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1 Johdanto

Organisaatiot pyrkivät jatkuvasti tehostamaan toimintaansa: tekemään asiat nopeammin,

paremmin ja edullisemmin. Toimialasta riippumatta organisaation on kyettävä

läpiviemään pieniä ja suuria muutoshankkeita toimintaympäristön jatkuvasti

muuttuessa. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on keino läpiviedä muutoksia

organisaatiossa, sillä se käsittää organisaation koko toiminnan ja rakenteen.

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja kehittäminen ovat osa organisaation johtamista ja

kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaation

strategialähtöiset tavoitteet toteutetaan käytännössä. Kokonaisarkkitehtuurityö tuottaa

tietoa siitä miten organisaatio ja sen tietojärjestelmien muodostama kokonaisuus toimii:

mitä palveluita se tarjoaa, millä prosesseilla ja organisaatiorakenteilla palveluita

tuotetaan, millä tietojärjestelmillä niitä tuetaan ja millä teknologia- ja

infrastruktuuriratkaisuilla tuotanto toimii. Kokonaisarkkitehtuurin tuottamaa tietoa

organisaation toiminnasta ja rakenteesta voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena, kun

organisaatio suunnittelee ja toteuttaa toimintansa muutokseen liittyviä kehityshankkeita

ja toteutusprojekteja. Kokonaisarkkitehtuurityön keskeinen osa on kuvaaminen ja

mallintaminen. Ammattimainen ja systemaattinen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

edellyttää viitekehysten ja menetelmien soveltamista, standardipohjaisten

mallinnuskielten käyttämistä, sekä asianmukaisen kuvausvälineen hyödyntämistä.

Mallinnuslähtöisessä kokonaissuunnittelussa kuvataan organisaation toiminnallisia ja

rakenteellisia osatekijöitä, sekä niiden välisiä riippuvuussuhteita. Mallintamalla tehdään

näkyväksi miten organisaatio toimii, millä rakenteilla se tuottaa palveluitaan, mitkä ovat

sen prosessit, tietojärjestelmät ja teknologiat, sekä miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa.

Kun organisaation toiminta ja rakenne mallinnetaan, on kokonaisuutta ja sen osia

helpompi ymmärtää, hallita ja kehittää. Mallintaminen auttaa jäsentelemään

monimutkaista kokonaisuutta: sen avulla kokonaisuutta voidaan tarkastella eri

näkökulmista visuaalisesti. Mallintaminen on prosessi, joka jo suunnitteluvaiheessa

pakottaa arvioimaan kaikkia osatekijöitä kriittisesti eri näkökulmista, niiden roolia ja

merkitystä sekä keskinäisiä riippuvuussuhteita. Mallintamisen tärkein hyöty kuitenkin

on, eivät välttämättä sen lopputulokset, vaan itse suunnitteluprosessi.

Malliperustaisessa kokonaisvaltaisessa kehittämisessä on kyse organisaation tai sen
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rajatun osa-alueen kuvaamisesta siten, että mallinnetaan sekä liiketoimintaan että

tietojärjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyvät osatekijät, ja näiden kaikkien väliset

riippuvuussuhteet. Mallintaminen on systemaattinen tapa kuvata kohdealueen toimintaa

ja rakennetta, eli miten jokin kokonaisuus toimii ja mistä osista se koostuu.

Mallintaminen tuottaa kuvauksia organisaation nyky- ja tavoitetiloista, näiden välisistä

siirtymävaiheista (transition) sekä kehityskohteista (gap). Niistä muodostetaan

kehityssuunnitelmia (roadmap), joista johdetaan kehityssalkkuun (portfolio) hankkeita

ja projekteja. Näistä sitten tuotetaan ratkaisuja tuotantoon, jossa niitä pyöritetään

palveluina tukemassa organisaation päivittäistä operatiivista toimintaa.

Tässä tutkielmassa esitellään malliperustainen lähestymistapa organisaation toiminnan

ja rakenteen kehittämisen apuvälineeksi. Malliperustaisessa lähestymistavassa kaikki

organisaation kehittämiseen liittyvät asiat mallinnetaan johdonmukaisesti siten, että

kuvausten kautta voidaan jäljittää riippuvuussuhteet aina strategisista tavoitteista

liiketoiminnan osatekijöihin, tietojärjestelmiin ja lopulta infrastruktuuriin. Lisäksi

voidaan mallintaa kaikki kehittämistoimenpiteisiin liittyvät asiat kuten hankkeet,

projektit, siirtymävaiheet ja kehityssuunnitelmat (roadmap). Tämä lähestymistapa tukee

organisaation kokonaisvaltaista kehittämistä, sillä mallinnus visualisoi kaikki

organisaation kehittämiseen liittyvät osatekijät ja niiden väliset riippuvuussuhteet.

Malliperustaista kokonaisvaltaista suunnittelua voidaan soveltaa eri laajuudessa ja eri

tarkkuustasoilla, sillä samat toiminnalliset ja rakenteelliset osatekijät ovat kyseessä

tarkasteltavan kokonaisuuden laajuudesta riippumatta. Mallinnuslähtöinen kehittäminen

edellyttää asianmukaisten mallinnusvälineiden hyödyntämistä. Ja jotta kuvaukset

olisivat ymmärrettäviä, mallintamisen tulee perustua avoimiin standardinotaatioihin eli

mallinnuskieliin. Malliperustaista kehittämistä on mahdollista toteuttaa nopeasti ja

ketterästi, jatkuvana prosessina. Mallinnusvälineet tarjoavat ominaisuuksia joilla

kuvauksista voidaan tuottaa esimerkiksi HTML- tai tekstimuotoisia (Word, pdf)

raportteja automaattisesti.

Tutkielman perusoletus on, että mallintaminen on hyödyllinen tapa jäsentää ja

visualisoida monimutkaista kokonaisuutta, sen osia sekä niiden välisiä suhteita. Siksi

mallintaminen on tärkeätä, ja sen mahdollisuuksia kannattaa selvittää tarkemmin.

Tutkielman pääasiallinen tutkimuskysymys on:

1. Miten malliperustainen lähestymistapa tukee strategia- ja liiketoimintalähtöistä
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organisaation toiminnan ja rakenteen kokonaisvaltaista kehittämistä, ja tämän

kokonaisuuden monimutkaisuuden hallintaa, sekä muutosten läpivientiä?

Tutkielman muita tutkimuskysymyksiä ovat kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyen:

1. Miten kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä ja menetelmiä voidaan soveltaa?

2. Kuinka mallinnusnotaatioita ja -välineitä voidaan hyödyntää?

3. Miten sovelletulla mallinnusmenetelmällä ja sitä tukevalla mallinnusvälineellä

voidaan toteuttaa kokonaisvaltaista ja ketterää mallinnuslähtöistä kehittämistä?

Tutkielman toisessa luvussa esitellään kokonaisarkkitehtuurin rooli ja merkitys

organisaation kokonaiskehittämisessä. Kolmannessa luvussa esitellään

kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja mallintamisen standardit TOGAF®-

kokonaisarkkitehtuuriviitekehys ja ArchiMate®-mallinnuskieli, sekä kuinka niitä

voidaan soveltaa yhdessä. Neljännessä luvussa esitellään kokonaisarkkitehtuurin

käsitteistöä, johon mallintaminen perustuu, sekä esitellään sovellettu malliperustainen

menetelmä kokonaisvaltaiseen ja ketterään kehittämiseen. Viidennessä luvussa

esitellään mallinnusvälineellä laadittu kokonaiskuvaus, ja arvioidaan kuinka käytetty

Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusväline soveltuu kokonaisarkkitehtuurin

kuvaamiseen ja mallintamiseen. Kuudennessa luvussa pohditaan havaintoja ja lopuksi

luvussa seitsemän esitellään yhteenveto.

2 Kokonaisvaltainen kehittäminen

Organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämiselle ovat perustana strategialähtöiset

tavoitteet, sekä niistä johdetut vaatimukset. Kokonaisvaltainen kehittäminen huomioi

kaikki keskeiset osatekijät, joilla on vaikutusta organisaation muutostoimenpiteiden

läpiviemiseen. Tässä luvussa kuvataan aluksi organisaation kokonaiskehittämistä, sekä

siihen liittyviä viitekehyksiä ja hallintamalleja, jotka kaikki muodostavat perustan

kokonaisvaltaiselle mallinnuslähtöiselle kehittämiselle. Luku liittää malliperustaisen

lähestymistavan kontekstiinsa: organisaation toiminnan ja rakenteen kokonaisvaltaiseen

kehittämiseen.
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2.1 Organisaation toiminnan ja rakenteen monimutkaisuus

Organisaation toiminnan ja rakenteen muodostama kokonaisuus on monimutkainen eri

osatekijöiden riippuvuuksien verkosto (kuva 2.1). Organisaatio käsittää useita erillisiä

sisäisiä prosesseja ja toimintoja, organisaatioyksiköitä ja järjestelmiä. Organisaatioon

vaikuttavat useat ulkoiset tekijät kuten asiakkaat, omistajat, kumppanit sekä monet lait

ja säädökset. Organisaatio on ”systeemien systeemi”, järjestelmien muodostama

järjestelmä, joka elää ja muuttuu sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta.

Kuva 2.1: Organisaation toimintaympäristö, toiminta ja rakenne on monimutkainen kokonaisuus.

Jos organisaation toimintaa ja rakennetta ei tunneta tarkasti, toimintaympäristön

tapahtumien virta etenee kaoottisesti ja sattumanvaraisesti: organisaatio ajelehtii

kontrolloimattomasti ja hallitsemattomasti. Organisaatio ei kykene reagoimaan

toimintaympäristön muutoksiin nopeasti, vaan kohtaa yllätyksiä valmistautumattomana.

Organisaation johdon vaikutusmahdollisuudet ovat tällöin pienet: edetään kuin kädet

sidottuina ja laput silmillä luottaen hyvään tuuriin ettei vakavampia ongelmia tapahdu,

ja ettei koko liiketoiminta halvaannu häiriötilanteissa. Ellei kokonaisuutta hallita ja

suunnitella pitkäjänteisesti, epäjärjestys lisääntyy jatkuvasti 1.

1 Epäjärjestys eli entropia lisääntyy jatkuvasti, ellei mitään tehdä, on termodynamikan laki. Se pätee myös
moneen muuhun reaalimaailman ilmiöön. Esimerkiksi huone täyttyy hiljalleen sinne tuoduista tavaroista,
mitään ei löydä helposti ja kaikkien tavaroiden tarkoitus hämärtyy, ellei huonetta välillä siivota, tavaroita
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Organisaation toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja sieltä nousee uusia ja

odottamattomia asioita. Kaikkiin muutoksiin ei voida ennakolta varautua, mutta niihin

voidaan valmistautua tuntemalla organisaation kokonaisuus ja sen osat mahdollisimman

hyvin.

2.2 Tehokas organisaatio ja jatkuva parantaminen tavoitteena

Organisaation menestymisen ja tuloksellisen toiminnan kannalta on välttämätöntä

jatkuvasti kehittää ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Organisaation on huolehdittava

toimintansa jatkuvuudesta ja uusiutumiskyvystään. Toiminta kytkeytyy organisaation

rakenteellisiin osiin, eli resursseihin, joilla toiminnallisuuksia tuotetaan. Organisaation

toimintaa ja rakennetta tulee siten tarkastella kokonaisuutena, sillä ne ovat saman asian

eri puolia (kuva 2.2). Organisaatio koostuu siten kahdesta ulottuvuudesta, jotka ovat: 1)

toiminnallinen eli dynaaminen, ja 2) rakenteellinen eli staattinen.

Kuva 2.2:Toiminta ja rakenne ovat erottamattomat, saman kokonaisuuden kääntöpuolet 2.

Toiminnan kehittämisen ja tehokkuuden filosofia Lean käyttää käsitettä

virtaustehokkuus tarkoittamaan toiminnan dynamiikan kuten prosessien tehostamista, ja

käsitettä resurssitehokkuus kuvaamaan rakenteellisten tekijöiden kuten ihmisten,

organisaatioyksiköiden tai tietojärjestelmien tehokkuutta [MoÅ13]. Tämä

toiminnallisten ja rakenteellisten osatekijöiden sekä niiden välisten riippuvuussuhteiden

verkosto muodostaa organisaation kokonaisarkkitehtuurin. Tehokas ja jatkuvasti

toimintaansa kehittävä organisaatio on päämäärä, ja kokonaisvaltainen kehittäminen eli

kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on keino sinne pääsemiseksi.

järjestetä paikoilleen, ja tarpeettomista tavaroista luovuta. Entropian toisen pääsäännön mukaan eristetyn
systeemin (kuten organisaation) epäjärjestys kasvaa, mutta ei koskaan vähene. Eristyneisyys tarkoittaa
esimerkiksi hallinnan puuttumista.
2 Jin ja Jang ovat kiinalaisen filosofian kaksi toisiaan täydentävää perusvoimaa: ne ovat toinen toisistaan
riippuvaisia ja ylläpitävät toisiaan. Ei toista ilman toista.
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2.3 Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen keinona ja apuvälineenä

Organisaation toimintaa ja rakennetta kuvaa sen kokonaisarkkitehtuuri. Sillä voidaan

tarkoittaa mitä vaan yksittäisestä järjestelmästä aina useiden järjestelmien

muodostamaan kokonaisuuteen. Se voi olla yhden organisaation sisäinen, rajattu osa-

alue, tai useiden organisaatioiden muodostaman yhteistyöverkoston kuten ekosysteemin

laajuinen. Kokonaisarkkitehtuuri ei siten välttämättä rajoitu vain yhteen organisaatioon,

vaan kohdealue3 voi olla mikä tahansa organisatorinen rakenne jolla on joko yhteiset

tavoitteet tai jaettu tulosvastuu [Lan13]. Vaikka määritelmällisesti

kokonaisarkkitehtuuri onkin laajempi käsite, tyypillisesti kokonaisarkkitehtuurilla

tarkoitetaan yhden organisaation arkkitehtuuria (Enterprise Architecture, EA) 4.

Kokonaisarkkitehtuuri on TOGAF-kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen määritelmän

mukaan “joukko organisaatioita jotka jakavat samat tavoitteet” [Tog11]. Julkishallinnon

suosituksen [JHS12b] mukaan kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja

palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman

kokonaisuuden rakenne. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation

toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Kartturi-mallin [Kar11]

mukaan kokonaisarkkitehtuuri on yhtäältä dokumentoitu kokonaiskuvaus organisaation

nyky- ja tavoitetilasta, toisaalta se on keino johtaa, ohjata ja toteuttaa hallittuja,

suunniteltuja muutoksia siirryttäessä nykytilasta kohti tavoitetilaa.

Valtiovarainministeriön määritelmän [VAL10] mukaan Kokonaisarkkitehtuuri on

suunnitelma organisaation muodostaman kokonaisuuden ja sen osien rakenteesta ja

osien välisistä suhteista. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation

toimintaprosessit, organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena.

Kokonaisarkkitehtuuri käsittää paitsi organisaation prosessit ja niihin osallistuvat

ihmiset sekä organisaatiorakenteet, myös tietojärjestelmät ja koko tietoteknisen

infrastruktuurin. Ahlemannin ja kumppanien [ASM12] mukaan kokonaisarkkitehtuuri

tarkasteleekin organisaatiota sosio-teknisenä järjestelmänä, sen osia ja niiden välisiä

suhteita, sen ympäristöä sekä periaatteita kokonaisuuden hallitsemiseksi ja

suunnittelemiseksi.

3 Kohdealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä reaalimaailman kokonaisuutta, joka on tarkastelun
kohteena. Se voi olla esimerkiksi koko organisaatio, jokin sen rajattu osa, tai yksittäinen järjestelmä.
4 Tässä yhteydessä Enterprise Architecture (EA) -käsitteestä käytetään termiä kokonaisarkkitehtuuri, joka
on neutraalimpi ilmaus kuin samaa tarkoittava yritysarkkitehtuuri-termi.
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Kokonaisarkkitehtuuri laajentaa arkkitehtuurin käsitettä, joka ISO/IEC/IEEE

42010:2011 standardin [ISO11] määritelmän 5  mukaan tarkoittaa ”järjestelmän

hallinnallista ja toiminnallista perusrakennetta, joka käsittää järjestelmän osat, niiden

väliset sisäiset riippuvuussuhteet ja niiden suhteet toimintaympäristöön, sekä periaatteet

jotka ohjaavat tämän kokonaisuuden suunnittelua ja kehittämistä”. Tässä mielessä

järjestelmä voi olla mikä tahansa systeeminen kokonaisuus, joka voi muodostua yhdestä

tai useammasta erillisjärjestelmästä joilla on jokin jaettu asiayhteys.

Kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvat kaikki organisaation toimintaan ja rakenteeseen

liittyvät oleelliset palvelut, prosessit, organisaatiorakenteet, ihmiset, tietojärjestelmät,

ohjelmistot, teknologiat ja laitteet, jotka osallistuvat organisaation strategian mukaisten

tehtävien ja palveluiden tuottamiseen. Siksi kaikkia osatekijöitä tulisi kuvata yhdessä,

jotta tunnistetaan kaikki niiden väliset riippuvuussuhteet. Kokonaisuutta voidaan

tarkastella eri tavoin ja jaotella se eri osa-alueisiin, näkymiin, näkökulmiin, aspekteihin,

tasoihin tai kerroksiin. Tässä yhteydessä organisaatiota ja sen kokonaisarkkitehtuuria

tarkastellaan kerroksellisena kokonaisuutena (kuva 2.3).

Kuva 2.3: Kokonaisarkkitehtuurin kerroksellinen tarkastelutapa.

Yllä esitetty (kuva 2.3) kerroksellinen tarkastelutapa on sovellettu ArchiMate-

5 Architecture = “fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its
elements, relationships, and in the principles of its design and evolution”. (http://www.iso-
architecture.org/ieee-1471/)

http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/
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mallinnuskielen kehyksestä [Arc13, Lan13], Wierdan käyttämästä [Wie14]

jäsennyksestä sekä DYA-kehyksestä (Dynamic Enterprise Architecture) [WBL05].

Kerroksiin liittyvät käsitteet ovat peräisin ArchiMate- ja TOGAF-metamalleista [Arc13,

Tog11]. Kerrokset ovat linjassa myös TOGAF Content Metamodelin kanssa [Tog11],

joka sisältää seuraavat osa-alueet (domains): liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business

Architecture), tietojärjestelmäarkkitehtuuri (Information Systems Architecture) ja

teknologia-arkkitehtuuri (Technology Architecture). TOGAF jakaa

tietojärjestelmäarkkitehtuurin vielä kahteen erilliseen osa-alueeseen: 1)

tietoarkkitehtuuriin (Data Architecture) ja sovellusarkkitehtuuriin (Application

Architecture). Näiden osa-alueiden lisäksi TOGAF määrittelee niiden yläpuolelle niin

sanotun periaatetason (Architecture Principles, Vision, and Requirements), ja

alapuolelle arkkitehtuurin toteutustason (Architecture Realization).

Kerroksellisuus tukee malliperustaista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan kuvata

kerrosten välisiä riippuvuuksia. Näin menettelemällä kokonaisvaltainen kehittäminen

voidaan mallintaa jatkumona, jossa ylempi kerros määrittelee asioita joita alempi kerros

tukee ja toteuttaa. Mallintamisen avulla voidaan esimerkiksi jäljittää millä

infrastruktuurin ratkaisuilla järjestelmät toimivat, ja mitä prosesseja nämä järjestelmät

tukevat. Mallintamisen avulla voidaan havainnollistaa visuaalisesti kaikkien palveluiden

ja muiden osatekijöiden liiketoiminnallinen tarve ja merkitys. Mallintamisen kannalta

kokonaisarkkitehtuuri on yksi kokonaisuus, joka kuvaa organisaation ja sen

toimintaympäristön todellisuutta. Ei ole muita rinnakkaistodellisuuksia, kuten erillistä

tietoturva-, integraatio- tai hallinta-arkkitehtuuria, vaan kaikki asiat liittyvät samaan

kokonaisuuteen jossa ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.

2.4 Kokonaisarkkitehtuurin rooli ja merkitys

Kokonaisarkkitehtuuri tuottaa tietoa organisaation toiminnasta ja rakenteesta

liiketoiminnallisen päätöksenteon tueksi. Kokonaisarkkitehtuurilla hallitaan

organisaation toiminnan ja rakenteen monimutkaisuutta 6 , ohjataan mukautumista

muuttuvaan toimintaympäristöön (reaktiivisuus) ja läpiviedään muutoksia.

Kokonaisarkkitehtuurin tuottaman tilannekuvan avulla organisaatio tuntee toimintaansa

6 Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan yhteys monimutkaisuuden hallintaan ja kompleksisuusteoriaan
(Complexity Theory) on yhä enenevässä määrin ollut esillä uusimassa kokonaisarkkitehtuuriin liittyvässä
tutkimuksessa, kuten esimerkiksi Schneider ja kumppanit ovat osoittaneet [SZM14].
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ja sen rakenteita, ja kykenee paremmin hallitsemaan muutosvaikutuksia ja vaikuttamaan

tapahtumien kulkuun (proaktiivisuus). Kokonaisarkkitehtuurin avulla suunnitellaan ja

toteutetaan liiketoiminnan tavoitteiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä

kokonaisvaltaisesti.

Kokonaisarkkitehtuurin ja sen kuvaamisen pääasiallisia tavoitteita ovat: 1)

monimutkaisen kokonaisuuden hallinta ja kaaoksen estäminen, 2) strategisten

liiketoimintatavoitteiden ja muutosten toteuttaminen ja 3) uusien innovaatioiden ja

teknologisten mahdollisuuksien hyödyntämisen tukeminen [Wie15].

Kokonaisarkkitehtuurin rooli ja merkitys on toimia strategiatyötä ja operatiivista

toimintaa yhdistävänä toimeenpanevana toimintona, jonka avulla liiketoiminnalliset

tarpeet viedään käytäntöön, operatiivisiksi ratkaisuiksi (kuva 2.4).

Kuva 2.4: Kokonaisvaltainen kehittäminen on lähestymistapa, jolla strategisista tavoitteista suunnitellaan

ja toteutetaan ratkaisuja organisaation operatiiviseen toimintaan.

Kokonaisarkkitehtuurilla ei ole itseisarvoa sinällään, jota kannattaisi kehittää sen itsensä

vuoksi. Mutta kokonaisarkkitehtuuri ei ole erillinen asia, vaan se on organisaation

ilmentymä. Koska organisaation kehittäminen on tärkeätä, on sen toiminnan ja

rakenteen eli kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen myös tärkeätä.

Kokonaisarkkitehtuurin systemaattinen kehittäminen mahdollistaa

kokonaisoptimoinnin: kokonaisuuden kannalta järkevät ratkaisut, yhdenmukaiset

toimintatavat ja -ratkaisut, ja vakioidut menetelmät, kuvauskäytännöt ja välineet.
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Tällöin koko organisaatiota koskevia asioita suunnitellaan ja kehitetään

kokonaisvaltaisesti sekä pitkäjänteisesti: tehdään kokonaisuutta palvelevia

kustannustehokkaita ratkaisuja. Tällainen systemaattinen, kokonaisvaltainen

kehittäminen edellyttää että kokonaisuutta kuvataan ja mallinnetaan ammattimaisesti

asianmukaisilla välineillä, mielellään hyödyntäen standardimenetelmiä ja -

mallinnusnotaatioita.

Vastakohtana systemaattiselle kokonaisvaltaiselle kehittämiselle on kapea-alainen,

toiminto- tai organisaatioyksikkökohtainen osaoptimointi. Siinä organisaation osat

toimivat itsenäisesti tehden asioita kukin omalla tavallaan. Tällaisesta siiloutumisesta

seuraa ratkaisuja, jotka palvelevat vain yksikön omia tarpeita lyhytnäköisesti.

Suunnittelematon kokonaisuus jota ei ole kuvattu on hallitsematon spagettiarkkitehtuuri.

Sen ratkaisujen riippuvuussuhteita kukaan ei tunne, ratkaisujen liiketoiminnalliset

merkitykset ovat hämärtyneet. Esiintyy päällekkäisiä ratkaisuja, joiden elinkaaret ovat

tuntemattomia. Tällaisen kokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen on hankalaa ja kallista.

Organisaation toimintaympäristön muutos on jatkuvaa ja väistämätöntä, joko hallittua

tai hallitsematonta. Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaatio kykenee läpiviemään

suunniteltuja muutoksia hallitusti. Toiminnan kehittäminen ja muutoksen läpivienti

käsittää organisationaalisten kyvykkyyksien kehittämistä palvelemaan

liiketoiminnallisia tarpeita, tehostamaan toimintaa, kustannustehokkuutta, parantamaan

kilpailukykyä, reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ketterämmin, hyödyntämään

teknologisia innovaatioita ja investointeja tehokkaammin [ASM12].

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation ja sen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän

muutoksen (business transformation) hallinnan ja läpiviemisen väline, jonka avulla

organisaatio kehittää toimintaansa ja tuottaa liiketoiminnallisia kyvykkyyksiä (kuva

2.5).
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Kuva 2.5: Kokonaisarkkitehtuurin rooli on toimia johtamisen ja kehittämisen välineenä organisaation

strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Kokonaisarkkitehtuuri liittyy yhä selvemmin organisaation strategiatyöhön ja

liiketoiminnan suunnitteluun. Lankhorstin ja kumppaneiden mukaan

kokonaisarkkitehtuurin rooli on viedä strategiat käytäntöön [Lan13]. Korhonen ja

Molnar näkevät kokonaisarkkitehtuurin merkityksen strategisena kyvykkyytenä, joka

linkittää strategiatyön sen toteuttamiseen ja liiketoiminnan muutosten läpiviemiseen

[KoM14]. Ahlemannin ja kumppanien mukaan kokonaisarkkitehtuurin avulla

saavutetaan eniten hyötyjä kun sen hallinta liitetään läheisesti organisaation strategian

suunnitteluun ja sen toteuttamiseen [ASM12, luku 1.2]. Aldean ja kumppanien mukaan

kokonaisarkkitehtuuri ja sen mallintaminen auttavat linkittämään strategiset tavoitteet

niiden toteutuksiin [AIQ13].

Organisaatiolla on jokin syy olla olemassa, toiminta-ajatus eli missio, joka määrittelee

miten organisaatio tuottaa lisäarvoa ja hyötyä omistajilleen ja asiakkailleen [Car09].

Missioon liitetään joskus myös organisaation arvot. Organisaatio muodostaa

näkemyksen eli vision siitä, millaiseksi se aikoo tulla jollain aikavälillä [Car09].

Strategiat ovat suunnitelmia miten organisaatio pyrkii toimimaan, jotta se

tehokkaimmin etenisi kohti toiminta-ajatuksen mukaista visiota. Nämä asiat tyypillisesti

muotoillaan sanallisiksi kuvauksiksi, joilla organisaatiot kiteyttävät tarkoituksensa,

päämääränsä ja toiminnalliset periaatteensa sekä arvonsa. Näistä johdetaan selkeästi

muotoiltuja, mitattavissa olevia tavoitteita, joita voidaan lähteä toteuttamaan

käytännössä kokonaisarkkitehtuurin avulla. Kokonaisarkkitehtuurityön tuloksena

tunnistetaan hankkeita ja projekteja, jotka toteuttavat ratkaisuja tuotantoon. Alla
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olevassa kuvassa (kuva 2.6) on havainnollistettu kokonaisarkkitehtuurin rooli

organisaation kehittämisessä, kun läpiviedään muutoksia nykytilasta tavoitetilaan.

Kuva 2.6: Kokonaisarkkitehtuuri organisaation johtamisen ja kehittämisen apuvälineenä, Lankhorstin ja

kumppaneiden mallia mukaillen [Lan13].

Alla olevassa kuvassa (kuva 2.7) on havainnollistettu edellisten asioiden muodostamaa

jatkumoa, joka muodossa tai toisessa on jokaisen organisaation johtamisen perusta.

Kuva 2.7: Organisaation kehittämisen perustan luovat ylätason johtamisperiaatteet [Car09].

Kokonaisarkkitehtuurityössä strategisista tavoitteista konstruoidaan täsmennettyjä

vaatimuksia, joiden perusteella tunnistetaan muutostarpeita organisaation nykytilan

kokonaisuudessa. Tavoitteita ja vaatimuksia voidaan tuottaa paitsi strategiatyön kautta,

myös esimerkiksi organisaation prosesseja analysoimalla. Muutostarpeet nykytilaan

tuottavat seuraavan tavoitetilan, jossa on mukana muuttuneita, poistuneita ja täysin

uusia kokonaisarkkitehtuurin rakenneosia. Näistä nykytilan ja tavoitetilan välisistä

eroista tunnistetaan potentiaalisia kehityskohteita analysoimalla muutostarpeita.

Tunnistetuista kehityskohteista muodostetaan vaiheistettu ja aikataulutettu

kehityssuunnitelma eli toimenpidesuunnitelma (roadmap). Toimenpidesuunnitelman

mukaiset ratkaisut toteutetaan hankkeissa ja projekteissa, jotka tuottavat tuotantoon
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uusia tai muutettuja ratkaisuja (kuva 2.8).

Kuva 2.8: Organisaation strategialähtöisistä tavoitteista alkava muutosprosessi.

2.5 Liittymät organisaation johtamiseen ja hallinnan toimintoihin

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on paitsi organisaation kehittämistä, myös osa

organisaation johtamista ja hallintaa. Kokonaisarkkitehtuuri ja sen hallinta (EA

Governance) liittyy muihin organisaation johtamisen hallinnan toimintoihin [Tog11,

luku 6]. Tällaisia ovat organisaation johtamiseen liittyvä hyvä hallintotapa (Corporate

Governance), hyvä tietohallintotapa (IT Governance) ja palveluiden hallinta.

Organisaation kehittämiseen, johtamiseen ja hallintaan liittyy viitekehyksiä kuten

johtamisen viitekehys COBIT® (Control Objectives for Information and Related

Technologies), kokonaisarkkitehtuurin viitekehys TOGAF® (The Open Group

Architecture Framework), palveluiden hallinnan viitekehys ITIL® (Information

Technology Infrastructure Library). Muita yleisesti käytettyjä, vakiintuneita menetelmiä

ovat ohjelmajohtamiseen ja kehityshankkeiden hallintaan tarkoitettu viitekehys MSP®

(Managing Successful Programmes) 7 , kehitysprojektien hallintaan tarkoitettu

menetelmä PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments), ja kehitysprojektien

läpiviemiseen tarkoitettu ketterä menetelmä Scrum.

Edellä mainitut viitekehykset ja menetelmät liittyvät toisiinsa, kullakin on oma roolinsa

ja merkityksensä organisaation kokonaiskehittämisessä [Tog11, Gre13]. Näiden

liittymiä kokonaisarkkitehtuurin hallintaan on tutkittu SOLEA-hankkeessa [HKM12].

7 Ohjelma on useasta projektista muodostuva kokonaisuus. Hanke-termi on epämääräisempi, sillä vitataan
isoon projektiin tai projektikokonaisuuteen. Hanke-termi on vakiintuneempi julkishallinnossa.
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Siinä todettiin että kutakin viitekehystä kannattaa soveltaa niiden omilla

vahvuusalueilla, sillä ne ovat tarkoitettu eri asioiden hallintaan. Mikään viitekehyksistä

ei yksin kata kaikkia organisaation johtamisen ja hallinnan tasoja eikä alueita. Kaikkia

johtamisen, hallinnan ja kehittämisen tasoja sekä eri viitekehyksiä yhdistävää ylätason

viitekehystä (metaframework) ei toistaiseksi ole. Forresterin raportin näkemyksen

mukaan kokonaisarkkitehtuurin ja sen menetelmien tulee jatkossa olla yhä

käytännönläheisempiä, tukea paremmin Lean- ja ketteriä menetelmiä ja mahdollisesti

yhdentyä muiden kehysten ja käytäntöjen kuten COBIT ja ITIL kanssa [Pey13].

Organisaation suunnittelun kehittämisen hallinta jaotellaan tyypillisesti seuraaviin

tasoihin: strateginen, taktinen ja operatiivinen [Car09]. Näiden alle voidaan Korhosen

mukaan tunnistaa vielä tosiaikainen (deklaratiivinen) taso [LMI12, Kor07], mutta tässä

yhteydessä se sisällytetään operatiiviselle tasolle yksinkertaisuuden vuoksi. Strateginen

taso liittyy organisaation kehittämiseen pitkällä aikavälillä (esimerkiksi vuositasolla).

Taktinen taso liittyy toimenpiteisiin, joita tehdään keskivälin aikajänteellä (esimerkiksi

kuukausi-vuosi). Operatiivinen taso on lyhyen aikavälin (esimerkiksi tunti-päivä-

viikko), eli päivittäisen tuotantotoiminnan johtamista ja hallintaa usein reaaliaikaisesti.

Strategiatyön pohjalta yksityisen sektorin yrityksissä laaditaan tyypillisesti

liiketoimintamalli (Business Model), jonka avulla organisaatio tunnistaa ne

liiketoiminnalliset ja organisatoriset kyvykkyydet, joiden avulla strategia voidaan

toteuttaa käytännössä, ja kuinka organisaatio tuottaa arvoa [OPT05, AlA10].

Toimintamalli eli operaatiomalli (Operating Model) on liiketoimintamallin käytännön

toteutusmalli. Strategia, liiketoimintamalli ja operaatiomalli muodostavat organisaation

johtamis-hallinnallis-toiminnallisen jatkumon, jonka konkreettinen mahdollistaja ja

yhdistävä tekijä on kokonaisarkkitehtuuri: sekä hallinta- ja suunnittelu- että

toteutustasoilla. Alla olevassa kuvassa 2.9 on havainnollistettu eri hallintamallien ja

viitekehysten sijoittuminen organisaation johtamisen ja hallinnan tasoille, niin

kutsuttuun ”Anthonyn triangeliin” [ANT65].
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Kuva 2.9: Organisaation johtamisen ja kehittämisen tasot, hallintamallit sekä viitekehysten sijoittuminen

eri tasoille [HKM12, Kor09].

