisen tason ja kokonaisarkkitehtuurin ver-
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tailusta, jotta varmistetaan, että arkkitehtuurisuunnittelu tukee suorituskyvyn suunnittelua ja rakentamista. Suunnitelmia tarkennetaan kehittämisohjelmien kohdalla referenssiarkkitehtuureihin peilaten. Kun kehittämistyö etenee hankkeeksi, alkaa tiiviimpi vuorovaikutus suorituskyvyn rakentamisen ja kohdearkkitehtuurin välillä. Näin varmistetaan, että rakennettava kokonaisuus on arkkitehtuurin mukainen ja mahdollisimman
hyvin integroitu kokonaisuuteen.

KUVA 9. Johtamisjärjestelmäalan kehittämisprosessi ja päätöksentekopisteet (KOKA3)
Jo käytössä olevaa palvelua tai tietojärjestelmää voidaan kehittää järjestelmän omistajan
toimesta irrallisella projektilla, jolloin se ei kuulu mihinkään hankkeeseen, mutta silloinkin kehitystyön eteneminen on samanlainen kuin hankkeissa ja tietohallintopäätöstä
edellytetään, jotta voidaan edetä päätöksentekopisteestä seuraavaan. Periaatteessa malli
on hyvä, mutta käytännössä suorituskyvyn rakentamisen ja arkkitehtuurityön välillä on
isoja puutteita. Pahimmillaan arkkitehtuurinmukaisuutta saatetaan tarkastella ensimmäisen kerran vasta, kun hanke siirtyy rakentamis- tai käyttöönottovaiheeseen.
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5.1

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN C-CEI-MENETELMÄLLÄ

Yleistä C-CEI-menetelmästä

C-CEI (Customer-Centered ERP Implemantation) on Tampereen Teknillisen yliopiston
tutkijoiden kehittämä menetelmä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton parantamiseksi, mutta menetelmää voidaan soveltaa muissakin käyttöönottohankkeissa tai toiminnan muutoksen toteuttamisessa (Vilpola & Kouri 2006, 3) Menetelmällä kehitetään liiketoimintaa, mutta käytännön esimerkkejä menetelmän soveltamisesta on toistaiseksi
löydettävissä melko vähän.
C-CEI-menetelmä koostuu toimintojen, toimintaympäristön ja riskien analysoinnista.
Sen lopputuloksena on uusi käyttöönotettava toimintamalli. Kuvassa 10 on esitetty CCEI-menetelmän vaiheet ja riippuvuudet muokattuna niin, että käyttöönoton tilalla on
jalkauttaminen ja niiden välinen riippuvuus (Vilpola & Kouri 2006, 21). Tuloksena on
malli käyttöönotosta.

KUVA 10. C-CEI-menetelmän vaiheet (Vilpola & Kouri 2006, muokattu)
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Toimintoanalyysissä tunnistetaan nykyisen toimintamallin kriittiset toiminnot ja määritellään vaatimukset tulevalle toiminnalle. Toimintoympäristöanalyysissä toiminnot analysoidaan käyttäjäkeskeisillä menetelmillä, yleensä haastatteluin. Tässä tunnistetaan
yleiset käytännöt ja eroavaisuudet käytännöissä. Analyysi tuottaa omasta näkökulmastaan lisää vaatimuksia toiminnalle. Järjestelmän valintaan, käyttöönottoon ja käyttöön
liittyvät riskit tunnistetaan ja analysoidaan riskianalyysissä. Riskit arvioidaan ja käsitellään käyttöönottosuunnitelmassa. (Vilpola & Kouri 2006, 21)
C-CEI mallin mukainen toiminnanohjausjärjestelmän priorisoitu vaatimusmäärittely
ohjaa uuden toimintamallin määrittelyä. Opinnäytetyössä toiminnanohjausjärjestelmän
tilalla tarkastellaan arkkitehtuurityön jalkauttamista. Mallin mukaan prioriteetiltaan tärkeillä alueilla pitää yrityksen toimintatavan olla ohjaava tekijä ja toisarvoisten tehtävien
kohdella toimintatapaa voidaan muuttaa järjestelmän vaatimalla tavalla. (Vilpola &
Kouri 2006, 9) Opinnäytetyössä tutkimuskohteena on koko organisaation arkkitehtuurisuunnittelu ja vaatimusten mukaisen johtamisjärjestelmän kehittämisen tukeminen. CCEI-menetelmän tavoitteena on sitouttaa keskeiset henkilöt muutokseen, huomioida
muutoksen aiheuttamat rajoitukset toimintamallille ja saada kaikkien tasojen vaatimukset huomioiduksi vaatimusten määrittelyssä. (Vilpola & Kouri 2006, 20)
Toimintaympäristöanalyysillä mallinnetaan työympäristöä, vuorovaikutusta, kulttuuria
ja työnkulkua. Toimintaympäristön kuvaus auttaa ymmärtämään yrityksen toimintaa
kaikilla tasoilla. Tietoa kerätään eri tavoin toiminnasta ja erityisesti toiminnan ongelmakohdista, kuten vastuun kasautumisesta, käytännön tiedonkulun puutteista ja yleisestä
ohjeistuksesta poikkeavista toimintatavoista. Toimintaympäristöanalyysi kuvaa nykyisen toimintaympäristön ja listaa kehitysehdotuksia. Tavoitteena on muuttaa toimintaympäristöä siten, että se pystyy hyödyntämään tulevaa järjestelmää mahdollisimman
hyvin. Käyttöönottosuunnitelma perustuu toimintaympäristöanalyysiin (Vilpola & Kouri 2006, 24). Tietojen hankinta toteutetaan yleensä perehtymällä olemassa olevaan dokumentaatioon, havainnoimalla ja erilaisilla haastatteluilla, kuten kohdennetuilla haastatteluilla, henkilökohtaisilla tai ryhmähaastatteluilla tai koko toimintaketjun haastattelulla (Vilpola & Kouri 2006, 27).
Riskianalyysi tunnistaa, analysoi ja arvioi käyttöönottoon liittyvät riskit. Riskejä voidaan koota jo toimintaympäristöanalyysin tietojen keräämisen yhteydessä. (Vilpola &
Kouri 2006, 74) Riskianalyysissä pohditaan myös riskien hallintakeinoja eli millä toimenpiteillä uhka voidaan ehkäistä tai vaikutuksia lievittää.
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Uusi toimintamalli kannattaa suunnitella iteratiivisesti siten, että ensin sovitaan keskeiset pääperiaatteet, seuraavaksi eri tehtävät ja niihin liittyvä tietojenkäsittely ja lopuksi
tarkat yksityiskohdat (Vilpola & Kouri 2006, 36). Kehitetyn toimintamallin pitää perustua kehitystavoitteille, sen pitää ratkaista merkittävimmät ongelmat ja sen on oltava toteutettavissa järjestelmän perustoiminnoilla (Vilpola & Kouri 2006, 37). Samalla kannattaa suunnitella muutoksen etenemispolku asteittain tavoitellulle tasolle suuren kertamuutoksen sijaan.

5.2

Toimintoanalyysi

Toimintoanalyysin lähtökohtana on organisaation strategia ja tavoitteet, joista kuvausta
tarkennetaan pienempiin keskeisiin toimintoihin. Toimintoanalyysissä selvitetään mm.
prosessi tietovirtoineen, toimintamallit, jolla prosessia kehitetään sekä tietojenkäsittelytarpeet. Analyysin tuloksena saadaan kokonaiskuva yrityksen nykyisestä toimintamallista ja tunnistetut, ratkaisua edellyttävät ongelmakohdat erityisesti prosessien rajapinnoissa. (Vilpola & Kouri 2006, 23) Toimintoanalyysissa on tavoitteena liiketoimintaympäristön, organisoinnin ja valmistuksen kuvaus, kehitystavoitteiden ja ongelmien kuvaus,
uuden toimintamallin kehittäminen ja järjestelmän toiminnalliset vaatimukset (Vilpola
& Kouri 2006, 27) Toimintoanalyysilla saadaan henkilöstön varautumaan ja sitoutumaan muutokseen, sekä parantaa muutokseen liittyvän integraation ymmärtämistä. (Vilpola & Kouri 2006, 51)

5.3

Toimintaympäristöanalyysi

Toimintaympäristöanalyysissä on tarkoitus keskittyä muutoksen kannalta keskeisiin
toimintoihin. Vaatimusmäärittely kuvaa toiminnalliset määrittelyt ja tietojärjestelmälle
asetetut vaatimukset priorisoituna.
Analyysin perusteella laadittavassa mallinnuksessa tarkastellaan toimintaa eri näkökulmista ja ongelmakohdat kuvataan esimerkiksi punaisin salamoin. Tällaisia ongelmakohtia voi olla vaikkapa hankaluudet työn kulussa tai puutteelliset tiedot työn tekemiseen.
Yksittäiset mallit kootaan yhteen ja rakennetaan yhteensä neljä samankaltaisuusseinää,
joiden avulla havaitaan yleinen toimintatapa ja siihen kohdistuvat poikkeukset (Vilpola
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& Kouri 2006, 60). C-CEI menetelmän toimintaympäristöanalyysissä käytetään termiä
langoittaminen, mikä tarkoittaa kuvatun toiminnan sitomista käyttöön otettavan tietojärjestelmän logiikkaan (Vilpola & Kouri 2006, 67). Opinnäytetyössä langoitetaan suorituskyvyn elinjakson hallinta ja arkkitehtuurisuunnitteluprosessit. Toimintaympäristön
kuvaus auttaa ymmärtämään yrityksen toimintaa eri tasoilla. Muutostarpeet ymmärretään, kun nähdään esimerkiksi kasautuneet vastuut, nykyinen tiedonkulku, osastojen
keskinäiset suhteet, asenteet, sijainnin asettamat haasteet kommunikaatiolle tai nykyiset
suoritustavat ja niiden ongelmat (Vilpola & Kouri 2006, 68).
Toimintatutkimuksessa käytetään C-CEI:ssä käyttäjäkeskeistä suunnittelumenetelmää
(Contextual Design). Opinnäytetyössä Contextual Design-menetelmän havainnoinnin
sijaan tiedot ensisijaisesti on kerätty asiantuntijoita aiemmin anonyymisti haastatellen
havainnoimisen sijaan. Tämä onnistuu siksi, että arkkitehtuurityöhön osallistuu vain
rajattu joukko henkilöitä, joilla on jo kokemus ja näkemys asiasta. Arkkitehtuurityö on
myös niin pitkäkestoista, että havainnointia pitäisi tehdä pitkän aikaa, eikä se tuottaisi
samaa tietomäärää työhön osallistuvilta on jo aiemmin kyselyillä kerätty.
C-CEI-toimintatutkimksessa edetään seuraavin askelin:
1. havainnointi, tulkinta ja mallinnus
2. mallien yhdistäminen + samankaltaisuusseinä
3. työn uudelleen suunnittelu (langoitus)
4. toimintaympäristöanalyysi ja vaatimusmäärittely (Vilpola & Kouri 2006, 56)
Toimintaympäristö on käyttäjät (mm. tietämys, taidot, työkokemus, koulutus, harjaantuminen, tavat, mieltymykset, kyvyt), käyttäjien tavoitteet ja tehtävät sekä käyttöympäristö (laitteet, ohjelmistot, materiaali, työtilat, kulttuuri, asenteet, lait ja säännökset).
Ensimmäisessä askeleessa havainnoinnin, tulkinnan ja mallinnuksen tuloksena saadaan
käyttäjien ja käyttöympäristön tarpeet ja vaatimukset järjestelmälle. Mallinnus tehdään
vuorovaikutuksen , organisaation kulttuurin, fyysisen työskentelytilan sekä työvälineiden ja sekvenssin eli työnkulun näkökulmasta. Mallinnuksessa tunnistetaan muutoskohteita, käyttäjävaatimuksia, rajoitteita ja mahdollisia riskejä. (Vilpola & Kouri 2006, 58)
Neljä mallia yhdistetään samankaltaisuusseinäksi, jonka tuloksena todetaan paitsi eri
näkökulmien yhteneväisyys erityisesti poikkeamat ja ongelmakohdat (Vilpola & Kouri
2006, 65).

35
Tavoitteena toimintaympäristöanalyysissä on kuvata nykyinen työympäristö, vuorovaikutus, kulttuuri, työnkulku ja poikkeavat toimintatavat. Alla on lueteltu luettelo eri mallien keräämistä tyypillisesti ilmenevistä ongelmakohdista:
 vuorovaikutusmalli kuvaa henkilön vastuut ja tehtävät, kommunikointitavan, tiedonkeruun, käytettävät lomakkeet
 kulttuurimalli kuvaa mm organisaation alakulttuurit, ”sooloilut”, asenteet
 fyysinen malli kuvaa työskentelytilan, laitteet, ohjelmistot
 sekvenssimalli eli työnkulku kuvaa työtehtävän suorittamisen
Samankaltaisuusseinän tuloksena saadaan analyysi käyttäjien ja käyttöympäristön tarpeista ja vaatimuksista, muutoskohteista, käyttäjävaatimuksista, rajoitteista sekä lisäksi
riskejä ja kehitysehdotuksia. Kuvaus toimii pohjana toiminnan muutokselle ja käyttöönoton suunnitelmalle. Suunnitelma valmistuu samanakaltaisuusseinän langoittamisella, jolloin mietitään uusi työnkulku, jolla kuvattu toimintamalli saadaan muutettua haluttuun tavoitetilaan (Vilpola & Kouri 2006, 67).

5.4

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tarkoitetaan riskien ehkäisyä ja toteutuneiden riskien vaikutusten pienentämistä. Riskianalyysillä tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan riskit. Riskien vaarallisuus saadaan arvioimalla riskin toteutumisen todennäköisyys ja toteutuneen riskin
vaikutus toimintaan. Lisäksi pitää huomioida, mitä kustannuksia riskin ehkäiseminen
aiheuttaa.
Mikäli riski todetaan vaikutuksiltaan suureksi, todennäköiseksi ja sen ehkäisy aiheuttaa
vaaraan nähden vähäisiä kustannuksia, riskin ehkäisyyn kannattaa panostaa. Jos riski on
erittäin epätodennäköinen ja sen aiheuttama haitta hyväksyttävissä, riski kannattaa ehkä
ottaa, varsinkin jos ehkäisystä aiheutuvat kustannukset ylittäisivät riskin aiheuttamat
kustannukset. (Vilpola & Kouri 2006, 71) Esimerkiksi kova muutosvastarinta, puutteellinen tiedottaminen tai jonkin keskeisen tekijän huomioimatta jättäminen voi olla käyttöönottoon liittyviä riskejä.
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5.5

Käyttöönotto

Uusi toimintamalli kannattaa suunnitella iteratiivisesti siten, että ensin sovitaan keskeiset pääperiaatteet ja seuraavaksi eri tehtävät ja niihin liittyvä tietojenkäsittely, viimeisenä tarkat yksityiskohdat (Vilpola & Kouri 2006, 36). Kehitetyn toimintamallin pitää
perustua kehitystavoitteille, pitää ratkaista merkittävimmät ongelmat ja on oltava toteutettavissa järjestelmän perustoiminnoilla (Vilpola & Kouri 2006, 37). Muutoksen etenemispolku kannattaa suunnitella asteittain tavoitellulle tasolle, eikä kertamuutoksena.
Jalkauttaminen kannattaa toteuttaa iteratiivisesti siten, että ensin muutetaan perustoiminnot ja rutiinit, sitten mahdollisuudet parempaan ohjaamiseen, ja lopuksi strategisen
aseman parantaminen.
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6

ARKKITEHTUURITYÖ PUOLUSTUSVOIMISSA

6.1

6.1.1

Sovellettavissa olevat parhaat käytännöt

TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) on viitekehys, jota voidaan käyttää hyväksi laadittaessa organisaation kokonaisarkkitehtuuria. Se perustuu avoimeen
lähdekoodiin ja on vapaasti saatavilla. Kuvassa 11 on TOGAF arkkitehtuurikehikon
metamalli. Arkkitehtuurin periaatteet, tavoitteet ja vaatimukset on määritelty. Yritysarkkitehtuurissa on toiminnalliset tavoitteet, organisaatio ja toiminta kuvattuna. ITarkkitehtuurssa kuvataan tieto ja tietojärjestelmät. Teknologia-arkkitehtuuri sisältää
alustan määrittelyn. Metamalliin kuuluu myös kuvaukset arkkitehtuurin kehittämisestä.