Organisaation kokonaisvaltaisessa toiminnan ja rakenteen kehittämisessä

kokonaisarkkitehtuurin rooli on keskeinen, sillä sen avulla organisaation strategiset

tavoitteet toteutetaan käytäntöön, liiketoimintaa tukeviksi kyvykkyyksiksi (Business

Capabilities). Toiminnallisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämistoiminto liittyy muihin

organisaation kehittämiseen liittyviin toimintoihin. Näitä ovat: a) organisaation

johtaminen ja hallinta (Governance), sekä siihen liittyvä b) strategiatyö, c)

kokonaisarkkitehtuurin hallinta, d) portfolion 8 hallinta (hanke- tai projektisalkku), e)

hanke- ja projektinhallinta, f) suunnittelu- ja toteutus ja g) tuotanto eli operatiivinen

toiminta (kuva 2.10).

8 Portfolio-käsitteellä viitataan tässä yhteydessä hanke- tai projektisalkkuun sekä järjestelmä- tai
sovellussalkkuun, erotuksena ITIL-käsitteisiin palveluportfolio (Service Portfolio) ja palvelukatalogi
(Service Catalog). Portfoliolla hallitaan organisaation järjestelmäratkaisuja (IT assets).
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Kuva 2.10: Kokonaisarkkitehtuurin keskeinen rooli organisaation kehittämisessä - TOGAF [Tog11]

kuvausta ja Greefhorstin [Gre13] mallia soveltaen.

Yllä on esitetty yksinkertaistettu malli organisaation kehittämistoimintojen

kokonaisuudesta (kuva 10) [Gre13]. Organisaation johtaminen ja hallinta (a) vastaa

liiketoiminnasta ja päätöksenteosta. Tällä tasolla toimii ylin johto ja erilaiset johtotason

roolit (niin sanottu C-level, eli CxO 9  tittelin omaavat henkilöt). Johtamis- ja

hallintatoiminto ohjaa organisaation liiketoimintastrategiaa kehittävää strategiatyötä (b).

Se tuottaa strategisia tavoitteita kokonaisarkkitehtuurityöhön (c), jossa näistä

liiketoiminnallisista tavoitteista johdetaan vaatimuksia ja suunnitellaan

kehittämiskohteita. Näitä hanke- ja projektikokonaisuuksia sekä järjestelmiä hallitaan

organisaation portfoliona (d). Kokonaisarkkitehtuurityössä tunnistetuista

kehittämiskohteista muodostettujen projektien suunnittelu- ja toteutusvaihe (e) tuottaa

ratkaisuja, joita viedään tuotantoon (f) tukemaan organisaation operatiivista toimintaa.

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluiden hallinta, sekä niihin liittyvät kehykset TOGAF ja

ITIL liittyvät toisiinsa sekä hallinnan- että käytännön operatiivisen toiminnan kannalta.

Kokonaisuuden hallinnan kannalta molemmilla on tärkeä merkityksensä, ja ne ovat

sovitettavissa yhteen esimerkiksi mallintamisen avulla kuten Vicente ja kumppanit ovat

esittäneet [Vic13, VGS13a, VGS13b].

Hallintamalli. Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan (Enterprise Architecture Management,

9 CxO titteleitä ovat organisaatioiden johtotason roolit kuten esimerkiksi Chief Executive Officer (CEO),
Chief Information Office (CIO), Chief Technology Officer (CTO) ja Chief Financial Officer (CFO).
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EAM) avulla huolehditaan että organisaatiota kehitetään systemaattisesti strategisten

tavoitteiden mukaisesti [ASM12]. Tässä mielessä kokonaisarkkitehtuurin hallinta on osa

organisaation strategista toiminnan kehittämistä. Siksi kokonaisarkkitehtuurin

kehittämisen hallintamalli on syytä muodostaa jossain muodossa, jotta

kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen olisi organisoitua, hallittua, ohjattua, pitkäjänteistä

ja tavoitteellista. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen hallintamalli voi olla itsenäinen

toiminne, mutta kätevintä ja tehokkainta se on liittää osaksi organisaation olemassa

olevia hallintamalleja ja niihin liittyviä käytänteitä.

Valmiita kokonaisarkkitehtuurin hallintamalleja on olemassa sovellettaviksi

organisaatioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi TOGAF:in arkkitehtuurin hallintamalli

[Tog11], julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli (JHKA) [VAL12] ja

korkeakoululaitoksen arkkitehtuurin hallintamalli [Kar11]. Hallintamallit määrittelevät

roolit, vastuut ja prosessit, jotka liittyvät kokonaisarkkitehtuurin hallintaan osana

organisaation yleistä johtamista ja hallintaa. Kansalliset hallintamallit perustuvat

pääosin TOGAF:in hallintamalliin.

TOGAF esittelee yleisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehyksen, Architecture

Governance Framework, osana laajempaa arkkitehtuurikyvykkyyden kehikkoa,

Architecture Capability Framework [Tog11]. Siinä määritellään kokonaisarkkitehtuurin

hallinnan kokonaisuus sen muodostamisesta alkaen. TOGAF-määrittelyn mukaan

arkkitehtuurikyvykkyys koostuu seuraavista tekijöistä: arkkitehtuuriryhmä (Architecture

Board), arkkitehtuurin valvonta (Architecture Compliance), arkkitehtuurin hallinta

(Architecture Governance), arkkitehtuurin kypsyystason arviointimalli (Architecture

Maturity Models), arkkitehtuurin osaamisalueiden jäsennys (Architecture Skills

Framework), sekä kehittämistyöhön liittyvät arkkitehtuurisopimukset (Architecture

Contracts). Näitä soveltaen organisaatioon voidaan muodostaa kokonaisarkkitehtuurin

hallinnan käytänteet, sekä toiminto, joka vastaa käytännön toimenpiteiden

toimeenpanosta.

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta voi olla myös ketterää. Buckl ja kumppanit esittävät

että kokonaisarkkitehtuurin hallintaan voidaan soveltaa ohjelmistokehitykseen

vakiintuneita ketterien menetelmien kuten Scrum:in käytänteitä ja rooleja [BMM11].

Tällaisia ovat esimerkiksi Sprint, Daily Scrum, Product Backlog, Product Owner ja

Scrum Master. Näitä soveltamalla kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö voi olla
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ketterää ja käytännönläheistä: lyhyitä kehityssyklejä (Sprint) ja jatkuvia tulosten

julkaisuja.

Keskitetty raskas kokonaisarkkitehtuurin hallinta ei edistä nopeata reagointia ja

innovointia. Päinvastoin, se toimii kehityksen jarruna. Siksi tulisi suosia hajautettua

päätöksentekoa ja tukea paikallisten osaajaryhmien itsenäisyyttä omalla

erikoisalueellaan (mallina OODA-loop10). Organisatorinen tehokkuus (Amdahlin lakiin

perustuen) paranee tiettyyn rajaan asti kunnes alkaa laskemaan. Monimutkaisuuden

kasvaessa kokonaisuuden hallinta heikkenee, eikä tilannetta paranna määrättyjen

yksiköiden tai resurssien lisääminen. Päinvastoin, suoriutuminen alkaa hiljalleen

heiketä. Silti ylätason eli organisaatiotason kokonaisuuden hallinta on tarpeellista, mutta

sen tulee olla mahdollisimman kevyttä ja liikkua yleisellä tasolla. Tulee löytää sopiva

taso jolla yleinen kokonaisuuden hallinta on järkevää, ja jättää rajattujen

osakokonaisuksien hallinta näiden alueiden erikoisosaajien vastuulle.

Hallintamallin lisäksi on myös tärkeätä, että organisaation arkkitehtuurikyvykkyyttä

ylläpidetään ja kehitetään. Tästä toiminnosta vastaava elin on esimerkiksi

arkkitehtuuriryhmä, joka koostuu muutamasta arkkitehdista ja vetovastuussa olevasta

pääarkkitehdistä. Arkkitehtuurikyvykkyyden ylläpitoon liittyviä osaamisalueita ovat

esimerkiksi arkkitehtuurin kuvaaminen ja mallintaminen sekä mallinnusvälineiden

hallinta. Lisäksi arkkitehtuuriryhmää ja yleistä arkkitehtuuriosaamista tarvitaan

organisaatiossa tukemaan liiketoiminnallista päätöksentekoa ja kehitysprojekteja, sekä

myyntiä ja hankintoja - toimialasta riippuen.

2.6 Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt ja haasteet

Kokonaisarkkitehtuuri on tärkeä osa organisaation johtamista, hallintaa ja kehittämistä.

Ollakseen hyödyllistä kokonaisarkkitehtuurin tulisi tuottaa konkreettisia

liiketoimintahyötyjä. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on jatkuva, pitkäjänteinen

prosessi. Sen hyödyt eivät ole selkeästi välittömästi ulosmitattavissa, vaan se tuottaa

hyötyjä välillisesti pidemmällä aikavälillä. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö on

suunnittelutyötä, jonka kustannuksia on vaikea kohdistaa määrättyyn hankkeeseen tai

projektiin, vaan ne jakaantuvat koko organisaation laajuudelle. Vastaavasti

10 OODA-loop: Observation - Orientation - Decision - Action, eli Havainnointi - Tilanteenarviointi -
Päätös - Toiminta. Yhdysvaltain ilmavoimien lentäjän, John Byodin, kehittämä johtamisen silmukka joka
on laajalti sovellettavissa oleva malli hajautetusta ja vastuullisesta johtamisesta sekä hallinnasta.
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kokonaisarkkitehtuurin hyötynäkökohdat ovat laajempia kuin määrätyn hankkeen tai

organisaation osan käsittäviä. Kokonaisarkkitehtuuri on monia muita asioita

mahdollistavava (enabler) organisatorinen toiminne, joka vaikuttaa kaikkeen.

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation omaisuutta, ja sen kehittäminen on kiinteä osa

organisaation toiminnan kehittämistä. Siksi on tärkeätä että kokonaisarkkitehtuuri on

organisaation omassa hallinnassa, ja että sen kehittämisellä on johdon tuki.

Liiketoiminnan kannalta kokonaisarkkitehtuuri on strategisten tavoitteiden

toimeenpanon väline. Kokonaisarkkitehtuurin ja arkkitehtuuritoiminnon kehittämisen

vastuu on viime kädessä organisaation liiketoiminnan johdolla. Silti

kokonaisarkkitehtuurin arvoa, sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ei välttämättä ymmärretä

organisaation liiketoiminnan johdossa, tai edes operatiivisen toiminnan pyörittämisestä

vastaavilla tahoilla.

Alla olevaan taulukoon (taulukko 2.1) on koostettu kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä

välittömiä hyötyjä [Tog11, JHS12b, Kar11, Nie06, BSJ10, LMK12].

Kokonaisarkkitehtuurin välittömiä hyötyjä
Tyyppi Hyöty

Välitön Monimutkaisuuden ja riippuvuuksien hallinnan apuväline.
Välitön Kehittämisen ja suunnittelun apuväline.
Välitön Tarjoaa ajantasaisen, kokonaisvaltaisen tilannekuvan tilannejohtamiseen ja

jatkuvuuden turvaamiseen - esimerkiksi häiriötilanteissa.
Välitön Tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi: miten organisaatio toimii, mitä palveluita ja

tuotteita se tarjoaa, millä prosesseilla ja organisaatiorakenteilla, millä ratkaisuilla,
millä teknologioilla.

Välitön Ymmärryksen lisääminen kohdealueesta: kehittämis-, tehostamis- ja
parannustarpeiden löytäminen, kehitettävien palveluiden ja prosessien tai
käytettävissä olevien komponenttien tunnistaminen - liittyen myös
automatisointiin eli digitalisointiin.

Välitön Monitoimittajaympäristöjen ja palveluintegraatioiden hallinnan apuväline,
monimutkaisten sisäisten ja ulkoisten ratkaisujen (kuten pilvipalveluiden) sekä
hankinnan ja hallinnan tukiväline, sopimusten hallinnan apuväline

Välitön Muutos- ja kustannusvaikutusten hallinnan apuväline
Välitön Riskien ja tietoturvan sekä investointien hallinnan apuväline
Välitön Parantaa kommunikaatiota, luo konkreettiset ja näkyvät kuvaukset sekä yhteisen

kielen mallintamisen myötä.
Välitön Parantaa ratkaisujen elinkaarien hallintaa ja päällekkäisyyksien tunnistamista
Välitön ja
välillinen

Arkkitehtuuriosaaminen ja arkkitehtuuritoiminto tuottavat organisaatiolle
välittömiä ja välillisiä hyötyjä (toimialasta riippuen: hankinnat, tarjouspyynnöt,
tarjoukset)

Taulukko 2.1: Kokonaisarkkitehtuurin välittömiä hyötyjä.

Alla olevaan taulukoon (taulukko 2.2) on koostettu kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä

välillisiä hyötyjä [Tog11, JHS12b, Kar11, Nie06, BSJ10, LMK12].
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Kokonaisarkkitehtuurin välillisiä hyötyjä
Tyyppi Hyöty

Välillinen Strategisten tavoitteiden ja muutosten läpiviennin apuväline
Välillinen Arkkitehtuurisuunnittelu tuottaa parempia ratkaisuja, jotka perustuvat tarkempaan

tietoon toimintaympäristöstä.
Välillinen Tehostaa asiakaslähtöisyyttä ja yhteistoimintaa kumppaneiden kanssa
Välillinen Resurssien hallinnan apuväline
Välillinen Hanke- ja projektisalkun, portfolion, hallinnan apu- ja tukiväline
Välillinen Parantaa toiminnallista suorituskykyä ja tehokkuutta, koska prosesseja ja

resurssien hyödyntämistä voidaan paremmin arvioida ja tehostaa
Välillinen Parantaa tiedon hallintaa ja hyödyntämistä, kuvaamalla käsite- ja tietomalleja,

tietovirtoja, ydintietolähteitä
Välillinen Parantaa integraatioiden hallintaa, vakioimalla integraatiototeutustapoja
Välillinen Parantaa yleisesti ratkaisujen kehittämisen hallintaa, lyhentää kehityssyklejä,

parantaa laatua
Välillinen Yleinen hallinnan lisääntyminen monilla eri tasoilla vähentää kustannuksia ja

nopeuttaa muutoksiin reagoimista, lisää joustavuutta, luotettavuutta,
tasalaatuisuutta, ennakoitavuutta, mitattavuutta

Välillinen Lisää innovointikyvykkyyttä ja arvontuotantokykyä
Taulukko 2.2: Kokonaisarkkitehtuurin välillisiä hyötyjä.

Alla olevaan taulukoon (taulukko 2.3) on koostettu kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä

haasteita joita organisaatiossa kohdataan.

Kokonaisarkkitehtuurin haasteita
Tyyppi Haaste

Toimintaan
vaikuttava

Kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä organisaation toimintaan on vaikea selkeästi
osoittaa erityisesti lyhyellä aikavälillä

Kustannuksiin
vaikuttava

Kokonaisarkkitehtuurityö ei tuota välittömiä kustannushyötyjä, jotka ovat
suoraan ulosmitattavissa

Yleinen ”Kokonaisarkkitehtuuri” nimi pahentaa menetelmää: se ymmärretään väärin
tai sitä ei ymmärretä ollenkaan.

Osaaminen Arkkitehtuuriosaaminen on usein puutteellista - sitä ei osata ”myydä”, jolloin
sen merkitystä ja arvoa ei tunneta, eikä sitä osata hyödyntää

Osaaminen ja
menetelmät

Arkkitehtuurikuvaukset ja mallit ovat vaikeaselkoisia ymmärtää - niitä ei
osata hyödyntää

Osaaminen ja
menetelmät

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä, menetelmiä ja standardeja ei tunneta -
niitä ei osata hyödyntää eikä niiden arvoa ja merkitystä ymmärretä

Osaaminen ja
menetelmät

Aikaisemmat kokonaisarkkitehtuuriharjoitukset epäonnistuivat, ne olivat
pitkäkestoisia, tuottivat laajan dokumentaation jonka arvoa ja merkitystä ei
osattu selvittää - tuloksia ei ymmärretty

Osaaminen ja
välineet

Kokonaisarkkitehtuurin välineet ovat kalliita, ne vaativat erikoisosaamista,
jota on vähän tarjolla

Osaaminen ja
menetelmät

Kokonaisarkkitehtuurin mallinnusnotaatio on vaikea omaksua, vaikea
ymmärtää, ja se on osin puutteellinen

Yleinen Arkkitehtuurisuunnittelun, kuvaamisen ja mallintamisen rooli ja merkitys
ovat vähentyneet ketterän ohjelmistokehityksen myötä yksittäisten
ratkaisujen kehittämisessä

Taulukko 2.3: Kokonaisarkkitehtuurin haasteita.

Boucharas ja kumppanit ovat arvioineet kattavasti kokonaisarkkitehtuurin hyötyjä, ja
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laatineet niitä kuvaavan mallin Enterprise Architecture Benefits Map (EABM) liitteessä

1 [BSJ10].

3 Kokonaisvaltainen kuvaaminen ja mallintaminen

Organisaation toiminnan ja rakenteen kuvaaminen ja mallintaminen tekee näkyväksi

miten kokonaisuus toimii ja mistä osista se koostuu. Kun kokonaisuus on kuvattu, sitä

on mahdollista paremmin arvioida ja kehittää.

Tässä luvussa esitellään arkkitehtuurin kuvaamisen ja mallintamisen käsitteistöä,

menetelmiä ja välineitä.

3.1 Kuvaamisen ja mallintamisen tavoitteet

Kuvaamisen ja mallintamisen tavoitteena on tuottaa suunnittelun ja kehittämisen tueksi

kuvauksia organisaation toiminnallisista ja rakenteellisista osatekijöistä. Kuvaukset

voivat käsittää laajoja kokonaisuuksia tai ne voivat olla yksittäisiä ratkaisukuvauksia.

Kokonaisarkkitehtuurityö tuottaa kuvauksia joiden avulla organisaation johto voi ohjata

ja kehittää toimintaa, arvioida muutosten vaikutuksia, riskejä ja kustannuksia. Tässä

mielessä kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja mallintaminen ovat tärkeä osa

organisaation kehittämistyötä. Siksi arkkitehtuurin kuvaamisen ja mallintamisen

kyvykkyys tulisi olla organisaation ydinosaamisia. Kuvaamisen ja mallintamisen tulee

olla liiketoiminta- ja tarvelähtöistä. Niitä ei tule tehdä itsetarkoituksellisesti, vaan niiden

tuotoksista tulee olla hyötyä toiminnan suunnittelussa.

Organisaatiolla on implisiittinen kokonaisarkkitehtuuri riippumatta siitä kehitetäänkö

sitä suunnitelmallisesti [JIS09]. Toisaalta on todettu, että jos arkkitehtuuria ei ole

eksplisiittisesti dokumentoitu, sitä ei ole olemassa, sillä ilman kuvauksia eri henkilöt

todennäköisesti tekevät erilaisia olettamuksia ja tulkintoja [KoM05]. Arkkitehtuuri

”materialisoituu” kuvauksena, ja toisaalta kuvauksen puuttuminen johtaa jossain

vaiheessa arkkitehtuurin rapautumiseen [KoM05]. Kokonaisarkkitehtuuri elää ja

kehittyy jatkuvasti organisaation kehittymisen myötä ja toimintaympäristössä

tapahtuvien muutosten vaikutuksesta. Kuvattua kokonaisuutta on helpompi ymmärtää,

hallita ja kehittää.
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3.2 Kuvaamisen ja mallintamisen tasot

Arkkitehtuuria voidaan tarkastella eri tasoilla, riippuen siitä onko kyse esimerkiksi

yksittäisestä ratkaisusta vai useiden järjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta.

Arkkitehtuurin kuvaamisen merkitys kasvaa siirryttäessä laajempiin kokonaisuuksiin,

jotka ovat monimutkaisia ja sisältävät useita palveluita, prosesseja ja järjestelmiä sekä

paljon integraatioita.

Kokonaisarkkitehtuuri on laajin arkkitehtuurin tarkastelun taso, jolloin kuvaamisen

kohteena on koko organisaation arkkitehtuuri kaikkine osa-alueineen (kuva 3.1).

Seuraava taso on osa-arkkitehtuuri, jokin organisaation rajattu osakokonaisuus, kuten

määrätyn organisaatioyksikön arkkitehtuuri. Seuraava taso on yksittäisen järjestelmän

tai projektin arkkitehtuuri. Yksittäinen järjestelmä on pienin kokonaisarkkitehtuurin

kannalta merkityksellinen yksikkö. Pienin arkkitehtuurin keinoin tarkasteltava kohde on

komponentti. Se on järjestelmän osajärjestelmä eli moduuli, jolla on oma

komponenttiarkkitehtuurinsa.

Kuva 3.1: Arkkitehtuurin tarkastelun tasot [Tog11, WWH10, FEA07].

TOGAF jakaa [Tog11] arkkitehtuurin tarkastelutasot vastaavasti seuraaviin kolmeen

tasoon: 1) strateginen arkkitehtuuri (Strategic Architecture), 2) segmenttiarkkitehtuuri

(Segment Architecture) ja 3) kyvykkyysarkkitehtuuri (Capability Architecture). Näillä

tarkastelutasoilla pyritään hallitsemaan koko organisaation muutosta, liiketoiminnan
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kehityshanketta (business transformation). Strateginen arkkitehtuuri on pitkän tähtäimen

suunnitelma koko organisaation laajuudelta. Segmenttiarkkitehtuuri voi käsittää

esimerkiksi määrätyn organisaatioyksikön tai toiminnon, tai se voi olla jokin

hankekokonaisuus. Kyvykkyysarkkitehtuuri on esimerkiksi yksittäinen projekti, jolla

tuotetaan määrättyä liiketoimintatarvetta tukeva ratkaisu. IAF-kehys [WWH10] jakaa

arkkitehtuurin vastaaviin tyyppeihin laajimmasta alkaen seuraavasti: 1)

kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture), 2) yksikkötasoinen osa-

aluearkkitehtuuri (Domain Architecture), 3) projektitasoinen ratkaisuarkkitehtuuri

(Solution Architecture) ja 4) ohjelmistoarkkitehtuuri (Software Architecture).

Osa-arkkitehtuurista käytetään nimitystä kohdearkkitehtuuri 11  JHS 179-suosituksessa

[JHS12b] ja Kartturi-mallissa [Kar11], jolla tarkoitetaan organisaation rajatun

toiminnallisen osan kuten prosessin tai toiminnon arkkitehtuurikokonaisuutta. Kaikki

tarkastelutasot voivat käsittää kaikki kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet (toiminta-, tieto-

, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri), jolloin kyseessä on kokonaisvaltainen

tarkastelu.

Käsitteenä järjestelmä (system) tarkoittaa laajimmillaan mitä tahansa systeemistä

kokonaisuutta. Yksittäinen komponenttikin on järjestelmä pienessä mittakaavassa

(micro system). Toisaalta järjestelmä on jonkin laajemman kokonaisuuden komponentti.

Termillä sovellus (application) tarkoitetaan usein samaa asiaa kuin järjestelmällä, joko

vahingossa tai ajattelemattomasti. Järjestelmän voidaan katsoa olevan abstraktimpi ja

laajempi asia. Kun puhutaan tietojärjestelmästä, voidaan tarkoittaa kokonaisuutta, johon

kuuluvat sekä ihmiset että automatisoitu tietotekninen ratkaisu. Sovellus voidaan

ajatella suppeammaksi asiaksi, jolloin kyseessä on rajatumpaan käyttötarkoitukseen

liittyvä ohjelmisto.

TOGAF Technical Reference Model (TRM) jaottelee sovellukset kahteen luokkaan: 1)

liiketoimintasovellukset (Business Applications) ja 2) infrastruktuurisovellukset

(Infrastructure Applications) [Tog11, luku 43]. Edelliset sisältävät

liiketoimintalogiikkaa ja ne tukevat liiketoimintaprosesseja. Jälkimmäiset ovat

yleiskäyttöisiä alustaohjelmistoja tai pakettisovelluksia (Commercial Off-The-Shelf,

COTS). Tällaisia ovat esimerkiksi toimisto-ohjelmistot (kirjoitus-, esitys-, kalenteri ja

11 Osa-arkkitehtuuri eli kohdearkkitehtuuri on organisaation rajatun toiminnallisen osa-alueen
(esimerkiksi prosessin tai toiminnon) arkkitehtuurikokonaisuus. [JHS12b, Kar11]



24

taulukkolaskenta-ohjelmistot), sähköpostiohjelmistot, ryhmätyöohjelmistot ja

ohjelmistokehitysvälineet.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.1) on listattu erilaisia arkkitehtuurikuvaustyyppejä.

Kuvaustyyppejä
Nimi Kuvaus

Kokonaisarkkitehtuurin
kuvaus

Kuvaa kokonaisuuden osat ja niiden välisiä suhteita. Käsittää useita
eri dokumentteja, taulukoita ja malleja. Kartturi-menetelmän
[Kar11] mukaan kokonaisarkkitehtuurista on suositeltavaa laatia
koostava päädokumentti (esimerkki liitteessä 5). Taulukot12 ovat
erillisiä liitteitä, joissa on listoja tai matriiseja eri rakenneosista
kuten palveluista, prosesseista, tiedoista, järjestelmistä ja
teknologioista. Kuvaus voi olla myös kokonaan mallinnusvälineellä
hallittava malli, josta julkaistaan esimerkiksi HTML-muotoinen
raportti tai tekstimuotoinen kuvaus (esimerkiksi Word, RTF, PDF)

Järjestelmän
arkkitehtuurikuvaus

Kuvaa järjestelmän toimintaympäristön ja käyttötarkoituksen
(business case), järjestelmän sisäisen rakenteen
(komponenttimallin), järjestelmän liittymät ympäristöönsä
(integraatiot), sekä asennusympäristön. Kuvaus voi olla dokumentti
tai esimerkiksi jollakin selainpohjaisella välineellä ylläpidettävä
joukko kaaviota, tekstiä ja taulukoita.

Komponentin
suunnitteludokumentti

Kuvaa komponentin rakenteen. Tekninen kuvaus. Komponentti on
osa jotain järjestelmää.

Rajapintakuvaus Kuvaa liittymän, sen operaatiot ja niiden parametrit ja paluuarvot,
tarvittaessa sanomakuvaukset (esimerkiksi WSDL ja sen XSDt).

Taulukko 3.1: Kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä kuvauksia.

Kuvaaminen on dokumentointia, jonka merkitys on vähentynyt ketterien menetelmien

myötä yksittäisten järjestelmäratkaisujen toteutuksissa, joissa sidosryhmiä on vähän.

Mutta laajemmissa kehityshankkeissa tai kokonaisarkkitehtuurissa dokumentaatio on

tarpeellista, jo pelkästään siksi että monimutkainen kokonaisuus edellyttää useiden eri

osapuolien välistä kommunikointia. Sitä tukevat kuvaukset ja erityisesti visuaaliset

mallit.  Esimerkiksi hankintojen vuoksi tilaajan ja toimittajien välillä tarvitaan erilaisia

kuvauksia kohdealueen määrittelystä ja suunnittelusta.

Mallintaminen on dokumentoinnin muoto ja kuvaamisen osa-alue, muita ovat

esimerkiksi tekstidokumentin laatiminen ja taulukoiden tuottaminen. Mallinnustyössä

kohdealuetta kuvataan visualisoimalla sen käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.

Mallinnustyön tuotoksena syntyy kohdelaueen malleja, joita voidaan hyödyntää

sellaisenaan tai yhdessä muiden kuvausten kanssa. Mallinnus tukee käytännönläheistä

suunnittelua, ja se soveltuu kehittämisen eri tasoille: järjestelmä-, osa- tai

12 JHS 179 ja Kartturi sisältävät valmiita Excel-taulukoita, joissa on välilehtiä eri asioiden listaamiseen.
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kokonaisarkkitehtuuriin.

Arkkitehtuurin kuvaaminen on tärkeätä suunnittelun kannalta, olipa sitten kyse pienestä

järjestelmäprojektista tai laajemmasta useiden järjestelmien muodostamasta

kokonaisuudesta. Kuvaaminen ja mallintaminen auttavat hahmottamaan kehitettävää

kokonaisuutta suunnitteluvaiheessa, ja myöhemmin malli toimii dokumentaationa ja

jatkokehityksen apuvälineenä.

3.3 Kuvaamisen ja mallintamisen osatekijät

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen ja mallintamisen ammattimainen ja systemaattinen

lähestymistapa edellyttävät, että kehittämistyö on organisoitua, osaamisesta on

huolehdittu ja että käytettävissä on asianmukaiset välineet. Kokonaisarkkitehtuurin

kuvaamisen osatekijät ovat (kuva 3.2):

· Hallintamalli, jonka avulla kehittämistyö organisoidaan ja ohjataan

· Viitekehys, joka märittelee käytettävän käsitteistön ja jäsentelee kuvauskohteet

· Kehittämismenetelmä, jonka avulla kehittämistyötä tehdään

· Kuvausvälineet kuvausten hallintaan ja tallennuspaikka niiden taltioimiseen

· Mallinnus- eli kuvauskieli, visuaalinen notaatio kaavioiden mallintamiseen

· Kuvaukset, jotka ovat pääasialliset tuotokset. Ne ovat riippumattomia käytetystä

viitekehyksestä, menetelmästä tai välineestä, mutta käytännössä näillä kaikilla

on yhteys

· Kuvauskanta, jossa kuvauksia säilytetään ja jonka kautta ne julkaistaan
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Kuva 3.2: Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustyön osatekijät.

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli (EA  Governance  Model)  on  käytäntö  ja

ohjausrakenne, jolla kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä kontrolloidaan. Hallintamalli

liittää kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön osaksi muuta organisaation kehittämisen

hallintaa, vuosisuunnittelua ja johtamista. Hallintamallin tarkoitus on varmistaa että

kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on systemaattista, organisoitua, roolitettua ja

vastuutettua, sekä noudattaa sovittuja prosesseja. Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

käsittää roolit, vastuut ja prosessit, joiden avulla kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä

tehdään. Hallintamallin avulla huolehditaan paitsi kuvausten tuottamisesta ja jakelusta,

myös kokonaisarkkitehtuurin viestinnästä organisaatiossa sekä toteutusprojektien

tukemisesta.

Kokonaisarkkitehtuuriviitekehys (EA Framework) on kokonaisarkkitehtuurityötä

ohjaava jäsennysmalli. Usein tällä termillä viitataan sekä jäsentelykehykseen että

menetelmään, mutta tässä yhteydessä niitä käsitellään erillisinä. Kehyksen avulla

kokonaisarkkitehtuurin käsitteet sekä kuvauskohteet tunnistetaan ja ryhmitellään

sisältörakenteeksi, jolloin kehys toimii runkona kokonaisarkkitehtuurin

kehittämistyölle. Kehys liittyy yhteisen terminologian muodostamiseen ja kuvaamiseen

liittyvän käsitteistön tunnistamiseen. Joissakin kehyksissä on mukana metamalli, joka

määrittelee käsitteet ja niiden väliset suhteet. Valmis tai itse soveltamalla muodostettu

metamalli on edellytys mallintamiselle.
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.2) on listattu eräitä viitekehyksiä, joita voidaan

soveltaa malliperustaisessa lähestymistavassa.

Viitekehykset
Nimi Kuvaus

Zachman 13 Kokonaisarkkitehtuurin kuvausten jäsennysmalli
TOGAF ® 14 Käytetyin viitekehys, jonka Architecture Content Framework (ACF)

sisältää esimerkiksi metamallin (Architecture Content Metamodel) ja
jäsentelykehyksen eri artefakteista osa-alueittain.

ArchiMate ® 15 Kehys on osa ArchiMate-standardia. Se sisältää myös notaation ja
kokonaisarkkitehtuuriin soveltuvan metamallin, jonka vuoksi
ArchiMate soveltuu erittäin hyvin kokonaisarkkitehtuurin
mallintamiseen.

JHS 179 16 Julkishallinnon organisaatioille tarkoitettu viitekehys. Pohjautuu
TOGAF:iin. Ei sisällä metamallia.

Kartturi 17 Korkeakoulusektorille suunnattu viitekehys. Sisältää myös
hallintamallin, mutta ei metamallia. Osa RAKETTI-hanketta.

IAF 18 Gap Geminin Integrated Architecture Framework
DYA 19 Sogeti:n Dynamic Enterprise Architecture
PEAF 20 Pragmatic Enterprise Architecture Framework
SAFE 21 Scaled Agile Framework
Taulukko 3.2: Kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.3) on arvioitu viitekehysten ominaisuuksia.

Viitekehykset
Nimi Kriteerit

Kehys Mene-
telmä

Meta-
malli

Hallinta-
malli

Käytännön
ohjeistus

Saata-
vuus

Väline-
tuki

Zachman 3 0 1 0 0 1 1
TOGAF 3 3 3 3 3 3 2
ArchiMate 3 0 3 0 1 3 3
JHS 179 3 2 0 0 1 3 0
Kartturi 3 2 0 3 2 3 0
IAF 3 2 2 0 2 2 1
DYA 3 3 0 1 2 2 1
Taulukko 3.3: Viitekehysten arviointi. Toteutuminen [ 0 = ei | 1 = osittain | 2 = hyvin | 3 = erittäin hyvin |

- = ei tiedossa].

Pääsääntöisesti kaikki viitekehykset perustuvat samoihin periaatteisiin ja rakenteisiin,

jotka toistuvat niissä kaikissa jossain muodossa. Viitekehysten samankaltaisuus voidaan

13 https://www.zachman.com/ [15.10.2014]
14 https://www.opengroup.org/togaf/ [15.10.2014]
15 http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate [15.10.2014]
16 http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/179 [15.10.2014]
17 https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/Kartturi [15.10.2014]
18 https://www.capgemini.com/resources/the-integrated-architecture-framework-explained [15.10.2014]
19 http://www.dya.info/en/dya/what-is-dya/architecture-framework [15.10.2014]
20 http://www.pragmaticea.com/ [15.10.2014]
21 http://www.scaledagileframework.com/ [15.10.2014]
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todeta esimerkiksi Bucklen ja Schwedan tutkimuksesta [Bus11]. Kaikissa

viitekehyksissä esiintyvät samat osa-alueet (toiminta, tieto, tietojärjestelmä ja

teknologia), niiden nimeäminen vain vaihtelee.

Forresterin raportin [Pey13] ja useiden muiden lähteiden (kuten [Bus11]) mukaan

TOGAF on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja käytetyin kokonaisarkkitehtuurin

viitekehys. Myös Cameronin ja McMillanin [CaM13] kyselytutkimuksen mukaan

TOGAF on käytetyin viitekehys, myös silloin kun kyseessä on eri kehysten elementtejä

yhdistelevä (hybrid) sovellutus. Open Groupin mukaan 22  TOGAF:ia  käyttää  80  %

maailman 50 suurimmasta yrityksestä. TOGAF on antanut vaikutteita monille muille

viitekehyksille.

Viitekehysten levinneisyys ja osaamisen saatavuus vaihtelee maittain. Suomessa ovat

yleisimmät TOGAF, JHS 17923 sekä Kartturi, niihin löytyy osaamista. Vertailun vuoksi

esimerkiksi Alankomaissa on pidempään sovellettu useita eri menetelmiä niin

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen kuin liiketoimintaprosessien hallintaan (Business

Process Management, BPM). Zachman-kehystä hyödynnetään yhä laajalti. Erityisesti

Alankomaissa suosittu DYA-viitekehys soveltuu ketterään sekä Lean-tyyppiseen

kehittämiseen, joissa laaditaan vain tarvittavia kuvauksia, vain tarpeen mukaan, mutta

kehittäminen on jatkuvaa ja syklistä [Bus11, WBL05].

Kehys kuvataan usein visuaalisena jäsennysmallina, joka on jaoteltu määrätyllä tavalla

eri osa-alueisiin, näkymiin, näkökulmiin, aspekteihin, abstraktiotasoihin tai kerroksiin.

Kaikilla näillä jaotteluilla on sama tavoite: jakaa kokonaisuus pienempiin ja

hallittavampiin osakokonaisuuksiin. Jaotteluperuste vaihtelee, se voi olla esimerkiksi

toiminnallinen, rakenteellinen tai tarkkuustasoon liittyvä. Alla olevassa kuvassa (kuva

3.3) on havainnollistettu esimerkein kuinka kehys voidaan jaotella eri perustein: 1)

vertikaalisiin osa-alueisiin, 2) horisontaalisiin kerroksiin, 3) horisontaalisiin

abstraktiotasoihin, 4) vertikaalisiin aspekteihin ja 5) muihin näkymiin.

22 The Open Group konsortion esittämä tieto. (http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise)
23 JHS 179 -suosituta ollaan uudistamassa saadun palautteen vuoksi. Suosituksessa on puutteita ja
virheitä, jotka tullaan korjaamaan seuraavassa versiossa joka julkaistaan tammikuussa 2016. Uuteen
versioon on otettu mukaan vaikutteita Kartturi-menetelmästä, ja visualisoinnin merkitystä on korostettu.

http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise
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Kuva 3.3: Viitekehyksen jäsennysmallin eri muotoja.

Yllä olevassa kuvassa (kuva 3.3) kohdassa kolme (3) on esitetty jaottelu

abstraktiotasoihin: käsitteellinen, looginen ja fyysinen. Tämä jaottelu on analoginen

Model Driven Architecture (MDA24) tasoille: Computation Independent Model (CIM),

Platform  Independent  Model  (PIM)  ja  Platform  Specific  Model  (PSM).  Näissä

jaotteluissa ylimmällä tasolla tarkastellaan liiketoiminnan käsitteitä, seuraavalla tasolla

loogisia järjestelmiä ja niiden keskinäisiä interaktioita sekä vuorovaikutusta käyttäjien

kanssa. Alimmalla tasolla tarkastellaan teknisiä toteutuksia, kuten järjestelmien

ympäristöjä infrastruktuurin alustoilla. Ylimmällä, kontekstuaalisella, tasolla

tarkastellaan organisaation koko toimintaan vaikuttavia strategisia- ja liiketoiminnallisia

ylätason asioita kuten tavoitteita, arvoketjuja ja liiketoimintamalleja. Tämä kerros

esiintyy useissa kehyksissä eri nimellä 25 , mutta jokseenkin samassa merkityksessä.

Ahlemann ja kumppanit käyttävät siitä nimeä strategiakerros [ASM12], mikä osuvasti

kuvaa sen roolia ja liittää kokonaisarkkitehtuurityön organisaation johtamiseen. Pääosin

tästä johtuen voidaan puhua kokonaisvaltaisesta organisaation toiminnan ja rakenteen

kehittämisestä.

Eri viitekehysten käyttämä terminologia vaihtelee. TOGAF [Tog11] käyttää termiä osa-

alue (Domain) kun viitataan liiketoiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-

arkkitehtuureihin. Näistä käytetään termiä näkökulma kansallisissa viitekehyksissä JHS

179 [JHS12b] ja Kartturi [Kar11]. Mikään nimeämistapa ei ole väärä, kunhan vain

24 OMG Model Driven Architecture, MDA (http://www.omg.org/mda/)
25 Ylimmästä kerroksesta käytetään eri nimiä kuten: periaatteellinen taso tai periaatetaso (JHS 179 ja
Kartturi) [JHS12b, Kar11], strategiakerros [ASM12], motivation layer [Arc13] ja Zachman-kehyksen
WHY-aspekti.
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sovitaan mitä nimeämistapaa kulloinkin käytetään. Organisaation käyttöön voidaan

laatia oma kehys tapauskohtaisesti soveltaen. Valmiita viitekehyksiä on olemassa useita,

alkaen varhaisimmasta ja tunnetuimmasta Zachmanin kehyksestä, joka on peräisin

1980-luvulta [Lan13]. Buckl ja Schweda listasivat raportissaan [Bus11] 22 eri kehystä

tai kehyksen kaltaista lähestymistapaa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen hallintaan.

Useimmat kehyksistä, kuten Zachmanin kehys, on lähinnä taksonomioita organisoimaan

arkkitehtuurisia artefakteja [IMV12]. Ne eivät sisällä kehittämismenetelmää tai ota

kantaa mallinnuskieleen.

Viitekehykset voivat olla eritasoisia: alemman tason käsitemalleja tai ylemmän tason

jäsennysmalleja. Esimerkiksi TOGAF Content Metamodel [Tog11] ja ArchiMate-

metamalli [Arc13] ovat esimerkkejä alemman tason kehyksistä, jotka määrittelevät

yksittäiset atomiset rakenneosat ja niiden väliset relaatiot. Esimerkiksi JHS 179-

jäsennysmalli [JHS12b] puolestaan on ylemmän abstraktiotason jäsennysmalli, joka

esittelee artefakteja jotka perustuvat alemman tason käsitteisiin. Kartturi ja JHS 179

jäsennysmallit sekä SOLEA-hankkeen jäsennysmalli [IMV12] ovat rakenteeltaan ja

visuaalisesti hyvin samankaltaisia kuin Gap Geminin kehyksessä Integrated

Architecture Framework (IAF) [WWH10] alun perin esitetty malli.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä (EA Method) on toimintamalli, jonka avulla

organisaatiossa kehitetään kokonaisarkkitehtuuria tai sen rajattua osaa

suunnitelmallisesti ja systemaattisesti [JHS12b]. Menetelmä sisältää vaiheistetun

etenemismallin ja siihen liittyviä tekniikoita [Lan13]. Menetelmä voi olla jokin valmis

kehitysmalli kuten TOGAF ADM prosessimalli [Tog11], tai siitä omaan käyttöön

sovitettu versio tai jokin täysin räätälöity malli. Menetelmän avulla

kokonaisarkkitehtuurityö on systemaattista: kehittämistyö perustuu selkeästi

määriteltyihin vaiheisiin sekä niihin liittyviin tavoitteisiin ja tuotoksiin.

Tyypillinen kokonaisarkkitehtuurityössä esiintyvä vaihejako sisältää seuraavat vaiheet:

1) nykytilan arkkitehtuurin kuvaaminen ainakin jollain tarkkuustasolla, 2) tavoitetilan

kuvaaminen, 3) nyky- ja tavoiteilojen välisten erojen eli kehityskohteiden tunnistaminen

eli puuteanalyysi (Gap-analyysi) ja 4) kehityskohteiden kokoaminen järjestetyksi ja

aikataulutetuksi toimenpidesuunnitelmaksi (roadmap)26 (kuva 3.4) [Tog11].

26 Roadmap -käsitteen suomennoksen ”tiekartta” sijaan käytetään termejä toimenpide- tai
kehityssuunitelma. Niillä tarkoitetaan järjestettyä ja aikataulutettua kuvausta määrätyistä asioista.
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Kuva 3.4: Kokonaisarkkitehtuurityön keskeiset vaiheet, TOGAF:ia mukaillen [Tog11].

Kokonaisarkkitehtuurin kuvauskieli (EA Notation) on mallinnuksessa käytettävä

notaatio, johon perustuen kuvat ja kaaviot laaditaan. Notaation on suositeltavaa perustua

johonkin standardiin, joka määrittelee kuvauksissa käytettävät käsitteet ja symbolit,

sekä niihin liittyvän syntaksin.

Ammattimainen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ja mallintaminen edellyttää paitsi

tarkoituksenmukaisten mallinnusvälineiden, myös standardinotaatioiden käyttöä.

Standardit kuvauskielet eivät ole kuitenkaan itseisarvoja, joita ei tarvitse perustella,

vaan arkkitehtuuria voidaan kuvata millä vaan ja miten vaan. Mutta epästandardit

(proprietary) kuvaustavat ja -kielet ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia, ja vaativat

selvennystä kunkin käytetyn kuvaussymbolin osalta: mitä mikäkin laatikko, ympyrä,

viiva, nuoli tai väri tarkoittaa. Lisäksi epästandardit kuvaustavat ovat usein väline- ja

henkilösidonnaisia, jolloin tekijän kädenjälki eli kuvaustyyli ja tarkkuus vaikuttavat

liikaa kuvien sekä kaavioiden ymmärrettävyyteen. Jos käytetään organisaation omiin

tarpeisiin kehitettyä (in-house) kuvauskieltä, joka ei perustu mihinkään yleisesti

tunnettuun standardiin, on otettava huomioon etteivät kuvaukset avaudu ilman selitystä

ulkopuolisille osapuolille kuten eri toimittajien tai kumppaniorganisaatioiden

asiantuntijoille. Kuitenkin myös standardinotaatiota voidaan väärinkäyttää. Usein

kaavioita aletaan vain ”piirtämään” ilman että notaatiota varsinaisesti osataan, saati että

sitä noudatettaisiin kurinalaisesti. Systemaattinen ja ammattimainen mallintaminen

edellyttävät sekä väline- että notaatio-osaamista 27, mutta varsinkin kurinalaisuutta ja

sitä että tiedetään mitä kuvataan ja miksi. Standardinotaatioissa on toki myös omat

oppimiskäyränsä, mutta investoinnit niihin maksavat itsensä takaisin varsin nopeasti.

Kuvien ja kaavioiden tulisi olla ymmärrettäviä ollakseen hyödyllisiä ja käyttökelpoisia,

27 Ammattimaisen työkalun tai standardinotaation käyttäminen ei tee kenestäkään ammattimaista
mallintajaa, vaan mallintaminen edellyttää sekä välineen että notaation osaamista (”A fool with a tool is
still a fool”).
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ja jotta niiden välittämä tieto välittyisi eri kohderyhmille mahdollisimman tarkasti ilman

tulkinnanvaraisuutta. Arkkitehtuurin visualisointi on tärkeätä kommunikaation kannalta,

ja siksi käytettävän kuvauskielen eli mallinnusnotaation tulisi olla mahdollisimman

yleiskäyttöinen ja helposti omaksuttava. Tässä mielessä jokin soveltuva

standardinotaatio on perusteltu valinta. Standardinotaation avulla arkkitehtuuria voidaan

kuvata a) käyttäen yleisesti tunnettuja käsitteitä ja symboleita ja b) hyödyntäen

erikoistuneita mallinnusvälineitä. Standardinotaatioille löytyy osaajia, koulutusta ja

kirjallisuutta sekä muuta lähdemateriaalia, lisäksi standardinotaatioille on laaja

välinetuki.  Ennen muuta standardinotaatio on yleinen kieli (lingua franca) jonka avulla

arkkitehtuuria voidaan visualisoida ja siitä voidaan kommunikoida eri sidosryhmien

kesken organisaation sisällä ja yli organisaatiorajojen. Standardinotaation avulla

maksimoidaan tarkkuus, täsmällisyys, ymmärrettävyys sekä yleiskäyttöisyys, ja

minimoidaan tulkinnanvaraisuus sekä henkilö- ja kontekstisidonnaisuus.

Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettyjä standardinotaatiota on listattu alla olevassa

taulukossa (taulukko 3.4).

Notaatiot
Nimi Kehitys Kuvaus

ArchiMate 28 The Open
Group

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen tarkoitettu
notaatio.  Vahvuutena riippuvuussuhteiden
kuvaaminen eri arkkitehtuurikerrosten ja aspektien
välillä. Tukee melko kattavasti
kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä.

Business Process
Model and Notation
(BPMN) 29

Object
Management
Group (OMG)

Prosessien kuvaamiseen tarkoitettu notaatio. Erittäin
ilmaisuvoimainen tarkkojen prosessikaavioiden
laatimiseen.

Unified Modeling
Language (UML) 30

Object
Management
Group (OMG)

Ohjelmistokehitykseen suunnattu notaatio.
Tyypillinen käyttökohde on oliomallintaminen.
Sisältää eri kaaviotyyppejä.

Systems Modeling
Language (SysML) 31

Object
Management
Group (OMG)

Järjestelmien kuvaamiseen tarkoitettu notaatio, joka
laajentaa UML-notaatiota. Kattaa eri
arkkitehtuurikerroksia ja aspekteja.

Service oriented
architecture Modeling
Language (SoaML) 32

Object
Management
Group (OMG)

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin palveluiden
kuvaamiseen tarkoitettu notaatio.

Taulukko 3.4: Mallinnusnotaatiot.

Ohjelmistokehityksen yleisimmin käytetty notaatio on UML [OMG12a], joka on

28 http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate
29 http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
30 http://www.uml.org/
31 http://www.omgsysml.org/
32 http://www.omg.org/spec/SoaML/1.0.1/

http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate
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vakiintunut de-facto -standardiksi aikanaan olio-ohjelmoinnin myötä. UML:ää voidaan

soveltaa lähes kaikilla eri arkkitehtuurisuunnittelun alueilla, mutta parhaiten se soveltuu

ohjelmistokehityksen mallinnuskieleksi. BPMN [OMG12b] puolestaan soveltuu

prosessien mallintamiseen. ArchiMate soveltuu erityisesti kokonaisarkkitehtuurin

mallintamiseen, aina strategisista tavoitteista toteutuksiin asti [JLQ11].

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.5) on arvioitu mallinnusnotaatioiden soveltuvuutta

kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaan mallintamiseen.

Notaatioiden arviointi
Nimi Kriteerit

Toimin-
ta

Pro-
sessit

Järjes-
telmät

Tekno-
logiat

Kohe-
renssi

Väline-
tuki

Meta-
malli

Näkö-
kulmat

ArchiMate 3 1 3 3 3 3 3 3
BPMN 1 3 0 0 0 3 0 0
UML 1 2 3 2 1 3 2 1
Taulukko 3.5: Mallinnusnotaatioiden arviointi. Toteutuminen [ 0 = ei | 1 = osittain | 2 = hyvin | 3 =

erittäin hyvin | - = ei tiedossa].

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen ja mallintamiseen pätee sama kuin yksittäisen

järjestelmän arkkitehtuurin kuvaamiseen: avoimet standardit ovat suositeltavampi

tapauskohtaisten (proprietary) kuvaustapojen sijaan. Avoimia standardeja ovat

esimerkiksi The Open Groupin ArchiMate-notaatio ja Object management Groupin

(OMG) UML- ja BPMN-notaatiot. JHS 179 ja Kartturi suosittelevat arkkitehtuurin

visualisointiin käytettäviksi joko UML- tai ArchiMate-notaatiota, ja prosessien

kuvaamiseen BPMN-notaatiota JHS 152-suosituksen mukaisesti [JHS12a].

Käytännönläheisen malliperustaisen lähestymistavan kannalta ArchiMate, BPMN ja

UML soveltuvat kokonaisarkkitehtuurin visualisointiin yhdessä käytettynä. Ne

täydentävät toisiaan, ja jokaisella on selkeä vahvuusalueensa. ArchiMate soveltuu

kokonaisarkkitehtuurin ylätason eri rakenneosien kuten palveluiden, prosessien ja

järjestelmien niiden välisten riippuvuuksien kuvaamiseen, tähän viitataan yllä olevan

taulukon (taulukko 3.5) kriteerillä ”koherenssi”. ArchiMaten käyttäminen on perusteltua

myös koska se tukee hyvin TOGAF:ia [JLQ11]. Molemmat standardit ovat Open

Groupin hallinnassa ja jatkokehityksessä, ja on todennäköistä että näitä standardeja

tullaan jatkossa sovittamaan entistäkin paremmin yhteen. BPMN soveltuu ISO/IEC

19510:2013 33  -standardin mukaan liiketoimintaprosessien kuvaamiseen, ja UML

33 ISO/IEC 19510:2013 (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=62652)
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soveltuu esimerkiksi tarkempien tietomallien kuvaamiseen, mutta erityisesti se soveltuu

yksittäisen järjestelmäarkkitehtuurin kuvaamiseen. Muita kokonaisarkkitehtuuriin

liittyviä kuvaustapoja ovat esimerkiksi DEMO, UEML ja EAML, mutta ne eivät ole

saaneet merkittävää huomiota eivätkä välinetukea, josta syystä niiden käyttö ei ole

levinnyt.

Kokonaisarkkitehtuurin työvälineet (EA Tools) ovat ohjelmistoja joiden avulla

kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset tuotetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi

mallinnusvälineet 34  ja toimisto-ohjelmat 35 . Erityisesti mallinnusvälineen merkitys on

suuri, sillä pääosa kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista on eri näkökulmista laadittuja

kaaviota. Erilliset taulukot 36 , listaukset ja muut irralliset dokumentit eivät välitä

kokonaiskuvaa ja eri osatekijöiden välisiä riippuvuussuhteita yhtä hyvin kuin

mallinnusvälineellä tuotetut kaaviot. Taulukot soveltuvat hyvin tietojen keräämiseen.

Ammattimainen 37  arkkitehtuurin kuvaaminen edellyttää asianmukaisia

mallinnusvälineitä, joilla voidaan tuottaa yleisten standardinotaatioiden mukaisia

kaavioita. Kokonaisarkkitehtuurin yhteydessä erilaiset piirustusvälineillä 38  tuotetut

vapaamuotoiset kuvat ja kaaviotyypit eivät ole suositeltavia. Ne ovat aina

tapauskohtaisia (proprietary) ja kontekstisidonnaisia, eivätkä ne perustu mihinkään

yleisesti tunnettuun kuvaustapaan tai mallinnusnotaatioon.

Pääasiallinen ero aidon mallinnusvälineen ja pelkän piirustusvälineen välillä on se, että

mallinnusvälineellä mallinnetut objektit eli elementit ovat osa mallia (model), joka

34 Mallinnusvälineet ovat ohjelmistoja jotka tukevat erilaisia mallinnusnotaatioita, mutta tärkeimpänä
ominaisuutenaan ne tarjoavat mallinnettavien objektien yhtenäisyyden hallintaan mallin (model) ja
kuvauskannan (repository). Sen avulla hallitaan objekteja ja niiden välisiä yhteyksiä (relaatioita), jolloin
mallin sisältämistä objekteista voidaan muodostaa erilaisia näkymiä (view) eri näkökulmista (viewpoint).
Mallinnusvälineitä on tarjolla myös edullisina pilvipalveluina, kuten esimerkiksi Lucidchart
(https://www.lucidchart.com/) ja Signavio (http://www.signavio.com/), mutta ne ovat ominaisuuksiltaan
suppeampia.
35 Toimisto-ohjelmia ovat esimerkiksi MS-Office-tuotteet (MS Word, MS Excel ja MS Powerpoint), joita
tyypillisesti käytetään dokumentointiin.
36 Taulukoilla viitataan MS Excel-ohjelmistolla laadittuihin listauksiin ja matriiseihin, joilla voidaan
dokumentoida kokonaisarkkitehtuurin osatekijöitä ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. Taulukoiden
avulla kokonaisuutta voidaan hallita, mutta niillä ei saavuteta kaavioiden visuaalista informaatioarvoa.
Taulukot soveltuvatkin parhaiten tiedon keräämiseen.
37 Ammattimaisuudella tarkoitetaan systemaattista otetta arkkitehtuurin kehittämiseen sekä sen
kuvaamiseen ja mallintamiseen., jolloin käytetään avoimia standardimenetelmiä, asianmukaisia
mallinnusvälineitä ja avoimiin standardeihin perustuvia mallinnusnotaatioita. Lisäksi tarvittavia osaamisia
ja resursseja eli organisaation arkkitehtuurikyvykkyyttä kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti, ja
arkkitehtuurityötä hallitaan sekä johdetaan organisoidusti.
38 Piirustusvälineellä viitataan piirto-ohjelmistoihin kuten MS Powerpoint tai MS Visio, joilla kyllä
voidaan tuottaa yksiulotteisia kuvia, mutta niillä ei hallita laajan kokonaisuuden kuvauskantaa eli mallia.
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tallentuu välineen kuvauskantaan (repository). Malli on  yhden  tai  useamman  kaavion

muodostama kokonaisuus. Kaavio puolestaan koostuu yhdestä tai useammasta

elementistä ja niiden välisistä relaatioista. Mallin sisältämiin elementteihin voidaan

liittää metatietoa kuten attribuutteja. Mallin kautta kaikki mallinnetut elementit liittyvät

yhteen niille mallinnettujen relaatioiden kautta. Kukin elementti on käytettävissä

kaikissa samaan malliin kuuluvissa kaavioissa, koska kustakin elementistä on vain yksi

ilmentymä mallissa. Kun elementtiä tai sen ominaisuutta kuten nimi tai väri muutetaan,

se muuttuu kaikissa mallin kaavioissa joissa se esiintyy. Lisäksi mallinnusvälineellä

voidaan hallita arkkitehtuuria ja sen rakenneosia. Tämä mahdollistaa eräänlaista

portfoliohallintaa palveluiden, järjestelmien ja muiden kokonaisarkkitehtuurin

rakenneosien osalta. Koska malli sisältää elementtien välisiä riippuvuuksia,

mallinnusvälineellä voidaan laatia erilaisia analyysejä, kuten esimerkiksi

muutosvaikutuksia (impact analysis).

Piirustusvälineellä laadittu kaavio on ikään kuin yksiulotteinen pinta: kaaviot ovat

erillisiä ja itsenäisiä, samoin niissä esiintyvät elementit. Mallinnusväline puolestaan

mahdollistaa moniulotteisten kaavion laatimisen, jolloin ylemmältä tasolta voidaan

siirtyä porautumalla (drill-down) tarkemmalle tasolle, kaaviota voidaan linkittää

toisiinsa. Ja mikä tärkeintä, mallinnusvälineeseen luodut elementit ja niihin liittyvät

yhteydet siirtyvät kaaviosta toiseen kun samoja elementtejä käytetään eri kaavioissa.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen ei ole kuitenkaan ensisijaisesti välinekysymys,

vaan oleellista on kuvausten ymmärrettävyys, hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus.

Välineet mahdollistavat kuitenkin kuvausten systemaattisen kehittämisen avoimilla

standardinotaatioilla. Lisäksi ne tarjoavat esimerkiksi ryhmätyöominaisuuksia sekä

tyypillisesti myös kuvausten julkaisumahdollisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi

erilaiset raporttien ja dokumenttien generointimahdollisuudet eri formaatteihin kuten

html, pdf, RTF tai Word.

Systemaattiseen ja ammattimaiseen kokonaisarkkitehtuurityöhön valittavalle

mallinnusvälineelle asetettavia vaatimuksia ovat: tuki yleisimmille ja avoimille

standardipohjaisille mallinnusnotaatioille, ryhmätyöominaisuus, julkaisuominaisuudet

ja kuvauskanta [Wie14, IJQ12]. Kokonaisarkkitehtuurityöhön soveltuvia välineitä on

paljon. Münchenin teknillisessä yliopistossa tehdyssä laajassa kyselytutkimuksessa

[RZM14] analysoitiin 18 kokonaisarkkitehtuurin mallinnusvälineeksi soveltuvaa
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tuotetta. Open Groupin standardeja tukee seitsemän (7) sertifioitua mallinnusvälinettä
39, mutta sertifioimattomia on muutama enemmän. Gartnerin vuoden 2014 raportissa

[Gar14] mukana oli 13 tuotetta, ja Forresterin tutkimuksessa [For13] vuodelta 2013 oli

mukana 10 tuotetta.

Kokonaisarkkitehtuurivälineen tulee Gartnerin raportin [Gar14] mukaan sisältää

seuraavia ominaisuuksia: 1) kuvauskanta (repository), 2) mallinnus, 3) analyysit (kuten

gap analyysi ja vaikutusanalyysi), 4) raportointi, 5) hallinta (kuten käyttäjät ja

tietoturva), 6) konfigurointiominaisuuksia (kuten skriptaus), 7) tuki eri kehyksille ja

standardeille ja 8) hyvä käytettävyys ja intuitiivinen käyttöliittymä. Nämä vaatimukset

kuvaavat hyvin tyypillisiä minimivaatimuksia joita edellytetään ammattimaiseen

käyttöön tarkoitetulta mallinnusvälineeltä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.6) on

listattu kokonaisarkkitehtuurin hallintaan soveltuvia mallinnusvälineitä (long list).

Kokonaisarkkitehtuurin hallintaan soveltuvia mallinnusvälineitä
Toimittaja Väline Kuvaus

- Archi 40 Ilmainen avoimen lähdekoodin väline.
Avolution ABACUS 41 Monipuolinen väline
BiZZDesign Architect 42 Monipuolinen väline
IMS Architect 43 Pilvipalveluna tarjottava väline
MEGA MEGA Suite 44 Monipuolinen väline
Orbus Software iServer 45 Integroituu hyvin Microsoft-tuotteisiin
QPR EnterpriseArchitect 46 Monipuolinen väline, kuuluu tuoteperheeseen
Signavio Signavio 47 Pilvipalveluna tarjottava monipuolinen väline
Simply
ArchiMate

SimplyArchiMate 48 Ilmainen pilvipalveluna tarjottava ArchiMate-
mallinnusväline (lisensoitava versio 119 $ / vuosi)

Software AG Alfabet 49 ja ARIS Monipuolinen, osa tuoteperhettä
Sparx Systems Enterprise Architect 50 Monipuolinen, edullinen, suosittu globaalisti
Visual Paradigm Visual Paradigm 51 Monipuolinen väline
Taulukko 3.6: Mallinnusvälineitä.

39 Open Groupin julkaisemalla listalla on seitsemän eri valmistajan sertifioitua ArchiMate-notaatiota
tukevaa tuotetta (http://www.opengroup.org/certifications/archimate/ts-register), tilanne 03/2015.
ArchiMate-notaatiota tukevia mallinusvälineitä on kuitenkin enemmän, ei kuitenkaan paljon yli 10 kpl
yhteensä.
40 http://www.archimatetool.com/  [15.10.2014]
41 http://www.avolution.com.au/   [15.10.2014]
42 http://www.bizzdesign.com/tools/bizzdesign-architect/   [15.10.2014]
43 http://www.ims.fi/  [15.10.2014]
44 http://mega.com/  [15.10.2014]
45 http://www.orbussoftware.com/products/iserver/  [15.10.2014]
46 http://www.qpr.fi/ohjelmistot/qpr-enterprisearchitect.htm  [15.10.2014]
47 http://www.signavio.com  [15.10.2014]
48 https://www.simplyarchimate.com/ [15.10.2014]
49 http://www.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/ea/overview/default.asp  [15.10.2014]
50 http://www.sparxsystems.com/  [15.10.2014]
51 http://www.visual-paradigm.com/ [15.10.2014]

http://www.opengroup.org/certifications/archimate/ts-register
http://www.archimatetool.com/
http://www.bizzdesign.com/tools/bizzdesign-architect/
http://www.sparxsystems.com/
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.7) on arvioitu mallinnusvälineitä (short list).

Välineiden arviointi
Nimi Kriteerit

Käytet-
tävyys

Archi
Mate
tuki

BPMN
tuki

UML
tuki

Rapor-
tit

Konfi-
guroita-

vuus

Integ-
roita-
vuus

Ku-
vaus-
kanta

Archi 3 3 0 0 1 1 1 0
Avolution
ABACUS

3 3 3 3 2 3 3 3

BIZZDesign
Architect

3 3 3 0 2 - 3 3

QPR
EnterpriseAr
chitect

3 3 0 - 3 - - 3

Sparx
Systems
Enterprise
Architect

2 3 3 3 2 2 3 3

Taulukko 3.7: Välineiden arviointi. Toteutuminen [ 0 = ei | 1 = osittain | 2 = hyvin | 3 = erittäin hyvin | -

= ei tiedossa].

Münchenin teknillisen yliopiston tutkimuksen [RZM14] mukaan käytetyin

”täysiverinen”, varsinainen mallinnusväline on Sparx Systems Enterprise Architect,

joka on suosituin heti toimisto-ohjelmistopakettien tarjoamien piirtosovellusten (MS

Visio ja MS Powerpoint) jälkeen.

Koska kokonaisarkkitehtuurin hallinta ei ole erillinen toiminta, vaan kiinteä osa

organisaation kehittämistä. Siksi on hyödyllistä että kuvausvälineet voidaan integroida

vaihtamaan tietoa muiden hallintavälineiden ja -järjestelmien kanssa, jotka ovat tärkeitä

organisaation liiketoiminnan kehittämisen ja operatiivisen toiminnan kannalta. Tällaisia

välineitä ovat esimerkiksi: portfolion hallintaväline, konfiguraation hallintajärjestelmä

(Configuration Management System, CMS, tai Configuration Managament Data Base,

CMDB), palveluiden hallintajärjestelmä (IT Service Management, ITSM).

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset ovat joko yksittäisiä kokonaisarkkitehtuuria

kuvaavia artefakteja (Artifacts) kuten luetteloita, matriiseja, kaavioita sekä niitä

selittävää tekstiä, tai edellisistä koostettuja kuvauksia (Descriptions) eli

tekstidokumentteja [Tog11]. Kuvauksia voidaan laatia sekä nykytilasta (as-is tai

baseline) että tavoitetilasta (to-be tai target), jotka kuvaavat kokonaisarkkitehtuuria

määrätyssä laajuudessa (scope) ja määrätyllä tarkkuustasolla (level of detail) [Tog11].

Kuvaukset kokonaisuudessaan muodostavat kokonaisarkkitehtuurin tuotokset
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(Deliverables), jotka tallennetaan soveltuvaan säilytyspaikkaan (Repository) julkaisua ja

jakelua varten [Tog11]. Kuvaukset voidaan julkaista esimerkiksi tekstidokumentteina

tai selainpohjaisen käyttöliittymän kautta.

Kuvaamisessa on karkeasti jaoteltuna kaksi koulukuntaa: 1) erilaisia taulukkomuotoisia

kuvauspohjia hyödyntävä lähestymistapa, ja 2) malliperustainen lähestymistapa.

Käytännössä näitä sovelletaan yhdessä (hybridi lähestymistapa), mutta tekeminen

painottuu tyypillisesti jompaan kumpaan. Tässä yhteydessä kokonaisvaltaisella

kehittämisellä tarkoitetaan malliperustaista lähestymistapaa, joka on systemaattinen ja

käytännönläheinen kehittämisen apuväline. Se perustuu standardipohjaisiin

viitekehyksiin, menetelmiin ja mallinnusnotaatioihin sekä välineiden hyödyntämiseen.

Malliperustainen lähestymistapa on yksinkertaisempi ja visuaalisempi, jolloin

kokonaiskuva välittyy paremmin.

Kokonaisuus hahmottuu vain kuvaamalla eli mallintamalla, jonka avulla on mahdollista

visualisoida osatekijöiden väliset riippuvuussuhteet kuten rakenteelliset- ja dynaamiset

yhteydet. Kokonaisuus ei hahmotu listaamalla asioita Excel-taulukoihin. Taulukot ja

matriisit ovat hyödyllisiä tiedon keräämisessä, eli eri osatekijöiden inventoinnissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi palveluluettelo tai järjestelmälistaus. Eräs hyödyllisimmistä

taulukoista on järjestelmien välisien tietovirtojen ja integraatioiden luettelo. Sen

perusteella voidaan mallintaa erilaisia näkymiä kuten tietovirtakaavioita ja järjestelmien

välisiä integraatioita eli kommunikointikaavioita. Julkishallinnon suositus JHS 179

[JHS12b] ja Kartturi-viitekehys [Kar11] sisältävät käytännöllisiä Excel-taulukoita eri

osatekijöiden listaamiseen. Esimerkiksi Kartturin kuvauspohjaliite (1.1) sisältää

erinomaisen työkalun tietovirtojen keräämiseen (välilehti ”Rajapinnat ja liittymät”)

[Kar11]. Useimmat mallinnusvälineet tukevat tietojen siirtämistä Excel-taulukoista

mallinnusvälineeseen (import) ja takaisin (export), esimerkiksi CSV-formaatissa 52 .

Tällöin taulukoita voidaan hyödyntää tietojen keräämiseen, jonka jälkeen tiedot voidaan

siirtää mallinnusvälineeseen.

Kokonaisuuksien visualisointi tärkeätä, ja mallintamisen rooli on tässä oleellinen.

Moody on tutkinut visuaalisten notaatioiden merkitystä ohjelmistokehityksessä

52 CSV (Comma-Separated Values) on tiedostomuoto, jolla tallennetaan yksinkertaista taulukkomuotoista
tietoa tekstitiedostoon. Tiedosto sisältää a) otsikkorivin jossa on kuvattu tietueen tietokentät
erotinmerkillä erotettuina, sekä b) varsinaiset tietueet. Määrittely: RFC4180
[http://tools.ietf.org/html/rfc4180]
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[Moo09]. Hänen mukaansa visuaaliset kuvaukset ovat tehokkaita, koska ne tukevat

ihmisille ominaista piirrettä hahmottaa kokonaisuuksia visuaalisesti. Visuaalisen

hahmotuskyvyn avulla pystymme vastaanottamaan ja käsittelemään visuaalista

informaatiota tehokkaasti aivojemme ja aistiemme yhteistoiminnan avulla. Lisäksi

muistamme visuaalisen informaation paremmin. Visuaalisen viestinnän ja informaation

välittämisen merkittävin etu on ominaisuus tiivistää monimutkaisetkin asiat muotoon,

joka on ihmisille luontevin tapa vastaanottaa, käsitellä ja ymmärtää tietoa.