KUVA 11. TOGAF arkkitehtuurikehikon metamalli (The Open Group Architecture Forum)
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TOGAF on ollut käytössä mm JHS-suositusten mukaisten arkkitehtuurikuvausohjeiden
laadinnassa (Olli 2008, 13). Puolustusvoimissa ei ole käytetty TOGAF-kehikkoa suoraan vaan siitä jalostettua NAF-kehikkoa (Nato Architecture Framework). TOGAF sisältää kolme työkalua: metodi yritysarkkitehtuurin suunnitteluun (ADM Architecture
Developement Method), uudelleenkäytettävien komponenttien luokittelu (Enterprise
Continum) ja dokumenttikokoelma suunnittelun tueksi (Resource Base) (Olli 2008, 13).
Viitekehys ohjaa yksittäisin askelein arkkitehtuurin suunnittelun, mutta sisältää lisäksi
ohjausta hankkeiden arvioimiseksi, muutosten ja vaatimusten hallintaan. Työkalu sopii
iteratiiviseen kehittämiseen. Liikkeelle lähdetään liiketoiminnan näkökulmasta kuvaamalla nykytila ja tavoitetila. Sen jälkeen kuvataan informaationäkökulmasta informaatioarkkitehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri. Neljäntenä vaiheena kuvataan teknologiaarkkitehtuuri. (Olli 2008, 14). Kuvassa 12 on esitetty TOGAF:n malli arkkitehtuurin
kehittämisen prosessi ja miten muutokset siirretään ylemmältä arkkitehtuuritasolta
alemmille. Mallista voi havaita, että ylemmän tason muutokset eivät voi periytyä suoraan alemman tason kuvauksiin vaan jokainen muutos käsitellään arkkitehtuurin kehityssyklissä omalla tasollaan.

KUVA 12. TOGAF arkkitehtuurin kehityssykli (The Open Group Architecture Forum)
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6.1.2

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on kokoelma käytäntöjä ITpalveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL-mallia noudatetaan erityisesti IT-alan palveluita tuottavissa yrityksissä, mutta mallia voidaan soveltaa myös sisäisissä prosesseissa.
(IT Service Management Forum Finland, 2013) Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus noudattaa ITIL-mallia tuottaessaan palveluita muille joukko-osastoille mutta sitä
ei ole sovellettu arkkitehtuurisuunnittelussa.

Kuvassa 13 on kuvattu ITIL-

koulutusmateriaalin mukaiset prosessit. Kuvaa on jonkin verran yksinkertaisettu alkuperäisestä kuvasta.

KUVA 13. ITIL-palveluprosessi (Wakaru 2010, muokattu)

6.1.3

COBIT

COBIT (The Control Objectives for Information and related Technology) tarjoaa ITpalvelujohtamiseen hyvän hallintotavan mallin. Näkökulma on kokonaisuuden hallinta
ylätasolta. Se yhdistää hyvän tietohallintotavan, teknologian, prosessit ja liiketoiminnan
tavoitteet loogisesti yhteen. (IT Service Management Forum Finland 2013) Käytännössä
COBIT on siis viitekehys, joka sisältää lähes kaikki arkkitehtuurityön elementit. COBIT
hyödyntää muita parhaita käytäntöjä kuten TOGAF:ia ja ITIL:iä.
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6.2

Yleistä arkkitehtuurityöstä

Tässä opinnäytetyössä arkkitehtuurilla tarkoitetaan organisaation kokonaisarkkitehtuuria
johtamisjärjestelmän näkökulmasta. Siihen kuuluu sekä arkkitehtuurin suunnittelu että
dokumentoiminen. Arkkitehtuuria voidaan verrata rakennusarkkitehtuuriin, jossa yleisen
tason kuvauksena suunnitellaan ratkaisut ja kootaan osat yhteen, mutta ei tarjota tarkkoja toteutusratkaisuja, joten arkkitehtuuri ei välttämättä muutu vaikka ratkaisut muuttuvat. (Tähtinen 2005, 76). Arkkitehtuurityötä varten on määritelty valmiita arkkitehtuurikehikkoja, kuten vapaasti saatavilla oleva TOGAF ja NATO:n määrittelemä NAF (Nato
Acrhitecture Framework), jota on käytetty puolustusvoimien arkkitehtuurityötä ohjaavana kehikkona ja sen pohjalta on rakennettu oma arkkitehtuurikehikko PVTAK.
Puolustusvoimien pääarkkitehti määritteli 2011 tehtävän kokonaisarkkitehtuurin merkityksen puolustusvoimissa seuraavasti: ”Oleellista on, että toiminnan ja tietojärjestelmien
muodostama kokonaisuus koko organisaation tasolla nähdään keskeiseksi suunnittelukohteeksi. Näin ei ole perinteisesti toimittu. Tästä syystä arkkitehtuurityötä kutsutaan
myös kokonaisarkkitehtuurityöksi ja tulosta kokonaisarkkitehtuuriksi (Enterprise Architecture, EA)” (Koivula, 2011). Olennaista kokonaisarkkitehtuurissa ei ole tarkasti kuvatut dokumentaatiot, vaan tärkeää on tunnistaa prosessit, tieto, teknologiat ja asiakasrajapinnat, jotta toimintamallin visio voidaan toteuttaa (Ross ym 2006, 47). Arkkitehtuurikuvauksella esitetään kokonaiskuva yrityksen liiketoiminnasta ja sitä tukevasta tietoteknisestä ratkaisusta ja sen yhtenä keskeisenä osana on järjestelmäintegraatio. Arkkitehtuurisuunnittelun avulla voidaan varautua strategisiin muutoksiin eli suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset hallitusti. Kuvassa 14 on KOKA3:n mukaan kuvattu arkkitehtuurin eri näkymät. Toiminnallisuutta kuvaavia näkymiä ovat esimerkiksi suorituskyvyn, prosessien ja käsitemallien näkymät. Teknisiä näkymiä ovat tietojärjestelmien
toiminnallisuuteen ja teknologiaan liittyvät näkymät sekä palvelunäkymät, jotka ovat
rajapintana toiminnan ja tekniikan välissä. Jokainen näkymä kuvataan eri tarkkuudella
kolmella arkkitehtuuritasolla eli kokonais-, referenssi- ja kohdearkkitehtuuritasolla.
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KUVA 14. PV:n arkkitehtuurin näkymien luokittelu (KOKA3)
Hyvin dokumentoitu arkkitehtuuri auttaa muutosten hallinnassa, joten organisaation
arkkitehtuuridokumentaation pitäisi olla aina ajan tasalla ja saatavilla (Tähtinen 2005,
109). Täsmälliset, yksityiskohtaiset arkkitehtuurikuvaukset eivät kuitenkaan ole itseisarvo, jotka automaattisesti takaavat hyvän lopputuloksen, vaan sen käyttö vaatii johdon tuen ja syvällisen ammattitaidon (Olli 2008, 15). Saadakseen johdon sitoutumaan
arkkitehtuurisuunnitteluun Piccoli (2008, 155) esittää johdolle 6 kysymystä, joihin vastaamista kokonaisarkkitehtuuri helpottaa:
1. Paljonko organisaatiolla on varaa käyttää IT-palveluihin?
2. Mikä toiminnan osa-alue tarvitsee erityisesti IT-palveluita?
3. Mitkä IT-palvelut tarvitaan koko organisaation käyttöön?
4. Kuinka hyviä organisaation IT-palveluiden todella pitää olla?
5. Mitä tietoturvariskejä ollaan valmiita ottamaan?
6. Kenen vastuulla on, jos IT:n kehitystyö epäonnistuu?
Arkkitehtuurikuvauksissa kuvataan karkeasti tietojärjestelmät, niiden väliset rajapinnat
ja informaatiovirrat sekä kerrotaan, mitä liiketoimintaprosesseja ne tukevat. Arkkitehtuuria on kyettävä muuttamaan liiketoimintavaatimusten mukaisesti. KOKA3:n hallintamallin mukaan tietojärjestelmän tekninen suunnittelu on kehitysprojektin vastuulla.
Yksittäiset kehitysprojektit laativat projektin kohteena olevan tietojärjestelmän järjestelmäarkkitehtuurit, jotka ovat nekin PVTAK:n mukaisia (Koivula 2013). Tehdyistä
arkkitehtuurikuvauksista on hyötyä vain, jos niitä pidetään ajan tasalla ja ne oikeasti
ohjaavat kehittämispäätöksiä (Tähtinen 2005, 113). Arkkitehtuurityö on prosessi eikä
projekti ja arkkitehtuuridokumentaation pitäisi olla suunnittelutyön päivittäinen työkalu.
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IT:n pitää tukea liiketoimintaa. Tämän vuoksi arkkitehtuurisuunnittelun ensisijaisena
näkökulmana ovat liiketoiminnan tarpeet eikä tekniikka. Arkkitehdin on ymmärrettävä
liiketoimintatarpeisiin perustuva tehtävänannon ja teknisen rakentamisen perustekniikat
riittävällä tasolla sekä ymmärrettävä ympäristö ja odotukset, jotta pystyy hahmottelemaan suunnitelmat toteutuksesta. Arkkitehtuurikokonaisuuden pitää olla yhtenäinen ja
keskitetysti hallittu ja sisältää metadatan eli informaation kuvauksen, sillä sen keskeisin
työkalu on dokumentaatio informaation käytöstä ja rakenteesta (Tähtinen 2005, 84).
Arkkitehdin pitää ymmärtää, mitä informaatiota eri tietojärjestelmien välillä kulkee ja
miten tietojärjestelmän informaatiota käytetään tai voitaisiin käyttää hyväksi. Ross ym
(2006, 5) esittää esimerkkejä tilanteesta, jolloin yrityksen kokonaisarkkitehtuuri ei ole
riittävän hyvällä tasolla, kuten silloin kun
 organisaation eri osat antavat samaan kysymykseen eri vastauksen
 IT on pullonkaula toiminnalle
 organisaation eri osissa on erilaisia prosesseja ja järjestelmiä toteuttamassa samaa toimintoa
 uudet vaatimukset tai raportointitarpeet vaativat suuria ponnistuksia ja
muutoksia
 organisaatio ei pysty reagoimaan muutoksiin nopeasti
Suunnittelutyötä tekevän arkkitehdin on ymmärrettävä liiketoimintaprosessin kokonaisuus ja pystyttävä säilyttämään tasapaino kokonaisuuden ja yksittäisten järjestelmien
välillä. Arkkitehtuurisuunnittelun yksi keskeinen tavoite on onnistunut integraatio, sillä
integraatioratkaisu on tärkeä yrityksen toiminnan kannalta. Integraation pitäisi olla tietohallinnon kannalta strateginen ratkaisu, mutta yrityksen liiketoiminnallisen strategian
kannalta yrityksen tietoteknisten järjestelmien arkkitehtuurilla tai toteutuksella ei kuitenkaan pitäisi olla merkitystä. (Tähtinen 2005, 38) Tämä tarkoittaa sitä, että tekniset
ratkaisut eivät saa sanella strategisia tavoitteita mutta strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi valitaan sopivat tekniset ratkaisut. Integraatioratkaisun rakentamisesta on hyötyä, jos siihen on todellinen tarve ja liiketoimintaprosessi on muuten kunnossa. Metcalfen laki kannustaa integraatioon. Sen mukaan verkon arvo on suhteessa verkossa olevien
laitteiden lukumäärän neliöön, eli mitä enemmän integroidaan, saadaan suhteellisesti
vielä enemmän hyötyä. (Tähtinen 2005, 22).
Palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa (SOA Service Oriented Architecture) liiketoiminnan
ja teknisten ratkaisujen väliin rakennetaan palvelukerros, joka koostuu asiakkaalle tarjo-
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tuista, kutsuttavista palveluista. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri eli informaation jakaminen järkevästi ja läpinäkyvästi on enemmän ajattelutapa kuin tekniikkaa (Tähtinen
2005, 144). Palvelupyynnön lähettäjän ei tarvitse itse tietää, miten tieto muodostuu vaan
hän saa tarvitsemansa tiedon integraatiokeskuksen rakentamana. (Tähtinen 2005, 95).
SOA mahdollistaa uudelleen käytettävät komponentit, mikä osaltaan parantaa integraatiota ja keskittämistä. Käytettävissä olevat palvelut kuvataan palvelurekisterissä. Yhtenä
puolustusvoimien tavoitteena on kehittää palveluarkkitehtuuria hallitusti.
Organisaation arkkitehtuuria voidaan yksinkertaistaa integraation ja palveluiden avulla.
Näin toimien saadaan vapautettua resursseja ja helpotettua ylläpito- ja kehitystyötä.
Arkkitehtuuria suunniteltaessa pitäisi ymmärtää järjestelmien keskinäinen toiminta ja
työnjako, sillä arkkitehtuurityössä yleisesti ja integraation suunnittelussa erityisesti on
huomioitava toiminnan kannalta kriittiset seikat. Johtamisjärjestelmien toteutuksessa
kannattaa pyrkiä automaattiseen ja huoltovapaaseen kokonaisuuteen, jolloin ylläpitotarve ja manuaalinen työ vähenevät. Vikasietoisuuden parantaminen ongelmatilanteisiin
varautumalla on tärkeää keskitetyssä ympäristössä. Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää ainakin valvottavuuteen eli raportointimahdollisuuksiin, muokattavuuteen ja tietoturvallisuuteen. (Tähtinen 2005, 104)
Piccolin mukaan suuri osa käytössä olevista tietojärjestelmistä on aikoinaan rakennettu
erillisinä kokonaisuuksina. Tietojärjestelmien integraatio ja keskittäminen parantaa tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja on kohtuullisilla kustannuksilla järkevästi toteutettavissa nykyaikaisella teknologialla (Piccoli 2008, 57). Integraatiolla toiminnallisuus
kootaan yhdeksi hallittavaksi ja muokattavaksi kokonaisuudeksi. Integraation hyötynä
voidaan nähdä mm. liiketoimintaprosessien tehostuminen, resurssien vapautuminen uudelleen kohdennettavaksi, ylläpidon väheneminen ja kustannussäästöt (Tähtinen 2005,
30). Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa integraatiossa jokainen tietojärjestelmä voi
jakaa tietoja muiden tietojärjestelmien kanssa ja samaa tietoa ylläpidetään vain yhdessä
paikassa, mikä vähentää virhemahdollisuuksia ja parantaa tehokkuutta (Piccoli 2008,
61). Puolustusjärjestelmää voidaan kuvata SoS-järjestelmäksi (System of Systems),
jolloin kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Tällaisen järjestelmien järjestelmän arkkitehtuurikuvaus vaatii erityistä ohjaamista kokonaisarkkitehtuurilta, sillä osajärjestelmien väliset rajapinnat ovat tärkeimpiä osia koko SoS-arkkitehtuurissa, koska
osajärjestelmät ovat tavallaan itsenäisiä, mutta niiden pitää pystyä toimimaan osana kokonaisuutta. (Päiväläinen 2010, 28)
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6.3