Kokonaisarkkitehtuurin kuvauskanta (EA Repository) on kokonaisarkkitehtuurin

kuvausten säilytyspaikka. Sen tehtävänä on toimia paitsi tallennuspaikkana, myös

tarjota esimerkiksi haku-, versionhallinta- ja julkaisuominaisuuksia. Tässä yhteydessä

kuvauskannalla tarkoitetaan laajassa mielessä organisaatiotasoista, hankkeiden ja

projektien kuvausten yhteistä säilytyspaikkaa. Sen avulla kuvauksia voidaan jakaa eri

sidosryhmien kesken, kuvauksia voidaan hyödyntää ja tarvittaessa uudelleenkäyttää.

Suppeammassa merkityksessä kuvauskannalla tarkoitetaan mallinnusvälineen sisäistä

kyvykkyyttä tallentaa malli, sekä siihen liittyvät objektit ja niiden väliset relaatiot.

Kuvauskanta voi fyysisesti olla esimerkiksi erillinen tallennuspaikka tiedostoille kuten

tietokanta, levyjärjestelmä, työryhmäohjelmisto tai dokumenttien hallintajärjestelmä tai

mallinnusvälineen tarjoama ominaisuus. Oleellista että kuvaukset ovat tarjolla

soveltuvassa muodossa jossakin tallennuspaikassa, joka huolehtii niiden elinkaaresta

riippumatta käytetystä mallinnusvälineestä tai notaatiosta. Kuvauksilla tarkoitetaan

tässä yhteydessä laajasti kaikkia kuvaamisen tuotoksia eli artefaketja: tekstidokumentit,

taulukot ja mallit. Useimmat mallinnusvälineet tarjoavat mallien kaavioille ja niiden

elementeille sekä relaatioille sisäisen tallennusmuodon (format), -tavan (persistence) ja -

paikan (repository), sekä raportointiominaisuudet (reporting) julkaisuja varten.

Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyys (Architecture Capability). On tärkeätä että

kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyö on organisaation omassa hallinnassa, siitä

huolimatta että käytetään ulkopuolisia toimittajia ja konsultteja esimerkiksi menetelmä-

ja välineosaajina eri hankkeisiin liittyvissä toteutusprojekteissa tai tuotannossa olevien

IT-palveluiden hallinnassa tai hankinnassa. Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyydestä

tulisikin muodostaa toiminto, arkkitehtuuripraktiikka. Sen tehtävä on tukea

liiketoiminnan kehittämistä, vastata arkkitehtuurien kehittämisestä, tukea

kehityshankkeita ja toteutusprojekteja, tarjota menetelmä- ja välineosaamista, tutkia
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uusia (mega)trendejä, innovaatioita ja teknologioita, sekä niihin liittyviä

mahdollisuuksia.

Kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvää osaamista eli arkkitehtuurikyvykkyyttä tulisikin

jatkuvasti kehittää samalla kun arvioidaan arkkitehtuurin kehittämisen kypsyystasoa

organisaatiossa. Kypsyystason arviointiin on olemassa valmiita malleja ja välineitä

kuten Kartturi-menetelmän kypsyystasomalli [Kar11].

Arkkitehtuurikyvykkyyksiin kuuluvat seuraavat osaamisalueet: viitekehysten

tunteminen, menetelmäosaaminen, mallinnusosaaminen ja välineosaaminen.

Arkkitehtuurikyvykkyys on edellytys kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiselle

organisaatiossa. TOGAF Architecture Capability Framework [Tog11] määrittelee

arkkitehtuurikyvykkyyteen ja sen perustamiseen liittyviä asioita. Tällaisia ovat

esimerkiksi arkkitehtuuriryhmän muodostaminen, hallintamalli, arkkitehtiroolit ja

vastuut sekä osaamisvaatimukset.

Kokonaisarkkitehtuurityö sisältää pääasiassa muutostoimenpiteiden suunnittelua,

niiden toimeenpanoa sekä toteutusten ohjausta ja tukemista. Kokonaisarkkitehtuurityö

on käytännössä kuvaamista ja mallintamista sekä kommunikointia ja viestintää.

Mallintamisella on tässä keskeinen rooli. Varsinaiset kokonaisarkkitehtuurityön tulokset

eli kuvaukset perustuvat tyypillisesti kuviin, taulukoihin sekä niitä selittävään ja

täydentävään tekstiin.

Greefhorst on hahmotellut artikkelissaan [Gre12] käytännönläheisen

kokonaisarkkitehtuurityön periaatteita, jotka perustuvat kokemuksiin

kokonaisarkkitehtuurityöstä. Näiden varsin yleispätevien periaatteiden on tarkoitus

ohjata arkkitehteja kokonaisarkkitehtuurityössä, jossa tavoitteena on käytännönläheinen

lähestymistapa.  Hän tunnisti seuraavat periaatteet: 1) keskittyminen oleelliseen, 2)

konkreettiset ja hyödylliset tuotokset, 3) yhteistyö, 4) arkkitehtien menetelmä- ja

välineosaaminen, 5) viitearkkitehtuurien hyödyntäminen, 6) avoimien

standardimenetelmien hyödyntäminen. Nämä havainnot ovat varsin osuvia, sillä

kokonaisarkkitehtuuri on yhteistyötä, ei yksilötyötä, jossa osaaminen, kokemus ja

varsinkin eri asioiden soveltamiskyky ovat tärkeitä.

Kun käytännön kokonaisarkkitehtuurityössä aletaan kuvata jotain kokokoneisuutta,

aluksi päätetään a) missä laajuudessa (scope) ja b) millä tarkkuudella (level of detail)
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kokonaisuutta halutaan tarkastella. Sitten voidaan mallinnusvälineen avulla tuottaa

nopeasti ja ketterästi kuvauksia eri kohderyhmille eri näkökulmista. Tällöin voidaan

jatkuvasti nähdä kuinka kuvaustyö etenee, millaisia kuvauksia syntyy, millä

tarkkuustasolla, ja samalla havaitaan kuvausten informaatioarvo ja hyödyllisyys.

Arkkitehtuuriperiaatteet (Architecture Principles) ovat laadullisia linjauksia joilla

ohjataan ratkaisujen kehittämistä organisaatiossa [JHS12b, Tog11]. Periaatteet liittyvät

strategisiin tavoitteisiin ja niistä johdettuihin vaatimuksiin [Arc13]. Periaatteet voivat

olla yleisiä tai erikoistuneempia, kuten esimerkiksi integraatioratkaisuihin tai

tietoturvaan liittyviä. Koska periaatteilla pyritään ohjaamaan kehittämistoimenpiteitä, ne

tulee laatia ennen muita toimenpiteitä. Periaatteet muotoillaan tyypillisesti

määrämuotoisen kaavan mukaan, jotta niitä on helpompi hyödyntää. Muoto käsittää

tyypillisesti seuraavat asiat: periaatteen nimi, kuvaus, perustelu ja vaikutukset [Tog11].

Wierdan mukaan [Wie15] periaatteilla ja tavoitetilan visioilla ei kuitenkaan tehokkaasti

tueta strategisten liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaista kehittämistä. Sen sijaan

kokonaisarkkitehtuuria kehittävän praktiikan tulee olla nopeatempoisempaa, jotta se

pystyy reagoimaan toimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin ja tekemään

toimenpiteitä tilannetietoisuuteen perustuen - kuten ”siirtoja shakissa”.

3.4 TOGAF-kokonaisarkkitehtuuriviitekehys

TOGAF® on Open Group konsortion53 kehittämä kokonaisarkkitehtuuriviitekehys, joka

sisältää käytännöllisiä työkaluja ja tekniikoita kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

TOGAF tarjoaa viitekehyksen ja menetelmän työkaluineen hyödynnettäväksi

organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön runkona, kun strategisia tavoitteita

realisoidaan käytännön liiketoimintakyvykkyyksiksi.

TOGAF:iin on koottu useiden eri toimijoiden käytännön arkkitehtuurityössä esiin

tulleita käytäntöjä. TOGAF:in kehittämisestä vastaavan arkkitehtuurifoorumiin kuuluu

246 jäsenorganisaatioita monilta eri toimialoilta. TOGAF on tarkoitettu arkkitehdeille ja

kaikille jotka ovat vastuussa organisaationsa arkkitehtuurista.

53 Open Group konsortio on useiden organisaatioiden yhteenliittymä (http://www.opengroup.org/).  Open
Group on puolueeton, toimittaja- ja teknologiariippumaton konsortio, johon kuuluvia jäsenorganisaatioita
on yli 400 (tilanne 2014). Jäsenyritykset ovat pääosin suuria kansainvälisesti tunnettuja IT-alan ja
teollisuuden yrityksiä ja muita julkisen sektorin organisaatioita, esimerkiksi Oracle, IBM, Gapgemini,
Philips, Microsoft, Fujitsu. Suomalaisia esimerkiksi Aalto yliopisto ja QPR.
(http://www.opengroup.org/our-members)

http://www.opengroup.org/
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Kun kokonaisarkkitehtuuri on apuväline strategioiden toteuttamiseksi käytännössä,

tarjoaa TOGAF tähän tarpeeseen hyödyllisiä työkaluja. TOGAF:in rooli on toimia

kehittämisen ja toimeenpanon apuvälineenä, kun organisaatio toteuttaa tehtäväänsä ja

pyrkii sopeutumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin. Tässä TOGAF:illa on

keskeinen rooli organisaation liiketoimintamuutosten ajurina. Alla olevassa kaaviossa

(kuva 3.5) on esitetty TOGAF:in rakenne ja sisältö. Kaaviosta käy ilmi TOGAF:in rooli

ja merkitys sekä a) strategisten tavoitteiden mukaisten liiketoiminnan kyvykkyyksien

luomisessa ja toimeenpanossa, että b) toimintaympäristön muutosvaikutusten

huomioimisessa osana liiketoiminnan kehittämistä.

Kuva 3.5: TOGAF-rakenne ja sen suhde organisaation strategioiden toteuttamisessa liiketoiminnallisiksi

kyvykkyyksiksi. (Kaavio on sovellettu TOGAF-rakennekaaviosta  [Tog11]).
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Arkkitehtuurimenetelmä, -kehys ja -työkalut

Arkkitehtuurin kuvauskanta, -luokittelu ja -työkalut
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Visio, v aikuttimet
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ADM Guidelines and Techniques
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Enterprise Continuum & Tools

Architecture Content Framew ork

Architecture Dev elopment Method

Architecture Capability Framew ork

A. Strategialähtöinen liiketoimintakyvykkyyksien tuottaminen

B. Toimintaympäristön muutosvaikutuksiin reagoiminen

Ratkaisut

Muutostarpeet

Osaamistarpeet

Li iketoimintatarpeet
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TOGAF:in osat on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 3.8) siinä järjestyksessä

kuin ne esiintyvät TOGAF-standardissa [Tog11].

TOGAF osat
Osa Kuvaus

1. Johdanto Osa esittelee TOGAF:in rakenteen ja sisällön, käsitteistön sekä
yleisen kokonaisarkkitehtuurin terminologian. 42 sivua.

2. Architecture
Development Method
(ADM)

TOGAF:in ydin ja keskeisin osa. ADM on iteratiivinen
kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmä. Se on vaiheistettu
prosessimalli, joka sisältää kunkin vaiheen tavoitteet (objectives),
syötteet (inputs), tehtävät (steps) ja tuotokset (outputs). 132 sivua.

3. ADM Guidelines and
Techniques

Osa esittelee ADM:n soveltamisohjeita sekä käytännön työkaluja
kehittämistyöhön kuten puuteanalyyseihin (Gap Analysis) ja
riskienhallintaan sekä tekniikan kyvykkyyksien kehittämiseen
(Capability-Based Planning). Lisäksi osassa on muun muassa
esimerkkejä arkkitehtuuriperiaatteista (Architecture Principles) ja
suosituksia niiden laatimiseen. 150 sivua.

4. Architecture Content
Framework

Osa esittelee kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen kannalta oleelliset
kuvauskohteet eli ”rakenneosat” (Architecture Building Blocks,
ABBs) ja niiden metamallin (Content Metamodel). Määrittelee
myös kuvaukset (Artifacts) ja niiden jäsentelykehyksen sekä
tuotokset (Deliverables).  On toinen keskeinen osa TOGAF:ia,
liittyy ADM-menetelmään. 132 sivua.

5. Enterprise
Continuum and Tools

Osa esittelee kokonaisarkkitehtuuriin liittyvien kuvausten
luokittelun (Enterprise Continuum) ja varsinaisen kuvausten
säilytyspaikan (Architecture Repository) rakennekehyksen. 32
sivua.

6. TOGAF Reference
Models

Osa esittelee kaksi viitearkkitehtuurimallia: 1) Technical Reference
Model (TRM) ja 2) Integrated Information Infrastructure Reference
Model (III-RM). 54 sivua.

7. Architecture
Capability Framework

Osa esittelee kokonaisarkkitehtuuripraktiikan eli
arkkitehtuurikyvykkyyden perustamiseen liittyviä asioita kuten
arkkitehtuuriryhmän (Architecture Board) koostumuksen ja
arkkitehtuurin hallinamallin (Architecture Governance). 74 sivua.

Liitteet (A ja B) Liittessä A on täydentävää terminologiaa, ja liitteessä B on
lyhenteitä.

Taulukko 3.8: TOGAF osat.

Tärkein osa TOGAF on sen sisältämä kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmä,

Architecture Development Method (ADM) (kuva 3.6). Se on iteratiivinen prosessimalli,

joka sisältää kaikki oleelliset kokonaisarkkitehtuurin kehittämisvaiheet ja määrittelee

kunkin vaiheen keskeiset tavoitteet, syötteet, tehtävät ja tuotokset. ADM:ää ja sen

soveltamista käsittelevät osat kattavat noin puolet koko TOGAF:in varsinaisesta

sisällöstä (287 sivua 654 sivusta).
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.9) on kuvattu lyhyesti ADM-vaiheet (Phase).

TOGAF ADM vaiheet
Nimi Kuvaus

Preliminary Valmisteluvaihe, jossa muodostetaan organisaatioon
arkkitehtuurikyvykkyys ja perustetaan hallintamalli. Valitaan
menetelmät ja välineet sekä kuvauskanta, määritellään
arkkitehtuuriperiaatteet.

A.
Architecture Vision

Aloitusvaihe, jolloin muodostetaan näkemys kokonaisuudesta
(vision), määritellään iteraation tavoitteet, sisältö eli rajaus, laajuus
(scope) sekä kuvaamisen tarkkuustaso (level of detail).

B.
Business Architecture

Kuvataan organisaation toiminta-arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilat,
tehdään näiden välinen gap-analyysi, jonka pohjalta tunnistetaan
alustavasti potentiaalisia kehityskohteita. Valitaan kuvauksissa
käytettävät, luettelot, matriisit ja kaaviot sekä niiden
kuvausnäkökulmat (Viewpoint).

C.
Information Systems
Architecture

Kuvataan tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurien nyky- ja tavoitetilat sekä
tehdään gap-analyysit, joiden pohjalta tunnistetaan alustavasti
potentiaalisia kehityskohteita. Valitaan kuvauksissa käytettävät,
luettelot, matriisit ja kaaviot sekä niiden näkökulmat (Viewpoint).

D. Technology
Architecture

Kuvataan teknologia-arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilat, tehdään gap-
analyysi, jonka pohjalta tunnistetaan alustavasti potentiaalisia
kehityskohteita. Valitaan kuvauksissa käytettävät, luettelot, matriisit
ja kaaviot sekä niiden näkökulmat (Viewpoint).

E. Opportunities &
Solutions

Yhdistellään gap-analyysit, tunnistetaan kehityskohteet, joista
muodostetaan kehityshankkeita ja -projekteja ja laaditaan niistä
alustava toimenpidesuunnitelma (Roadmap), sekä täydennetään
projektisalkkua eli portfoliota.

F. Migration Planning Vahvistetaan kehityssuunnitelma ja sovitetaan se muihin
hallintatoimintoihin kuten liiketoiminnan hallinta, hankehallinta,
projektinhallinta ja palveluiden hallinta. Arvioidaan kehitysprojektien
liiketoiminnallisia hyötyjä ja kustannuksia, resurssivaatimuksia ja
aikatauluja. Priorisoidaan kehitysprojektit, viimeistellään
toimenpidesuunnitelma ja sen siirtymävaiheet (transitions).

G. Implementation
Governance

Ohjataan ja tuetaan kehitysprojekteja, katselmoidaan
arkkitehtuurikuvauksia ja varmistetaan että ne noudattavat laadittuja
periaatteita.

H. Architecture
Change Management

Käsitellään tuotannossa olevien järjestelmien käytön aikana
ilmenneitä muutosvaatimuksia. Arvioidaan sisäisiä ja ulkoisia
liiketoiminnallisia sekä teknologisia ilmiöitä, sekä niiden mahdollisia
muutosvaikutuksia arkkitehtuuriin, arvioidaan sisäistä
arkkitehtuurikyvykkyyttä ja osaamistarpeita, arvioidaan muutoksia
periaatteisiin ja käytäntöihin. Tarvittaessa toimeenpannaan muutoksia.

Requirements
Management

Huolehditaan vaatimusten hallinnasta kaikissa vaiheissa ja kaikkiin
vaiheisiin liittyen keskitetysti.

Taulukko 3.9: TOGAF ADM vaiheet.
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Kuva 3.6: TOGAF ADM-prosessimalli.

ADM-menetelmää voidaan yksinkertaistettuna hyödyntää seuraavasti: aluksi vaiheessa

P valmistellaan kehittämistyön edellytykset organisaatiossa, sitten vaiheessa A

muodostetaan kokonaisuuden visio ja rajataan tarkasteltava kohdealue, seuraavissa

vaiheissa B, C ja D kuvataan kohdealueen nyky- ja tavoitetilat eri osa-alueilta (toiminta,

tietojärjestelmät ja teknologiat), seuraavaksi vaiheessa E tunnistetaan kehityskohteet ja

vaiheessa F suunnitellaan ja aikataulutetaan kehittämistoimenpiteet. Vaiheessa G

tuetaan kehitysprojekteja. Vaihe H on muutoshallintaa. Vaiheet G ja H eivät ole

varsinaisia kehittämisvaiheita kuten muut vaiheet A-H. Koko ADM-prosessin keskiössä

on vaatimusten hallinta.

Toinen keskeinen osa TOGAF:ia on Architecture Content Framework, joka sisältää

kokonaisarkkitehtuurin käsitteiden metamallin Content Metamodel (kuva 3.7).

Metamalli märittelee paitsi käsitteet myös niiden väliset suhteet (liite 2).
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Kuva 3.7: Togaf Content Metamodel [Tog11].

TOGAF määrittelee metamallin entiteeteille attribuutteja, jotka tyypillisiä kullekin

käsitteelle [Tog11]. Yleisesti attribuutit ovat entiteetin ominaisuuksia (Property), jotka

voivat olla tyypitettyjä. Silloin attribuutilla on nimi, tietotyyppi ja arvo. Tietotyyppi

ilmaisee onko attribuutti esimerkiksi teksti- tai päivämäärämuotoinen tai numeerinen.

TOGAF esittelee attribuutit vain nimeltä ja antaa niille esimerkinomaisia arvoja.

Esimerkiksi fyysiselle sovelluskomponentille (Physical Application Component)

TOGAF esittelee seuraavia attribuutteja: elinkaaren tila (Lifecycle status) ja sille

enumeraation tila-arvoja (Proposed, Live, Phasing Out ja Retired), sovittu palveluaika

(Service times). Fyysiselle teknologiakomponentille (Physical Technology Component)

TOGAF esittelee attribuutteja kuten kategoria (Category), tuotteen nimi (Product

name), moduulin nimi (Module name), toimittaja (Vendor) ja versio (Version).

Attribuuttien käyttäminen mallintamisessa on tapauskohtaisesti ratkaistava asia, sillä se

on riippuvainen käytettävästä notaatiosta ja mallinnusvälineestä.

TOGAF Content Framework määrittelee myös kuvauskohteet eli artefaktit (Artifacts)

(kuva 3.8), joita voidaan soveltaa kuvaamisessa ja mallintamisessa. Osa
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kuvauskohteista on listoja eli taulukoita (Catalog) ja matriiseja (Matrix), osa kaavioita

(Diagram).

Kuva 3.8: TOGAF jäsentelykehys, joka jäsentelee artifaktit (Artifacts) yhdistettynä TOGAF ADM-

vaiheisiin [Tog11].

TOGAF on laaja monipuolinen, mutta esimerkiksi tietoturvan osalta se on puutteellinen.

Siihen tarkoitukseen on kehitetty esimerkiksi menetelmäkehys Sherwood Applied

Business Security Architecture (SABSA)54, jota voidaan soveltaa yhdessä TOGAF:in

kanssa (liite 3) [Tog11b].

TOGAF ei esittele tai suosittele esimerkiksi mallinnusnotaatioita tai -välineitä, koska se

on toimittaja- ja teknologianeutraali viitekehys. Käytännön ammattimaisessa ja

systemaattisessa kehittämistyössä kuitenkin tarvitaan asianmukaisia välineitä ja

standardinotaatioita. Merkittävin mallinnuskieli joka tukee kokonaisvaltaista

organisaation toiminnan ja rakenteen kuvaamista, on niin ikään Open Groupin

hallinnassa oleva ArchiMate-mallinnuskieli.

54 SABSA (http://www.sabsa.org/)
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3.5 ArchiMate-mallinnuskieli

ArchiMate®55 on kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen ja kuvaamiseen kehitetty kieli.

ArchiMate on toistaiseksi ainoa kieli joka sisältää kaikki kokonaisarkkitehtuurin

mallintamisen mahdollistavat ominaisuudet: a) kehyksen (framework), b) käsitteistön

metamallin (metamodel) ja c) graafisen notaation (notation) käsitteiden ja niiden

välisten yhteystyyppien visualisointiin [IJQ12, JLQ11]. ArchiMate metamalli (liite 4)

on lähes kattavasti yhteneväinen TOGAF:in metamallin (Content Metamodel) kanssa.

Siksi ArchiMate on sopiva kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen, ja erityisesti yhdessä

TOGAF-viitekehyksen kanssa sovellettuna [JLQ11].

ArchiMate-kehys jakaantuu kahteen ulottuvuuteen: 1) horisontaalisiin kerroksiin ja 2)

vertikaalisiin aspekteihin. Näiden tarkoituksena on luokitella ArchiMate-käsitteitä.

Luokittelu helpottaa kuvauskohteiden jäsentelyä ja selkiyttää kaavioiden laatimista eri

näkökulmista. Kerrokset ovat liiketoiminta- (Business Layer), järjestelmä- (Application

Layer) ja teknologiakerros (Technology Layer). Aspektit ovat passiivirakenne (Passive

structure), toiminta (Behavior) ja aktiivirakenne (Active structure). Alla olevassa

kuvassa (kuva 3.9) on esitetty ArchiMate-kehyksen ydinosat, jotka muodostavat 3x3

solun matriisin.

Kuva 3.9: ArchiMate-kehys [Arc13].

ArchiMate-kehyksen kerrokset jäsentelevät käsitteet kokonaisarkkitehtuurin osa-

alueisiin (Domains) perustuvan jaottelun mukaisesti. Tämä kerroksellinen

55 ArchiMate on Alankomaissa Telematica Instituutissa (sittemmin Novay) 2002-2004 kehitetty kieli,
joka sai suosiota aluksi Alankomaiden akateemisessa tiedeyhteisössä ja julkishallinnossa.
Kehitysprojektin tuloksena julkaistiin 26.8.2004 Marc Lankhorstin toimittama ”ArchiMate Language
Primer”. Vuonna 2008 ArchiMate omistajuus ja kehitys siirtyivät Open Group:ille. Versio 1.0 julkaistiin
2009, versio 2.0 uusine laajennoksineen 2012, ja siihen päivitys 2.1 2013.
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lähestymistapa auttaa kuvauskohteiden tunnistamista ja sijoittamista selkeästi joko

liiketoiminnallisiin, informaatioon ja järjestelmiin tai infrastruktuuriin liittyviin

käsitteisiin. Kerroksellisuus auttaa hahmottamaan ja mallintamaan miten organisaatio

toimii ja millä rakenteilla se toteuttaa toimintaansa. Kokonaisvaltaisen kehittämisen

kannalta on oleellista tunnistaa liiketoiminnalliset osatekijät, ja erottaa ne

tietojärjestelmillä ja infrastruktuurilla tuotettavista palveluista.

Liiketoimintakerroksen (Business Layer) käsitteet ovat organisaation toiminnan

ylätason asioita kuten palveluita, prosesseja ja organisaatiorakenteita, jotka kuvaavat

liiketoiminnan mekanismeja. Liiketoimintakerroksen käsitteillä voidaan mallintaa

esimerkiksi mitä palveluita ja tuotteita organisaatio tarjoaa toimintaympäristönsä

asiakkaille ja muille toimijoille, sekä millä prosesseilla näitä palveluita tuotetaan ja

mitkä organisaatiorakenteet ovat niihin kytkeytyneet.

Järjestelmäkerroksen (Application Layer) käsitteet kuvaavat tietojärjestelmäympäristön

loogisia asioita kuten tietorakenteita, järjestelmiä ja niiden tarjoamia rajapintoja.

Järjestelmäkerros kuvaa miten organisaation liiketoiminta tuetaan tietojärjestelmien

avulla: miten järjestelmät kommunikoivat keskenään, miten ne vaihtavat tietoja, eli

millaisia tietovirtoja esiintyy ja mitä tietoa missäkin säilytetään. Mallinnus

havainnollistaa esimerkiksi integraatiot, tietovirrat ja ydintietolähteet.

Teknologiakerroksen (Technology Layer) käsitteet kuvaavat pääosin fyysisiä,

konkreettisia asioita kuten ohjelmistoja, laitteita ja tietoverkkoja. Teknologiakerroksen

käsitteillä kuvataan millä teknisillä ratkaisuilla tietojärjestelmäkerroksen loogiset asiat

on ratkaistu.

ArchiMate-kehyksen aspektit luokittelevat käsitteitä niiden luonteen perusteella.

Aspekteilla viitataan reaalimaailman tapaan hahmottaa käsitteiden välisiä suhteita

luonnollisen kielen tapaan subjekti-predikaatti-objekti -rakenteen mukaisesti56. Tämä

selkiyttää mallintamista, koska kuvattavia asioita voidaan tyypitellä sekä kerroksien

sisällä että niiden välillä. Aktiivirakenne-aspekti viittaa käsitteisiin jotka ovat aktiivisia

toiminnan suorittajia, subjekteja [Arc13]. Tällaisia ovat esimerkiksi organisaatioyksiköt,

ihmiset ja järjestelmät sekä laitteet [IJQ12]. Toiminta-aspekti viittaa käsitteisiin jotka

56 ArchiMate-kehyksessä tämä järjestys on esitetty vasemmalta oikealle järjestyksessä objekti-predikaatti-
subjekti, oletettavasti johtuen notaation alkuperämaasta (Alankomaat). Suomalaisen kielioppirakenteen
kannalta tämä järjestys on käänteinen ja siksi epälooginen, mutta kehyksestä voidaan laatia oma versio ja
sijoittaa aspektit järjestykseen joka soveltuu paremmin omaan käyttötarkoitukseen.
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kuvaavat asioita joita aktiivirakenne-aspektin käsitteet suorittavat [Arc13]. Tällaisia

ovat esimerkiksi prosessit ja palvelut [IJQ12]. Passiivirakenne-aspekti viittaa

käsitteisiin joihin tekeminen kohdistuu, kuten tietorakenteisiin [Arc13].

Aspekteista voidaan käyttää myös selkeämmin niiden luonnetta kuvaavia nimityksiä

seuraavasti: passiivirakenteesta informaatioaspekti, toiminita-aspektista dynaaminen

aspekti ja aktiivirakenteesta staattinen aspekti tai rakenne [Arc13, IJQ12, Lan13].

Yksinkertaisesti kyse on seuraavista aspekteista: informaatio, toiminta ja rakenne.

Staattinen rakenne ja dynaaminen toiminta ovat tyypillisiä näkymiä kun arkkitehtuuria

mallinnetaan, vastaava periaate löytyy myös UML-notaation kaaviotyypeistä.

Sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. ArchiMate-kehys erottelee käsitteet sisäisiin ja

ulkoisiin (kuva 3.10).  Sisäiset käsitteet kuvaavat organisaation toiminnallisia ja

rakenteellisia osia. Ulkoiset käsitteet taas kuvaavat näiden sisäisten käsitteiden

toimintaympäristöönsä tarjoamia ulkoisia palveluita ja rajapintoja.

Kuva 3.10: ArchiMaten geneerinen metamalli: aspektit ja jaottelu sisäiseen ja ulkoiseen [Arc13].

Palvelukeskeisyys ja kerroksellisuus. ArchiMatessa on TOGAF:in kanssa linjassa

oleva palvelukeskeisyyden periaate, jossa kerrosten sisäiset toiminnalliset ja

rakenteelliset osat tarjoavat palveluita ylemmän tason kerrokselle (kuva 3.11). Palvelut

(services) eri kerroksissa kuvaavat mitä toiminnallisuutta esiintyy, kun taas

toiminnalliset elementit kuvaavat miten toiminta toteutetaan, ja rakenteelliset elementit

kuvaavat millä toiminnallisuudet suoritetaan. Palvelut kaikissa kerroksissa kuvaavat

niitä toiminnallisia asioita, joilla on jokin liiketoiminnallinen arvo ja merkitys.

Palv elu (Serv ice) Rajapinta (Interface)

Aktiiv irakenne-
elementti (Active

Structure Eelment)

Toiminnallinen
elementti (Behavior

Element)

Passiiv irakenne-
elementti (Passiv e
Structure Element)

Passiivirakenne
(Passive Structure)

Toiminta
(Behavior)

Aktiivirakenne
(Active Structure)

Ulkoinen
(External)

Sisäinen
(Internal)

assigned from assigned to

triggered by / flow from triggers / flow to

accessed by

accesses

used by

uses
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composed of uses

used by

realizes

realized by

accessed by

accesses

used by

uses

assigned toassigned from
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Kuva 3.11: ArchiMate palvelukeskeisyys ja kerroksellisuus [Lan13].

ArchiMate-kontekstissa palvelut jaotellaan kolmeen tyyppiin seuraavasti: 1)

toiminnalliset palvelut (Business Services), 2) tietojärjestelmäpalvelut (Application

Services) ja 3) teknologiapalvelut (Infrastructure Services). Vastaava jaottelu löytyy

myös TOGAF:ista. Tässä yhteydessä palvelukeskeisyydellä ei tarkoiteta samaa asiaa

kuin palvelukeskeisenä arkkitehtuurina (Service Oriented Architecture, SOA)

tunnetussa arkkitehtuurimallissa 57 , joskin tietojärjestelmäpalveluista voidaan johtaa

niin kutsuttuja SOA-palveluita. Teknologiapalvelut eli infrastruktuuripalvelut, tai

TOGAF:in mukaan alustapalvelut (Platform Services), tarjoavat infrastruktuurilla

toteutettavia palveluita. Näitä palveluita voidaan tarjota myös pilvipalveluina (Cloud

services) eri muodoissa: sovelluspalveluna (Software as a Service, SaaS),

alustapalveluna (Platform as a Service, PaaS) tai infrastruktuuripalveluna (Infrastructure

as a Service, IaaS).

57 SOA-palvelut jaotellaan Thomas Erlin mukaan [Erl05] seuraaviin kolmeen luokkaan: 1) prosesseja
tukevat liiketoimintapalvelut (task services), jotka voivat olla niin kutsuttuja koostettuja
komposiittipalveluita, 2) liiketoimintaentiteettien toiminnallisuuden kapseloivat palvelut (entity services)
ja 3) tekniset tukipalvelut (utility services). SOA-arkkitehtuuri ei ole nykyisin niin kiinnostava kuten se
oli aikaisemmin (noin 10 vuotta sitten), sillä uudempi Microservices-arkkitehtuuri on tuonut
samantyyppisiä - mutta ei vastaavia - ajatusmalleja arkkitehtuurisuunnitteluun.
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ArchiMate-laajennokset. ArchiMate-versiossa 2.0 esiteltiin standardiin seuraavat

kaksi laajennosta (Extensions): 1) Motivation ja  2) Implementation and Migration.

Motivation-laajennos sisältää niin sanottuja periaatetason käsitteitä, joilla mallinnetaan

organisaation kehittämiseen liittyviä asioita kuten tavoitteita ja vaatimuksia.

Implementation and Migration -laajennos sisältää kehittämistoimenpiteisiin liittyviä

asioita kuten projektit ja niiden tuotokset, siirtymäarkkitehtuurit eli vaiheet ja puutteet

(gap). Alla olevassa kuvassa (kuva 3.12) on esitetty ArchiMate-kehys laajennoksineen.

Kuva 3.12: ArchiMate-kehys laajennoksineen [Lan13, Arc13].

ArchiMate-käsitteet. ArchiMate-käsitteet on listattu alla olevissa taulukoissa

kerroksittain. Kukin käsite sisältää lyhyen kuvauksen, aspektin ja notaation mukaisen

graafisen symbolin. Aspekti erottelee käsitteet rakenteellisiin ja toiminnallisiin

osatekijöihin.

Liiketoimintakerros sisältää käsitteet joilla kuvataan organisaation liiketoimintaan

liittyvät toiminnallisuudet ja rakenteelliset osatekijät (taulukko 3.10).
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ArchiMate-käsitteet 1/3 - Liiketoimintakerros (Business Layer)
Käsite Kuvaus Aspekti Notaatio

Business actor Toimija, joka voi olla organisaatio,
organisaatioyksikkö (Organization Unit) tai
henkilö (Person).

Aktiivi-
rakenne

Business role Rooli, jossa jokin toimija voi toimia.
Rooliin liittyy organisatorisia vastuita ja
osaamisvaatimuksia.