Puolustusvoimien arkkitehtuurisuunnittelun perusteet

Arkkitehtuurisuunnittelua on tehty puolustusvoimissa aina mutta systemaattisesti työ
alkoi 2005, jolloin arkkitehtuurin kehittämistä ja ohjaamista varten perustettiin Arkkitehtuuriosaamiskeskus (ARKKIOK), jonka tehtävänä on arkkitehtuurisuunnittelun kehittäminen, ohjaaminen ja menetelmien määrittely. Arkkitehtuurisuunnittelu kuuluu
tietohallintotukiprosessiin ja siitä vastaa johtamisjärjestelmäala. ARKKIOK:n työn tarkoituksena on johtamisjärjestelmän laadukas kehittäminen ja dokumentointi. Strategisiin
tavoitteisiin eli toiminnan ja resurssien käytön tehostamiseen ARKKIOK:n keinoja ovat
päällekkäisyyksien purkaminen, integraatio ja SOA:n mukainen toimintamalli.
Puolustusvoimien arkkitehtuurikehikko (PVTAK) perustuu NATO:n arkkitehtuurikehikkoon NAF, mutta siihen on tehty erinäisiä oman toiminnan kannalta tärkeitä muutoksia. Tällä hetkellä käytössä oleva Puolustusvoimien arkkitehtuurikehikko on PVTAK
versio 2.0.
Arkkitehtuurikuvausvälineenä käytetään System Architect -tietojärjestelmää (SA). Kuvausnotaationa noudatetaan UML-standardia. ARKKIOK on ohjeistanut arkkitehtuurikuvausten teknisen laadinnan riittävän tarkasti ja kouluttaa kuvauksista vastaavia arkkitehtejä säännöllisesti. Arkkitehtuurin kehittämisen tukena on ulkopuolinen kumppani,
jonka tehtävänä arkkitehtuurisuunnittelun asiantuntijana on huomioida toiminnan kannalta merkittävät ja hyödylliset uudet metodit ja toimintatavat sekä ohjata niiden käyttöä.

6.4

Organisaatio ja arkkitehtuurivastuut

Arkkitehtuurisuunnittelun vastuut ja työnjako on kuvattu KOKA3 työjärjestysliitteessä.
Puolustusvoimien pääarkkitehti koordinoi ja ohjaa johtamisjärjestelmäarkkitehtuuria
sekä julkaisee uudet käyttöönotettavat kokonaisarkkitehtuuriversiot. Hän edustaa johtamisjärjestelmien näkökulmaa strategisessa suunnittelussa. Pääarkkitehti ohjaa ARKKIOK:n arkkitehtuurikuvausten kehittämistyötä ja arkkitehtuurikuvauksien toteuttamista. Lisäksi hän antaa lausuntoja kehityssuunnitelmien arkkitehtuurinmukaisuudesta tietohallintopäätöspisteissä.
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ARKKIOK:hon kuuluvat kaikki arkkitehtuurityöhön osallistuvat arkkitehdit. ARKKIOK:n ydin valvoo arkkitehtuurityön oikeellisuutta ja kehittää toimintatapoja, ohjeita,
kuvausmenetelmiä ja arkkitehtuurivaatimuksia, vastaa koulutuksesta ja kuvaa omalla
vastuullaan olevat arkkitehtuurinäkymät. Ytimen ulkopuolelle jäävät kohdearkkitehdit,
jotka vastaavat oman kohdearkkitehtuurinsa kuvausten ylläpidosta. Jokaiselle näkymälle
ja tasolle on nimetty oma toiminnallinen ja tekninen arkkitehti, jotka kuvaavat oman
vastuualueensa kuvaukset yhteistyössä muiden arkkitehtien kanssa. Kuvassa 15 esitetään kuvausten suhteet ja työnjako.

KUVA 15. Arkkitehtuurikuvausten toteutusvastuut (Björklund, Lantto, Sintonen 2010)
Organisaatio ja työnjako ovat periaatteessa hyvin suunniteltuja ja määriteltyjä. Ongelman muodostaa se, että ARKKIOK on virtuaaliorganisaatio, johon kuuluvat arkkitehdit
ovat pääsääntöisesti sivutoimisia ja päätehtävä on muu kuin arkkitehtuurityö. Tämän
vuoksi kuvaukset jäävät usein tekemättä, tehdään liian myöhään, jotta niistä olisi apua
suunnittelulle tai tehdään huolimattomasti. Lisäksi ongelmana on virtuaaliorganisaation
johtaminen. Todellisuudessa ARKKIOK:n johdolla ei ole käskyvaltaa muiden organisaatioiden työntekijöihin, joten yleensä oman organisaation työt tehdään ensin ja arkkitehtuuritöitä tehdään muiden töiden salliessa. Koivulan (2013) mukaan tämä on merkittävin syy arkkitehtuurityön jalkauttamisen ongelmille.

46
6.5

Arkkitehtuurityöprosessi

Arkkitehtuurityöprosessi alkaa strategian, kehittämisohjelman ja kokonaisarkkitehtuurin
vertailusta. Kuvassa 16 on KOKA3:ssa kuvattu arkkitehtuurityön prosessi. Strategisessa
suunnittelussa selvitetään, miten toteutettu kokonaisarkkitehtuuri pystyy tukemaan strategisten vaatimusten saavuttamista. Mikäli puutteita havaitaan, ne kohdennetaan kehittämistarpeina kokonaisarkkitehtuurille. ARKKIOK aloittaa suunnittelutyön arkkitehtuurille annettujen vaatimusten toteuttamiseksi määrittelemällä uuden tavoitetilan. Tavoitteet tarkentuvat siirryttäessä kokonaisarkkitehtuuritasolta alemmille arkkitehtuuritasoille.

KUVA 16. Arkkitehtuurityön prosessin yleiskuva (KOKA3)
Strategian perusteella määritellään kehittämisohjelmat, joille asetetut tavoitteet toteutetaan hankkeina, jotka voivat sisältää projekteja. Hankkeen etenemisen tukena on arkkitehtuuriohjaus, jossa on strategian mukainen tavoitetila jo huomioitu niin pitkälle kuin
mahdollista. Hankkeen etenemisen eri vaiheissa tehdään tietohallintopäätöksiä, jossa
tarkastetaan hankkeen suunnitelmien ja arkkitehtuurin yhdenmukaisuus. Mikäli tavoitetilaa ei voida saavuttaa nykyisellä arkkitehtuurilla, voidaan hankkeelle myöntää lupa
poiketa yleisestä arkkitehtuurista. Lopputulos kuvataan oman kohdearkkitehtuurin nykytilaan ja mikäli hankkeelle myönnetään poikkeus arkkitehtuurista, päätetään, jätetään-
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kö poikkeama vain kyseiseen kohdearkkitehtuuriin vai onko kyseessä yleisemminkin
tarvittava ominaisuus, joka sallitaan muidenkin arkkitehtuurien käyttöön referenssiarkkitehtuuritasolle.
Mikäli tietojärjestelmään kohdistuu ylläpitävää kehittämistä tai versiointia, muutoksen
toteuttaminen käynnistetään projektina ilman hanketta. Projektin etenee kuten hanke
mutta ohjaustasoksi riittää yleensä kohdearkkitehtuuritaso, sillä strateginen tavoitetila ei
ole kehittämisen käynnistäjä ja toteutuksen vaatimat muutokset koskevat yleensä vain
oman kohdearkkitehtuurin päivittämistä.

6.6

Tietohallintopäätösmenettely

Tietohallintopäätösmenettely tukee ja ohjaa arkkitehtuurityötä kehitysvaiheessa. Tietohallintopäätökset tehdään siirryttäessä yhdestä kehitysvaiheesta seuraavaan vaiheeseen.
Päätöksessä arvioidaan hankkeen tai projektin suunnitelman arkkitehtuurinmukaisuus.
Tietohallintopäätösmenettelynormin mukaisesti tietohallintopäätös pohjautuu käytännössä seuraavien seikkojen tarkasteluun ja arviointiin:
 tunnistetaan ja ehkäistään päällekkäiset työt
 ohjataan ja tuetaan kehitystyön arkkitehtuurin mukaisuutta
 tunnistetaan yhteiskäyttöiset toiminnallisuudet
 ohjataan yhteistyötä ja integraatiota
 varmistetaan tietoturva
 ohjataan vaatimustenmukaisuutta
 arvioidaan hyöty - kustannussuhdetta
Kuvassa 17 on esitetty kaaviona tietohallintopäätösprosessin eteneminen. Tietohallintopäätös tehdään kehittämistyön eri vaiheissa. Mikäli mukaan kuuluu muutakin suorituskyvyn rakentamista, tehdään tarkastuspisteissä myös elinjaksoauditointi.
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KUVA 17. Tietohallintopäätösmenettely (Pääesikunta 2009)
Tietohallintopäätöstä varten tuotettava materiaali kasvaa kumulatiivisesti hankkeen aikana siten, että edellisen vaiheen tuotos on seuraavan vaiheen pohjamateriaalia ja sitä
täydennetään kehitystyön edetessä. Prosessin tavoitteena on, että dokumentaatio, jota
tietohallintopäätöspisteissä tarvitaan, on sellaista, jota hanke joka tapauksessa vastaavassa vaiheessa tarvitsee. Kehitystyön edistyessä dokumentaatio tarkentuu ja katselmoidaan seuraavassa tietohallintopäätöspisteessä. Myös suorituskyvystä luopuminen edellyttää tietohallintopäätöstä, jotta varmistutaan ennen kaikkea siitä, että toiminnallisuus
voidaan ajaa alas ja ettei purkaminen aiheuta ongelmia toiminnallisuutta tai tietoa mahdollisesti käyttäville sidosryhmille.

6.7

Puolustusvoimien tietotekninen arkkitehtuurikehikko

Puolustusvoimien tietotekninen arkkitehtuurikehikko jaetaan kolmeen eri tasoon. Näitä
ovat kokonaisarkkitehtuuri, referenssiarkkitehtuurit ja kohdearkkitehtuurit. Kuvassa 18
näkyy PVTAK-arkkitehtuurikehikon looginen malli. Kehikon mukaisesti arkkitehtuuri
kuvataan kolmessa tasossa: 1) kokonaisarkkitehtuuri, siihen sisältyvät tarkemmalla tasolla 2) operatiivinen ja toiminnan referenssiarkkitehtuurit ja näitä tarkentavat 3) toimi-
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alakohtaiset kohdearkkitehtuurit. Kuvassa on kuvattu myös rajapinnat ulkopuolisiin
yhteistyötahoihin eli julkishallintoon, turvallisuusviranomaisiin, yrityksiin ja sotilaalliseen yhteistyöhön, joka tarkoittaa lähinnä kansainvälistä kriisinhallintaa (KOKA3).

KUVA 18. Puolustusvoimien arkkitehtuurikehikko PVTAK v 2.0 (KOKA3)
Eri arkkitehtuuritasoilla on samat kuvausnäkymät, mutta erilaisilla tarkkuudella kuvattuna. kuten 19 osoittaa. Käytetty SA-järjestelmä mahdollistaa sen, että kaikki kuvausnäkymät pystytään linkittämään loogisesti rajapinnoistaan toisiinsa, Näin saadaan kuvattua
johtamisjärjestelmäkokonaisuus, joka muodostaa eräänlaisen kolmitasoisen verkon, josta pystytään hakemaan halutut riippuvuudet melko helposti ja tarkasti.
PVTAK-kehikkoon on määritelty seitsemän kuvausnäkymää. Yleisnäkymä sisältää arkkitehtuurin yleiskuvauksen ja yhteisen sanaston. Kyvykkyysnäkymässä kuvataan johtamisjärjestelmän tukemat kyvykkyydet, joiden toteuttamista kuvataan tarkemmin toiminnallisen näkymän kuvauksilla. Hankenäkymässä kuvataan kehittämistyön alla olevia
kyvykkyyksiä. Järjestelmänäkymässä kuvataan, miten tietojärjestelmät tuottavat toiminnallisen näkymät kuvaamat toiminnallisuudet, jotka ovat käyttäjän saatavilla palvelunäkymän kuvaamina palveluina. Tekninen näkymä kuvaa tietojärjestelmien ja alustan
tekniset ratkaisut, käytetyt konfiguraatiot, standardit jne.
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KUVA 19. Eri kuvausnäkymien sisältämät kuvausdokumentaatiot (KOKA3)
Jokainen kohdearkkitehtuuri kuuluu joko toiminnalliseen ja operatiiviseen referenssiarkkitehtuuriin ja noudattavat sen määrittämiä reunaehtoja. Referenssiarkkitehtuurit
taas noudattavat kokonaisarkkitehtuurin asettamia rajoitteita ja vaatimuksia.

6.8

Tavoitteet arkkitehtuurityölle

Arkkitehtuurin tarkoituksena on kuvata liiketoiminnan tavoitteet, prosessit ja informaatiojärjestelmät yhtenä kokonaisuutena tukemaan organisaation strategiaa. Näin voidaan
saavuttaa organisaation ydinprosessien ja johtamisjärjestelmien saumaton ja kustannustehokas toiminta. Arkkitehtuuri antaa myös tukea kehittämisprojekteille (Olli 2008, 13)
Arkkitehtuurien avulla on mahdollista ymmärtää ja kehittää monimutkaisia rakenteita ja
siten kehittää myös nopeammin ja tehokkaammin toimintaa tukevia tietojärjestelmiä ja
reagoida nopeammin liiketoimintaympäristön muutoksiin (Björklund ym 2010). Yleisesti arkkitehtuurilla pyritään saamaan kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta,
toiminnan kehittämisen tukeminen, muutosten ja riskien hallinnan parantaminen ja integraatio, joilla mahdollistetaan taloudellisesti järkevä kehittäminen ja säästöt.
Puolustusvoimien kaksi keskeistä tavoitetta arkkitehtuurityölle on strategian jalkautta-
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misen mahdollistaminen ja kehittämisohjelmien koordinoinnin tehostaminen. Näiden
avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman tehokas resurssien käyttö hallitun keskittämisen ja integraation kautta. Arkkitehtuurityö helpottaa ja nopeuttaa johtamisjärjestelmien kehittämistä ja parantaa toteutuksen laatua samalla kun arkkitehtuurityön merkitys strategisena työkaluna kasvaa. Ottamalla johtamisjärjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu mukaan yhdeksi ohjausmenettelyksi jo kehittämisohjelmien alkuvaiheesta, luodaan
suurempi todennäköisyys suorituskykytavoitteiden saavuttamiselle kuvan 20 mukaisesti
(Björklund ym. 2010).

KUVA 20. Arkkitehtuurityölle asetetut tavoitteet puolustusvoimissa (Björklund ym.
2010, muokattu)
Arkkitehtuuriohjauksen puuttuessa hankkeet toteuttavat strategiassa määritetyn suorituskyvyn hankeohjauksen valvomana mutta toteutetut suorituskyvyt eivät välttämättä
tue kokonaissuorituskykyä halutulla tavalla. Arkkitehtuurikuvauksia voidaan hyödyntää
kun vaatimukset jalostetaan toteutussuunnitelmaksi ja samalla arkkitehtuuri antaa reunaehdot toteutukselle (Kosola 2007, 179). Arkkitehtuurisuunnittelun tuloksia käytetään
kehitystyön johtamisessa ja koordinoinnissa, ylläpidossa ja hankeohjauksen tukena esimerkiksi tuottamalla johtamisjärjestelmään liittyvät vaatimukset toimittajalle tarjouspyyntöön liitettäväksi. Arkkitehtuurisuunnittelu on avain elinjaksokustannusten optimoinnille ja verkottuneelle puolustusjärjestelmälle (Kosola 2007, 180).
Arkkitehtuurityön tavoitteet periytyvät strategisista tavoitteista, jotka pyritään toteuttamaan verkostoavusteisesti. Sen keskeisiä periaatteita on, että pyritään saavuttamaan
informaatioylivoima, hyvä tilannetietoisuus joka tasolla ja tiedon muokkaamisen ja raportointitarpeen vähentäminen (KOKA3).
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6.9

Arkkitehtuurisuunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin nykytila

Voimassa oleva kokonaisarkkitehtuuri versio 3.0 on julkaistu vuonna 2010. Kokonaisarkkitehtuuri sisältää tavoitearkkitehtuurin ja sen tehtävänä on tarkentaa strategiset
suunnitelmat johtamisjärjestelmän kehittämisen osalta. Alemman tason arkkitehtuurit
saavat suunnitteluperusteet kokonaisarkkitehtuurilta. Lisäksi kokonaisarkkitehtuuri määrittää arkkitehtuurityön työjärjestyksen. Puolustusvoimissa kehittämistyötä ohjaavat
useat normit, jotka pitää ottaa huomioon myös arkkitehtuurityössä, kuten materiaalihankkeiden elinjakson hallinta, iteratiivinen sovelluskehitysmalli, turvallisuusnormit ja
standardit. Myös JHS-ohjeistus käsitetään normina.
Johtamisjärjestelmä jaetaan neljään alueeseen, joista jokaisella on omat strategiset tavoitteensa. 1) Operatiivisen johtamisen tavoitteena on varmentaa suorituskyvyn käytön
johtamiskyky ja sen reunaehtona on Nato-yhteensopivuus. 2) Toiminnan ohjaamisen
tavoitteena on yhdenmukainen ja keskitetty toimintamalli, jossa integraatio pyritään
viemään niin pitkälle kuin on järkevää. Sen yhtenä reunaehtona on toteutusvälineenä
toimiva SAP mahdollisuuksineen ja rajoitteineen. 3) Viranomaisyhteistyötä kehitetään
tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten esimerkiksi viranomaisten yhteisen turvallisuuspalvelun (TUVE) käyttöönotolla. 4) Hallinnon yhteistyössä mukaudutaan valtionhallinnon ratkaisuihin kuten yhteiskäyttöisten ICT-palveluiden keskittämisellä valtionhallinnon palvelukeskuksiin. (KOKA3)
Arkkitehtuuri kuvataan SA-järjestelmällä PVTAK-kehikon mukaisen ohjeistuksen mukaisesti UML-notaatiota noudattaen ARKKIOK:n ohjaamana. Kuvauksilla on kolme eri
tasoa ja tarkkuutta: kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvat ylimmän tason karkeat kuvaukset.
Operatiivinen ja toiminnallinen referenssiarkkitehtuuri ovat eräänlaiset rajapinnat kokonaisarkkitehtuurin ja kohdearkkitehtuurien välissä. Alimman tason muodostavat kohdearkkitehtuurit, joita puolustusvoimien arkkitehtuurissa on määritettynä kahdeksan
kappaletta.
Kokonaisarkkitehtuurista vastaa pääarkkitehti ja sen kehittämiseksi saadaan vaatimuksia
strategisen suunnittelun kautta. Toistaiseksi kommunikaatio on yleensä yhdensuuntaista
eikä strategiseen suunnitteluun aina osallistu arkkitehtuurin edustajaa kertomaan mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista johtamisjärjestelmän näkökulmasta. Referenssiarkkitehtuureille on nimetty omat referenssiarkkitehdit, jotka vastaavat oman alueensa kuvauksista. Kohdearkkitehtuuritasoa kuvaavat eri kohdearkkitehtuurien toiminnalliset ja tekni-
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set arkkitehdit. Kohdearkkitehtuurien pohjalta suunnitellaan hankkeen tehtävänä olevaa
järjestelmäkehitystyötä, mutta kaikkia sovellusarkkitehtuuritason kuvauksia ei dokumentoida arkkitehtuurikuvauksiin. Hankkeen tuloksena syntyvä uusi toiminnallisuus ja
yleisen tason muut kuvaukset kyllä pyritään tallentamaan hankkeen aikana kohdearkkitehtuuriin yhteistyössä kohdearkkitehdin kanssa. Alimman tason tietojärjestelmän yksityiskohtainen tekninen kuvaus toteuttamista varten on toimittajan vastuulla, eikä sitä
kuvata arkkitehtuuriin. Tekninen toteutus on kuitenkin saanut reunaehdot arkkitehtuurilta jo tarjouspyyntövaiheessa.
Kuvausnäkymiä on yhteensä seitsemän kappaletta. Yleinen näkymä sisältää yleiskuvauksen ja kyseiseen arkkitehtuuriin liittyvän erikoissanaston. Kyvykkyysnäkymä sisältää
arkkitehtuurin mahdollistamat kyvykkyydet, joilla vaatimusten mukaiset suorituskyvyt
voidaan saavuttaa. Toisistaan riippuvaiset kyvykkyydet kuvataan hierarkkisesti. Hankenäkymässä kuvataan kehittämisohjelmarakenne ja hankeportfolio, sekä hankkeiden
väliset riippuvuudet. Toiminnallinen näkymä kuvaa toiminnallisen perusajatuksen ja
tavoitteet. Siinä kuvataan myös eri toiminnallisuuksien välinen kommunikaatio toiminnallisina solmuina. Toiminnallisiin kuvauksiin kuuluu myös organisaatio, aktiviteetit ja
käsitemalli. Palvelunäkymässä kuvataan palvelut, joilla toiminnalliset tavoitteet voidaan
toteuttaa. Järjestelmänäkymä on tietojärjestelmää kuvaava taso. Siinä kuvataan järjestelmien toiminnallisuus, kommunikointi ja tietomalli. Tekninen näkymä sisältää käytettävissä olevat järjestelmästandardit ja tuotevalinnat. Kuvassa 21 kuvataan edellä mainittujen näkymien keskinäinen riippuvuus ja logiikka yleisesti.

KUVA 21. Näkymien välinen logiikka. (Björklund ym. 2010)

54
Arkkitehtuurikuvaustyökalu SA mahdollistaa UML-notaation mukaiset linkit olioitten
välillä. Arkkitehtuurikuvauksiin määritelläänkin paljon erilaisia riippuvuuksia. Esimerkiksi riippuvuus prosessin aktiviteetin ja siihen liittyvän palvelun välillä ja palvelun
liittyminen tarvittaviin tietojärjestelmiin voidaan arkkitehtuurikuvauksista selvittää.
Linkityksiä voidaan toteuttaa myös eri arkkitehtuuritasojen välillä.

6.10

JulkICT:n ja puolustuvoimien arkkitehtuurin vertailu

Valtiovarainministeriö on julkaissut julkisen sektorin kokonaisarkkitehtuurin ja arkkitehtuurityöohjeen 2012. Puolustusvoimat on kehittänyt oman arkkitehtuurimenettelytapansa muutamaa vuotta aikaisemmin. Koska molemmilla on periaatteessa sama arkkitehtuurikehikko perustana, ei ajattelutavassa tai sisällössä ole suuria eroavuuksia. Kuvausten esittämistapa ja arkkitehtuurityön etenemispolku kuitenkin hieman eroavat toisistaan. Kuvassa 21 on kuvattu JulkICT:n määrittelemä arkkitehtuurikehikko. Kun sitä
vertaa kuvan 18 esitettyyn PVTAK-kehikkoon tai kuvan 19 kuvausnäkymiin, voidaan
huomata, että tasot ja logiikka ovat melko samanlaiset. Tämä selittynee sillä, että molemmat arkkitehtuurikehikot on rakennettu omalla tavallaan TOGAF-kehikon päälle.

KUVA 21. Arkkitehtuurikehikot, käsitetaso ja kuvausnäkymät JulkICT:n kokonaisarkkitehtuurissa (JHS 179)
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Palvelut käsitetään vähän eri tavoin. JHS 179 määrittelee palvelusalkun ja tietojärjestlemäpalvelut kun KOKA3:ssa on omat palveluarkkitehtuurinäkymät. Toisena erona
ovat liittymät ja rajapinnat, jotka KOKA3-kuvauksissa esitetään joka tasolla SAjärjestelmän linkitysten avulla.

Sidosryhmät eivät ole omana näkymänä PVTAK-

kehikossa, mikä johtunee siitä, että toistaiseksi niitä ei ole tarvittu. Tulevaisuudessa voi
painotus muuttua julkisen sektorin ohjauksen ja integraation vahvistumisen myötä. PV:n
kuvauksista puuttuvat myös JHS179-kuvauksissa olevat erilaiset salkut, kuten palvelusalkku ja tietojärjestelmäsalkku. Toisaalta JHS179 ei kuvaa kyvykkyyksiä eikä johtamisjärjestelmään liittyviä hankkeita, jotka ovat PV:n kuvauksissa mukana.
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7

C-CEI-MENETELMÄN SOVELTAMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN ARKKITEHTUURITYÖHÖN

7.1

Yleistä soveltamisesta

Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa arkkitehtuurityön nykyisen toimintatavan ongelmakohdat ja suunnitellaan jalkauttamismalli, jonka avulla merkittävimmät havaitut
toiminnalliset epäkohdat voidaan poistaa. Toimintatutkimuksessa käytetään C-CEI:n
käyttäjäkeskeistä suunnittelumenetelmää (Contextual Design). Siihen kuuluu seuraavat
työvaiheet: havainnointi, tulkinta ja mallinnus, mallien yhdistäminen ja samankaltaisuusseinän rakentaminen, työn uudelleen suunnittelu eli langoitus, toimintaympäristöanalyysi ja vaatimusmäärittely. Havainnoinnin tilalla opinnäytetyössä käytetään toimintatutkimuksen lähdemateriaalina aiemmin arkkitehtuurityöhön osallistuvilta anonyymisti kerättyjä tietoja, omaa kokemusta arkkitehtuurityöstä ja arkkitehtuurityön kehittämiskokouksissa käsiteltyjä materiaaleja ja keskusteluja.
Kuvassa 22 on muokattu C-CEI-menetelmän prosessia kuvaamaan arkkitehtuurityön
jalkauttamista. Aluksi tunnistetaan arkkitehtuurisuunnittelun kriittiset toiminnot. Sitten
kerätyn materiaalin perusteella analysoidaan nykytila ja määritellään tavoitetila. Nämä
yhdistämällä saadaan tarvittavat mallit eri näkökulmista. Mallit yhdistetään ja muutostarpeet tunnistetaan. Lopputuloksena saadaan vaatimukset jalkauttamiselle.

KUVA 22. C-CEI sovellettuna arkkitehtuurityön jalkauttamiseen
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Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kehittämisosasto toteutti arkkitehtuurityön auditointiraportin vuonna 2010 tavoitteenaan arvioida puolustusvoimien arkkitehtuurityön kypsyystaso. Auditointi kohdistettiin osittain keskeneräiseen tuotteeseen ja
sillä pyrittiin havaitsemaan työn jatkon kannalta merkittävät kehittämisen painopisteet.
Jyväskylän Yliopistolta tilattiin vuonna 2011 asiakastyytyväisyyskysely. Audointiraportin ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia on käytetty lähdemateriaalina C-CEImenetelmän analyyseissä. Lisäksi hyödynnetään muutakin puolustusvoimien arkkitehtuuridokumentaatiota.