Aktiivi-
rakenne

Business
collaboration

Yhteistoiminta, rakenteellinen tekijä, joka
muodostuu eri roolien vuorovaikutuksen ja
yhteistyön tuloksesta.

Aktiivi-
rakenne

Business
interface

Kanava, rajapinta jonka kautta
liiketoiminnallista palvelua voidaan
käyttää, tai jonka kautta palvelua tarjotaan.

Aktiivi-
rakenne

Location Sijaintipaikka, jossa fyysiset rakenteelliset
tekijät kuten organisaatioyksiköt toimivat,
tai johon verkot ja palvelimet on sijoitettu.

Aktiivi-
rakenne

Business
process

Liiketoimintaprosessi, ketju yhteenkuuluvia
aktiviteetteja, jotka yhdessä suorittavat
jonkin toiminnallisen kokonaisuuden.

Toiminta

Business
function

Toiminto, liiketoiminnallinen kyvykkyys,
joka käsittää organisatorisia toiminnallisia
resursseja, kuten osaamisia.

Toiminta

Business
interaction

Vuorovaikutus, toiminnallisuus jonka eri
roolien muodostama yhteistoiminta
(Collaboration) muodostaa.

Toiminta

Business event Tapahtuma, joka aiheuttaa (trigger)
toimintaa tai syntyy toiminnan tuloksena.

Toiminta

Business
service

Liiketoiminnallinen palvelu, jonka
organisaatio tarjoaa tuottaakseen
toiminnallisuutta asiakkaan tarpeeseen.

Toiminta

Business object Liiketoiminnallinen käsite, tietoentiteetti,
joka kuvaa informaatiota jolla on
merkitystä liiketoiminnan kannalta.

Passiivi-
rakenne

Representation Esitysmuoto, formaatti tai media, jonka
liiketoiminnallinen käsite, dokumentti tai
sanoma voi saada.

Passiivi-
rakenne

Meaning Merkitys, joka voidaan liittää
liiketoiminnalliseen käsite tai siihen
liittyvään esitysmuotoon.

Passiivi-
rakenne

Value Arvo, joko rahallinen tai muu hyöty, joka
voidaan liittää liiketoiminnalliseen
palveluun tai tuotteeseen.

Passiivi-
rakenne

Product Tuote, liiketoiminnallisesta palvelusta tai
useista palveluista tuotteistettu
kokonaisuus, jota tarjotaan asiakkaalle.

Passiivi-
rakenne

Contract Sopimus, joka liittyy esimerkiksi
tuotteeseen tai palveluun.

Passiivi-
rakenne

Taulukko 3.10: ArchiMate liiketoimintakerroksen käsitteet.
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Tietojärjestelmäkerros on looginen taso, jonka käsitteiden (taulukko 3.11) kautta
liiketoiminnalliset käsitteet (taulukko 3.10) liittyvät teknologiakerroksen eli
infrastruktuurin käsitteisiin (taulukko 3.12).

ArchiMate-käsitteet 2/3 - Tietojärjestelmäkerros (Application Layer)
Käsite Kuvaus Aspekti Notaatio

Application
component

Tietojärjestelmä, joka sisältää
liiketoimintalogiikkaa, ja joka tarjoaa
toiminnallisia palveluita rajapintojen kautta.

Aktiivi-
rakenne

Application
interface

Rajapinta, jonka kautta tietojärjestelmä
tarjoaa tietojärjestelmäpalveluita, joko
käyttöliittymä- tai sovellustasolla.

Aktiivi-
rakenne

Application
collaboration

Yhteistoiminta, jonka voivat muodostaa
useat tietojärjestelmät.

Aktiivi-
rakenne

Application
service

Tietojärjestelmäpalvelu, joka koostaa
loogisesti yhteenliittyvät toiminnallisuudet
joita tietojärjestelmä tarjoaa.

Toiminta

Application
function

Toiminnallisuus, ominaisuus (feature) tai
kyvykkyys jonka tietojärjestelmä suorittaa.

Toiminta

Application
interaction

Vuorovaikutus, jonka yhteistoiminnassa
olevat järjestelmät muodostavat.

Toiminta

Data object Tieto, jota tietojärjestelmä käsittelee ja
hallitsee, ja joka välittyy tietojärjestelmien
välisessä vuorovaikutuksessa.

Passiivi-
rakenne

Taulukko 3.11: ArchiMate tietojärjestelmäkerroksen käsitteet.
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Teknologiakerros sisältää käsitteet, joilla kuvataan tietojärjestelmien tarvitsema
infrastruktuuri (taulukko 3.12).

ArchiMate-käsitteet 3/3 - Teknologiakerros (Technology Layer)
Käsite Kuvaus Aspekti Notaatio

Node Solmu, looginen teknologiakomponentti,
infrastruktuurin suoritusympäristö, joka
kapseloi teknologisia komponentteja.

Aktiivi-
rakenne

Device Laite, infrastruktuurin fyysinen tai
virtuaalinen teknologiakomponentti kuten
palvelin tai verkkolaite (kytkin, palomuuri).

Aktiivi-
rakenne

Network Verkko, joka sijaitsee jossain
sijaintipaikassa ja johon laitteet liittyvät.
Voi sisältää aliverkkoja (kuten VLAN).

Aktiivi-
rakenne

System
software

Varusohjelmisto, joka on asennettu
suoritusympäristöön (Node). Tällaisia ovat
käyttöjärjestelmä ja alustaohjelmisto.

Aktiivi-
rakenne

Infrastructure
interface

Rajapinta, jonka jokin
teknologiakomponentti tarjoaa.

Aktiivi-
rakenne

Communication
path

Kommunikaatioyhteys, joka kuvaa
verkkosolmujen välistä tiedonsiirtoyhteyttä
tai -mekanismia.

Aktiivi-
rakenne

Infrastructure
service

Alustapalvelu, jonka infrastruktuurin
looginen teknologiakomponentti (Node)
tarjoaa.

Toiminta

Infrastructure
function

Toiminnallisuus, jonka looginen
tietojärjestelmäkomponentti (Node)
sisältää. Tekninen kyvykkyys.

Toiminta

Artifact Artefakti, ohjelmistotuote tai -tuotos, joka
on tuotettu ohjelmistokehitysprosessissa tai
hankittu, joka asennetaan ajoympäristöön.

Passiivi-
rakenne

Taulukko 3.12: ArchiMate teknologiakerroksen käsitteet.
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Motivation-laajennoksen käsitteet liittyvät periaatetasoon eli strategiseen tasoon, jossa
kuvataan organisaation liiketoiminnan edellytyksiä kuten missio, visio ja strategia, sekä
näistä johdettavissa olevat tavoitteet ja vaatimukset (taulukko 3.13).

Periaatetason laajennos (Motivation Extension)
Käsite Kuvaus Notaatio

Stakeholder Sidosryhmä, intressiryhmä jolla on roolinsa tai
vastuunsa kautta intressi, jokin panos (stake),
kohdealueeseen ja sen kehittämiseen.

Driver Vaikutin / ajuri, asia jolla on vaikuttaa käynnistävänä
ja liikkeellepanevana tekijänä, ajurina, organisaation
kehittämistoimenpiteille. Voidaan mieltää sidosryhmän
kiinnostustekijänä (concern). Voi olla ulkoinen (kuten
markkinatilanne, laki tai säädös) tai sisäinen (kuten
organisaation missio tai visio). Tällä elementillä
voidaan mallintaa myös riski.

Assessment Arvio, joka liittyy vaikuttimeen (Driver). Esimerkiksi
SWOT-analyysin tulokset, jossa arvioidaan jonkin
asian kannalta organisaatioon liittyviä sisäisiä
vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ulkoisia
mahdollisuuksia ja uhkia.

Goal Tavoite, jonka jokin sidosryhmä haluaa saavuttaa,
kuten esimerkiksi strateginen tavoite. Tavoitteeseen
voidaan liittää konkreettisia, laadullisia tai määrällisiä
mittareita. Tällä elementillä voidaan mallintaa myös
riskiin liittyvä tavoite (Control Objective / Effort),
riskin vastakohta [Wie14]. Tällainen on esimerkiksi
tietoturvariskin ehkäisevä toimenpide tai asia.

Requirement Vaatimus, joka on johdettu (strategisista) tavoitteista,
ja joka on asetettu toteutettavaksi
kehittämistoimenpiteillä. Tällä elementillä voidaan
mallintaa myös riskiin liittyvä mittari (Control
Measure).

Constraint Riippuvuus, joka on jokin sisäinen tai ulkoinen rajoite
joka vaikuttaa kehittämistoimenpiteisiin. Esimerkiksi
jokin säädös tai laki, tai teknologinen reunaehto.

Principle Periaate, jolla ohjataan kehittämistoimenpiteitä.
Muotoillaan tyypillisesti määrämuotoisesti
perusteluineen ja vaikutuksineen.

Taulukko 3.13: ArchiMate Motivation-laajennoksen käsitteet.
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Implementation and Migration-laajennoksen käsitteet liittyvät periaatetasoon eli
strategiseen tasoon, jossa kuvataan organisaation liiketoiminnan edellytyksiä kuten
missio, visio ja strategia, sekä näistä johdettavissa olevat tavoitteet ja vaatimukset
(taulukko 3.14).

Toteutustason laajennos (Implementation and Migration Extension)
Käsite Kuvaus Notaatio

Work package Hanke tai projekti, joka on muodostettu tavoitteiden ja
vaatimusten pohjalta.

Deliverable Tuotos, projektin tuottama lopputulos kuten
ohjelmiston julkaisu (release).

Plateau Siirtymävaihe, -arkkitehtuuri (Transition architecture),
joka kokoa yhteen määrättyyn vaiheeseen (phase)
liittyvät kehittämistoimenpiteet. Siirtymävaiheista
muodostetaan aikataulutettu kehityssuunnitelma
(roadmap).

Gap Puute, nyky- ja tavoitetilan välinen eroavaisuus eli
tarve, kehityskohde. Kehityskohteita tunnistetaan
analysoimalla ensin nykytila ja tavoitetila, ja sitten
näiden väliset eroavaisuudet puuteanalyysillä (gap
analysis).

Taulukko 3.14: ArchiMate Implementation and Migration-laajennoksen käsitteet.

Useimmilla ArchiMate-käsitteillä on notaatiossa kaksi eri symbolia, joista voidaan

valita sopivampi tapauskohtaisesti. Esimerkiksi tietojärjestelmäpalvelun mallintamiseen

voidaan käyttää alla olevassa kuvassa (kuva 3.13) olevia vaihtoehtoisia symboleita.

Asialla on visuaalista merkitystä jos kaaviossa on paljon elementtejä. Silloin voidaan

helpottaa luettavuutta mallintamalla kaikki palvelut selkeästi erottuviksi käyttämällä

pyöristetyn muotoista symbolia laatikkomaisen sijaan.

Kuva 3.13: ArchiMate-käsitteistä on kaksi vaihtoehtoista symbolia.

ArchiMate-käsitteet jaettuna kerroksiin ja aspekteihin on esitetty alla olevassa kaaviossa

(kuva 3.14). Kaaviossa on esitetty kerroksina myös laajennusosat (Motivation sekä

Implementation and Migration) ydinkerrosten (Business, Application, Technology)

lisäksi. Näin sijoiteltuna kerrokset sisältöineen ovat analogisia TOGAF Content

Metamodelin sisältörakenteen kerrosten kanssa.
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Kuva 3.14: ArchiMate-käsitteet ja niiden visuaaliset symbolit [Arc13] kerroksittain.

Yhteystyypit. ArchiMate-käsitteiden väliset yhteystyypit voidaan jaotella seuraaviin

kolmeen luokkaan: 1) rakenteellisiin, 2) dynaamisiin ja 3) muihin. Rakenteelliset

yhteystyypit kuvaavat yhteen liittyvien käsitteiden välisiä sidoksia, eli rakenteellista

keskinäisriippuvuutta eli koheesiota. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestelmien ja niiden

tarjoamien palveluiden tai rajapintojen väliset suhteet. Dynaamiset yhteystyypit

kuvaavat käsitteiden välisiä ajallisia tai kausaalisia yhteyksiä kuten esimerkiksi

tietovirtoja. Muut yhteystyypit ovat erikoistapauksia jotka täydentävät rakenteellisia ja

dynaamisia yhteyksiä.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.15) on listattu rakenteelliset yhteystyypit niiden

vahvuuden (Strength) mukaan nousevassa järjestyksessä.

Motivation Extension

Business Layer

Application Layer

Technology Layer

Implementation and Migration Extension

Principle Goal Requirement Constraint Driver Assessment Stakeholder

WorkPackage Del iverablePlateauGap

Node Device Network Infrastructure
interface

Communication
path

Infrastructure
function

Infrastructure
service Arti fact

System software

Appl ication
component

Appl ication
col laboration

Appl ication
interface

Data object
Appl ication

function
Application
interaction

Application
service

Business actor Business role Business
col laboration

Business
interface

Location

Business object

Business
process

Business
function

Business
interaction

Business event
Business
service Representation

Meaning Value
Product Contract
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Rakenteelliset yhteystyypit (Structural Relationships)
Yhteystyyppi Notaatio Kuvaus Vahvuus

Association ”Yhteys” / assosiaatio, on geneerinen yhteys
kahden käsitteen välillä. Aina mahdollinen
perusyhteystyyppi kahden minkä tahansa
elementin välillä, ellei jokin erikoistuneempi
yhteystyyppi ole sallittu tai mahdollinen.

1

Access ”Käsittely”, kohdistuu tieto-objekteihin Business
object ja Data object. Voi olla luonteeltaan
esimerkiksi Read tai Write, tai esimerkiksi Create,
Read, Update tai Delete (CRUD-operaatiot).

2

Used by ”Käyttää” -yhteystyypin nuolen osoittama käsite
käyttää nuolen lähdepään käsitettä. Luetaan: ”tätä
käyttää tämä”.

3

Realization ”Toteuttaa” yhteystyyppi ilmaisee että elementti
toteuttaa jonkin toisen elementin.

4

Assignment ”Liitos” yhteystyyppi kohdistaa aktiivisen
rakenne-elementin toiseen tai toiminnalliseen
elementtiin, tai toimijan rooliin.

5

Aggregation ”Kooste” eli löyhä sidos ilmaisee että elementti
koostuu muista elementeistä, joiden elinkaaret
eivät ole riippuvaisia toisista.

6

Composition ”Kompositio” eli kiinteä sidos ilmaisee että jokin
elementti koostuu muista elementeistä, joiden
elinkaaret ovat sidottuja juurielementtiin.

7

Taulukko 3.15: ArchiMate rakenteelliset yhteystyypit.

Rakenteellisten yhteystyyppien (taulukko 3.15) vahvuuksista heikoin yhteystyyppi on
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Association, ja vahvin yhteystyyppi on Composition. Yhteystyyppien vahvuudella on

merkitystä silloin kun käytetään johdettuja yhteyksiä (Derived Relationships), joista

jäljempänä tarkemmin. ArchiMate-notaation Used by-yhteystyypin lukusuunta ja

merkitys (”mitä käyttää mikä”) ovat päinvastaisia kuin UML-notaation Dependency-

yhteystyypillä, joka osoittaa riippuvuutta (”mikä käyttää mitä”) toiseen ”suuntaan”.

Tämä aiheuttaa aluksi hämmennystä, mutta helpottuu heti kun ymmärretään ArchiMate-

notaation vahvuus riippuvuuksien mallintamisessa: käsitteiden jäljitettävyys

lukusuunnassa ”alhaalta-ylös”.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.16) on listattu dynaamiset yhteystyypit.

Dynaamiset yhteystyypit (Dynamic Relationships)
Yhteystyyppi Notaatio Kuvaus

Trigger ”Heräte” ilmaisee temporaalista (ajallista) tai kausaalista
(syy-seuraus) vuorovaikeussuhdetta elementtien välillä.

Flow ”Virtaus” ilmaisee esimerkiksi tietovirtaa (information flow)
tai arvovirtaa (value stream) elementtien välillä.

Taulukko 3.16: ArchiMate dynaamiset yhteystyypit.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.17) on Motivation-laajennokseen liittyvä

yhteystyyppi, joka laajentaa dynaamisen yhteystyypin Flow notaatiota.

Rakenteelliset yhteystyypit (Structural Relationships)
Yhteystyyppi Notaatio Kuvaus

Influence Vaikutus. Yhteystyyppi on sama kuin Flow-yhteystyyppi,
mutta sitä käytetään vain Motivation-elementtien välillä
osoittamaan vaikutusta, sen suuntaa ja voimakkuutta
esimerkiksi ”+” ja ”-” -merkeillä, tai numeroarvoilla [0..10].

Taulukko 3.17: ArchiMate Motivation-laajennoksen yhteystyyppi.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.18) on listattu luokkaan ”muut” kuuluvat

yhteystyypit.
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Muut yhteystyypit (Other Relationships)
Yhteystyyppi Notaatio Kuvaus

Grouping ”Ryhmä” toimii elementtien loogisena yhdistäjänä eli
ryhmittelytekijänä ilman että elementtien välillä on
välttämättä konkreettisia yhteyksiä. Tämä mahdollistaa
elementtien ryhmittelyn perustuen johonkin yhteiseen
tekijään. Ryhmä ei ole ”säiliö” (container) elementeille, se ei
välttämättä käsitä rakenteellisia tai dynaamisia yhteyksiä
siihen kuuluvien elementtien kesken. Ryhmä ainoastaan
visualisoi elementtien muodostamaa kokonaisuutta, ilman että
siihen liittyy erillistä semantiikkaa.

Junction ”Liitoskohta”, ”risteys” tai ”haarautuma” toimii
samantyyppisten dynaamisten yhteyksien (Trigger tai Flow)
liittäjänä. Liitos voi olla joko haarautuma (spilt) tai liittymä
(join).

Specialization ”Erikoistaminen” ilmaisee että jokin elementti on toisen
samantyyppisen elementin erikoistapaus.

Taulukko 3.18: ArchiMate muut yhteystyypit.

Yhteystyyppien lukusuunta. ArchiMate-kaavioissa lukusuunnalla on merkitystä:

niissä tarkastelu lähtee määrätystä elementistä käsin siten, että tunnistetaan mitkä muut

elementit sitä käyttävät, tai mitä palveluita tämä elementti toteuttaa. ArchiMate-

kaavioissa lukusuunta on yleisesti ”alhaalta-ylös” kerrosten välillä, jolla mahdollistetaan

riippuvuussuhteiden jäljittäminen (traceability) toteuttavista elementeistä niitä

käyttäviin elementteihin (”palvelukeskeisyys”). Tämän lukusuunnan merkittävin hyöty

tulee esiin kaavioissa, joiden näkökulma yhdistää useita eri kerroksia. Esimerkiksi

silloin kun mallinnetaan millä fyysisillä teknologiakerroksen infrastruktuuriratkaisuilla

Ydintiedot (Master Data)

Asiakastiedot Tuotetiedot Koodisto
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on toteutettu mitkäkin liiketoimintakriittiset järjestelmät, ja mitä prosesseja ne tukevat.

Liiketoimintakerroksen toiminnalliset ja rakenteelliset elementit, kuten palvelut,

prosessit ja organisatoriset resurssit kuten toiminnalliset yksiköt, ovat koko

organisaation olemassaolon perusta. Ne toteuttavat tehtäviä joiden avulla organisaatio

tuottaa arvoa. ArchiMate-kaavioiden lukusuunta tukee tätä tarkastelun lähestymistapaa,

jolla pyritään visualisoimaan ”alhaalta-ylös” millä tietoteknisillä ratkaisuilla

organisaatio toteuttaa liiketoiminnallisia tehtäviään. Teknologiakerroksen

infrastruktuuriratkaisut ovat olemassa vain siksi että niillä on jokin liiketoiminnallinen

merkitys, niiden toteutustapa58 on kokonaisuuden toiminnan kannalta lopulta triviaali

asia.

Johdetut yhteystyypit (Derived Relationships) liittyvät tilanteisiin jolloin kaaviota

halutaan yksinkertaistaa kun tavoitellaan parempaa selkeyttä, luettavuutta ja

ymmärrettävyyttä. Tällöin on kyseessä arkkitehtuurisuunnittelulle tyypillinen piirre eli

abstrahointi, jolloin kaavion abstraktiotasoa nostetaan yleisemmälle tasolle jättämällä

siitä pois yksityiskohtia. Silloin kaaviosta voidaan jättää pois eli ”sieventää” käsitteitä,

ja niiden välisiä rakenteellisia yhteyksiä voidaan oikoa eli ”johtaa”. Käsitteitä voidaan

poistaa kaaviosta jos ne eivät tuo siihen lisäarvoa kuvattavassa näkökulmassa, eli niiden

esittämättä jättäminen ei vähennä kaavion viestin perille menoa. Johtaminen tarkoittaa

rakenteellisten yhteystyyppien yhdistämistä ja korvaamista heikoimman yhteystyypin

mukaan. Yhteystyyppien vahvuudet on kuvattu taulukossa 3.15.

Rakenteellisia yhteyksiä voidaan johtaa, jos kaaviossa esiintyvien kahden käsitteen A ja

B välillä on niitä yhdistävä käsite C joka halutaan poistaa. Silloin käsitteitä A ja B

yhdistävistä rakenteellisista yhteyksistä astuu voimaan heikompi. Johdetun

rakenteellisen yhteyden abstraktointisääntö on seuraava [Arc13]:

Jos kaksi rakenteellista yhteyttä r:R ja s:S on sallittu käsitteiden a, b ja c välillä siten että

r(a,  b)  ja  s(b,  c),  silloin  rakenteellinen  yhteys  t:T  on  myös  sallittu  t(a,  c),  jossa

yhteystyyppi T on heikompi yhteystyypeistä R ja S.

Esimerkiksi käsitteiden tietojärjestelmäpalvelu A (Application Service),

58 Kokonaisarkkitehtuurin kannalta on kuitenkin tärkeätä pyrkiä mallintamaan myös teknisiä
ratkaisumalleja kuten infrastruktuurin alustojen konfiguraatiota, jotta niitä voidaan paremmin hallita ja
kehittää - myös siinä tapauksessa että ratkaisujen kehittäminen ulkoistetaan tai niiden tarjoaminen
hankitaan ulkoa jonkin palvelutarjoajan pilvipalvelusta.
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tietojärjestelmätoiminto B (Application Function) ja tietojärjestelmä C (Application

Component) väliset rakenteelliset yhteydet voidaan johtaa, mikäli kaaviosta poistetaan

tietojärjestelmätoiminto B (kuva 3.15). Johtamisen jälkeen kaaviossa esiintyvät

tietojärjestelmäpalvelu A ja tietojärjestelmä C, sekä niiden välisistä yhteystyypeistä

heikompi eli Realization.

Kuva 3.15: Johdettu yhteys (Derived Relationship) kuvassa oikealla, jossa rakenteellisista yhteystyypeistä

Realization ja Assignment on ”sievennyksen” jälkeen voimassa vahvuudeltaan heikompi eli Realization.

Sisäkkäiset elementit (Nested elements). Kaavioiden luettavuuden parantamiseksi

ArchiMatessa on mahdollista mallintaa sisäkkäisiä elementtejä. Sisällyttäminen

mahdollistaa elementtien välisten rakenteellisten riippuvuussuhteiden visuaalisen

yksinkertaistamisen ja kaavion tilankäytön optimoimisen. Tätä vaihtoehtoista

mallinnustapaa voidaan käyttää tarpeen mukaan helpottamaan kaavion

ymmärrettävyyttä. Sama asia voidaan mallintaa eri tavoin, oleellista on valita

tarkoituksenmukaisin esitystapa kulloisenkin näkökulman mukaan.

Sisällyttäminen (nesting) on sallittua seuraaville rakenteellisille yhteystyypeille:

kompositio- (Composition), kooste (Aggregation) ja osoittaminen (Assignment).

Sisällytyssääntö on seuraava:

Elementin A sisälle voidaan mallintaa toinen elementti B, jos B on A:n osa

[Composition | Aggregation] tai B liittyy A:han [Assignment].

Kaaviossa alla (kuva 3.16) on havainnollistettu elementtien sisällyttämistä

pääelementtiin. Organisaatioon A kuuluu osastot B ja C, jotka suhteet on mallinnettu

kompositio-yhteystyypillä (kuvassa vasemmalla). Sisällyttämällä koosteen osat eli

osastot B ja C pääelementtiin eli organisaatioon A, voidaan muodostaa kaavio jossa

yhteystyypit eivät näy (kuvassa oikealla).
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Kuva 3.16: Sisällyttäminen (nesting) mahdollistaa elementtien mallintamisen toistensa sisälle (oikealla).

Järjestelmän osajärjestelmät eli moduulit voidaan esittää sisällytettyinä (kuva 3.17).

Kuva 3.17: Järjestelmään A on sisällytetty sen osajärjestelmät eli moduulit B ja C (oikealla).

Sisällyttäminen mahdollistaa kaavion visuaalisen tilankäytön optimoimisen. Tämä on

merkityksellistä silloin kun kaaviossa esitetään laaja kokonaisuus, kuten esimerkiksi

infrastruktuurin ympäristö joka koostuu useista komponenteista (kuva 3.18).

Kuva 3.18: Loogiseen infrastruktuurikomponenttiin (Node) on sisällytetty varusohjelmisto,

käyttöjärjestelmä ja laite (oikealla). Jos loogisia infrastruktuurikomponentteja on paljon samassa

kaaviossa, säästää sisällyttäminen tilaa, yksinkertaistaa kaaviota ja helpottaa luettavuutta.
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Värien käyttö. Mallinnuksessa tyypillisesti käytetään värejä korostamaan määrättyjä

asioita kuten kaavioelementtien keskinäistä tärkeyttä [Lan13]. Väreihin voidaan liittää

merkityksiä eli semantiikkaa laajentamaan notaatiota ja sen käsitteiden ilmaisuvoimaa.

ArchiMate-spesifikaatio ei määrittele kuinka värejä tulisi käyttää, vaan niiden

käyttäminen jätetään mallintajan vapaasti sovellettavaksi [Arc13]. Spesifikaatiossa

käytetään värejä keltainen, sininen ja vihreä kahdessa eri merkityksessä. Metamallissa

väreillä erotetaan aspektit seuraavasti: vihreällä passiivirakenne, keltaisella toiminta ja

sinisellä aktiivirakenne (kuva 3.19). Esimerkkikaavioissa väreillä erotetaan kerrokset

seuraavasti: keltaisella liiketoimintakerros, sinisellä järjestelmäkerros ja vihreällä

teknologiakerros. Tämä jälkimmäinen värien käyttö on tyypillinen useissa

mallinnusvälineissä.

Toiminta
Informaatio

Rakenne

Kuva 3.19: ArchiMate-metamallin värit.

Wierda 59  on esitellyt 9-värin kaavan [Wie14, s. 28], jonka tarkoituksena on tukea

ArchiMate-notaation alkuperäistä aspekteihin perustuvaa värien käyttöä (kuva 3.19).

Siinä kerrokset erotetaan toisistaan värin vahvuuden perusteella: liiketoimintakerroksen

käsitteet haalealla sävyllä, teknologiakerroksen käsitteet tummemmalla sävyllä.

Käytäntönä on myös ilmaista käsitteen tyyppi suluissa elementin nimen jälkeen,

esimerkiksi ”Asiakastietojen hallinta (Application Service)”. Tämä 9-värin kaava on

kuitenkin monimutkaisuudessaan vaikeaselkoinen. Se saattaa aiheuttaa käytännön

hankaluuksia mallinnusvälineestä riippuen, sillä oletusväreihin kuuluu tyypillisesti vain

kolme perusväriä (keltainen, sininen ja vihreä). Perusvärisävyjen muuttaminen ja

täydentäminen aiheuttaa hienosäätöä joka on käytännön mallintamistyössä hankalaa.

Tämä tarkoittaa tarkasti määriteltyjen värisävyjen määrittelemistä ja oman väriskeeman

eli kaavan (color scheme) laatimista. Lisäksi useiden eri sävyjen käyttö hankaloittaa

kaavioiden tulkintaa tulostetussa versiossa, ellei ole käytetty väritulostinta, ja silloinkin

kyse on tulostuksen laadusta ja värien selkeydestä. Useat eri värisävyt ovat

ongelmallisia myös silloin, kun kaaviota näytetään eri resoluutioilla käyttäen erilaisia ja

59 Gerben Wierda on aktiivinen (ja arvostettu) kommentoija ArchiMate LinkedIn-ryhmässä. Hän on
kirjoittanut kirjan ”Mastering ArchiMate II”, joka käsittelee ArchiMate-notaation soveltamista
käytännönläheisesti. Lisäksi hän kirjoittaa artikkeleita ArchiMate-notaatiosta ja kokonaisarkkitehtuurista.
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eritasoisia näyttölaitteita. Silloin esimerkiksi käytettävän videotykin mahdollistama

värikylläisyys on ratkaisevaa kaavioiden luettavuuden kannalta. Wierda esittelee myös

väriehdotuksensa yhteystyyppien erottamiseksi paremmin toisistaan: dynaamiset

yhteystyypit ovat mustalla oletusvärillä, mutta tärkeimpien rakenteellisten

yhteystyyppien hän suosittelee vihreätä (Specialization) ja oranssia (Assignment)

[Wie14].

Sallitut yhteystyypit elementtien välillä. ArchiMate-määritys [Arc13] esittelee

liitteessä (B) yhteystyyppitaulukot, ja niissä normatiiviset vaatimukset elementtien

välisille yhteystyypeille. Mallinnusvälineet tukevat näitä vaatimuksia vaihtelevasti 60 .

Vaikka ArchiMate-määritys näin määritteleekin sallitut yhteystyypit, ovat liitteen (B)

vaatimustaulukot kuitenkin vain ohjeellisia eli normatiivisia. Tämä jättää avoimeksi

mahdollisuuden soveltaa elementtien välisiä yhteyksiä. Tällaisen epätarkkuuden vuoksi

ArchiMate-kaaviot eivät siten välttämättä ole täsmällisiä, mikä on eksaktiin

mallintamiseen pyrkivien arkkitehtien kannalta epätyydyttävää. Toisaalta taas

ehdottomasta tarkkuudesta tinkiminen joustavasti laajentaa ArchiMaten soveltamisen

mahdollisuuksia jättämällä vapauksia tulkinnanvaraisuuteen, kuitenkin mahdollisimman

rajalliseen sellaiseen.

Kaikille elementeille ovat aina sallittuja rakenteelliset yhteystyypit kompositio, kooste

ja erikoistaminen suhteessa toiseen samantyyppiseen elementtiin (kuva 3.20).

Kuva 3.20: Kaikille rakenteellisille elementeille aina sallitut yhteystyypit (kompositio, kooste ja

erikoistaminen).

ArchiMate-metamalli on kuvattu ArchiMate-määrityksessä [Arc13] eroteltuna

ydinkerroksiin (3 kpl) ja laajennusosiin (2 kpl). ArchiMate-metamallin osat on esitelty

liitteessä 4. Metamalli on hyödyllinen, ellei hyödyllisin, osa ArchiMatea, sillä se

60 Osa mallinnusvälineistä on tarkkoja sallituista yhteyksistä, ja estävät ArchiMate-määrityksen vastaisten
yhteyksien mallintamisen. Osa välineistä sallii kaikki yhteydet.
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määrittelee kaikki keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 3.21) on esitetty ArchiMate-metamallin yksinkertaistus.

Se on osajoukko ArchiMate-elementeistä, jotka riittävät yleisimpiin kaaviotyyppeihin

eli näkökulmiin. Kaaviossa ei ole kuvattuna yhteystyyppejä Composition, Aggregation

ja Specialization kaikissa tapauksissa, mutta ne ovat aina sallittuja kaikille käsitteille.

Kuva 3.21: Osajoukko ArchiMate-metamallin elementeistä.

ArchiMate-metamalli on pohjimmiltaan meta-metamalli [EsG14], joka on hyvin

abstrakti. Se mahdollistaa vaikkapa siihen perustuvan mallinnuskielen laatimisen.

ArchiMate-metamalli mahdollistaa myös minkä tahansa muun graafisen notaation

käyttämisen - muunkin kuin ArchiMaten omien graafisten symbolien käyttämisen. Osa

mallinnusvälineistä sallii elementin symbolin korvaamisen toisella, esimerkiksi

visuaalisemmalla tai tutummalla, mutta elementin relaatiot säilyvät ennallaan. Tämä

Aktiivirakenne (Active structure)Passiivirakenne (Passive structure) Toiminta (Behavior)

Node

Device Network

Infrastructure
interface

Infrastructure
service

Artifact

System software

Application
component

Application
interface

Data object
Appl ication

function

Appl ication
service

Business actor

Business roleBusiness
interface

Location
Business object

Business
process

Business event

Business
service

Product

Contract
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mahdollistaa visuaalisempien kaavioiden tarjoamisen kohderyhmille, joille ArchiMate-

notaation vakiosymbolit ovat liian vaikeaselkoisia tai teknisen näköisiä ulkoasultaan.

ArchiMate ja riippuvuuksien mallintaminen. ArchiMate-notaatio mahdollistaa

kaikkien kokonaisarkkitehtuurin osa-alueiden rakenneosien linkittämisen yhteen. Tämä

toteutuu mallintamalla riippuvuussuhteita eri kerrosten käsitteiden välille. Esimerkiksi

periaatteista ja vaatimuksista voidaan mallintaa yhteydet kaikkiin kerroksiin aina

teknologiatasolle asti, ja siitäkin ”eteenpäin” aina hankkeisiin ja projekteihin -

”kokonaisvaltaisesti”. Riippuvuuksien avulla voidaan jäljittää esimerkiksi

muutosvaikutuksia eri rakenneosien välillä.

Alla olevassa kaaviossa on esimerkki kerrosten välisten riippuvuussuhteiden

mallintamisesta (kuva 3.22), jossa järjestelmään A liittyy vaatimusten kautta

liiketoiminnallisia sidosryhmien esittämiä ajureita ja tavoitteita, niistä johdettuja

periaatteita ja niihin liittyviä rajoitteita, sekä vaatimuksia joihin järjestelmä A toteuttaa

ratkaisuja.

Kuva 3.22: Riippuvuuksia Motivation-laajennoksen ja ydinkomponenttien välillä.

Riippuvuuksien avulla on mahdollista esimerkiksi mallintaa mille palvelimille mikäkin

liiketoimintakriittinen tietojärjestelmä on asennettu, ja mitä liiketoiminnan prosesseja

tämä järjestelmä tukee. Tai on mahdollista mallintaa mitkä asiakkaille tarjottavat

liiketoimintapalvelut on toteutettu milläkin prosessilla, ja mitä tietojärjestelmäpalveluita
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kukin prosessi käyttää, miten prosessit liittyvät toisiinsa, mitkä järjestelmät

kommunikoivat keskenään ja mitä tietoja ne välittävät toisilleen.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 3.23) on havainnollistettu riippuvuuksia alkaen

liiketoimintavaatimuksesta, jonka järjestelmä A toteuttaa. Kaavioon on mallinnettu

minkä projektin mikä julkaisu tuottaa järjestelmän A version, sekä aikataulutettu

siirtymävaihe jolloin julkaisu tapahtuu, ja mitä puutteita (Gap) siirtymävaihe paikkaa

kokonaisarkkitehtuurissa.

Kuva 3.23: Riippuvuuksia Implementation and Migration-laajennoksen ja ydinkomponenttien välillä.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 3.24) on yksinkertaistus ArchiMaten kerroksellisesta

rakenteesta, palvelukeskeisyydestä ja riippuvuuksista kerrosten välillä.
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Kuva 3.24: ArchiMate-kerroksellisuus ja palvelukeskeisyys sekä riippuvuussuhteet kerrosten välillä.

Näkökulmat (Viewpoints). Näkökulmat kuvaavat kokonaisuutta rajatulta alueelta, vain

määrättyjä seikkoja korostaen ja vain tiettyjä rakenneosia eli kuvauselementtejä

käyttäen (kuva 3.25). Näkökulmat ovat keino välittää informaatiota sopivalla

tarkkuudella kohderyhmän ja käyttötarkoituksen mukaan. Näkökulmien avulla voidaan

yhdistellä rakenneosia eri kerroksista ja visualisoida riippuvuuksia niiden välillä.

Ulkoiset roolit ja toimijat

Toiminnalliset palv elut

Asiakkaat

Toiminnall inen
palvelu A

Toiminnal linen
palvelu B

Toiminnal linen
palvelu C

Prosessit sekä sisäiset roolit ja toimijat

Tietojärjestelmäpalv elut

Tietojärjestelmät

Teknologia- ja infrastruktuuripalv elut

Infrastruktuuri

Teknologiapalvelu  A Teknologiapalvelu  B Teknologiapalvelu  C

Järjestelmä A Järjestelmä B Järjestelmä C

Järjestelmäpalvelu A Järjestelmäpalvelu B Järjestelmäpalvelu C

Prosessi A Prosessi B Prosessi C

Ulkoiset toimijat (kuten asiakkaat) ja
roolit jotka käyttävät organisaation
palveluita, tai kumppanit

Toiminnan ylätason palvelut.
Organisaation keskeisimmät
liiketoimintapalvelut joita
organisaatio tarjoaa ulospäin.

Toimintaprosessit jotka tuottavat ja
toteuttavat toiminnallisia palveluita.
Prosesseihin liittyvät organisaation
sisäiset roolit ja toimijat.

Varsinaista toimintaa ja prosesseja
tukevat järjestelmillä toteutettavat
palvelut.

Järjestelmät jotka toteuttavat
tietojärjestelmäpalveluita.

Infrastruktuuripalvelut, kuten
alusta-, kapasiteetti-, tietoliikenne-,
integraatio- ja nimipalvelut.

Infrastruktuuri: ohjelmistot, laitteet,
verkot

Rooli

Toimija

Alusta A Alusta B Alusta C
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Kuva 3.25: Näkökulmat ovat rajattuja näkymiä kokonaisuudesta.

Näkökulma (Viewpoint, point-of-view) on ikään kuin ”näköalapaikka” josta katsotaan,

ja näkymä (View) on se ”maisema” joka sieltä nähdään. Toista kohderyhmää

(stakeholder) kiinnostaa eri asiat (concerns) kuin toista. Näkökulmilla voidaan korostaa

tai häivyttää määrättyjä asioita riippuen kohderyhmän kiinnostuskohteista. Näkökulma-

ja näkymä-käsitteet ovat peräisin ISO/IEC/IEEE 42010:2011(E) määrityksestä [ISO11].

ArchiMate-määritys esittelee joukon valmiita näkökulmia, joiden tarkoitus on sekä

auttaa näkökulmien valinnassa että tarjota esimerkkejä. Näkökulmat on luokiteltu

kahden ulottuvuuden mukaan (kuva 3.26), jotka ovat: 1) käyttötarkoitus (purpose) ja 2)

sisältö (content). Edellinen jaottelee näkökulmat niiden käyttötarkoituksen mukaan

seuraaviin luokkiin: a) suunnittelu (designing), b) päätöksenteko (deciding) ja c)

informointi (informing). Jälkimmäinen ulottuvuus jaottelee näkökulmat niiden sisällön

tarkkuustason perusteella seuraavilla luokittelutekijöillä: a) yksityiskohtaisuus (details),

b) yhtenäisyys (coherence) ja c) yleiskuvaus (overview). Luokittelun tarkoitus on myös

helpottaa arkkitehtien työtä näkökulmien valinnassa.
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Kuva 3.26: ArchiMate-näkökulmien luokittelun kaksi ulottuvuutta: 1) käyttötarkoitus (yläosa) ja 2) sisältö

(alaosa), sekä niiden sisäiset luokittelutekijät. [Arc13].

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.19) on kuvattu ArchiMate-määrityksen

näkökulmiin liittyvän käyttötarkoitus-luokittelun periaatteita [Arc13].

ArchiMate-näkökulmien käyttötarkoitus-luokittelu
Tyyppi Sidosryhmä(t) Käyttötarkoitus Esimerkki

Suunnittelu
(Designing)

Arkkitehti, kehittäjä,
prosessimallintaja

Suunnittelu,
vaihtoehtojen arviointi

ArchiMate-, BPMN-
tai UML-kaavio

Päätöksenteko
(Deciding)

Johto, CIO, CEO, CTO,
päällikkötaso

Päätöksenteko Taulukot, matriisit,
landscape map,
riippuvuus-suhteita
kuvaavat kaaviot

Informointi
(Informing)

Työntekijä, asiakas, muut Yleiskuvaus Kerroksellinen
näkymä,
prosessikartta,
landscape map

Taulukko 3.19: ArchiMate-näkökulmien käyttötarkoitus-luokittelutekijät.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.20) on kuvattu ArchiMate-määrityksen

näkökulmiin liittyvän sisältö-luokittelun periaatteita [Arc13].

ArchiMate-näkökulmien sisältö-luokittelu
Tyyppi Sidosryhmä(t) Käyttötarkoitus Esimerkki

Yksityiskohdat
(Details)

Kehittäjä, prosessin
omistaja

Suunnittelu Komponentti-,
prosessi-, tietomalli-
kaavio

Yhtenäisyys
(Coherence)

Tuotantopäällikkö Riippuvuussuhteiden
analysointi,
muutosvaikutusten
arviointi

Riippuvuus-suhteita
kuvaavat kaaviot

Yleiskuvaus
(Overview)

KA arkkitehti, CIO,
CEO, CTO

Muutostenhallinta Landscape map

Taulukko 3.20: ArchiMate-näkökulmien tarkkuustaso-luokittelutekijät.
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ArchiMate- määrityksessä olevat näkökulmat ovat esimerkkejä, joita voidaan hyödyntää

sellaisinaan tai soveltaa. Näkökulmia voidaan yhdistellä ja täysin uusia näkökulmia on

toki mahdollista muodostaa. ArchiMate-määrityksessä on määritelty 18

vakionäkökulmaa (Standard Viewpoint), viisi Motivation-laajennoksen näkökulmaa ja

kolme Implementation and Migration-laajennoksen näkökulmaa. ArchiMaten

näkökulmapohjaisen (Viewpoint-oriented) lähestymistavan avulla aikaansaadaan

suunnittelun ja päätöksenteon kannalta tärkeä kokonaisnäkemys kulloisestakin

näkökulmasta tarkasteltuna.

ArchiMate laajennusmekanismit. ArchiMate esittelee [Arc13, sivut 113-115] kaksi

laajennusmekanismia, joilla voidaan laajentaa metamallin käsitteitä: 1) esimääritellyt

profiilit (pre-defined profiles ja user-defined profiles) ja 2) uusien käsitteiden luominen

erikoistamalla metamallin käsitteitä Specialization-yhteystyypin avulla.

Profiilit mahdollistavat attribuuttien lisäämisen elementteihin. Tämä mekanismi on

mallinnusvälinekohtaista. Suositeltava käytäntö on pyrkiä välttämään

mallinnusvälinespesifejä ominaisuuksia. Koska ne eivät ole ArchiMate-standardin

mukaisia ominaisuuksia, vaativat ne erillistä opettelua ja huomioimista esimerkiksi

tilanteissa joissa mallintajat tai välineet vaihtuvat. Käsitteiden erikoistaminen

(Specialization) puolestaan mahdollistaa tapauskohtaisten erikoispiirteiden

mallintamisen, esimerkiksi erilaisten laitteiden nimeämisen. Silloin ArchiMate-

käsitteestä laite (Device) luodaan uusia omaan käyttöön soveltuvia erikoistapauksia

kuten esimerkiksi ”kytkin”, ”reititin” tai ”räkki”. Sama asia voidaan ilmaista myös

mallinnuksen käytänteellä, jossa elementin nimen edellä hakasulkeissa on metatietoa

kuten ryhmittelytekijä. Esimerkiksi elementin nimikentässä (label) on: ”[Switch] Xyz-

123 (Device)” eli ”[ryhmä] Elementin nimi (Elementin tyyppi)”.

Myös mallinnusvälineet tarjoavat kukin omanlaisiaan laajennusmahdollisuuksia. Kaikki

laajennokset ovat aina kuitenkin ArchiMate-määrityksestä poikkeavia, joten niitä tulee

käyttää harkiten. Notaatio ja välineet kehittyvät, ja uusia versiota tulee. Omien

laajennosten siirtäminen uuteen versioon saattaa olla myöhemmin hankalaa.

ArchiMate-mallien siirrettävyys. Eri välineillä laadittujen ArchiMate-mallien

siirtämiseen eri välineiden välillä on Open Groupin toimesta kehitetty XML-pohjainen

tiedostoformaatti (ArchiMate Model Exchange File Format) [Arc15]. Sen avulla on

ainakin periaatteessa mahdollista siirtää ArchiMate-malleja välineestä toiseen, jos
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välineet sitä tukevat. Käytännössä tällaiset toimenpiteet tyypillisesti vaativat myös

manuaalitoimenpiteitä. Toimiessaan mallien siirtomahdollisuus yhtäältä vähentää

riippuvuutta määrättyyn välineeseen, ja toisaalta helpottaa eri välineillä laadittujen

mallien vaihtamista esimerkiksi eri osapuolien kesken.

ArchiMate-soveltamisalueita. ArchiMate soveltuu kaikille toimialoille. Yleisimmin

sitä on käytetty julkishallinnossa - sekä Suomessa että esimerkiksi Alankomaissa.

Julkisen sektorin iso osuus käy ilmi esimerkiksi epätieteellisen verkkokyselyn61 kautta.

Kyselyn otos on pieni, mutta tulos on suuntaa-antava (kuva 3.27).

Kuva 3.27: ArchiMaten hyödyntäminen eri toimialoilla. Lähde: M. Lankhorstin verkkokysely.

Eräs esimerkki ArchiMaten soveltamisesta on European Interoperability Reference

Architecture (EIRA) 62  [EIR15]. Se on Euroopan komission alaisen ohjelman

(Interoperability Solutions for European Public Administrations, ISA) tuottama

viitearkkitehtuuri, joka on mallinnettu ArchiMate-notaatiolla63. EIRA-viitearkkitehtuuri

on tarkoitettu julkisten digitaalisten palveluiden yhteentoimivuuden (interoperability)

kuvaamiseen. Se toteuttaa European Interoperability Framework (EIF) -kehyksen ja on

linjassa TOGAF:in kanssa.

Toinen esimerkki ArchiMatea hyödyntävästä viitearkkitehtuurista on Open Groupin

61 Marc Lankhorstin ArchiMate LinkedIn-ryhmän kautta julkaisema verkkokysely ”ArchiMate industry
usage” [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BNVgGZFw1_GbxFCiZDaUG_8Qy-
col2uw8CGYXVq7L7M/pubchart?oid=1873687117&format=interactive].
62 EIRA-viitearkkitehtuuri: https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description [2015]
63 EIRA-viitearkkitehtuuri on mallinnettu avoimen lähdekoodin ilmaisella Archi-mallinnusvälineellä.
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IT4IT [OPG14]. Se on tarkoitettu IT-ympäristön ja sen palveluiden hallintaan64.

Muita ArchiMatea hyödyntäviä organisaatiota ovat esimerkiksi Australian hallitus 65

(Australian Government Architecture, AGA) ja Uuden-Seelannin hallitus 66

(Government Enterprise Architecture for New Zealand, GEA-NZ). Ne ottavat

ArchiMaten käyttöön pääasialliseksi kokonaisarkkitehtuurin mallinnusstandardiksi.

Alankomaissa ArchiMatea sovelletaan laajasti, esimerkiksi e-Government -hankkeessa

ja terveydenhuoltosektorilla67.

ArchiMate-notaation kehityskohteita ja puutteita. ArchiMate on monipuolinen ja

toistaiseksi ainoa kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen kehitetty kieli, mutta ei

suinkaan täydellinen. ArchiMatessa on puutteita jotka liittyvät esimerkiksi metamallista

puuttuviin tai epämääräisiin käsitteisiin, epätäsmällisiin käsitteiden välisiin yhteyksiin ja

jonkin asteiseen tulkinnanvaraisuuteen. ArchiMate on saanut osakseen paljon

kiinnostusta, mutta myös kritiikkiä.

Azevedo ja kumppanit esittävät laajennusehdotuksia ArchiMate-metamalliin, jotta se

paremmin tukisi strategia- ja liiketoimintalähtöistä mallintamista ja portfolion hallintaa

[AIA13]. Heidän ehdotuksensa mukaan puuttuvia mutta tarvittavia käsitteitä ovat:

resurssi (Resource) ja kyvykkyys (Capability). Muita metamallista puuttuvia käsitteitä

ovat esimerkiksi mittarit (measure, KPI). Käyttötapauksille (Use Case) ei löydy suoraa

vastaavuutta, mutta niitä voidaan kohdistaa käsitteisiin Application Service ja

Application Function. Metamallissa on epämääräisiä tai tarpeettomia käsitteitä kuten

Collaboration ja Interaction.

ArchiMatella voidaan mallintaa käsitteitä ja tieto-elementtejä, ja auttavasti käsitemalleja

ja tietomalleja, mutta se ei sovellu hyvin tarkempaan tietomallinnukseen. Siihen

soveltuu paremmin esimerkiksi UML-notaatio, jossa on yhteyksien lisäksi mahdollista

ilmaista kardinaliteetti (moniarvoisuus, multiplicity) tietoentiteettien välille.

ArchiMate-määrityksen näkökulmien esimerkit eivät ole erityisen onnistuneita, niiden

kautta ei avaudu näkökulmien hyödyntämisen mahdollisuudet. Lisäksi esimerkit

64 IT4IT ArchiMate-malli, joka on tehty Sparx Systems Enterprise Architect-välineellä, on julkaistu
osoitteessa: https://collaboration.opengroup.org/data/IT4IT/RA_1.3/ [5.5.2015]
65 http://www.opengroup.org/content/archimate-and-australian-government-architecture-aga-realising-
vision-whole-government-coord
66 https://www.ict.govt.nz/guidance-and-resources/architecture/enterprise-architecture/
67 http://www.nictiz.nl/page/Over-Nictiz/English
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sisältävät paikoin virheitä.

Yleisesti ottaen ArchiMate on hyvin tekninen ja siksi vaikeaselkoinen, mikä

hankaloittaa sen tärkeimmän arvolupauksen lunastamista: se on tarkoitettu

kokonaisarkkitehtuurin visualisoimiseen, mutta ArchiMate-kaaviot eivät ole

yksinkertaisia ja välittömän intuitiivisia. Ne eivät avaudu nopeasti ja helposti muille kun

teknisiä kaavioita lukemaan tottuneille arkkitehdeille. Osa ArchiMate-notaation

symboleista ei selkeästi kuvaa elementin merkitystä ja käyttötarkoitusta. Esimerkiksi

rooli-käsitteen (Role) visuaalinen symboli on sylinteri, joka on vaikeasti miellettävissä

rooliin käsitteellisesti.

ArchiMaten visuaalisuus on kaksiteräinen miekka: ArchiMate-kaaviot ovat

yksityiskohtaisia ja tarkkoja, mutta ne ovat vaikeaselkoisia ja monimutkaisia.

Liiketoiminnasta päättävät tahot eivät välttämättä ole kovin teknisesti orientoituneita,

siksi heitä varten tarvitaan yksinkertaisempia ja selkeämpiä kuvia. Niiden tulisi olla

visuaalisesti näyttäviä ja ”käyttäjäkokemukseltaan” hyviä. On mallintajan

ammattitaidosta kiinni osataanko mallintaa ”oikeita asioita oikein”. Ratkaisuna on

oikeiden näkökulmien valinta kullekin kohderyhmälle. Kaavioiden arvo ja merkitys

mitataan lopulta käytännössä: kuinka hyödyllisiksi ne koetaan, kuinka hyvin ne

kuvaavat jotain kohdetta, kuinka selkeä ja ymmärrettävä kaavion viesti on

kohderyhmälle.

3.6 TOGAF ja ArchiMate -lähestymistapa

TOGAF ja ArchiMate täydentävät toisiaan ja siksi soveltuvat hyvin yhdessä käytettyinä

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen [LaD07]. TOGAF soveltuu organisaation

liiketoimintalähtöisen kokonaiskehittämisen moottoriksi, jonka ohjaamana

kehittämistyötä hallitaan ja muutoksia läpiviedään. TOGAF tarjoaa viitekehyksen,

terminologian, useita käytännöllisiä työkaluja, ja tärkeimpänä ADM-menetelmän

kehittämistyön prosessimalliksi. ArchiMate tukee TOGAF ADM-prosessin mukaista

kehittämistä, tarjoten siihen mallinnuskielen joka TOGAF:ista puuttuu (kuva 3.28).

ArchiMate mahdollistaa organisaation koko toiminnan ja rakenteen mallintamisen.
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Kuva 3.28: TOGAF ADM ja ArchiMate ovat yhteensopivia [Arc13].

ArchiMate-kehyksen ydin perustuu kolmeen kerrokseen. TOGAF:ista löytyy myös

vastaavat kolme kerrosta (kuva 3.29), mutta neljä osa-aluetta (domains). TOGAF:issa

tietojärjestelmäarkkitehtuuri (Information Systems Architecture) sisältää sekä

tietoarkkitehtuurin (Data Architecture) että sovellusarkkitehtuurin (Application

Architecture).

Kuva 3.29: ArchiMate ja TOGAF kerrosten vastaavuus.

TOGAF on suositeltava valinta kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen, koska se on

yleisesti tunnettu viitekehys joka sisältää laajan kokoelman kokonaisarkkitehtuurityötä

tukevia apuvälineitä. TOGAF:in sisältämän terminologian ja käsitteistön avulla voidaan

muodostaa yhteinen kieli kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen ja kuvaamiseen.

ArchiMate on kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen ja mallintamiseen kehitetty avoin ja

riippumaton kuvauskieli, ja sillä on laaja välinetuki. Lisäksi molemmat standardit ovat

Open Groupin hallinnassa ja jatkokehityksessä. Onkin odotettavissa että niitä sovitetaan
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jatkossa yhä enemmän ja paremmin yhteensopiviksi.

Molempia voidaan käyttää ilman toista, mutta yhdessä käytettyinä niillä katetaan

paremmin kaikki kokonaisarkkitehtuurin ulottuvuudet ja osatekijät: kehitysmenetelmä,

käsitteistö sekä mallinnus. TOGAF terminologioineen on yleisemmin tunnettu, joten

sitä voidaan pitää ylätason abstraktiokerroksena ArchiMaten päällä. Tarvittaessa

TOGAF:in metamallin asioita voidaan mallintaa millä tahansa notaatiolla, sillä TOGAF

ei ota kantaa notaatioon. TOGAF ja ArchiMate metamallien käsitteet kuitenkin

vastaavat toisiaan kattavasti (kuva 3.30), jolloin näiden metamallien yhteiskäyttö toimii

käytännössä hyvin.

Kuva 3.30: ArchiMate-metamallin ja TOGAF Content Metamodel käsitteiden vastaavuus [Tog11].

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen TOGAF- ja ArchiMate-standardeja hyödyntäen

liittyy organisaation toiminnan ja rakenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Kokonaisarkkitehtuurin rooli on keskeinen: se toimii organisaation

kokonaiskehittämisen moottorina, suunnittelun ja toteutusten hallinnan välineenä (kuva

3.31). Kokonaisarkkitehtuurityö saa syötteensä strategisista tavoitteista johdetuista
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liiketoiminnallisista vaatimuksista. Arkkitehtuurien nyky- ja tavoitetilat mallinnetaan

tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavalla tarkkuustasolla, ja arvioidaan niiden väliset

erot. Tuloksena tunnistetaan kehityskohteita, joista muodostetaan hankkeita ja

projekteja. Niiden toteuttamat ratkaisut siirretään toimenpidesuunnitelman mukaisesti

tuotantoon, jossa niitä hallitaan palveluina. Tuotannossa ilmenevät muutostarpeet

käsitellään ja niistä johdetaan uusia vaatimuksia kokonaiskehittämisen jatkuvaan

prosessiin. Alla olevassa kuvassa (kuva 3.31) on havainnollistettu eri kehysten roolia

kokonaiskehittämisessä, sekä jatkuvan kehitysprosessin eri vaiheissa syntyviä tuotoksia.

Kuva 3.31: Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen suhde muihin kehittämis- ja hallintamalleihin.

Kuvan 3.31 esittämä organisaation toiminnan ja rakenteen kehittäminen on jatkuva

prosessi, johon liittyy seuraavat osat: 1) strategiatyö, 2) kokonaisarkkitehtuuri, 3)

toteutus, 4) tuotanto sekä 5) kehitysprojektien tuki ja muutosten hallinta. Tässä

liiketoimintalähtöisessä kokonaiskehittämisessä TOGAF ADM-menetelmällä, tai sen

sovellutuksella, on keskeinen osa ja rooli toimia muutosten läpiviennin katalysaattorina.

Kokonaiskehittämisen prosessia voidaan toteuttaa kevyesti ja ketterästi. Silloin TOGAF

ADM-menetelmää sovelletaan noudattaen esimerkiksi Scrum-menetelmän käytänteitä
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[BMM11], ja mallintamista68 hyödynnetään kuvausten tuottamisessa sekä julkaisussa.

Toteutusprojekteissa ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät kuten Scrum ja Kanban ovat

jo vakiinnuttaneet asemansa, ja niitä hyödynnetään myös esimerkiksi DevOps-

konseptissa 69 . Ketterä toimintatapa sekä kevennetyt hallinta- ja kuvauskäytänteet

voidaan Lean-filosofiaa soveltaen liittää kaikkeen tekemiseen [MoÅ13].

Kokonaiskehittämisen kannalta tämä merkitsee tehokkaampien

organisaatiokulttuuristen toimintatapojen soveltamista kaikilla tasoilla, aina

kokonaisarkkitehtuurista yksittäisiin kehitysprojekteihin.

Operatiivisessa toiminnassa on keskeistä palveluiden hallinta eli IT Service

Management (ITSM) ja ITIL-prosessit. Vicente ja kumppanit ovat osoittaneet kuinka

TOGAF:in ja ITIL:in yhteensovittaminen on mahdollista ArchiMaten avulla [Vic13,

VGS13a, VGS13b]. Tämä on mahdollista sovittamalla ITIL-käsitteistöä TOGAF ADM-

syklin mukaiseen kehittämiseen [VGS13b]. Palveluiden hallintaan liittyy myös Service

Integration and Management (SIAM) -konsepti, jolla pyritään hallitsemaan

monitoimittajaympäristöjä. Tyypillisesti suurten organisaatioiden

tietojärjestelmäympäristöt ovat monimutkaisia kokonaisuuksia eri osapuolien

toimittamista ratkaisuista ja palveluista. Eräs tällaisen kokonaisuuden hallintaa

helpottamaan pyrkivä viitearkkitehtuuri on Open Groupin lupaava IT4IT [OPG14]. Se

yhdistelee ITIL:iä, TOGAF:ia ja ArchiMatea, sekä liittyy SIAM-konseptiin.

Kokonaisarkkitehtuurilla ja palveluiden hallinnalla on rakenteellinen ja toiminnallinen

yhteys. Yhä enenevässä määrin on ollut esillä kokonaisarkkitehtuurin tärkeä rooli

organisaation monimutkaisuuden hallinnassa [SZM14, Lee14]. Tässä roolissaan

kokonaisarkkitehtuuri ja sen mallinnusvälineet tukevat myös palveluiden hallintaa.

Teknisesti kokonaisarkkitehtuurin mallinnusväline voidaan integroida esimerkiksi

konfiguraationhallintajärjestelmän (Configuration Management System, CMS tai

Configuration Management DataBase, CMDB) ja palveluiden hallintajärjestelmän

(ITSM) kanssa. Tällöin ne vaihtavat tietoja keskenään ja täydentävät toisiaan. Ne eivät

korvaa toisiaan, vaan kullakin niistä on oma roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuuden

hallinnassa. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa tuotannossa olevien palveluiden kontekstin:

68 Mallintamisella tarkoitetaan tässä sekä mallinusvälineen että mallinnusnotaation käyttämistä.
69 DevOps-konsepti yhdistää toteutuksen (Development) ja tuotanto-operoinnin (Operations), jolloin
saavutetaan entistäkin ketterämpi ja joustavampi ratkaisujen kehittäminen. Siihen liittyvät myös monet
käytännössä toimiviksi todetut periaatteet kuten jatkuva integrointi (Continuous Integration) ja jatkuva
tuotantoonsiirto (Continuous Delivery).
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prosessit, tietojärjestelmäpalvelut, tiedot ja järjestelmät sekä niiden toimittajat.

Kokonaisarkkitehtuurin mallinnusvälineeseen kuvatut kontekstuaaliset asiat

riippuvuussuhteineen tukevat esimerkiksi tuotannossa olevien palveluiden

häiriötilanteiden selvitystä.

4 Malliperustainen kehittäminen

Malliperustainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämiseen

perustuu systemaattiseen mallinnustyöhön, joka tuottaa kuvauksia eri näkökulmista

päätöksenteon tueksi. Mallintaminen on konkreettinen keino kuvata

kokonaisarkkitehtuuria kokonaisvaltaisesti eri tarkkuustasoilla, ja tarjota eri

sidosryhmille kohdennettuja näkymiä kokonaisuudesta [KoM14].

Tässä kappaleessa käsitellään mallintamiseen liittyviä käytäntöjä, ja esitellään sovellettu

kokonaisarkkitehtuurikehys sekä sitä tukeva sovellettu menetelmä.

4.1 Mallintaminen

Mallinnuksen tavoitteena on tuottaa määrätystä reaalimaailman kohdealueesta malli.

Mallintaminen on luovaa työtä, jolloin tuotokseen eli malliin liittyy aina

objektiivisuuden, tarkkuuden ja neutraaliuden ongelmat. Mallit ovat aina tulkintoja,

rakennelmia, jotka ovat tiettyä käyttötarkoitusta varten, tietyin ehdoin, tiettyjen ihmisten

tietyllä tarkkuudella, tiettyihin tilanteisiin laatimia kuvauksia. Malli on mallintajansa

näkemys todellisuudesta. Malli voi olla tarkka, mutta täsmällisyyden vaatimuksesta

joudutaan käytännössä tinkimään. Mallit eivät ole täysin objektiivisia ja täsmällisiä,

vaan niihin sisältyy aina jonkin verran tulkinnanvaraisuutta ja tavoitehakuisuutta, sekä

tekijänsä subjektiivisia näkemyksiä, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia.

Mallintaja tarvitsee tuekseen tietoa kuvattavasta kohdealueesta. Tietoa on mahdollista

saada esimerkiksi tutustumalla olemassa olevaan materiaaliin ja haastattelemalla

kohdealueen tuntevia henkilöitä eli sisältöosaajia. Mallinnuksen lopputuloksena

syntyvien kuvausten sisällöllinen informaatioarvo riippuu käytettävissä olevista

lähtötiedoista, eli kohdealueen tuntemisen tasosta. Kuvausten laatu, ymmärrettävyys ja

selkeys taas riippuvat mallintajan ammattitaidosta. Se koostuu mallinnus- ja

välineosaamisesta sekä notaatioiden osaamisesta. Mallintamisessa on lisäksi hyötyä
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ominaisuuksista kuten kokonaisuuksien hahmottamiskyvystä, kyvyistä yksinkertaistaa,

tiivistää ja löytää oleelliset asiat monimutkaisuudesta, sekä kyvystä visualisoida

kokonaisuuksia ja niiden osien välisiä suhteita. Syntyvän dokumentaation sijaan

mallinnuksen ehkä tärkein hyöty onkin itse mallinnusprosessi, joka auttaa mallintajia

ymmärtämään paremmin ongelma-aluetta (problem domain) sekä mahdollistaa

esimerkiksi ennen toteutusta tapahtuvan eri suunnitteluratkaisujen keskinäisen vertailun

[Lul12].

Mallintamisen merkitys on tutkia ja kuvata kohdealuetta niin perusteellisesti, että sen

perusteella kyetään tarvittaessa yksinkertaistamaan ongelma-aluetta ja löytämään siihen

toimivia ratkaisuja. Mallintamisen avulla kohdealuetta voidaan tarkastella täsmällisesti

ja kriittisesti, ja oppia tuntemaan se syvällisesti. Syvällinen kohdealueen tunteminen

mahdollistaa kehityspäätösten tekemisen tarkkoihin tietoihin perustuen, ei oletuksiin.

Käsitteellinen mallintaminen auttaa ”näkemään” asioiden todellisia merkityksiä ja

suhteita.

Mallintamisen ydin voidaan muotoilla seuraavasti:

Mallintamisen tarkoitus on kuvata rajatun kohdealueen yksittäiset osatekijät ja niiden

väliset rakenteelliset riippuvuussuhteet sekä toiminnalliset vuorovaikutussuhteet.

Kuvaus tuottaa tietoa kohdealueen kehittämiseen liittyvän päätöksenteon tueksi.

Mallintamisessa on suositeltavaa hyödyntää standardinotaatioita, sillä ne määrittelevät

tarkasti mitä symboleja käytetään kuvaamaan eri käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Notaatioita on useita, jolloin niistä voidaan valita tarkoituksenmukaisin kuhunkin

tarpeeseen.

Mallintamisen avulla visualisoidaan kaikki kohdealueen toiminnalliset ja rakenteelliset

osatekijät, sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. Mallinnettujen riippuvuussuhteiden

kautta voidaan paremmin arvioida esimerkiksi muutos- tai kustannusvaikutuksia,

erilaisia syy-seuraussuhteita, sekä ylipäätään selkeämmin muodostaa kokonaisvaltainen

tilannekuva. Tällainen tilannekuva auttaa myös esimerkiksi häiriö- ja

ongelmatilanteiden selvittämisessä. Mutta ennen muuta se toimii selkeänä lähtökohtana

kehittämistyölle, jonka tarkoituksena on jatkuvasti parantaa toimintaa ja rakennetta

kohti tehokkaammin toimivaa organisaatiota tulevassa tavoitetilassa. Kun mallintamisen

avulla on tehty näkyväksi organisaation toiminta ja rakenne, sitä voidaan kehittää
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tehokkaammin, koska oleelliset osatekijät on tunnistettu ja kuvattu tarkasti.

Mallinnuslähtöinen kehittäminen soveltuu nykyiseen nopeutuneeseen kehittämissykliin.

Malli tarjoaa nopean ja selkeän kuvauksen kohdealueesta, koska malli ja sen sisältämät

kaaviot eri näkökulmista visualisoivat kaikki oleelliset asiat. Nykyiset mallinnusvälineet

mahdollistavat raporttien julkaisun esimerkiksi selainpohjaisena HTML-muodossa, tai

Word-muotoisena dokumenttina esimääritellyn raporttipohjan (template) avulla. Tämä

vähentää dokumentointiin käytettävää työmäärää, sillä kaaviot ja niihin liittyvät

selittävät tekstit laaditaan mallinnusvälineessä jo mallinnusprosessin yhteydessä.

Arkkitehtuurin ja sen näkökulmien mallintaminen pohjautuu ISO/IEC/IEEE

42010:2011(E) määrittelyyn [ISO11], joka määrittelee arkkitehtuurin kuvaamiseen

käsitteet (kuva 4.1). Arkkitehtuuri kuvaa tarkastelun kohteena olevaa järjestelmää

(System-of-Interest), joka voi olla yksittäinen järjestelmä tai ”järjestelmien järjestelmä”

(System of Systems), eli useista järjestelmistä muodostuva kokonaisuus. Tämän

kokonaisuuden kehittämisestä ovat kiinnostuneita määrätyt sidosryhmät (Stakeholders),

joilla on kehittämiseen liittyviä tavoitteita tai ”panoksia” (Concern). Arkkitehtuurin

kuvaus koostuu näkymistä ja niihin liittyvistä malleista (kuva 4.1). Arkkitehtuurin

kuvaus voi olla erillinen kokoava dokumentti, joka koostaa kaaviot, taulukot ja niitä

selittävän tekstin. Arkkitehtuurin kuvauspohjasta on esimerkki liiteessä 5. Sitä voidaan

soveltaa tarpeen mukaan.
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Kuva 4.1: Arkkitehtuurin kuvaamisen käsitteet ISO/IEC/IEEE 42010:2011 -standardin mukaan [ISO11].