7.2

Kriittiset toiminnot

Arkkitehtuurisuunnittelun pitää noudattaa toiminnan kehittämisen periaatteita aina strategisesta suunnittelusta käyttöönottoon. Tavoitteena on päällekkäisyyksien välttäminen
ja integraatio silloin, kun se on mahdollista. Työn pitää tukea suorituskyvyn suunnittelua ja rakentamista, eikä saa olla rasite hankkeille tai projekteille. Kokonaisarkkitehtuurista pitää saada kokonaistilannekuva johtamisjärjestelmien tilanteesta, sekä tavoitetila
että nykytila. Arkkitehtuurisuunnittelu ei saa olla ristiriidassa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön kanssa. (KOKA3)
Pääarkkitehdin roolina on osallistua asiantuntijana strategisen suunnitteluun. Näin saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tieto tulevista vaatimuksista ja suunnittelu
niiden hallitusta saavuttamisesta voidaan aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla voidaan varmistaa arkkitehtuurin mahdollisimman laaja integraatio, kun
pääarkkitehti voi aloittaa käytännön suunnittelun yhteistyössä kaikkien muiden arkkitehtien kanssa. Referenssi- ja kohdearkkitehdit saavat perusteet pääarkkitehdiltä, mutta
mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaamiseksi arkkitehtien pitäisi olla alusta asti
mukana kehittämisohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa. Tällöin arkkitehtuurin suunnittelu toteutuu oikeaan aikaan, dokumentoidaan hallitusti ja ratkaistaan keskeiset arkkitehtuuriin liittyvät kysymykset riittävän ajoissa. Mikäli arkkitehtuurisuunnittelu on tehty
tarkoituksenmukaisesti, tietojärjestelmän kehittämisprojektille voidaan antaa valmiit
arkkitehtuurikuvaukset, jotka pitää toteuttaa. Tällöin tarvitsee enää sovittaa järjestelmäarkkitehtuuri mukaan kohdearkkitehtuuriin. (KOKA3)
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Arkkitehtuurista pitää olla kuvattuna sekä nykytila että tavoitetila. Arkkitehtuuriin voi
tulla muutospaineita uusien suorituskykyvaatimusten toteuttamisen suunnittelun myötä.
Tällöin hierarkiassa ylemmän tason arkkitehtuuri saattaa aiheuttaa muutospaineita alaspäin. Toteutumisen edistyessä muutospaineita arkkitehtuuriin voi ilmetä myös alemman
tason arkkitehtuurissa, jolloin hallitusti käsitellään muutostarve ja päätetään hyväksytäänkö poikkeamaa lainkaan, hyväksytäänkö poikkeama toteutettavaksi vain kyseisessä
järjestelmässä vai hyväksytäänkö muutos kyseiseen ja mahdollisesti yleisempiin arkkitehtuureihin, jolloin vaihtoehto olisi muidenkin arkkitehtuurien käytössä. (KOKA3)
Arkkitehtuuriin liittyvä työjärjestys, vastuut ja menetelmät on määritelty ja ohjeistettu
tarkasti johtamisjärjestelmäalalla. Resursseja on nimetty ja toimintaa kehitetään koko
ajan. Arkkitehtuurityön pitää tukea muuta toiminnan kehittämistä. Se ei saa olla rasite
hankkeille eikä muille. Arkkitehtuurityön pitäisi olla niin virtaviivaista, että siinä tehdään vain välttämätön, mutta se tehdään ehdottomasti. (KOKA3) Kuvassa 23 on esitetty
arkkitehtuuriohjausprosessin tavoitetila nykyisen arkkitehtuurisuunnittelun työjärjestyksen mukaan.

KUVA 23. Arkkitehtuuriprosessin tavoitetila
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7.3

Toimintoanalyysi

C-CEI-mallin mukaisen analyysin tarkoituksena on kuvata arkkitehtuuriprosessi tietovirtoineen, toimintamallit, jolla prosessia kehitetään sekä tietojenkäsittelytarpeet. Näin
saadaan kokonaiskuva nykyisestä toimintamallista ja tunnistetut, ratkaisua edellyttävät
ongelmakohdat erityisesti prosessien rajapinnoissa. Kun on määritelty kehitystavoitteet
ja kuvattu ongelmat, voidaan aloittaa uuden toimintamallin kehittäminen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Uuden toimintamallin pitää perustua kehitystavoitteille ja pitää ratkaista merkittävimmät ongelmat. Toimintoanalyysin tavoitteena on lisäksi saada henkilöstö
ymmärtämään muutoksen tavoitteet ja sitoutumaan muutokseen. Toimintoanalyysin
pohjalta on kuvassa 24 kuvattu arkkitehtuurityöprosessin nykytila ongelmakohtia painotettuna. Kuvassa voidaan havaita ongelmia mm. suorituskyvyn rakentamisen ja arkkitehtuurisuunnittelun tiedonkulussa ja parannettavaa erilaisten tarkistuspisteiden painotuksissa. Myöskään reunaehdot eivät ole selkeästi vuorovaikutuksessa arkkitehtuurisuunnitteluun.

KUVA 24. Arkkitehtuuriprosessin liittyminen suorituskyvyn kehittämiseen, nykytila
Arkkitehdin pitäisi osallistua koko ajan myös suorituskyvyn rakentamisen suunnitteluun. Samalla kun suorituskyvyn kehittämisessä toiminnalliset vaatimukset tarkentuvat
mentäessä prosessissa eteenpäin, arkkitehtuuriprosessissa tekniset vaatimukset tarkentuvat ja yksityiskohtaisemmat ratkaisut tehdään vastaavalla arkkitehtuuritasolla. Jos
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alemmalla tasolla ei ole mahdollista toteuttaa vaatimusten mukaista kokonaisuutta, tiedotetaan siitä ylempää tasoa, joka päättää tarvittavat muutokset vaatimuksissa.
Nykytilan ongelmakohdiksi tunnistetaan toiminnan kehittämisen ja arkkitehtuurityön
rajapinnan epäselvyys käytännössä, lisäksi rajapinnat sidosryhmiin, kuten tietoturvaan ja
julkiseen ohjaukseen puuttuvat myös. Arkkitehtuuriohjaus tulee ylhäältä alaspäin, mutta
muutosehdotusten käsittely alhaalta ylöspäin ei toimi resurssien niukkuuden vuoksi
suunnitellulla tavalla. Esimerkiksi tietohallintopäätöksessä kerrotaan vain havaitut poikkeamat, mutta ei ratkaisuvaihtoehtoja, jolloin hanke saattaa pysähtyä pitkäksi aikaa
miettimään kokonaisarkkitehtuurin mukaista ratkaisua poikkeamaan.
Hankkeet ja projektit tuottavat päällekkäistä arkkitehtuuridokumentaatiota, josta ei ole
heille hyötyä. Hankkeita myös ohjataan usealta taholta, jolloin ohjaus voi olla ristiriitaista. Arkkitehtuurin tietohallintoauditointipisteissä pitäisi auditoida se toiminnan kehittämisen osuus, jota ICT tukee, mutta auditoinnit ovat irrallisia hankeauditoinnista.
Hankeohjaus edellyttää tietyissä vaiheessa tehtäviä auditointipisteitä, joissa siihen asti
saavutettu tulos arvioidaan, selvitetään havaitut ongelmat ja ohjataan työtä eteenpäin.
Näissä auditointipisteissä ei arvioida arkkitehtuurinmukaisuutta vaan sen sijaan arkkitehtuurinmukaisuus arvioidaan eri tahojen toimesta tietohallintopäätöspisteissä, joissa
arvioidaan osittain myös hankeauditointiin liittyviä asioita, kuten kehittämisen tuloksellisuutta. Näin hanke saattaa saada ristiriitaisen ohjeistuksen jatkosta elinjaksoauditoinnissa ja tietohallintopäätöksessä.

7.4

7.4.1

Toimintaympäristön analyysi

Kokonaisarkkitehtuurin mallit C-CEI-menetelmällä

Arkkitehtuuriympäristön analysoinnin pohjamateriaalina on käytetty arkkitehtuurityötä
koskevien kyselyjen aineistoa, havainnointia, haastatteluja, tulkintaa ja mallinnusta verrattuna arkkitehtuurityön tavoitteisiin ja vaatimusmäärittelyyn. Lähdemateriaali on koottu yhteen samankaltaisuusseinäksi, jolla on pyritty havaitsemaan yleinen toimintatapa ja
poikkeukset toiminnassa. Toimintaympäristön analysointi auttaa myös havaitsemaan
sidosryhmiä ja rajapintoja (Kosola 2007, 135).
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Sekvenssimallissa kuvataan ne työn kulkua ja ne periaatteet, jolla arkkitehtuurityötä on
tarkoitus tehdä. Pääarkkitehti vastaa kokonaisarkkiarkkitehtuurin ajanmukaisuudesta ja
ohjaa ARKKIOK:n henkilöiden työskentelyä. ARKKIOK:ssa on määritelty jokaiselle
referenssiarkkitehtuurille omat tekniset arkkitehdit. Jokaisella toimialalla on lisäksi nimetty toiminnallinen ja tekninen kohdearkkitehti. Lisäksi on määritelty kohdearkkitehtien tueksi järjestelmäarkkitehteja, jotka osallistuvat asiantuntijoina tietojärjestelmän kehitysprojekteihin. Arkkitehdit on nimetty tekemään arkkitehtuurityötä pääasiassa oman
työnsä ohessa. Heidän tehtävänään on tukea suorituskyvyn suunnittelua ja rakentamista
sen kaikilla tasoilla. Arkkitehtuurityön sisäisenä prosessina on johtamisjärjestelmän
kehittäminen, mikä edellyttää aktiivisuutta perehtyä uusiin menetelmiin ja välineisiin.
Arkkitehtuurityön sekvenssimalli on kuvattu liitteessä 1.
Vuorovaikutusmallissa havaitaan. että arkkitehtuurityöhön liittyvät strategiset suunnittelijat, pääarkkitehti, referenssiarkkitehdit, kohdearkkitehdit, kyvykkyyksien suunnittelijat, hankeorganisaatio, projektiorganisaatio, johtamisjärjestelmäalaa ohjaavat tahot, konsultit ja ulkopuolinen ohjaus. Puutteita vuorovaikutuksessa havaitaan erityisesti suorituskyvyn suunnittelun ja arkkitehtuurisuunnittelun välillä. Lisäksi reunaehtoja asettavat
julkICT ja tietoturva eivät ole selkeästi vuorovaikutuksessa prosessiin. Tietoturva analysoidaan perusteellisesti vasta ennen käyttöönottoa. JulkICT huomoidaan toiminnan kehittämisessä, kun joku arkkitehtuuritaho tiedostaa ohjeiden muuttuneen niin, että ne
saattavat vaikuttaa arkkitehtuurityöhön. Arkkitehtuurisuunnitteluun osallistuvia koulutetaan tarpeen mukaan prosessiin, menetelmiin ja työvälineisiin. Arkkitehtuurityön vuorovaikutusmallia on kuvattu liitteessä 2.
Yhteistyö toiminnan kehittäjien ja arkkitehtien välillä ei ole riittävää. Pääarkkitehti ei
virallisesti kuulu strategisen suunnittelun työryhmään. Myös referenssiarkkitehtien yhteydet kehitysohjelmien suunnittelijoihin ovat puutteelliset. Kohdearkkitehdit tekevät
jonkin verran yhteistyötä hankkeiden kanssa ja hankkeita tuetaan omien hankearkkitehtuurikuvauksien tekemisessä, joita voidaan tarkastella kohdearkkitehtuurin näkökulmasta. Vasta tietojärjestelmän kehittämisprojektissa yleensä lopulta vaaditaan varmuus arkkitehtuurinmukaisuudesta.

Kun arkkitehtuuri tarkastetaan tässä vaiheessa, saatetaan

kokonaisuudessa havaita isojakin puutteita, joiden hallittu korjaaminen on hankalaa.
Kulttuurimallissa huomataan, että arkkitehtuurityöllä on melko heikko painoarvo organisaatiossa. Suorituskyvyn suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat tahot pitävät arkkitehtuurityötä lähinnä hallinnollisena rasitteena, joka häiritsee työn tekemistä ja edisty-
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mistä. (Niemi 2011) Johto ei osoita arkkitehtuurityölle riittäviä henkilöresursseja. Eri
organisaatiotasoilla ei olla tietoisia arkkitehtuurityön tehtävistä, tavoitteista eikä hyödyistä. Myös arkkitehtuurityöhön osallistuvien motivaatio työhön on huonontunut, koska työ ei ole saanut sille kuuluvaa merkitystä toiminnan kehittämisessä ja arkkitehtuurityö koetaan olevan enemmänkin konsulttien harrastamaa kikkailua uusilla menetelmillä
ja kuvauksilla kuin kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä puolustusvoimien toiminnan
kehittämistä paremmin palvelevaan suuntaan. Liitteessä 3 on listattu kulttuurimallin
ongelmakohtia arkkitehtuurityössä.
Fyysisessä mallissa talletettaan arkkitehtuurikuvaukset SA-tietojärjestelmään. Hankkeissa ja projekteissa arkkitehtuurikuvaukset toteutetaan Word-dokumentteina, joista
kuvaukset on tarkoitus myöhemmin siirtää SA-tietojärjestelmään, mutta usein siirtäminen unohtuu ja arkkitehtuurikuvausten eheys menetetään. SA vaatii erityistä osaamista
käyttäjältä ja sen vuoksi käyttöön harjaantuu ajan myötä. Kun käyttö on satunnaista,
osaamista ei kartu ja kuvaukset jäävät osin tallettamatta, jolloin arkkitehtuurikuvaukset
eivät ole ajan tasalla. Sähköisessä arkistossa on yhteinen tietokanta, johon ARKKIOK ja
arkkitehdit voivat tallettaa omia dokumenttejaan muiden käyttöön. Liitteessä 4 on kuvattu arkkitehtuurikuvausten fyysinen malli.

7.4.2

Samankaltaisuusseinä ja langoittaminen arkkitehtuurityöprosessiin

Mallien yhdistäminen osoittaa tärkeimmät nykymallin ongelmakohdat, joihin jalkauttamisessa kannattaa panostaa. Langoittamisen avulla siirretään tarvittavat muutokset arkkitehtuurityöprosessiin, niin että keskeiset ongelmakohdat saadaan ratkaistua.
Arkkitehtuurisuunnittelun ja toiminnan kehittämisen yhteistyötä kuvaava toimintamalli
on periaatteessa hyvä ja kattava. Ongelmana on se, että käytännössä vuoropuhelu ei aina
toimi mallin mukaan. Silloin kokonaisarkkitehtuuri ei saa välttämätöntä tietoa strategisesta suunnittelusta, joten arkkitehtuuriohjaus ei toimi ylhäältä alaspäin suunnitellusti.
Integraatiovaatimusta pystytä täyttämään, jos arkkitehtuurin toteutusratkaisut tehdään
käytännössä vasta hanke- tai projektitasolla. Tällöin tavoiteltu suorituskyky ehkä saadaan mutta vain yksittäisen kohdearkkitehtuurin näkökulmasta eikä keskitettynä yhteisenä palveluna. Myös päällekkäisiä toiminnallisuuksia saatetaan toteuttaa eri kohdearkkitehtuurien hankkeissa toisistaan tietämättä.
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Arkkitehtuurityö ja strateginen suunnittelu pitäisi olla vuorovaikutuksessa niin, että arkkitehtuuri voisi tukea ja ohjata organisaation toiminnallista kehittämistä kehittämisprosessin alusta asti.. Ilman sitä ei strategian laatijat ja toteuttajat ymmärrä samalla tavoin
valintojen ja päätösten syitä ja seurauksia. Strategiaprosessin kriittisin vaihe on toiminnan suunnittelun vaihe, jolloin päätetyt painopisteet pitäisi siirtää käytäntöön, mutta
juuri tämä kohta strategisen suunnittelun ja arkkitehtuurin välillä ontuu pahasti, koska
kaikilla tahoilla ei ole mahdollisuutta osallistua strategiakeskusteluun. Toteuttajan pitäisi aina saada tieto siitä, miten hänen odotetaan toimivan, sillä strategiaa voidaan tulkita
monin eri tavoin. Toteuttajalla pitää olla oikeus antaa palautetta strategiasta ja palaute
taas auttaa strategian laatijaa, jolloin vuoropuhelu hyödyttää molempia.
Jotta kokonaisuus pysyisi hallinnassa, tarvitaan kehitystyön hallinnoimiseksi tietohallintopäätöspisteen kaltaisia auditointeja, mutta se edellyttää sitä, että päätösten valmisteluun on varattu tarpeeksi asiantuntijaresursseja tukemaan hanketta ja arvioimaan tilannetta, muuten tietohallintopäätöspisteet vain hankaloittavat ja hidastavat etenemistä eivätkä välttämättä paranna lopputulosta (Niemi 2011). Muussa tapauksessa muutenkin
usein tiukasti aikataulutetut hankkeet ja projektit venyvät ja pahimmassa tapauksessa
projektia jatketaan ilman lupaa. Ensimmäiset auditoinnit pitää tehdä jo ennen hankkeen
alkamista, ja hankkeen pitää saada valmiiksi perusteet, jotta voi selviytyä omasta osuudestaan. Tietohallintopäätöksistä pitäisi mennä tieto aina myös tuotantoon niin, että kun
tehdään 4. tietohallintopäätös eli annetaan lupa siirtyä rakentamisesta operointiin, tuotannossa ollaan valmiita tarjoamaan omia palveluita käyttöönotettavalle järjestelmälle.
Resurssien vähyys pitää huomioida myös siinä, kun määritellään hankkeelta tai projektilta vaadittavat arkkitehtuuridokumentit. Nyt dokumentaatiovaatimukset ovat samanlaiset riippumatta hankkeesta sen sijaan, että mietitään hankekohtaisesti, millainen dokumentaatio kehitystyössä tarvitaan. Koska arkkitehtuuriohjeistuksen mukaiset dokumentit
eivät aina palvele hanketta, hanke tekee itselleen lisäksi omat versiot dokumentaatiosta.
Tietojärjestelmän kehittämisprojektia ohjaavassa sovelluskehitysmallissa on myös määritelty tietojärjestelmän kehitystyössä syntyvät dokumentit, jotka osaltaan poikkeavat
arkkitehtuuridokumenteista. Pahimmillaan yksi kehitysprojekti siis dokumentoi saman
asian kolmella eri tavalla. Voimassa olevan ohjeistuksen mukaisia dokumentteja ei käytännössä ole yksikään hanke tai projekti pystynyt täydellisesti tuottamaan. Arkkitehtuurisuunnittelu ja -dokumentit saatetaan toteuttaa varsinaisen kehitystyön ulkopuolella.
Dokumentointityö nähdään osittain sisällöllisesti hyödyttömänä, liian myöhään tehtävänä ja siksi turhana. Arkkitehtuuridokumentoinnin työnjako on käytännössä epäselvä.
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7.5

Riskienhallinta

Arkkitehtuurityöltä puuttuu johdon tuki ja sitoutuminen. Tämän vuoksi vain johtamisjärjestelmäala ottaa arkkitehtuurityön vakavasti eivätkä esimerkiksi strateginen suunnittelu, kehittämisohjelmat tai hankkeet ota juurikaan huomioon arkkitehtuuriohjausta
omassa työssään. Kun päätöksentekoa varten tarvitaan tietoa, joka arkkitehtuurista löytyisi tai pitäisi löytyä, tietoa kootaan muista lähteistä, jolloin tieto ei välttämättä pidä
paikkaansa. Arkkitehtuurityön epäselvän aseman vuoksi osa johtamisjärjestelmien kehittämistöistä tehdään täysin ilman keskitettyä arkkitehtuuriohjausta, jolloin kokonaisuuden tavoitteita ei huomioida eikä saavuteta. Ensimmäinen edellytys jalkauttamisen
onnistumiselle on johdon ehdoton sitoutuminen asiaan ymmärrettyään kuinka tärkeää
arkkitehtuurityö on kokonaisuuden kannalta.
Arkkitehtuurityöhön nimetyt arkkitehdit eivät pysty tekemään töitään, koska työtä tehdään muun työn ohessa eikä aika riitä arkkitehtuurityöhön. Arkkitehtuurin vaatimukset
ja ohjeistukset vaihtuvat usein, kun pyritään konsulttivetoisesti saamaan parasta mahdollista tulosta vajain resurssein. Tämän vuoksi arkkitehtuureja ei ehditä päivittämään ja
arkkitehtuurikuvaukset ovat keskeneräiset, osittain tulevaisuutta ja osittain nykytilaa
kuvaava kokonaisuus, jota on vaikea hyödyntää. Todellista tilannekuvaa ei pystytä saamaan arkkitehtuurikuvausten ja dokumentaation avulla. Arkkitehtien määrää voidaan
vähentää, jos arkkitehdeistä tehdään päätoimisia eikä muun työn ohessa arkkitehtuurityötä tekeviä. Näin arkkitehtuurityön prioriteetti nousee tehtävien joukossa.
Vastuut ja resurssit on määritelty, mutta henkilöitä ja organisaatioita ei ole saatu sitoutettua mukaan. Arkkitehtuurityön henkilöstöresurssit eivät riitä arkkitehtuurivaatimusten toteuttamiseen eivätkä arkkitehdeille suunnattu opetus ja kehittäminen riitä kokonaisarkkitehtuurin menetelmien ja tulosten kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Yhtenä
tunnistettuna riskinä on, että arkkitehtuuriosaaminen ei siirry puolustusvoimien henkilöstölle, vaan se jää konsulttina toimivalle kumppanille, vaikka osaamisen pitäisi olla
organisaation omaa ydinosaamista (Björklund ym 2010). Kun arkkitehtuurityön kehittäminen toteutetaan konsulttityönä, ei tulos välttämättä ole puolustusvoimien näkökulmasta paras mahdollinen. Kun arkkitehdeistä tehdään päätoimisia, kokemus ja osaaminen kasvavat ja pystytään aidosti kehittämään arkkitehtuurityötä nykyisestä konsulttivetoisesta kehittämisestä kokemuksen osoittamaan tarpeen ohjaamaan kehittämiseen.
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7.6

7.6.1

Kokonaisarkkitehtuurin vaatimukset

Yleiset käytännöt

Arkkitehtuuriohjauksen mukaisessa tavoitetilassa kokonaisarkkitehtuuri määrittelee
johtamisjärjestelmän kehityssuuntaa 10 - 12 vuoden ajanjaksolle. Arkkitehtuurin kehittämistyö perustuu palvelujen kehittämiseen. Jotta arkkitehtuurityössä voidaan saavuttaa
ylin kypsyystaso, pitää tavoitearkkitehtuurin olla johtamisen ja toiminnan suunnittelun
strateginen työväline (Auditointiraportti 2010). Yleiset tavoitteet, joita arkkitehtuuriohjaus osaltaan pyrkii saavuttamaan, ovat kustannussäästöt, kokonaisvaltainen toiminnan
kehittäminen, muutosten ja riskien hallinta, tehokkaammat tietojärjestelmät, integraatio,
yhteensopivuus, hankkeiden ja projektien tukeminen.
Mallin mukaisesti suorituskyvyn kehittämisessä ja arkkitehtuurisuunnittelussa tehdään
kiinteää yhteistyötä, määritellään yhteiset tavoitteet ja suunnitellaan ratkaisuvaihtoehdot, joista toteuttamiskelpoisin tilataan hankkeelta toteutettavaksi. Arkkitehtuuriohjaus
tukee hanketta ja projekteja kehittämistyössä ja käyttöönotossa. Kun tietojärjestelmä on
tuotantokäytössä, siihen voi tulla muutostarpeita, jotka voidaan konfiguraation hallinnan
kautta toteuttaa arkkitehtuuriohjauksessa tai, mikäli kyse on suurista toiminnallisista
muutostarpeista, asian ratkaisee suorituskyvyn vaatimuksista vastaavan prosessi.

Kokonaisarkkitehtuuri saa muutostarpeet strategisen suunnittelun vaatimuksista mutta
arkkitehtuurin kehittämistarpeita voi tulla myös alemmista arkkitehtuureista poikkeamien ratkaisemisen yhteydessä. Vastuutahot eri arkkitehtuuritasoilla on määritelty. Hankeja projektivaiheessa ARKKIOK ja kohdearkkitehti tukee kehitystyötä tarpeen mukaan ja
arkkitehtuurinmukaisuus tarkastetaan tietohallintoauditoinnilla, jolloin kehitystyö saa
ohjeistuksen arkkitehtuurinmukaisuudesta siirtyessään vaiheesta toiseen. Arkkitehtuurikuvaukset säilytetään sitä varten hankitussa tietojärjestelmässä ja kuvausten tallettamisesta tietokantaan vastaavat arkkitehdit. Kuvausten notaatio ja nimeämistapa on määritelty tarkasti, ja näin ollen kaikki pystyvät kuvauksia tulkitsemaan samalla tavoin ja
arkkitehtuuriin liittyvät riippuvuudet voidaan kuvata relaatioina tietojärjestelmässä. Päivitetyt arkkitehtuurikuvaukset julkaistaan tavoitetila-arkkitehtuurina käyttöön säännöllisesti ja nykytilan arkkitehtuurikuvaukset ovat koko ajan päivitettävänä ja käytössä.
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7.6.2

Poikkeavat käytännöt

Analyysien perusteella voidaan todeta kolme merkittävää poikkeamaa, joiden vuoksi
arkkitehtuurisuunnittelu ei onnistu tavoitteiden mukaisesti. Havaitut ongelmakohdat on
merkitty kuvan 25 prosessikuvaan.

KUVA 25. Toimintaympäristöanalyysissä havaitut ongelmakohdat toimintatavassa.

Ensimmäinen poikkeama on se, että Arkkitehtuurisuunnittelun ja suorituskyvyn rakentamisen rajapinta ei toimi suunnitellulla tavalla, eivätkä suorituskyvyn suunnittelun ja
arkkitehtuurisuunnittelun prosessit tee yhteistyötä juuri millään tasolla, joten strateginen
suunnittelu ei anna perusteita tavoitearkkitehtuurille. Tämä poikkeama aiheuttaa sen,
että arkkitehtuurisuunnittelun tavoitteet eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.
Strateginen kehittäminen vaatii myös tuotekehitystä, ei pelkästään suorituskykyvaatimuksia, tämän vuoksi strateginen ajattelu pitäisi saada kaikille tasoille. (Kosola 2007,
36)
Toinen merkittävä poikkeama tavoitetilaan on se, että arkkitehtuurisuunnittelu puuttuu
suorituskykyhankkeista, koska arkkitehtuurityötä ei nähdä hankkeelle hyödyllisiksi,
jolloin tehdään päällekkäisiä ja huonosti integroituja toteutuksia. Tämän puutteen vuoksi
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menetetään integraation hyödyt ja kustannustehokkuuden tavoitteet. Lisäksi lopputulos
edellyttää enemmän ylläpitotyötä, koska on rakenteeltaan poikkeava muuhun arkkitehtuuriin verrattuna.
Kolmantena poikkeamana havaittiin se, että hankkeet ja projektit pyrkivät kiertämään
arkkitehtuuriohjausta, koska hanke-, tietohallinto- ja arkkitehtuuriprosesseja ei ole harmonisoitu kunnolla eikä arkkitehtuuriohjauksen hyötyjä nähdä. Tietohallintopäätösmenettely vaatii kuvauksia, joista ei ole hankkeelle tai projektille hyötyä, joten se koetaan
turhana byrokratiana. Mikäli yhteensopivuutta ei valvota kaikilla tasoilla, saatetaan rakentaa keskenään rinnakkaisia tai ristiriitaisia järjestelmiä.
Auditointiraportin ja asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan poikkeamat johtuvat useista
yksittäisistä seikoista. Havaittiin, että strategian ja arkkitehtuurien välinen vuorovaikutus ei toimi riittävän hyvin, eikä arkkitehtuuriohjausta nähdä linjaorganisaatiossa hyödylliseksi. Siksi siihen ole sitouduttu ja hankkeessa tai projektissa huomioidaan arkkitehtuuri vain pakon sanelemana vaiheena, joka hoidetaan pois alta mahdollisimman nopeasti ja vähillä resursseilla. Käytännön ongelmana arkkitehtuuriohjauksen puute näkyy
siinä, että hankkeet tai joskus vasta tietojärjestelmäprojektit määrittävät kehittävän järjestelmän arkkitehtuurin ilman mitään tietoa strategisista tavoitteista. yhteisistä palveluista tai integraatiomahdollisuuksista.
Poikkeamien hallintaa ei ole kuvattu arkkitehtuuriohjeissa kunnolla. Tietohallintopäätöksessä annetaan lausunto arkkitehtuurin mukaisuudesta. Tietohallintopäätösmenettely
sinällään on monivaiheinen ja voi kestää kauan, kuten kohdasta 6.6 voidaan todeta. Mikäli lausunnossa todetaan poikkeama, hanketta ei ohjata poikkeaman korjaamiseen vaan
hanke joutuu itse miettimään mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot, minkä vuoksi hankkeeseen tulee ylimääräistä työtä ja viivytystä. Tämän vuoksi saatetaan pyrkiä kiertämään
tietohallintopäätösmenettely tai jatkaa arkkitehtuurin vastaisuudesta huolimatta. Poikkeamaa ei yleensä dokumentoida arkkitehtuuriin ja nykytilan kokonaiskuva vääristyy.
Arkkitehtuurin hallintamalli on puutteellinen, se on lähinnä hankkeiden arkkitehtuurinmukaisuuden tarkastelua ja irrallisia tietohallintopäätöspisteitä. Muutoshallinta puuttuu
samoin kuin liittymä valtion arkkitehtuurin hallintamalliin. Lisäksi yhteistoiminta hanke
- arkkitehtuuri – tuotantoympäristö puuttuu, jolloin järjestelmällä on vaikeuksia saada
käyttöönottoon tarvittavaa tukea, vaikka olisikin toteutettu arkkitehtuurin mukaisesti.
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7.6.3

Kehittämiskohteet

Auditoinnin ja asiakastyytyväisyyskyselyn palautteen perusteella tehty analyysi voi tunnistaa havaittujen poikkeamien mahdollisia aiheuttajia ja kehittää korjaavia toimenpiteitä. Tehtyjen havaintojen perusteella pitää tarkastella erityisesti, miten arkkitehtuuri istuu
muuhun toiminnan kehittämiseen.
Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri versio 3.0 on ohjaava arkkitehtuurisuunnitelma. Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyä ei ole pystytty sitomaan kunnolla strategiaan ja
kehittämisohjelmiin. Tavoitearkkitehtuuri pitää synkronoida kiinteästi strategian ja kehittämisohjelmien mukaan ja sen pitää kuvata strategian ja kehittämisohjelmien tavoitteita ja tukea siten paremmin hankkeita. Arkkitehtuurisuunnittelu pitää lisätä suorituskyvyn elinjakson hallinnan prosessiin yhdeksi tehtäväksi.