Malli (Model) on kuvattavan reaalimaailman kohdealueen määrämuotoinen, formaali

esitystapa, joka abstrahoi kuvattavan kohteen käsitteelliselle tasolle. Malli on kuvaus

aiotusta tai todellisesta reaalimaailmasta, joka kuvaa kohdealueen toimintaa ja

rakennetta, sen osia ja niiden ominaisuuksia sekä osien välisiä riippuvuussuhteita. Malli

on reaalimaailman kuvauskohteen abstraktio, määrätylle tarkkuustasolle pelkistetty

esitys kohdealueen osista ja piirteistä. Malli on mallintamistyön eli mallinnuksen tuotos

(artefakti), joka on jollain mallinnusvälineellä tuotettu joukko kuvauskohteita eli

objekteja ja niistä koostuvia kaavioita, joilla on jaettu konteksti. Malli on

yksinkertaistus jostakin todellisen maailman ilmiöstä. Mallissa kuvataan vain osa ilmiön

piirteistä, piilottaen muut, ja näin selvennetään ymmärrystä mallinnettavasta kohteesta

[LMI12].

Malli on käytännössä yleistys (generalization) kohteestaan, jolloin siitä on tietoisesti (tai

tiedostamatta) jätetty pois piirteitä jotka eivät ole merkityksellisiä tai joita ei tunneta.

Tässä mielessä malli on aina vain näkemys, ei ehdoton totuus. Tämä on kuitenkin

hyväksyttävää, koska mallilla pyritään ymmärtämään kohdealuetta riittävällä

tarkkuudella kulloisessakin asiayhteydessä ja tilanteessa. Täydellisen ja absoluuttisen



85

täsmällisen mallin laatiminen ei useinkaan ole tarkoituksenmukaista tai edes

mahdollista. Koska riittävä tarkkuus on suhteellista, on syytä sopia tarkkuustaso johon

pyritään. Riittävän tarkkuustason saavuttaminen riippuu paitsi tarpeesta, siihen

vaikuttavat myös käytettävissä olevat resurssit kuten aika, saatavissa oleva materiaali ja

taustatiedot eli sisältöosaaminen, sekä arkkitehtuuriosaaminen. Tavoitteena on kuitenkin

aikaansaada mahdollisimman käyttökelpoinen malli kohdealueesta määrättynä

ajanhetkenä tai määrätyssä mahdollisessa tulevaisuudessa. Mallin kohdealue on myös

altis muutoksille, joten päivityskierteen katkaisemiseksi on sovittava riittävä

tarkkuustaso ja päivitystiheys.

Kokonaisarkkitehtuurista voidaan laatia useita eri malleja, tai kaikki kaaviot voidaan

yhdistää samaan malliin. Valittava lähestymistapa riippuu kuvattavan

kokonaisarkkitehtuurin laajuudesta ja monimutkaisuudesta sekä työnjaosta eri

mallintajien kesken. Esimerkiksi ylätason kaavioita voidaan laatia määrätyllä notaatiolla

määrätyn henkilön toimesta, ja tarkempia kaaviota toisella notaatiolla toisen henkilön

toimesta. Yhteen kuuluvat kaaviot kootaan samaan malliin, joka on jollain

mallinnusvälineellä tuotettu joukko kaavioita joilla tyypillisesti on jaettu konteksti.

Mallit on suositeltavaa laatia samalla mallinnusvälineellä, mielellään samaan yhteisesti

jaettuun tallennuspaikkaan. Tällöin niitä voidaan hallinta kokonaisuutena ja varmistaa

mallien sekä niissä olevien kaavioiden yhtenäisyys ja versiointi.

Metamalli (Metamodel) määrittelee ne käsitteet joihin perustuen varsinainen malli

laaditaan jostakin reaalimaailman kohteesta. Metamalli on käsitemalli eli luokkamalli

käsitteistä ja niiden välisistä suhteista määrätyssä kontekstissa. Se ei kuvaa

semantiikkaa eli merkityksiä. Malli puolestaan on metamallin käsitteistöllä ja

määrätyllä notaatiolla laadittu näkemys määrätystä reaalimaailman kohdealueesta.

Kuvassa alla (kuva 4.2) on havainnollistettu metamallin, mallin ja reaalimaailman

välisiä suhteita, sekä niiden kunkin termejä kuvaamaan yksittäistä, atomista objektia –

jolla on jokin syy tulla kuvatuksi: metamallin käsitteen esiintymä on mallin elementti,

joka on puolestaan ilmentymä määrätystä reaalimaailman kuvauskohteesta.
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Kuva 4.2: Mallin abstraktiotasot eli käsitetasot [Gig93].

Reaalimaailmaa edustaa tässä yhteydessä esimerkiksi organisaation

kokonaisarkkitehtuuri tai sen osa-arkkitehtuuri. Kuvaamisen ja mallintamisen kannalta

on tunnistettava ne käsitteet joilla kokonaisarkkitehtuuria, eli organisaation

toimintaympäristöä, toimintaa ja rakennetta, voidaan kuvata. Ymmärtämisen kannalta

on oleellista että käytettävät käsitteet vastaavat reaalimaailman käsitteitä, jolloin ne ovat

merkityksellisiä juuri kokonaisarkkitehtuurin kontekstissa. Näistä käsitteistä johdetaan

varsinaiset kuvattavat kohteet eli kuvauskohteet. Ne ovat metamallin käsitteillä

mallinnettuja instansseja reaalimaailman konkreettisista asioista. Metamalli itse

käsitteenä puolestaan liittyy filosofiasta peräisin olevaan ontologia-käsitteeseen, joka

liittyy olevaisen luonteen, eksistentialismin, tutkimiseen. Ontologia niin ikään

määrittelee tietyllä kohdealueella esiintyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.

Käsitteistöstä käytetään myös termiä taksonomia, joka on tapa luokitella asioita

hierarkioihin [Puu13]. Ontologiat ja taksonomiat sisältävät semantiikkaa, eli tieto-

objekteihin liittyviä merkityksiä. Käsitemalli (Conceptual Model) puolestaan sisältää

käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, sekä käsitteisiin liittyviä ominaisuustietoja eli

attribuutteja, mutta ei semantiikkaa.

Malli

Kuvauskohde

Metamalli

Reaalimaailma

Elementti Objekti, mallissa esiintyvä käsitteen
visuaalinen esiintymä, reaalimaailman
kuvauskohteen ilmentymä.

Käsite Abstrakti käsite joka kuuluu
johonkin ontologiaan.

Kohdealueen rakenteellinen tai toiminnallinen osatekijä.
Yksittäinen, erillinen, itsenäinen, merkityksellinen ja
todellinen looginen tai fyysinen asia tai ilmiö.

*

*

*

+käyttää

+kuvaa
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.1) on listattu mallintamiseen liittyviä

kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä [Tog11, Arc13].

Mallintamisen käsitteistö
Käsite Kuvaus

Artifakti, kuvaus
(Artifact)

Kuvaus joka koostuu elementeistä. Tyypit: luettelo (catalog), matriisi
(matrix) tai kaavio (diagram).

Rakenneosa,
elementti
(Building block)

Yksittäinen kuvauskohde kuten liiketoiminnallinen kyvykkyys (Business
Capability) tai sen ratkaisu, kuten järjestelmä. Synonyymejä: elementti,
komponentti.
Tyypit: arkkitehtuurin elementti (Architecture Building Block, ABB) tai
sen ratkaisu (Solution Building Block, SBB).

Käsite (Concept) Käsite. Reaalimaailman käsite joka esiintyy kokonaisarkkitehtuurin
kontekstissa. Käsitettä vastaa mallissa elementti joka on käsitteen
visuaalinen ilmentymä.

Käsitemalli
(Conceptual
model)

Käsitemalli. Kuvaa käsitteet ja niiden väliset suhteet.

Tuotos
(Deliverable)

Tuotos. Koostuu kuvauksista (artifaktit)

Osa-alue
(Domain)

Osa-alue, toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- tai teknologia-arkkitehtuuri.

Elementti Käsitteen instanssi eli ilmentymä mallissa. Elementit ovat mallinnettuja
käsitteitä, jotka ilmentävät jotakin reaalimaailman kohdetta.

Metamalli
(Metamodel)

Luokkamalli joka kuvaa yhteen liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä
suhteita. Kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen kannalta keskeinen osa,
joka määrittelee millä käsitteillä kuvauksia laaditaan. Vrt. käsitemalli.

Malli (Model) Mallinnuselementeistä ja niiden välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.
Laaditaan tyypillisesti mallinnusvälineellä käyttäen määrätyn metamallin
käsitteitä ja niitä esittäviä määrätyn mallinnusnotaation visuaalisia
symboleja.

Notaatio
(Notation)

Mallinnuskieli joka on visuaalinen ilmentymä jonkin metamallin
käsitteistä ja niiden välisistä suhteista eli yhteystyypeistä.

Palvelu 70

(Service)
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen yhteydessä tällä tarkoitetaan
mallinnettavia käsitteitä jotka ovat a) ylätason liiketoiminnallinen
palvelu, b) tietojärjestelmäpalvelu ja c) infrastruktuuripalvelu.

Näkymä (View) Mallin näkyvä osa joka on kuvattu rajatulla osajoukolla mallin
elementeistä ja niiden välisistä yhteyksistä, määrätystä näkökulmasta.

Näkökulma
(Viewpoint)

Määrättyihin arkkitehtuurin asioihin kohdistuva tarkastelu eli
perspektiivi. Määrittää ne elementit joita käytetään kuvauksessa.

Taulukko 4.1: Mallintamisen käsitteistö.

70 Palvelu-käsite on ylikuormitettu, sillä myös operatiivisessa palveluiden hallinnassa ja ITIL-kehyksessä
puhutaan palvelusta kun tarkoitetaan IT-palvelua. Palvelukeskeisen SOA-arkkitehtuurin keskeinen käsite
on niin ikään palvelu, jolla tarkoitetaan jokseenkin samaa asiaa kuin tietojärjestelmäpalvelulla. Myös
Microservices-konsepti liittyy palvelun-käsitteeseen, jota on kuvannut esimerkiksi Martin Fowler
(http://martinfowler.com/articles/microservices.html).
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4.2 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön käsitemalli

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyöhön liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita on

mallinnettu alla olevassa kaaviossa (kuva 4.3).

Kuva 4.3: Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön käsitemalli.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.2) on listattu kokonaisarkkitehtuurin
kehittämistyön käsitteistö.

Kokonaisarkkitehtuuri
(KA)

KA hallintamalli

Viitearkkitehtuuri

Osa-arkkitehtuuri /
Kohdearkkitehtuuri

KA-menetelmäKA kuvauskanta

KA-
kypsyystasomalli

Sidosrkkitehtuuri

KA-kuvaus

Kaav io

Arkkitehtuuriryhmä

Malli

KA muutoshallinta

Artefakti

KA vaatimusten
hallinta

Arkkitehtuuri-
periaate

Organisaatio Arkkitehtuuri-
kyvykkyys

Luettelo Matriisi

«abstract»
KA käsitemalli /

metamalli

«abstract»
KA käsite

Elementti

KA osa-alueKA-kehys

KA-väline

Näkymä

*

* *

*

*

*

*

4

*

*

*

*

*

*

**
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Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön käsitteistö
Käsite Kuvaus

Kokonaisarkkitehtuuri Tarkasteltava kohdealue, sen toiminta ja rakenne
Organisaatio Kohdeorganisaatio. Yksi organisaatio tai ”ekosysteemi”.
Arkkitehtuurikyvykkyys Organisaation arkkitehtuuriosaaminen ja siitä vastaava toiminto
KA-kypsyystasomalli Organisaation arkkitehtuurikyvykkyyden arviointimalli
Arkkitehtuuriryhmä Organisaation arkkitehtuurikyvykkyydestä vastaava ryhmä
KA osa-alue (Domain) Kokonaisarkkitehtuurin osa-alue (toiminta, tieto, tietojärjestelmä,

teknologia)
Osa-arkkitehtuuri /
Kohdearkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurin rajattu osa, kuten organisaation
toiminnallisen osan arkkitehtuuri

Viitearkkitehtuuri Teknologiariippumaton arkkitehtuurin rakennemalli
Sidosarkkitehtuuri Organisaation arkkitehtuuriin vaikuttava ulkoinen arkkitehtuuri
Arkkitehtuuriperiaate Arkkitehtuurin kehittämistä ohjaava linjaus
KA hallintamalli Arkkitehtuurin kehittämisen organisointi- ja ohjausmalli
KA muutoshallinta Arkkitehtuurin muutosten hallinta
KA vaatimusten hallinta Arkkitehtuuriin liittyvien vaatimusten hallinta
KA-menetelmä Kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmä
KA-kehys Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvien rakenneosien ja

kuvauskohteiden jäsennysmalli
KA-kuvaus Kokonaisarkkitehtuurikuvaus, kokonaiskuvaus
Artefakti Yksittäinen kuvauskohde, lista, matriisi tai kaavio
Lista Listaus käsitteistä ja niiden ominaisuuksista eli attribuuteista.

Voidaan esittää myös mallinnettuna kaaviona, jossa määrätyn
tyyppiset käsitteet on joko lueteltu tai ryhmitelty.

Matriisi Kahden tai useamman käsitteen väliset yhteydet kuvaava rakenne,
joka esitetään yleensä taulukkona eli ruudukkona, mutta voidaan
esittää myös mallinnettuna kaaviona.

Kaavio Mallinnusvälineellä tuotettu kaavio eli diagrammi
KA kuvauskanta Kuvausten säilytys- ja jakelupaikka, versionhallinta
KA-väline Mallinnusvälinen jolla mallinnetaan kaaviot ja julkaistaan ne
Malli Mallinnusvälineellä tuotettu kokonaisuus kaavioista
KA käsitemalli Kuvattavien rakenneosien ja niiden suhteiden malli, metamalli
KA käsite Käsitemallissa esiintyvä käsite, jolla on vastine reaalimaailmassa
Elementti Mallinnettu käsite
Näkymä Rajattu, kohdennettu tarkastelu jostain näkökulmasta
Taulukko 4.2: Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyön käsitteistö.

4.3 Kokonaisarkkitehtuurin käsitemalli

Tässä kappaleessa esitellään kokonaisarkkitehtuurin sovellettu käsitemalli, joka

perustuu TOGAF- ja ArchiMate-metamalleihin (kuva 4.4). Vastaavia käsitteitä on

osittain tunnistettu myös JHS 179- ja Kartturi-kehyksissä, mutta ne eivät sisällä

varsinaisia metamalleja. Tässä käsitemallissa on kuvattu keskeisimmät

kokonaisarkkitehtuurin yleiset käsitteet, jotka ovat mallinnettavissa, eli joille löytyy

vastine ArchiMate-metamallista. Nämä käsitteet ovat osajoukko ArchiMate-

metamallista, mutta ne riittävät yleisimpiin käyttötarkoituksiin. Näitä käsitteitä
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yhdistelemällä voidaan lisäksi mallintaa erilaisia näkymiä, jotka ovat määrätyistä

näkökulmista muodostettuja kaavioita.

Kuva 4.4: Kokonaisarkkitehtuurin sovellettu käsitemalli [Tog11, Arc13].

Alla olevissa taulukoissa on listattu kaaviossa (kuva 4.4) kuvatut käsitteet kerroksittain.

Taulukossa alla (taulukko 4.3) on listattu tavoitekerroksen käsitteitä selityksineen.

Toimeenpanokerros

Teknologiakerros

Tietojärjestelmäkerros

Toimintakerros

Tavoitekerros

Periaate
(Principle)

Riippuv uus
(Constraint)

Vaatimus
(Requirement)

Puute
(Gap)

Hanke / Projekti
(Work Package)

Toimija
(Business Actor)

Rooli
(Business Role)

Prosessi
(Business Process)

Tuote
(Product)

Sopimus
(Contract)

Tav oite
(Goal)

Vaikutin
(Driver)

Sijainti
(Location)

Toiminnallinen
palv elu

(Business Serv ice)

Järjestelmäpalv elu
(Application Serv ice)

Teknologiapalvelu
(Infrastructure

Serv ice)

Looginen teknologia-
komponentti (Node)

Järjestelmä
(Application
Component)

Ohjelmisto
(Artifact)

Looginen tieto
(Data Object)

Toiminto
(Business Function)

Tapahtuma
(Business Ev ent)

Sidosryhmä
(Stakeholder)

Julkaisu
(Release)

Käsite / Informaatio
(Business Object)

Toiminnallisuus
(Application

Function)

Rajapinta
(Application

Interface)

Kanav a
(Business Interface)

Verkko
(Netw ork)

Laite
(Dev ice)

Varusohjelmisto
(System Software)

Siirtymä
(Plateau)

Teknologiarajapinta
(Infrastructure

Interface)
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Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - tavoitekerros
Käsite Kuvaus

Sidosryhmä
(Stakeholder)

Intressiryhmä: organisaatio, ryhmä, henkilö tai rooli jolla on vastuunsa kautta
kiinnostus, sidos tai panos (stake) suhteessa kohdealueeseen. Esimerkiksi
johto, omistaja, asiakas, viranomainen.

Vaikutin
(Driver)

Ajuri, joka on syy määrätylle muutostarpeelle organisaatiossa. Sidosryhmän
kiinnostus (Concern). Esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat
kuten häiriöiden vähentäminen.

Tavoite (Goal) Strategia- tai liiketoimintalähtöinen, jonkin sidosryhmän esittämä
konkreettinen tavoite.

Riippuvuus
(Constraint)

Rajoite joka vaikuttaa arkkitehtuuriin. Esimerkiksi teknologia tai muu
reunaehto, tai ulkoinen sidosarkkitehtuuri joka vaikuttaa kohdealueelle.

Vaatimus
(Requirement)

Konkreettinen muutosvaatimus kuten liiketoiminnallinen tarve, joka on
johdettu sidosryhmän tavoitteesta. Esimerkiksi uuden palvelun tarjoaminen,
jokin uusi tai muuttunut toiminnallisuus tai uuden järjestelmän toteuttaminen.

Periaate
(Principle)

Laadullinen linjaus, jolla ohjataan organisaation muutostoimenpiteiden
kehittämistä ja toteutusta.

Taulukko 4.3: Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - tavoitekerros.

Taulukossa alla (taulukko 4.4) on listattu toimintakerroksen käsitteitä selityksineen.

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - toimintakerros
Käsite Kuvaus

Toiminnallinen
palvelu (Business
Service)

Ylätason liiketoiminnallinen palvelu, jonka organisaatio tarjoaa
asiakkailleen tai kumppaneilleen. Liiketoiminnan kannalta keskeinen:
näiden palveluiden kautta organisaatio tuottaa hyötyä ja arvoa
asiakkailleen ja omistajilleen.

Tuote (Product) Tuotteistettu palvelu tai palvelukokonaisuus, tai lopputuote.
Sopimus (Contract) Tuotteeseen tai palveluun liittyvä sopimus. Esimerkiksi

palvelutasosopimus (Service Level Agreement, SLA) tai sisäinen
hankintasopimus (Operational Level Agreement, OLA).

Kanava
(Business Interface)

Liiketoiminnan rajapinta, palvelukanava, jonka kautta toiminnallinen
palvelu tarjotaan asiakkaille. Esimerkiksi verkkopalvelu, sähköposti.

Toimija
(Business Actor)

Sisäinen tai ulkoinen organisaatio, organisaatioyksikkö tai -ryhmä, tai
yksittäinen henkilö. Toimija on aktiivinen tekijä prosesseissa ja
toiminnoissa. Toimija voi esiintyä eri rooleissa.

Rooli (Business
Role)

Rooli jossa jokin toimija toimii suorittaessaan prosesseihin ja
toimintoihin liittyviä tehtäviä. Rooli määrittelee ne vastuut ja tehtävät,
joita määrätyt toimijat suorittavat tässä roolissa toimiessaan.

Toiminto
(Business Function)

Liiketoiminnallinen tai organisationaalinen kyvykkyys, joka sisältää
osaamis- ja henkilöresurssit joilla kyvykkyys tuotetaan. Osittain
ristiriitainen käsite, sillä TOGAF:in mukaan se on rakenteellinen ja
ArchiMaten mukaan toiminnallinen.

Prosessi
(Business Process)

Toimintaprosessi, joka koostuu sarjasta aktiviteetteja, ja tuottaa jonkin
lopputuloksen. Prosessi voi käsitellä tietoja.

Tapahtuma
(Business Event)

Toimintaan vaikuttava tapahtuma, joka voi käynnistää (trigger)
prosessin, tai syntyä sen vaikutuksesta.

Käsite / informaatio
(Business Object)

Käsite, informaatioentiteetti, jolla on liiketoiminnallista merkitystä
kohdealueella, kuten esimerkiksi prosessien välisissä
informaatiovirroissa.

Sijainti (Location) Paikka, jossa sijaitsee esimerkiksi organisaatioyksikkö tai verkko.
Taulukko 4.4: Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - toimintakerros.
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Taulukossa alla (taulukko 4.5) on listattu tietojärjestelmäkerroksen käsitteitä.

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - tietojärjestelmäkerros
Käsite Kuvaus

Looginen tieto (Data
entity)

Tieto, jota käytetään kohdealueella ja hallitaan tietojärjestelmissä.
Johdetaan liiketoiminnan käsitteestä. Esimerkiksi ydintieto,
referenssitieto tai operatiivinen tapahtumatieto.

Tietojärjestelmäpalvelu
(Application Service)

Liiketoimintaa tukeva järjestelmällä toteutettava palvelu. Näillä
palveluilla on liiketoiminnallinen arvo ja merkitys.

Tietojärjestelmä
(Application
Component)

Looginen tietojärjestelmä, joka sisältää liiketoimintalogiikkaa. Tarjoaa
tuottamiaan tietojärjestelmäpalveluita rajapintojensa kautta. Toteutus-
ja teknologiariippumaton.

Toiminnallisuus
(Application Function)

Toiminnallinen ominaisuus (feature), jonka jokin tietojärjestelmä
toteuttaa.

Rajapinta (Application
Interface)

Tietoärjestelmän tarjoama rajapinta. Esimerkiksi käyttöliittymä
(Graphical User Interface, GUI), tai sovellustason rajapinta
(Application Programming Interface, API).

Taulukko 4.5: Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - tietojärjestelmäkerros.

Taulukossa alla (taulukko 4.6) on listattu teknologiakerroksen käsitteitä.

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - teknologiakerros
Käsite Kuvaus

Ohjelmisto (Artifact) Asennettava ohjelmistotuotos joka toteuttaa loogisen tietojärjestelmän.
Esimerkiksi itse tehty ohjelmisto tai hankittu ohjelmistotuote.

Teknologiapalvelu
(Infrastructure Service)

Infrastruktuuripalvelu, kuten esimerkiksi alustapalvelu, joka tarjoaa
tietojärjestelmän ajoympäristön.

Teknologiarajapinta
(Infrastructure
Interface)

Infrastruktuurirajapinta, infrastruktuuripalveuja tarjoava tekninen (ja
fyysinen) rajapinta, jonka tarjoaa looginen teknologiakomponentti.

Looginen
teknologiakomponentti
(Node)

Komponentti, joka kapseloi infrastruktuurin elementtejä. Esimerkiksi
järjestelmän klusteroitu ajoympäristö, sen varusohjelmistot ja laitteet.

Varusohjelmisto
(System Software)

Alustaohjelmisto. Esimerkiksi käyttöjärjestelmä,
sovelluspalvelinohjelmisto, tietokantaohjelmisto tai pakettiohjelmisto
eli alustaohjelmisto (platform).

Laite (Device) Fyysinen tai virtuaalinen laite. Esimerkiksi palvelin tai
verkkokomponentti (kuten palomuuri, kuormanjakaja, kytkin).

Verkko (Network) Tietoliikenneverkko. Esimerkiksi aliverkko (VLAN).
Taulukko 4.6: Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - teknologiakerros.

Taulukossa alla (taulukko 4.7) on listattu toimeenpanokerroksen käsitteitä.

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - toimeenpanokerros
Käsite Kuvaus

Hanke / Projekti (Work
Package)

Yhteen liittyvien tehtävien (task) muodostama kokonaisuus, joka
toteuttaa sille märitellyt tavoitteet ja vaatimukset.

Julkaisu (Release) Hankkeen tai projektin tuotos, organisatorisen muutoksen tulos.
Siirtymä (Plateau) Transitio, siirtymäarkkitehtuuri tai -vaihe (Phase)
Puute (Gap) Kehittämiskohde, nyky- ja tavaoitetilan välillä havaittu eroavaisuus
Taulukko 4.7: Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet - toimeenpanokerros.
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4.4 Käsitteiden harmonisointi

Yhdenmukaistamalla eli harmonisoimalla käsitteistöä voidaan tunnistaa yhtäläisyydet

TOGAF- ja ArchiMate-metamallien välillä. Tavoitteena on yhtäläinen

kokonaisarkkitehtuurin terminologia, käytetystä viitekehyksestä tai metamallista

riippumatta. Tämä on hyödyllistä sekä kommunikaation että mallintamisen kannalta.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.8) on listattu TOGAF- ja ArchiMate-metamallien

käsitteiden vastaavuuksia [EsG14].

TOGAF ja ArchiMate käsitteiden harmonisointi - vastaavuus olemassa
Käsite TOGAF ArchiMate

Toimija Actor Business Actor
Toiminnallinen palvelu Business Service Business Service
Riippuvuus, rajoite Constraint Constraint
Sopimus Contract Contract
Käsite Data Entity Business Object
Vaikutin, ajuri Driver Driver
Tapahtuma, heräte Event Business Event
Toiminto Function Business Function
Puute, tarve, eroavaisuus Gap Gap
Tavoite Goal Goal
Tietojärjestelmäpalvelu Information System Service Application Service
Sijainti Location Location
Tietojärjestelmä Logical Application Component Application Component
Tietorakenne Logical Data Component Data Object
Infrastruktuurin looginen
rakenneosa

Logical Technology Component Node

Organisaatioyksikkö Organization Unit Business Actor
Ohjelmisto Physical Application Component Artifact
Fyysinen tieto Physical Data Component Representation
Fyysinen tuoteversio Physical Technology Component System Software / Device
Alustapalvelu Platform Service Infrastructure Service
Linjaus Principle Principle
Toimintaprosessi Process Business Process
Tuote Product Product
Vaatimus Requirement Requirement
Rooli Role Business Role
Projekti, hanke Work Package Work Package
Taulukko 4.8: TOGAF- ja ArchiMate-käsitteiden harmonisointi - vastaavuus olemassa.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.9) on listattu TOGAF- ja ArchiMate-metamallien

käsitteitä joille ei ole tunnistettavissa selkeitä vastaavuuksia [EsG14].
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TOGAF ja ArchiMate käsitteiden harmonisointi - ei vastaavuutta
Käsite TOGAF ArchiMate

Oletus Assumption Ei vastaavuutta
Kyvykkyys Capability Ei vastaavuutta, mutta

voidaan soveltaa käsitteitä
Business Function tai
Group

Päätöksentekopiste Control Ei vastaavuutta
Mittari Measure Ei vastaavuutta
Mitattava tavoite Objective Ei vastaavuutta
Ei-toiminnallinen,
laadullinen kuvaus joka
voi liittyä palveluun tai
sopimukseen

Service Quality Ei vastaavuutta

Taulukko 4.9: TOGAF- ja ArchiMate-käsitteiden harmonisointi - ei vastaavuutta.

4.5 Sovellettu kehitysmalli

Malliperustaista kehittämistyötä tukee sovellettu kehitysmalli. Se perustuu ArchiMate-

kehykseen ja -metamalliin, sekä TOGAF:in kehykseen (Content Framework) ja ADM-

menetelmään. Sovelletun kehitysmallin kerroksellinen rakenne pohjautuu ArchiMate-

kehykseen ja sen ydinkerroksiin: toiminta- (Business Layer) tietojärjestelmä-

(Application Layer) ja teknologiakerros (Technology Layer). ArchiMate-kehyksen ydin

(Core) sisältää kolme kerrosta. ArchiMate-laajennokset (Motivation ja Implementation

and Migration) on asetettu kerroksiksi, ja nimetty uudelleen: tavoite- ja

toimeenpanokerrokset. Näin ArchiMate-kehyksen muunnellusta mallista on

muodostettu uusi sovellutus muuttamalla kerrosten nimiä ja väritystä, ja sijoittamalla

kaikki päällekkäisiksi kerroksiksi (kuva 4.5). Kaikkien viiden kerrosten nimet alkavat

T-kirjaimella, josta syystä kehitysmallin nimi on ”T-malli”.

Kuva 4.5: ”T-mallin” kerrokset.

T-malli sisältää kaksi osaa: 1) kerroksellisen jäsentelykehyksen ja 2) prosessimallin.

Edellistä hyödynnetään kuvauskohteiden tunnistamiseen ja jäsentelyyn, ja jälkimmäistä

Toimeenpanokerros

Teknologiakerros

Tietojärjestelmäkerros

Toimintakerros

Tavoitekerros
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kuvauskohteiden mallintamisen vaiheistettuna etenemismallina. T-mallin kehys on

yleinen (geneerinen) ja yksinkertaistettu kerrosmalli, jossa muodossa mikään olemassa

oleva viitekehys ei esitä organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämiseen liittyviä

tasoja. Vastaavasti T-mallin prosessi on yleinen vaiheistettu etenemismalli, joka sisältää

vain välttämättömimmät vaiheet. Kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyy vain

mallinnustehtäviä, eli kehykseen valittujen kuvauskohteiden mallintamista. Tässä

mielessä T-malli on täysin malliperustainen.

T-malli on nimensä mukaisesti ”malli”, josta on tunnistettavissa tuttuja piirteitä ja

ominaisuuksia jotka toistuvat useimmissa valmiissa viitekehyksissä. Valmiita

viitekehyksiä kuten TOGAF ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön sellaisenaan71,

vaan niitä on tarkoitus soveltaa tapauskohtaisesti organisaation tarpeiden mukaan. Siksi

T-mallin kaltainen sovellutus on perusteltu ja käyttökelpoinen, sillä se yksinkertaistaa ja

yhdistelee eri viitekehyksille ja menetelmille yhteisiä sekä yleisiä asioita. T-mallin

avulla on mahdollista aloittaa kokonaisvaltainen, malliperustainen kehittämistyö

kohdealueen laajuudesta riippumatta nopeasti ja helposti: tarvitaan vain asianmukainen

mallinnusväline ja mallinnusosaamista. Erityistä ”valmisviitekehystä” tai menetelmää ei

tarvita, eikä niiden opetteluun tarvitse käyttää aikaa, mutta niihin siirtyminen on

helppoa ja vaivatonta myöhemmin mikäli tarvetta ilmenee. T-malli on yhteensopiva

tunnetuimpien viitekehysten kanssa, sillä se tukee yleisiä käsitteitä ja yleistä osa-

aluerakennetta.

T-mallin kerrokset kattavat organisaation koko toiminnan ja rakenteen strategioista

toteutuksiin asti. Laajennettuun T-malliin liittyy toiminnallisesti vielä seuraavat

kerrokset: toteutus ja tuotanto (kuva 4.6). Toteutus- ja tuotantokerrokset eivät kuulu

mallinnettavaan kokonaisuuteen, mutta ne ovat kokonaisuuden kannalta oleellisia. Kun

malliperustainen kehittämistyö tuottaa suunnitelman kehitettävistä toteutuskohteista ja

niiden aikautaulutuksesta toimenpidesuunnitelman, sen jälkeen ne siirtyvät toteutukseen

ja sieltä tuotantoon. Kaikki nämä kerrokset ovat samalla vaiheita, jotka liittyvät

kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Takaisinkytkennän eli palautemekanismin kautta

71 TOGAF-määrityksessä mainitaan että sitä tulee soveltaa tarpeen mukaan. TOGAF voidaan sovittaa
yhteen muiden viitekehysten kanssa, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi portfolion hallintaan,
operatiivisen toiminnan palveluiden hallintaan, toteutushankkeiden tai -projektien hallintaan.
Kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä on paljon, ja useimmat niistä sisältävät pääosin samoja asioita.
Siksi kokonaiskehittämisen kannalta onkin oleellista, että ymmärretään eri vaihtoehtoisten viitekehysten
käyttötarkoitukset ja osataan soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.
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malli toimii iteratiivisena prosessimallina.

Kuva 4.6: T-mallin kerrosten väliset kaksisuuntaiset vaikutukset.

T-mallin jäsentelykehys sisältää mallinnettavia kuvauskohteita, joita voidaan

tapauskohtaisesti lisätä tai poistaa tarpeen mukaan (kuva 4.7). Kuvauskohteet ovat

pääosin ArchiMate-metamallin käsitteitä, ja niistä koostettuja näkymiä. Kaikki

kuvauskohteet ovat mallinnettavissa: ensisijaisesti ArchiMate-notaatiolla, ja tarvittaessa

täydentävillä notaatioilla kuten UML ja BPMN. Kehyksessä ei ole abstraktiotasoja

kuten käsitteellinen, looginen ja fyysinen, minkä jaottelun poisjättäminen

yksinkertaistaa ja selkiyttää kokonaisuuden hahmottamista: kuvauskohteet on jaoteltu

vain kerroksittain.
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Kuva 4.7: T-mallin kehys eli kuvauskohteiden jäsennysmalli. Peruskäsitteet vaaleammalla, näkymät

tummemmalla värillä.

T-mallin prosessimalli on yleinen (geneerinen) ja yksinkertaistettu perusmalli (kuva

4.8). Se sisältää tyypilliset kokonaisvaltaisen kehittämisen vaiheet, jotka vastaavat T-

mallin kehyksen kerroksia. T-mallin prosessi perustuu TOGAF ADM:ään, mutta siitä

on jätetty pois osat G (Implementation Governance) ja H (Change Management), jotka

eivät ole varsinaisia arkkitehtuurin kehittämisvaiheita, eikä niitä tai niissä olevia asioita

voida mallintaa. T-mallin prosessi kuvaa mallinnuslähtöisen kehittämisen

etenemisvaiheita, joissa kaikki vaiheiden tehtävät liittyvät mallintamiseen: kaikki T-

mallin kehyksen kuvauskohteet voidaan mallintaa. Muita kuvaustapoja kuten Excel-

taulukoita käytetään vain tarvittaessa tietojen keruuseen tai kuvauskohteisiin liittyvien

lisätietojen (attribuuttien) kokoamiseen.
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Kuva 4.8: T-mallin prosessimalli ja sen vaiheet T0 - T8.

T-prosessimallin etenemisvaiheet on kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 4.10).