Ongelma voidaan poistaa tehostamalla strategiatyön ja kehittämisohjelmien ja arkkitehtuurisuunnittelun välistä vuorovaikusta esimerkiksi nimeämällä arkkitehdit asiantuntijoina mukaan suorituskyvyn rakentamisen suunnitteluun. Kun kehitetään palveluarkkitehtuuria ja tehostetaan yhteisten palvelujen käyttöä, suunnittelutyössä voidaan arkkitehtuuria käsitellä astetta abstraktimmalla tasolla. Mickosin (2009, 127) mukaan voidaan tuottaa myös teknisiä arkkitehtuuripalveluita, kuten pääsynhallinta, sanomanvälitys, integraatiopalvelu, palveluväylä ja palvelurekisteri, joita voidaan käyttää suunnittelussa. Viestintää arkkitehtuurisuunnittelun tavoitteista ja hyödyistä voi parantaa ja kohdentaa sitä erityisesti toiminnan kehittäjiin. Avoimuutta pitää muutenkin lisätä, sillä nyt
arkkitehtuurityö koetaan pienen sisäpiirin puuhasteluna (Niemi 2011). Johdon kanssa
vahvaan vuorovaikutukseen pääseminen mahdollistaisi myös johdon sitoutumisen asiaan ja tällöin johdon tukemana arkkitehtuurityöllä on mahdollisuus päästä tavoitteisiinsa.
Analyysi nostaa yhdeksi kehittämiskohteeksi hankkeiden ja arkkitehtuurisuunnittelun
kytkennän parantamisen, palveluarkkitehtuurin käyttöönoton vastaamaan hankkeiden
tarpeita ja kokonaisarkkitehtuurin yksinkertaistamisen. Nimetyn arkkitehdin aktiivinen
osallistuminen hankkeen etenemiseen ja tietohallintopäätösmenettelyn keventäminen
enemmän toiminnan kehittämistä hyödyttäväksi, vähentää muutosvastarintaa ja helpottaa arkkitehtuurityön jalkauttamista.
Rajapintaa mietittäessä pitää ottaa ehdottomasti hankkeen näkökulma merkitykselliseksi, jotta jalkauttaminen onnistuu. Arkkitehtuurisuunnittelu ja –ohjaus puuttuvat hank-
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keista, koska arkkitehtuurinäkökulmaa ei pidetä hankkeelle hyödyllisenä, vaan koetaan
lähinnä lisärasitteena ja etenemistä hidastavana hyödyttömänä byrokratiana, joka pyritään ohittamaan. Tämän vuoksi tehdään päällekkäisiä ja huonosti integroituja toteutuksia. Hankkeet siirtävät vastuun arkkitehtuurin suunnittelusta hankintaprojektille. Tällöin
arkkitehtuuriohjaus on pahasti myöhässä. (Björklund ym 2010)
Hankkeiden pitäisi saada suuntaviivat arkkitehtuurilleen jo kehittämisohjelman suunnitelmien mukana. Silloin arkkitehtuurin tarkempi suunnittelu on luonnollinen osa hanketyötä. Arkkitehtuurisuunnittelu ei saa olla itseisarvo, jolloin käsitellään ja dokumentoidaan hankkeen kannalta merkityksettömiä asioita, vaan sen pitää tukea hankkeen etenemistä. Hankkeessa pitäisi olla nimetty arkkitehtuurisuunnittelusta vastaava henkilö,
joka varmistaa, että arkkitehtuurisuunnittelu ja hanke etenevät samassa tahdissa, samaan
suuntaan ja on hankkeelle hyödyllistä. Hankkeen tehtävä ei pitäisi olla ratkaista poikkeamia arkkitehtuurissa vaan se on arkkitehtuurityön tehtävä. Jos tavoitearkkitehtuuriin
määritellään yhteiset palvelut, se yksinkertaistaa hankkeiden arkkitehtuuria siltä osin,
kun hankkeissa voidaan käyttää valmiita palveluita.
Koko puolustusvoimissa pitäisi tietämystä ja ymmärrystä arkkitehtuurisuunnittelusta
parantaa esimerkiksi kouluttamisen avulla ja osoittamalla, mitä hyötyä hankkeelle on
arkkitehtuuriohjauksesta. Arkkitehtuuriohjauksen pitää olla proaktiivista ja pystyä ratkaisemaan mahdolliset poikkeamat etukäteen sen sijaan, että nyt poikkeamat pyritään
ratkaisemaan suorituskykyä rakentavan tahon toimesta jälkikäteen. Hanketta hyödyttää
eniten hankekohtaisesti räätälöity arkkitehtuuriohjaus ja -tuki, joissa paneudutaan hankkeen erityispiirteisiin. Hankkeiden arkkitehtuurisuunnittelu on kehitettävä sellaiseksi,
että se hyödyttää hankkeita ja vähentää päällekkäistä työtä.
Arkkitehtuuriohjaus, vastuut, tietohallintopäätösmenettely ja elinjaksoauditoinnit pitää
harmonisoida ja ohjeistaa siten, että hankkeet ja projektit tunnistavat arkkitehtuurin
omaa tavoitettaan tukevana ja edistävänä. Arkkitehtuurisuunnitelman pitää tulla osana
kehitystyön normaalia toimintaa eikä irrallisena pisteenä työn aikana. Arkkitehtuuriohjauksessa pitää tarkentaa kuvaustavat ja vastuut tukemaan kehitystyötä. Lisäksi nyt tehtävät päällekkäiset työt pitää saada purettua siten, että yksi toteutus palvelee kaikkien
sidosryhmien tarpeita. Arkkitehtuuripoikkeamien hallintamenettely ja arkkitehtuurin
ohjaava rooli poikkeamatilanteissa on kuvattava ja otettava käyttöön osana tietohallintopäätösmenettelyä. Kuvausten ajantasaisuus pitää varmistaa ja näkyvyyttä kehittää siten, että muutkin kuin tekniset arkkitehdit pystyisivät sitä hyödyntämään. Kokonaisuu-
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den pitäisi tukea myös toteutettavan järjestelmän käyttöönottoa, sillä nykyinen käytäntö
ei tiedota tuotannosta vastaavia järjestelmästä, joka on tulossa tuotantokäyttöön tulevaisuudessa.

7.7

C-CEI-menetelmän soveltamisen kokemus

C-CEI-menetelmä on alun perin suunniteltu ERP-järjestelmän käyttöönottoon, joten
lähdekirjan ajattelutapaa esimerkiksi mallien sisällöstä piti muuttaa jonkin verran.
Menetelmä vaikuttaa melko toimivalta ja on varmasti hyvä työkalu myös muiden
tietojärjestelmien kuin ERP-järjestelmien käyttöönotossa.

Yleensä toiminnan

kehittäminen aloitetaan prosessien suunnittelulla. Prosessityöskentelyssä jää kuitenkin
helposti huomaamatta ne näkökulmat toiminnasta, jotka C-CEI-menetelmä tuo väkisin
esiin. C-CEI tekee ikään kuin viipalekuvauksen toiminnasta ja joka viipaletta
tarkastellaan tietynlaisesta näkökulmasta. Tässäkin menetelmässä on pohjalla kuitenkin
jonkinlainen prosessi, joka kuvataan toiminta-analyysissä.

Lisäarvoa menetelmästä

saadaan toimintaympäristö-analyysistä, jossa esimerkiksi kulttuurimalli tuo esiin paljon
seikkoja ja ongelmien aiheuttajia, jotka perinteisellä toiminnan kehittämisen mallilla
saattavat jäädä huomaamatta. Vuorovaikutusmalli osoittautui myös hyödylliseksi. Siinä
unohdetaan muu prosessi ja tarkastellaan vain toimijoiden välistä tiedonsiirtoa, jolloin
tulee tarkka käsitys todellisesta tiedonsiirtotarpeesta. Tietojärjestelmien kehittämisessä
käytetään yleensä yhtenä kuvauksena teknisen tiedonsiirron kuvaamista hyvinkin
tarkasti ja oli mielenkiintoista huomata, että sama näkemys on hyödyllinen toiminnan
kehittämisessä.
Heikkoutena menetelmässä on, että sen avulla pystytään rakentamaan mahdollisimman
hyvä malli käyttöönotettavaksi mutta itse käyttöönottoon menetelmä ei anna muuta
tukea eikä apuvälineitä, paitsi riskien hallinnan. C-CEI:n avulla pystyy kuitenkin
löytämään seikkoja, jotka normaalissa toiminnan kehittämisessä jäävät huomaamatta.
Menetelmästä on todennäköisesti hyötyä minkä tahansa tietojärjestelmän kehitystyössä
tai käyttöönotossa. Kaikessa muussakin kehittämisessä voi soveltaa viipaleajatusmallia:
analysoidaan

asioita

tietynlaisen

suodattimen

läpi

unohtaen,

mitä

muuta

kokonaisuudessa on. Sitten viipaleet kootaan yhteen ja nähdään helposti poikkeamat ja
ongelmakohdat. Menetelmän soveltamista ennakkoluulottomasti kannattaa kokeilla.
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8

ARKKITEHTUURITYÖN JALKAUTTAMINEN OSAKSI TOIMINNAN
KEHITTÄMISTÄ

8.1

Strategisen suunnittelun ja arkkitehtuurityön yhteistyön parantaminen

Tärkeä syy rakentaa tietojärjestelmiä on se, että organisaatio saa käyttöönsä toiminnassaan tarvitseman tiedon; sekä operatiivisen toiminnan tarvitseman että johdon päätöksenteon ja suunnittelun perusteet (Piccoli 2008, 29). Tämän tavoitteen saavuttamisen
varmistaminen edellyttää, että arkkitehtuurisuunnittelu otetaan yhdeksi osaksi strategisen suunnittelun prosessia. Strateginen kehittäminen tarvitsee myös tavoitearkkitehtuurin mahdollistamaa tuotekehitystä. Puolustusvoimien strategisessa suunnittelussa on
painotettu sotilaallista suorituskykytarvetta eikä teknologiakehityksen suomia mahdollisuuksia ole juurikaan oteta huomioon. Suunnitelmissa ei viitata teknologiaennusteisiin
vaan suunnitelmat laaditaan nykyteknologian päälle. (Kosola 2007, 35) Lopputulos voi
olla huomattavasti parempi, jos tavoitearkkitehtuuri voi olla ohjaavana ja tukevana tekijänä mukana suunnittelun alusta saakka. Päiväläisen (2010, 87) johtopäätöksenä on, että
vahvasti arkkitehtuuriohjaukseen tukeutuneet maat näyttävät onnistuneen parhaiten verkostopuolustuksen ja SoS-järjestelmän kehittämisessä.
Arkkitehtuurisuunnittelun ja strategisen suunnittelun pitää olla vuorovaikutuksessa koko
suorituskyvyn rakentamisprosessin ajan. Informaation roolin ja digitalisoitumisen merkityksen korostuminen edellyttää merkittäviä muutoksia asenteissa, toimintatavoissa ja
osaamisessa. Toimintatavaksi pitää saada informaatiokeskeinen verkostopohjainen kehittämisohjelma, joka painottaa yhteiskäyttöisyyttä. (Kosola 2007, 18) Enää ei voida
jatkaa suorituskyvyn kehittämistä irrallisina hankkeina, joissa kehitetään uusi irrallinen
järjestelmä, vaan huomioon pitää ottaa puolustusjärjestelmän kokonaisuus. Tämän
vuoksi kehittämisohjelmien suunnittelun tasolla pitää arkkitehdin saada tuoda esiin
suunnitelmaan sopivat yhteiskäyttöiset johtamisjärjestelmäpalvelut ja edellyttää niiden
hyödyntämistä hankkeen toteutuksessa.
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8.2

Hankkeille ja projekteille hyötyä kokonaisarkkitehtuurista

Kustannustehokas integraatio on mahdollista jos kehittämisohjelmien määrittelyssä tunnistetaan yhteiset suorituskyvyt kokonaisarkkitehtuurissa ja riippuvuudet kuvataan, konseptivaiheessa informaationvaihtotarpeet määritellään ja toteutusvaiheessa hoidetaan
koordinointi. Hankkeelle tehdyn virallisen vaatimusdokumentin katselmointi ja arkkitehtuurinmukaisuuden todentaminen voidaan tehdä samassa auditointipisteessä. Hankkeelle voidaan tällöin määritellä oikea-aikaisesti arkkitehtuurivaatimukset, reunaehdot ja
suositukset siitä, mitä hankkeen pitää tai kannattaa tehdä.
Voimassaolevassa kokonaisarkkitehtuurissa linjataan mm. että hankkeiden arkkitehtuurinmukaisuus pitää tarkistaa elinjaksoauditoinnissa ja poikkeamat käsitellään THPmenettelyssä. Tämä toimintatapa olisikin hankkeiden kannalta hyvä. Nykyiseksi toimintatavaksi muototutunut tapa, jossa hanke joutuu jokaisessa tietohallintoauditoinnissa
hankkimaan THP:n riippumatta siitä, onko arkkitehtuurissa poikkeamia vai onko suunnitelma hyväksytyn arkkitehtuurin mukainen. Jos hankkeessa olisi nimetty vastuullinen
arkkitehti, hänen tehtävänsä voisi olla arvioida hankkeen arkkitehtuurinmukaisuus ja
ainoastaan silloin, kun hanke ei pysty noudattamaan voimassa olevaa kohdearkkitehtuuria, hyväksyntä poikkeamalle haetaan ylemmältä taholta.
Hankkeen ja projektin etenemisen edellytys tällä hetkellä on aina tietohallintopäätös,
jossa tarkastetaan suunnitelman arkkitehtuurinmukaisuus. Vastaavassa vaiheessa tehdään elinjaksoauditointi, jossa varmistetaan hankesuunnitelman vaatimustenmukaisuus.
Nämä tarkastuspiseet yhdistämällä voidaan saada aikaan sama tulos mutta kokonaisuuden kannalta tarkempi ja luotettavampi auditointi, kun tarkastellaan kokonaisuutta eikä
kahta irrallista osaa. Auditointiin tarvittavat hankkeen tehtävän mukaan merkitykselliset
arkkitehtuuridokumentit ja arkkitehtuurilinjaukset voidaan määritellä jo toimeksiannossa. Hankkeelle tai projektille pitää määritellä yhdeksi jäseneksi arkkitehti, joka vastaa
arkkitehtuurisuunnittelusta ja -ohjauksesta ja joka dokumentoi kehittämistyön arkkitehtuurin sovitulla tavalla. Tietohallintopäätös voidaan antaa osana elinjaksoauditointia
siten, että päätös sisältää tiedon hyväksyttävästä ratkaisutavasta poikkeamatilanteissa
sen sijaan, että tietohallintopäätösmenettely aiheuttaa turhan katkoksen ja ylimääräistä
työtä hankkeessa.
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8.3

Arkkitehtuurityön sulauttaminen organisaation normaaliin toimintaan

ARKKIOK on laatinut omista palveluistaan palvelukartan, joka sisältää kahdeksan palvelua: Koulutus, julkaisu ja raportointi, hanketuki, arkkitehtuurin kuvaustuki, laadunvarmistus- ja integrointi, arkkitehtuuritoiminnan kehittäminen ja arkkitehtuuriympäristön ongelmien selvitys (Koivula, 2011). Kaikki palvelut edellyttävät kuitenkin asiakkaan yhteydenottoa palvelua tarvitessaan. Tällä hetkellä asiakkaat eivät kuitenkaan koe
tarvitsevansa näitä palveluita. Sen vuoksi ARKKIOK voisi olla aktiivinen osapuoli tarjoten palveluitaan ainakin hankkeille mutta myös muille kehitysprojekteille. Esimerkiksi
joissakin palvelutuotannon kehittämishankkeissa ARKKIOK:n keräämä tieto olisi ollut
hyödyllistä, mutta niitä ei tiedetty ajallaan kysyä eikä tarjota. Silloin päätöksenteon pohjaksi olisi ollut perusteellisemmat tiedot.
Referenssiarkkitehtuurin hyödyt ovat vähäiset ja suunnittelumallin yksinkertaistamiseksi
ja työn vähentämiseksi seuraavassa tavoitearkkitehtuurissa referenssiarkkitehtuuri jätetäänkin todennäköisesti pois ja samalla kun palveluarkkitehtuuri otetaan mukaan (Koivula, 2011). Nykyiset resurssit eivät riitä kaikkien mahdollisten kuvausten tekemiseen,
joten on syytä valita kokonaisuuden kannalta tärkeimmät ja panostaa niihin.
Itse arkkitehtuurisuunnitteluprosessia kannattaa kehittää vertaamalla nykymallia esimerkiksi TOGAF-, ITIL- ja COBIT-mallien kanssa ja arvioida poikkeamia: miksi niitä
on ja onko syytä muuttaa nykyistä arkkitehtuurisuunnittelun mallia vai voidaanko todeta, että nykymalli on puolustusvoimien näkökulmasta kyseisen poikkeaman kohdalta
paras. JHS-suositukset ja muu JulkICT:n ohjaus pitää jatkossa ottaa aktiivisesti huomioon arkkitehtuurisuunnittelun kehittämisessä, sillä julkisen sektorin ohjauksen merkitys
kasvaa tulevaisuudessa jo tietohallintolain perusteella.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Organisaation toiminnan perusta on IT-infrastruktuuri ja automatisoidut prosessit silloin, kun se on järkevää. Näin rutiinit voidaan jättää IT:n murheeksi, ja organisaatio voi
keskittyä kehittämään ydintoimintaansa. Tehokas toiminta vaatii liiketoiminnan ja ITkyvykkyyksien tiivistä kiinnittämistä yhteen sen sijaan että rakennetaan irrallisia ITratkaisuja (Ross ym 2006, 6).
Vilpola & Kourin (2006, 36) mukaan jalkauttaminen ja kehittämisen muutospolku kannattaa toteuttaa iteratiivisesti siten, että ensin muutetaan perustoiminnot ja rutiinit, sitten
mahdollisuudet parempaan ohjaamiseen, ja lopuksi strategisen aseman parantaminen.
Strategisen suunnittelun ja arkkitehtuurin välinen vuorovaikutuksen puuttuminen arkkite
htuurityössä on kuitenkin niin iso puute, että se pitää saada toimimaan ennen kuin
alemman tason toiminnat ja rutiinit voivat ruveta toimimaan. Siksi tässä tapauksessa
muutospolku kannattaa aloittaa strategisen suunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin sitomisesta yhteen.
Jotta kokonaisuus saadaan toimivaksi, pitää työllä olla ehdottomasti johdon tuki. Arkkitehtuurisuunnittelun tavoitteet ja periaatteet ovat hyvin suunniteltuja ja dokumentoituja,
mutta johdon heikko sitoutuminen vaikeuttaa resurssien saantia ja arkkitehtuurityön
jalkauttamista. Jos suorituskyvyn ja arkkitehtuurin suunnittelu ei kehity vuorovaikutuksessa keskenään, on arkkitehtuurisuunnittelu irrallista ja toteavaa, käytännössä merkityksetöntä. Arkkitehtuurityö mielletään tällöin vain ICT-tekniikkaan liittyväksi tekniseksi työksi eikä ymmärretä sen olevan merkittävä tuki onnistuneeseen toiminnan kehittämiseen.
Arkkitehtuurityö vaatii asiantuntemusta ja erityisosaamista. Siksi toiminnan kehittämistä
suunnittelemaan ja rakentamaan on pystyttävä osoittamaan arkkitehtuuriin perehtynyt
henkilö. Esimerkiksi hankkeessa pitäisi olla nimetty arkkitehti, joka varmistaa, että arkkitehtuurisuunnittelu ja hanke etenevät samassa tahdissa, samaan suuntaan ja on hankkeelle hyödyllistä. Arkkitehti osallistuu hankkeen työhön koko sen elinkaaren ajan yhtenä työryhmän jäsenenä. Jos tavoitearkkitehtuuriin määritellään yhteiset palvelut, se
yksinkertaistaa hankkeiden arkkitehtuuria siltä osin, kun hankkeissa voidaan käyttää
valmiita palveluita. Palvelut pitää olla määriteltynä palvelurekisterissä, ja niiden rajapinta pitää olla kuvattuna, jotta niitä voidaan hyödyntää (Mickos 2009, 153). Hankkeen ja
projektin pitää saada auditoidut arkkitehtuurin perusteet toimeksiannon mukana ylem-
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mältä suunnittelutasolta ja hankkeeseen osallistuva arkkitehti vastaa vain kyseistä hanketta ja arkkitehtuurin ylläpidon vaatimat ohjaustoimet ja dokumentoinnin. Mikäli
hankkeessa tai tietohallintopäätöksessä havaitaan poikkeama arkkitehtuurista, pitää
poikkeaman ratkaisulinjaus tulla arkkitehtuuriprosessista eikä hankkeen tarvitse yrittää
omin voimin keksiä hyväksyttävää toimintatapaa.
Arkkitehtuuriohjaus, vastuut, tietohallintopäätösmenettely ja elinjaksoauditoinnit pitää
harmonisoida ja ohjeistaa siten, että hankkeet ja projektit tunnistavat arkkitehtuurin
omaa tavoitettaan tukevana ja edistävänä. Ongelma on tiedostettu ja sitä pyritään korjaamaan elinjakson hallinnan normin päivityksessä (Koivula 2013). Arkkitehtuurisuunnitelman pitää syntyä luonnollisena osana kehitystyön normaalia dokumentaatiota eikä
irrallisena pakollisena auditointipisteenä työn aikana. Arkkitehtuuriohjauksessa pitää
tarkentaa kuvaustavat ja vastuut tukemaan kehitystyötä. Lisäksi nyt tehtävät päällekkäiset työt pitää saada purettua siten, että yksi toteutus ja dokumentaatio palvelevat kaikkien prosessien ja sidosryhmien tarpeita. Arkkitehtuuripoikkeamien hallintamenettely ja
kuvaustapa on kuvattava ja otettava käyttöön osana tietohallintopäätösprosessia. Kuvausdokumentaatio pitää tarjota kaikille hyötykäyttöön. Myös tuotantoympäristön kehittäjien ja ylläpitäjien pitäisi aktiivisesti seurata arkkitehtuurityötä, jotta tuotannossa olisi
valmiudet vastaanottaa kehitettävä järjestelmä mahdollisimman yksinkertaisesti.
Johdon sitoutumisen puutteen vuoksi arkkitehtuurisuunnittelu ei ole todellisuudessa
saanut riittäviä resursseja. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä tavoitteissa ja toimintatavoissa ja on heijastunut epäselvyytenä hankkeiden ja projektien arkkitehtuurisuunnittelussa. Toimintatavat pitää suunnitella tukemaan ja ohjaamaan suorituskyvyn rakentamista ja siihen työhön on oltava riittävät resurssit käytettävissä. Informaation rooli ja
digitalisoituminen korostuu kaikessa toiminnassa nykyään. Tämä edellyttää merkittäviä
muutoksia asenteissa, toimintatavoissa ja osaamisessa myös puolustusvoimissa.
Tukiprosesseihin kuuluvien tietojärjestelmien kehittämisen on tuettava ydinprosessien
toimintaa ja suorituskyvyn elinjakson. Tätä ei voi tapahtua, ellei strategisia suunnitelmia
ja toimintamallia tiedetä johtamisjärjestelmää kehitettäessä. Yhteisten suorituskykyvaatimusten pitää olla yhteensopivia eri kehittämisohjelmissa. Tämä edellyttää ylhäältä
alaspäin tulevaa ohjaamista Kuvassa 26 esitetään toiminnan kehittämisen sykli, jossa
painotetaan muutoskohteita. Analysoinnin tuloksena muodostetaan sekä strategiset tavoitteet että tavoitearkkitehtuuri. Strategisen suunnittelun jalkauttamista pyritään näin
helpottamaan. Suunnitteluvaiheessa valitaan kehittämisohjelmat ja niihin liittyvä arkki-
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tehtuurisuunnittelu on käynnistetty. Tässä vaiheessa pitää pyrkiä sekä karsimaan päällekkäinen työ eri kehittämisohjelmissa että tuettava integraatiota huomioimalla kokonaisarkkitehtuuri. Tuloksena on turhan työn ja myöhemmin tehtävien korjausten minimointi. Toteutusvaiheessa hankkeiden ja projektien suunnittelutyötä tehostetaan vahvalla arkkitehtuurituella. Operointivaiheessa seurannan avulla seurataan toteutumisen
onnistumista ja mahdollisia muutostarpeita. Näin saatu tilannekuva ja uudet strategiset
vaatimukset analysoidaan ja saadaan seuraava kehittämiskierros alulle.

KUVA 26. Demingin toiminnan kehittämisen kehä ja kokonaisarkkitehtuuri
Tavoitteena on saada toimintatavaksi informaatiokeskeinen verkostopohjainen konsepti,
joka painottaa yhteiskäyttöisyyttä ja avoimuuden kulttuuria suunnittelu- ja kehitystyössä. Tavoitteita, joita arkkitehtuurisuunnittelulla tavoitellaan, ei voi saada muilla menetelmillä. Mikäli prosessi ei saa sille kuuluvaa asemaa ja resursseja toiminnan kehittämisen rinnalla, pitää olla valmis luopumaan kustannustehokkuuden, yhteisten kyvykkyyksien, integraation, keskittämisen ja nykyaikaisen teknologian vaatimuksista.
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LIITTEET

Liite 1. Sekvenssimalli (pelkistetty versio)
Nykyinen työnkulku

Suorituskyvyn kehittäminen ja arkkitehtuurisuunnittelu etenevät omaa prosessiaan ja
yhdistyvät vasta hanke- / projektivaiheessa
1. Hanke / projekti pyytää tietohallintopäätöstä (yhteensä 4 kertaa)
2. PE antaa tehtävän arkkitehtuurinmukaisuuden selvittämiseksi
(3. Hanke / projekti pyytää ARKKIOK:ta tukemaan arkkitehtuurityössä, oma ehdotus
ratkaisusta pitää olla tässä vaiheessa valmis
4. ARKKIOK tukee arkkitehtuuridokumentin laadinnassa, jos hanke on pyytänyt tukea)
5. ARKKIOK antaa vastauksen hankkeen / projektin arkkitehtuurinmukaisuudesta
6. PE antaa tietohallintopäätöksestä, jatkaminen hyväksytty / muutettava / hylätty
7. Hanke / projekti huolehtii, että tuotantoresurssit rakentavat kehittävälle ja käyttöönotettavalle tietojärjestelmälle teknisen ympäristön
8. Käyttöönottolupa saadaan vasta, kun tietojärjestelmälle on tehty KATAKRI:n mukainen hyväksytty tietoturva-akkredidointi (hanke / projekti vastaa tietoturvalausunnon
saamisesta)
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Vaihtoehtoinen työnkulku (tavoitetila)

Suorituskyvyn kehittäminen ja arkkitehtuurisuunnittelu etenevät rinnakkain, joten
ARKKIOK pystyy valmistelemaan etukäteen tulevan hankkeen / projektin tarvitsemia
arkkitehtuuriratkaisuja mm integraationäkökulma huomioiden. ARKKIOK voi valmistella kehitteillä olevan järjestelmän käyttöönottoa etukäteen tuotantoympäristöstä vastaavien resurssien kanssa huomioiden tietoturva. ARKKIOK tietää etukäteen, mitä
hankkeita ja projekteja on tulossa ja varaa riittävät resurssit valmiiksi

1. ARKKIOK tuottaa hankkeelle / projektille sen tarvitsemat arkkitehtipalvelut ja arkkitehtuuriratkaisut
2. ARKKIOK tiedottaa PE:tä hankkeen etenemisestä THP:tä varten
3. PE antaa tietohallintopäätöksestä, jatkaminen hyväksytty / muutettava / hylätty, mikäli hankkeen arkkitehtuurissa on jotain poikkeavaa verrattuna hyväksyttyyn kokonaisarkkitehtuuriin (mukaanlukien integraatio)

Käyttöönottolupa saadaan vasta, kun tietojärjestelmälle on tehty KATAKRI:n mukainen
hyväksytty tietoturva-akkredidointi, mutta asia kuuluu ARKKIOK:n ja tuotannosta vastaavien vastuulle.
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Liite 2. Vuorovaikutusmalli (pelkistetty versio)
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Liite 3. Kulttuurimalli, lista ongelmakohteista
 arkkitehtuurityöhön käytetään hankkeiden näkökulmasta liikaa resursseja
saatuun hyötyyn nähden
 Arkkitehtuurityössä on priorisoitu kuvausten määrää laadun kustannuksella.
 järjestelmien kehitystyössä ja käyttöönotossa arkkitehtuurityö ei toimi kunnolla
 Suorituskykyhankkeet eivät koe hyötyvänsä arkkitehtuurisuunnittelusta
 Arkkitehtuurisuunnittelunjätetään huomiotta hankkeissa: ohitetaan tai kierretään
 Suurin osa hankkeista ei ole tehnyt arkkitehtuurityötä lainkaan ja lopuistakin
useimmat vasta jälkikäteen. Arkkitehtuurin hyödyt ovat jääneet hankkeilta ja
pv:ltä saamatta.
 Dokumentointi ja kuvaaminen on kohdistunut tekniseen toimintaan
 Arkkitehtuurityön jalkautuminen ja integroituminen alempiin linjaorganisaatioihin ontuu. Arkkitehtuurityö ei motivoi eikä työtä nähdä hyödyllisenä. Sitoutuminen puuttuu
 Osaamisessa on puutteita. Koulutusta tarvitaan erityisesti toiminnallisen alueen henkilöille.
 Arkkitehtuuri on kytketty hankkeisiin satunnaisesti. Kytkentä on ohjeistettu,
mutta on hankkeiden vastuulla.


Arkkitehtuurin tarjoamat hyödyt ja tavoitteet eivät ole hankkeille selkeitä.
Tästä johtuen hankkeilla ei välttämättä ole intressiä hoitaa arkkitehtuuriasioita kuten on ohjeistettu.

 Arkkitehtimenetelmiä ei tunneta strategisen tason suunnittelun tukena.
 välinettä käytetään jälkijättöiseen dokumentointiin.
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Liite 4. Fyysinen malli