T-prosessin vaiheet
Vaihe Kuvaus

T-0
Taustavalmistelut

Valmisteluvaihe jossa muodostetaan organisaatioon
arkkitehtuurikyvykkyys ja kuvataan hallintamalli. Valitaan menetelmät
ja välineet, sekä mallinnetaan käsitemalli ja arkkitehtuuriperiaatteet.

T-1
Tavoitteet ja
vaatimukset

Aloitusvaihe jolloin muodostetaan näkemys kokonaisuudesta (vision),
määritellään iteraation tavoitteet, sisältö eli rajaus, laajuus (scope) sekä
kuvaamisen tarkkuustaso (level of detail). Mallinnetaan sidosryhmät,
tavoitteet, vaatimukset, rajoitteet, riskit - mukaan lukien tietoturvariskit.
Voidaan mallintaa liiketoiminnan strategioita ja liiketoimintamallia
Business Model Canvas-kehyksen avulla [Iac12].

T-2
Toiminta-
arkkitehtuuri

Mallinnetaan kohdealueen toiminta-arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilat,
tehdään näiden välinen gap-analyysi ja sen pohjalta tunnistetaan
alustavasti potentiaalisia kehityskohteita.

T-3
Tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri

Mallinnetaan kohdealueen tietojärjestelmäarkkitehtuurin nyky- ja
tavoitetilat, tehdään näiden välinen gap-analyysi ja sen pohjalta
tunnistetaan alustavasti potentiaalisia kehityskohteita.

T-4
Teknologia-
arkkitehtuuri

Mallinnetaan kohdealueen teknologia-arkkitehtuurin nyky- ja
tavoitetilat, tehdään näiden välinen gap-analyysi ja sen pohjalta
tunnistetaan alustavasti potentiaalisia kehityskohteita.

T-5
Toteutuskohteet

Yhdistellään gap-analyysit, tunnistetaan tarpeita eli kehitettäviä
toteutuskohteita ja mallinnetaan niistä hankkeita ja projekteja.

T-6
Toimenpide-
suunnitelma

Vahvistetaan toimenpidesuunnitelma priorisoimalla toteutushankkeet ja -
projektit, mallinnetaan toimenpidesuunnitelma.

Kehittämisen
hallinta

Huolehditaan vaatimusten hallinnasta kaikissa vaiheissa ja kaikkiin
vaiheisiin liittyen keskitetysti.

Taulukko 4.10: T-menetelmän prosessin vaiheet.

Eteneminen. Aluksi valitaan sopiva metamalli, joka sisältää tarvittavat käsitteet. Näistä

muodostetaan mallinnusvälineeseen halutunlainen kehys ja sisältörakenne. Sovitaan
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näkökulmat ja notaation käsitteet joita käytetään. Usein osajoukko käsitteistä riittää kun

mallintamista aloitetaan. Näkökulmat ovat vaiheissa T-2 - T-4 mallinnettavia kaaviota

eri tarkoituksiin ja eri kohderyhmiä varten. Näkökulmiin koostetaan tarvittavat

yksittäiset rakenneosat ja niiden väliset yhteydet. Esimerkiksi tietovirtakaavio on

näkökulma, jossa yhdistetään järjestelmät niiden välisillä tietovirroilla. Eräs näkökulma

yhdistää liiketoiminnalliset palvelut ja prosessit. Näkökulmia voidaan luoda tarpeen

mukaan. Kehyksessä on mukana eräitä esimerkkejä, jotka on korostettu tummemmalla

värillä.

Ensin mallinnetaan sovitut yksittäiset rakenneosat valitun käsitemallin (metamallin)

mukaisesti. Sitten näistä käsitteiden muodostamista kokoelmista (catalog) eli ”kartoista”

koostetaan näkymiä, eli kaaviota eri näkökulmista. Näkymät yhdistelevät käsitteitä

kerrosten sisällä ja kerrosten välillä. Näkymien avulla visualisoidaan käsitteiden välisiä

riippuvuussuhteita. Näkymät valitaan tapauskohtaisesti, esimerkiksi soveltamalla

ArchiMate-määrityksessä olevia näkökulmaesimerkkejä (Viewpoints). Termiä “kartta”

käytetään kuvamaan samantyyppisistä käsitteistä muodostuvaa luetteloa (catalog) eli

käsitekarttaa, joka malliperustaisessa lähestymistavassa visualisoidaan kaavion

muotoon. Esimerkiksi järjestelmät voidaan mallintaa ryhmiteltynä vaikkapa niiden

liiketoiminnallisen merkityksen tai omistavan organisaatioyksikön perusteella

kaavioksi, josta käytetään nimeä ”järjestelmäkartta”. Vastaavasti voidaan mallintaa

esimerkiksi prosessit ”prosessikarttaan” ja palvelut ”palvelukarttaan”. Excel-taulukkoja

käytettäessä ”kartta” on listaus samantasoisista käsitteistä.

Eteneminen on mallinnettu prosessina alla olevassa kaaviossa (kuva 4.9).
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Kuva 4.9: T-malli prosessina.
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Yllä esitetty vaiheistettu malli kuvaa etenemisen pääpiirteittäin (kuva 4.9). Kaikissa

vaiheissa (T-0 - T-6) voidaan mallintaa muitakin asioita: sekä ArchiMate-notaation

mahdollistamia, että muita tarpeellisiksi katsottavia asioita esimerkiksi UML-notaatiota

hyödyntäen.

Tapauskohtaisesti voidaan päättää kuvatanko nyky- vai tavoitetila ensin, sekä millä

tarkkuustasolla ja laajuudella ne tehdään. Selkeämpää on kuvata ensin nykytila ainakin

jollain tarkkuustasolla, joka muodostaa lähtö- ja perustason (baseline) kaikille

kehittämistoimenpiteille. Kuitenkin sekä nyky- että tavoitetila on kuvattava, jotta

voidaan tunnistaa näiden väliset eroavaisuudet eli potentiaaliset kehityskohteet

puuteanalyysin (gap analysis) avulla. Näistä muutostarpeista jalostetaan kehityskohteita

jotka konkretisoituvat kehitysprojekteina ja -hankkeina, joilla tuotetaan varsinaisia

liiketoimintaa tukevia kyvykkyyksiä eli ratkaisuja tuotantoon. Suositeltavaa on ensin

mallintaa kohdealue karkealla tasolla mahdollisimman kattavasti, jotta saadaan nopeasti

kokonaiskuva. Prosessimalli on lineaarinen, mutta käytännössä sitä voidaan toteuttaa

iteratiivisesti edeten: ensin kuvataan kokonaisuus sovitussa laajuudessa ja sovitulla

tarkkuudella, jotta saadaan nopeasti kokonaiskäsitys. Sitten kuvausta tarkennetaan

seuraavissa iteraatioissa. Voidaan myös edetä pala kerrallaan, tuottamalla kussakin

iteraatiossa jokin osa (inkrementti) koko laajuudessaan ja syvyydessään.

Mallintamista ja kaavioiden lukemista on pyrittävä helpottamaan yksinkertaistamalla

asioita aina kun mahdollista. Myöhemmin on helppo lisätä yksityiskohtia ja ottaa

käyttöön esimerkiksi uusi kuvauselementtityyppi. Esimerkiksi järjestelmän

toiminnallisuutta kuvaava ArchiMate elementtityyppi Application Function voidaan

aluksi jättää pois, sillä se lisää kaavioiden monimutkaisuutta.

Malliperustainen lähestymistapa mahdollistaa nopean ja ketterän kehittämisen. Tällöin

mallintamisessa edetään nopeasti, ketterän menetelmän (Scrum) tyyliin: 2-3 viikon

vaiheet (sprintit), niiden jälkeen tulosten esittely, arkkitehtuuriryhmän sisäinen, oman

tekemisen arviointi (retrospektiivi ja ”lessons learned”), seuraavan jakson tavoitteiden

läpikäynti ja tehtäviin jako sekä työmääräarviointi. Edellytyksenä on vaatimusluettelon

(backlog) ylläpito, joka on mallinnusvälineeseen laadittu vaatimusluettelo. Omistajana

(Product Owner) toimii kohdeorganisaation edustaja. Mallinnusvälineellä voidaan

ylläpitää vaatimuksia ja hallita tehtäviä esimerkiksi Kanban-menetelmää mukaillen.

Mallinnusvälineestä julkaistaan jatkuvasti HTML-muotoinen raportti kuvauksista,
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jolloin työn etenemistä voidaan seurata ja arvioida koko ajan. Tämä ketterä eteneminen

noudattaa Bucklen ja kumppaneiden [BMM11] ehdottamaa mallia, jossa TOGAF

ADM-syklien läpivientiin sovelletaan Scrum-menetelmän käytäntöjä.

4.6 Mallintamisen kaavoja ja suunnittelumalleja

Mallintamiseen liittyy valmiita kaavoja ja suunnittelumalleja erilaisiin usein toistuviin

tilanteisiin, jotka toistuvat varsin samanlaisina. Tässä kappaleessa on esitetty eräitä

ArchiMatella mallinnettuja kaavoja ja suunnittelumalleja, joita voi hyödyntää pohjana

joihinkin mallintamisen tyypillisiin tilanteisiin.

Alla oleva kaavio (kuva 4.10) havainnollistaa ArchiMate-notaation kerroksellisuutta ja

palvelukeskeisyyttä. Tämä rakenne on ArchiMate-notaation perusmalli kolmen

arkkitehtuurikerroksen välisistä riippuvuussuhteista (kolmikerroksinen ”blueskaava”).

Kuva 4.10: ArchiMate-kerroksellisuus ja palvelukeskeisyys.

ArchiMate mahdollistaa riippuvuuksien mallintamisen eri rakenneosien ja kerrosten

välillä. Parhaiten tätä havainnollistaa kerroksellinen näkökulma (Layered Viewpoint)

(kuva 4.11). Kaaviossa on mallinnettu eri tapoja kuvata sama asia, kuten esimerkiksi

palvelu ja rajapinta ovat saman asian eri ilmentymät: toiminnallinen ja rakenteellinen.
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Samassa kaaviossa niitä on tarpeetonta esittää - tässä yhteydessä ne on mallinnettu

esimerkkinä jotta niiden yhteys käy ilmi.

Kuva 4.11: Kerroksellinen näkökulma (Layered Viewpoint).

Alla olevassa kerroksellisessa kaaviossa on esitetty enemmän yksityiskohtia

esimerkinomaisesti (kuva 4.12).
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Kuva 4.12: Kerroksellinen (Layered viewpoint) näkökulma, jossa on enemmän yksityiskohtia.

Järjestelmät tarjoavat kahdenlaisia rajapintoja: 1) käyttöliittymiä (Graphical User

Interface, GUI) ja 2) sovellustason rajapintoja (Application Programming Interface,

API) (kuva 4.12). Mallintamisessa näistä voidaan käyttää lyhenteitä sekä tilan

säästämiseksi, että osoittamaan nimeämisellä minkä tyyppisestä rajapinnasta on kyse.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4.13) tietojärjestelmän perussuunnittelumalli [Arc13,

Wie14].
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Kuva 4.13: Tietojärjestelmän suunnittelumalli (perusmalli). Aspektit ilmenevät pystysuunnassa,

vasemmalta lukien: informaatio (Data Object), toiminta (Application Service ja Application Function) ja

rakenne (Application Interface ja Application  Component).

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4.14) on esitetty tietojärjestelmän suunnittelumalli

laajennettuna integraatiolla toiseen tietojärjestelmään.

Kuva 4.14: Tietojärjestelmän laajennettu suunnittelumalli.

Järjestelmäintegraatio eli järjestelmien välinen vuorovaikutus voidaan mallintaa eri

tavoin. Tyypillisin ja informaatioarvoltaan hyödyllisin tapa on mallintaa

tietovirtakaavio, muita ovat esimerkiksi järjestelmien välisten riippuvuuksien

mallintaminen suoraan tai rajapintojen kautta. Järjestelmien väliset tietovirrat

mallinnetaan tietovirtana ArchiMate-notaation dynaamisella Flow-yhteystyypillä

(katkoviiva jossa umpinainen nuolenpää). Järjestelmien välinen riippuvuus mallinnetaan

ArchiMate-notaation rakenteellisella Used By-yhteystyypillä. Sen lukusuunta ilmaisee

”mitä käyttää mikä”, eli nuolen suunta osoittaa käyttäjän. Alla olevassa kaaviossa (kuva

4.15) on mallinnettu ArchiMaten viisi eri tapaa kuvata kahden järjestelmän välistä

vuorovaikutusta luettuna ylhäältä alas: 1) välillinen riippuvuus palvelusta A

järjestelmään B, 2) välillinen riippuvuus rajapinnasta A järjestelmään B, 3) suora
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riippuvuus järjestelmästä A järjestelmään B, 4) tietovirta järjestelmien A ja B välillä ja

5) tietorakenteen A siirtyminen järjestelmien A ja B välillä.

Kuva 4.15: Järjestelmien väliset tietovirrat ja riippuvuussuhteet: ArchiMate-notaation viisi (5) eri tapaa.

Tietovirta voidaan mallintaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla (kuva 4.16): 1) Flow-

yhteys, jossa siirtyvät tietorakenne ilmoitetaan Flow-yhteyden nimessä (label) ja 2)

Access-yhteydet ja Data Object-elementin käyttäminen. Edellinen tapa on tilankäytön

kannalta käytännöllisempi jos samassa kaaviossa mallinnetaan paljon tietovirtoja.

Kuva 4.16: Tietovirtakaavion kaksi vaihtoehtoiset tavat kuvata siirtyvä tietorakenne (A).

Alla yksinkertainen tietovirtakaavioesimerkki (kuva 4.17).

Kuva 4.17: Tietovirtakaavio (ArchiMate label-ominaisuutta soveltaen).



107

Järjestelmäintegraatioihin liittyvä integraatioratkaisu kuten palveluväylä (Enterprise

Service Bus, ESB) voidaan mallintaa eri tavoin. Alla kolme tapaa mallintaa

palveluväylä: 1) infrastruktuuripalveluna, jota järjestelmät käyttävät (kuva 4.18), 2)

komponenttina, joka tarjoaa ja käyttää palveluita tai rajapintoja (kuva 4.19) ja 3)

komponenttina joka tarjoaa toiminnallisuuksia (kuva 4.20).

Kuva 4.18: Palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB) teknologia-arkkitehtuurin konkreettisena

infrastruktuuripalveluna.

Kuva 4.19: Palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB) tietojärjstelmäarkkitehtuurikerroksen loogisena

komponenttina. Vasemmalla (versio 1) integraatiot on mallinnettu toiminnallisten palveluiden kautta, ja

oikealla (versio 2) rakenteellisten rajapintojen kautta.
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Kuva 4.20: Palveluväylä (Enterprise Service Bus, ESB) tietojärjstelmäarkkitehtuurikerroksen loogisena

komponenttina, jonka toteutus on mallinnettu fyysisenä infrastruktuurin elementtinä (Node).

Tietovirran volyymi voidaan osoittaa Flow-yhteystyppiviivan paksuudella: paksumpi

viiva merkitsee suurta volymiä, ohut viiva indikoi sitä että tietoa siirtyy harvoin ja/tai

vähän (kuva 4.21). Lisäksi yhteystyypissä voidaan ilmoittaa volyymi lukuna,

esimerkiksi sanomamäärä aikayksikössä (kuten tilaustiedot 1000 kpl tunnissa kuvassa

alla).

Kuva 4.21: Tietovirran volyymi voidaan osoittaa viivan paksuudella, värillä tai tekstillä (label).

Synkroninen ja asynkroninen kommunikointi voidaan ilmaista tekstissä (label) tai

sovitulla värikorostuksella (kuva 4.22).

Kuva 4.22: Tietovirran synkronisuus tai asynkronisuus.
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Tietovirran suunta ei kuitenkaan ilmaise kumpi järjestelmistä on kommunikaation

aktiivinen osapuoli: lähde- (source) vai kohdejärjestelmä (target). Riippuvuus- eli

käyttösuhdetta mallinnetaan ArchiMate-yhteystyypillä Used By. Kuvassa alla (kuva

4.23) on havainnollistettu tilanne jossa järjestelmän A tarjoamaa rajapintaa A käyttää

järjestelmä B. Rajapinnan A tarjoamaan operaatioon liittyy pyyntösanoma (Request) ja

vastaussanoma (Response). ArchiMate-yhteystyyppi Trigger ilmaisee että järjestelmä B

on intearktion aktiivinen osapuoli. ArchiMate-yhteystyyppi Flow ilmaisee että tieto

liikkuu vastaussanomassa järjestelmästä A järjestelmään B.

Kuva 4.23: Synkroninen järjestelmäintegraatio, jossa järjestelmä B on interaktion aktiivinen osapuoli,

mutta tieto liikkuu järjestelmästä A järjestelmään B.

Alla olevissa kahdessa kaaviossa on kuvattu sama asia: asiakastietojen siirtyminen

järjestelmästä A järjestelmään B, jossa B käyttää A:n tarjoamaa palvelua. Ensimmäinen

kaavio (kuva 4.24) on yksinkertainen pelkistys, jälkimmäinen (kuva 4.25) on

yksityiskohtaisempi kuvaus. Siitä ilmenee millä mekanismeilla tiedot siirtyvät.

Kuva 4.24: Järjestelmäintegraation yksinkertaistus: järjestelmä A tarjoaa palvelurajapinnan ”Palvelu

A”, jota järjestelmä B käyttää. Palvelussa välitetään asiakastiedot.
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Kuva 4.25: Asynkroninen järjestelmäintegraatiokuvaus jossa on mallinnettu sekä loogisen- että fyysisen

tason elementtejä. Asiakastiedot siirtyvät ajastetusti järjestelmästä A järjestelmään B.

Yllä olevat kaaviot (kuvat 4.24 ja 4.25) kuvaavat samaa asiaa, mutta ne on tarkoitettu

eri käyttötarkoitukseen eri kohderyhmille. Jälkimmäisestä kaaviosta havaitaan, kuinka

yksityiskohtien lisääminen tekee kaaviosta paitsi tarkemman, mutta myös

monimutkaisemman ja vaikeaselkoisemman.

Sekvenssikaavio. Järjestelmien välistä kommunikointia voidaan mallintaa ArchiMate-

notaatiolla (kuva 4.26) myös UML-sekvenssikaaviota mukailevalla tyylillä, joka

kaaviotyyppi on tarkoitettu vuorovaikutuksen eli dynamiikan mallintamiseen. UML-

sekvenssikaavio on kuitenkin tarkempi ja soveltuvampi kuvaamaan järjestelmän

sisäisten komponenttien välistä vuorovaikutusta.
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Kuva 4.26: ArchiMate-prosessikaavio mahdollistaa roolien välisen vastuunjaon  mallintamisen.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4.27) on mallinnettu järjestelmän A asennus

infrastruktuurikerroksen ajoympäristöön.

Kuva 4.27: Järjestelmän asennus (deployment) palvelinympäristöön.

ArchiMate-käsitteellä System Software mallinnetaan alustaohjelmistot kuten tuotealustat

(Platform) ja varusohjelmistot kuten käyttöjärjestelmät. Näiden binäärit eli asennettavat
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ohjelmistoversiot mallinnetaan ArchiMate-käsitteellä Artifact.

Infrastruktuurin erilaiset loogiset teknologiakomponentit tai konfiguraatiot mallinnetaan

käsitteellä Node. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelinkonfiguraation kapseloiva

konstruktio tai verkkoinfrastruktuuriin liittyvä komponentti kuten palomuuri (Firewall),

joka voi olla joko ohjelmistopohjainen tai laitteistopohjainen. Palvelinkonfiguraatio

mallinnetaan loogisen teknologiakomponentin (Node) muodossa, joka kapseloi sisäänsä

konfiguraatioon kuuluvat osakomponentit. Infrastruktuurin fyysiset ja virtuaaliset

laitteet mallinnetaan käsitteellä Device. Laite voi olla esimerkiksi palvelin (Server),

kuormantasaaja (Load Balancer) tai jokin verkkokomponentti kuten kytkin (Switch),

reititin (Router) tai toistin eli keskitin (Hub). Kuvassa yllä (kuva 4.27)

palvelinkonfiguraatioon joka on mallinnettu Node-käsitteellä, on sisällytetty elementtejä

kompositio-yhteystyypillä implisiittisesti, mitkä eivät eksplisiittisesti näy

visualisoidussa kaaviossa.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4.28) on havainnollistettu Microservices-arkkitehtuuri
72 (Microservices Architecture, MSA). Se on vaihtoehtoinen arkkitehtuurimalli

monoliittisille ratkaisuille kuten toiminnanohjausjärjestelmälle (Enterprise Resource

Planning, ERP). Käytännössä kyse ei ole useinkaan joko-tai tilanteesta, vaan lähinnä

sekä-että tilanteesta, jolloin Microservices-malli on täydentävä lähestymistapa toteuttaa

nopeasti ja ketterästi uusia kyvykkyyksiä eli ratkaisuja - vaikkapa olemassa olevan

monoliittisen ratkaisun kylkeen. Kaavioon on mallinnettu myös erityyppisiä palveluita

kuten mikropalveluita, pilvipalveluita, SaaS, PaaS ja IaaS, sekä palveluihin liittyviä

sopimuksia kuten esimerkiksi palvelutaso- (SLA) tai sisäisiä hankintasopimuksia

(OLA).

72 Microservices (http://martinfowler.com/articles/microservices.html) [4.4.2015]
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Kuva 4.28: Microservices -arkkitehtuuri. Mukana palveluihin liittyviä sopimuksia (SLA ja OLA).

Riskienhallinta ja tietoturva-arkkitehtuuri. Riskit ja sen alaryhmä, järjestelmien

tietoturvariskit, ovat tärkeä osa kokonaisarkkitehtuuria ja sen mallintamista. Tietoturva-

arkkitehtuurilla tarkoitetaan varsinaisesti tietoturvanäkymää, joka on osa samaa

kokonaisuutta kuin varsinaiset arkkitehtuurin osa-alueet. Riskejä voidaan mallintaa

ArchiMate-notaatiolla, kuten Grandry ja kumppanit [GFD13] sekä Wierda [Wie14] ovat

osoittaneet. Myös Open Groupin julkaisema raportti [Ban15] käsittelee samaa asiaa:

ArchiMate-notaatio mahdollistaa riskien mallintamisen, sekä niiden linkittämisen
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muuhun arkkitehtuuriin. Tietoturvaan liittyville käsitteille (Information System Security

Risk Management, ISSRM) löytyy vastine ArchiMate-notaatiosta [GFD13, Ban15].

Alla olevassa kaaviossa esimerkki ArchiMate-käsitteistä, joita voidaan käyttää riskien

mallintamiseen (kuva 4.29).

Kuva 4.29: Riskienhallinnan ja tietoturvan käsitteet [GFD13, Ban15].

4.7 Mallintamisen käytäntöjä

Mallintamistyössä on tärkeätä noudattaa huolellisuutta ja pyrkiä laatimaan kaavioista

mahdollisimman selkeitä ja ymmärrettäviä. Selkeyteen vaikuttaa kaavioiden ulkoasu, eli

esteettiset seikat kuten elementtien sijoittelu (layout) ja värien käyttö. Vastaavasti

ymmärrettävyyteen vaikuttaa yksinkertaistaminen, jolloin pyritään mallintamaan vain

oleelliset asiat.

Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.11) on listattu ”hyvään mallinnustapaan” liittyviä

esteettisiä sekä muita periaatteita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota mallinnustyössä.
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Mallintamisen yleisiä ”eettisiä” periaatteita
Periaate Alkuperä Selitys

Vähemmän on
enemmän

Less Is More.
MiesVan Der Rohe, 1907

Kaavioon mallinnetaan vain riittävästi
informaatiota, ei liikaa, jolloin vaarana on että
ymmärrettävyys alkaa jopa laskea ylittäessään
tietyn rajan - rajanveto on ammattitaitoa.

Pidä asiat
yksinkertaisina

Keep It Simple Stupid
(KISS).
Kelly Johnson, Lockheed,
1960-luvulla.

Pätee ja toimii kaikkialla. Yksinkertaista!
Yksinkertainen on kaunista ja ymmärrettävää.
HUOM! Yksinkertaistaminen perustuu
syvälliseen kohdealueen tuntemiseen.

Yksinkertaisuus
on äärimmäinen
päämäärä

Simplicity is the ultimate
sophistication, Leonardo
da Vinci, noin 1500.

”Yksinkertaisuus on sivistyneisyyden
äärimmäinen päämäärä.” Periaate selittää itse
itsensä.

Täydellisyys on
minimalismia

It seems that perfection is
reached not when there is
nothing left to add, but
when there is nothing left
to take away, Antoine de
Saint Exupéry, L'aviateur,
1926.

”Täydellisyys on saavutettu silloin kun
mitään ei voida enää jättää pois, ei silloin kun
ei ole enää mitään lisättävää.”
Kannattaa hioa kaaviota riisumalla siitä pois
tarpeeton informaatio, ei lisäämällä
yksityiskohtia.

Einsteinin
hiomakivi

A. Einstein. Asioista pitää tehdä mahdollisimman
yksinkertaisia, mutta ei liian yksinkertaisia.

Occamin
partaveitsi

Säästäväisyyden periaate, jonka mukaan
ilmiöitä selittävien tekijöiden määrän tulee
olla mahdollisimman vähäinen. Selityksistä
tulee karsia kaikki ylimääräiset tekijät eli
teorioiden tulee olla mahdollisimman
yksinkertaisia. Kilpailevista, yhtä
selitysvoimaisista teorioista tulisi valita
kaikkein yksinkertaisin.

Harmonia Dokumentoinnissa on pyrittävä harmoniseen
tasapainoon kaavioiden, taulukoiden ja niitä
selittävän tekstin esiintymissuhteiden välillä.
Tämänkin arviointi perustuu intuitiiviseen
havainnointiin.

Merkitys
riippuu
toteutuksesta

”Use shows meaning”,
Wittgenstein.

Mallintamisen merkitys korostuu kun sitä
tehdään systemaattisesti ja ammattimaisesti.
Parhaimmillaan mallintaminen auttaa
tuntemaan kohdealuetta perusteellisesti ja
tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksenteon
tueksi. Pahimmillaan mallintaminen
monimutkaistaa asioita ja tuottaa turhaa sekä
hyödyntöntä tietoa.

Taulukko 4.11: Mallintamisen yleisiä periaatteita.
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Alla olevassa taulukossa (taulukko 4.12) on listattu yleisiä esteettisiä suosituksia

[Wie14, Lan13].

Mallintamisen ulkoasullisia ja rakenteellisia ohjeita (”estetiikka”)
Periaate Kuvaus

Mallinnetaan vain
tarvittava

Ei kannata kuvata kaikkea mitä halutaan, pitäisi tunnistaa mitä
tarvitaan, ja kuvata ne asiat. Liika informaatio ”pilaa” kaavion. On
vältettävä ”ylimallintamista”. Tulee löytää oleelliset asiat.

Ei suuria
kokonaisuuksia
samaan kaavioon

Hajota kokonaisuus loogisiin kokonaisuuksiin. Laajat ja
monimutkaiset kaaviot jaetaan erillisiin kaavioihin.

Vain samantasoisia
asioita samaan
kaavioon

Samantasoisia käsitteitä ja objekteja samassa kaaviossa, jotka ovat
samalla tarkkuustasolla.

Yhteysviivat linjassa Yhteysviivat ovat ortogonaalisia eli kohtisuoria elementteihin nähden,
suunnan muutokset ovat suorassa kulmassa, viivat ovat suoria kaavion
x- ja y-akselien suhteen, viivat eivät leikkaa toisiaan.

Elementit linjassa Elementit ovat linjassa pysty- ja vaakasuunnassa.
Värien käyttö
harkittua ja hillittyä

Väreillä voidaan korostaa keskeisiä elementtejä kuvattavan kohteen
tai kohdealueen kannalta käyttämällä esimerkiksi oletusvärejä.
Vastaavasti muita toimintaympäristön elementtejä jotka eivät ole osa
kuvattavaa kohdetta, mutta joilla on siihen vaikutusta, voidaan kuvata
esimerkiksi harmaalla värillä. Samassa kaaviossa vain muutamia
värejä, ettei kokonaisuus vaikuta levottomalta.

Symmetria Tilan käyttö (layout), symmetria samankaltaisissa elementeissä,
ajallinen järjestys vasemmalta oikealle, ja ylhäältä alas, kuten
normaali lukusuunta, ei risteäviä viivoja luettavuuden vuoksi.

Taulukko 4.12: Mallintamisen ulkoasullisia (esteettisiä) sekä rakenteellisia suosituksia ja ohjeita.

Alla olevassa kaaviossa (kuva 4.30) on esimerkki symmetrisestä sijoittelusta

(vasemmalla), jossa samankokoiset elementit ovat linjassa eivätkä yhteysviivat leikkaa

toisiaan. Kaaviossa on esimerkki epäsymmetrisestä sijoittelusta (oikealla), jossa on

erikokoisia elementtejä, yhteysviivat ovat vinoja ja leikkaavia.

Kuva 4.30: Mallintamisen estetiikkaa: samankokoiset elementit, samalla tasolla ja linjassa toisiinsa

nähden sekä ortogonaaliset yhteysviivat. Suositeltava tapa vasemmalla, ei-suositeltava oikealla.
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5 Malliperustainen kokonaiskuvaus

Malliperustaista lähestymistapaa voidaan hyödyntää esimerkiksi strategisen

liiketoimintamuutoksen tai laajan hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa, joissa

organisaation toimintaan ja rakenteeseen kohdistuu muutoksia.

Tässä luvussa esitellään malliperustainen organisaation toiminnan ja rakenteen

kuvausesimerkki, joka on jäsennelty tässä tutkielmassa esitellyn T-mallin mukaan.

Esimerkkikaaviot on mallinnettu ArchiMate-notaatiolla. Mallinnusvälineenä on käytetty

Sparx Systems Enterprise Architect -välinettä. Esimerkit soveltuvat mallintamisen

ohjeiksi käytännön mallinnustyössä.

5.1 Mallinnusväline

Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusväline (kuva 5.1) tukee yleisimpiä

standardinotaatioita kuten ArchiMate, BPMN ja UML. Välineeseen voidaan rakentaa

vapaasti sisältö- eli pakettirakenne (kuva 5.2), joka voi olla esimerkiksi jonkin

vakiomallin mukainen tai täysin räätälöity. Mallin elementit ja kaaviot sijoitellaan

paketteihin. Välineestä voidaan siirtää ulos (export) tai lukea sisään (import) sisältöä

esimerkiksi pakettikohtaisesti. Väline tukee standardeja XML-siirtoformaatteja kuten

XML Metadata Interchange (XMI) 73 , sekä esimerkiksi CSV-tiedostoformaattia.

Välineestä voidaan julkaista HTML- tai Word-muotoisia raportteja. Raporttipohjien

(template) muokkaamiseen välineessä on editori.

73 http://www.omg.org/spec/XMI/
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Kuva 5.1: Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusvälineen käyttöliittymä.

Kuva 5.2: Mallinnusvälineeseen tehty paketti- eli sisältörakenne.

Väline tehostaa kehittämiseen liittyvää dokumentointia, sillä erillisten dokumenttien

laatiminen jää työvaiheena pois, koska määrämuotoisia dokumentteja voidaan tuottaa

esimääriteltyjen dokumenttipohjien (template) mukaan suoraan mallinnusvälineestä.

Tämä on mahdollista, koska mallinnuksen yhteydessä kaikkiin mallinnettaviin

elementteihin voidaan liittää selittävää tekstiä ja ominaisuustietoja (attribute), jotka
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sisällytetään julkaistavaan Word-raporttiin. Selainpohjainen HTML-julkaisu

mahdollistaa sidosryhmille nopeimman ja helpoimman tavan saada visuaalinen

kokonaiskuva ja ymmärrys kohdealueesta.

Välineessä voidaan liittää elementteihin alikaavioita (composite diagram). Esimerkiksi

ArchiMate-notaatiolla mallinnettu ylätason prosessikartta voi sisältää linkkejä

tarkempiin prosessikuvauksiin, jotka on mallinnettu BPMN-notaatiolla. Ylemmän tason

kaavioista voidaan näin porautua (drill-down) tarkempiin, alemman tason kaavioihin

jotka sisältävät enemmän yksityiskohtia.

Sparx Systems Enterprise Architect-välineen ominaisuudet ovat muokattavissa

sisäänrakennetun skriptikielen avulla, ja välinettä voidaan laajentaa eri lisäosilla

(plugin). Skriptauksen avulla voidaan laatia myös esimerkiksi erilaisia analyysejä.

5.2 Kehitysmalli

Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusvälineeseen on tehty tässä tutkielmassa

esitellyn T-mallin mukainen sisältörakenne. Mallin sisällön navigointia varten mallissa

on alla olevan kuvan (kuva 5.3) mukainen kaavio. Mallin eri osiin päästään

aloituskaavion elementtien kautta.



120

Kuva 5.3: T-mallin menetelmä mallinnusvälineellä kuvattuna.

5.3 Kuvaus

Tässä kappaleessa on Sparx Systems Enterprise Architect -mallinnusvälineellä

laadittuja esimerkkikaaviota, jotka kuvaavat kuvitteellisen organisaation toimintaa ja

rakennetta. Kaaviot on mallinnettu ArchiMate-notaatiolla.

Kuvauksen sisältämien esimerkkikaavioiden tarkoitus on havainnollistaa

malliperustaisen kehittämisen aikana syntyviä kaavioita, jotka on laadittu

systemaattisesti T-mallin kehyksessä olevien kuvauskohteiden, ja T-mallin

prosessivaiheiden mukaista järjestystä noudattaen. Lopputuloksena kaikki oleelliset

organisaation toimintaan ja rakenteeseen liittyvät asiat on mallinnettu. Käytännössä

kaaviot julkaistaan HTML-muotoisena raporttina tai liitetään esimerkiksi Word-

muotoiseen arkkitehtuurikuvaukseen (esimerkki liitteessä 5). Vastaava dokumentti

voidaan myös tuottaa (generoida) välineestä.

T-0 Taustavalmistelut. Aluksi luodaan edellytykset mallinnustyölle.

Taustavalmistelut

T-0

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

Kehittämisen
hallinta

Tavoitteet ja
vaatimukset

Toiminta-
arkkitehtuuri

Tietojärjestelmä-
arkkitehtuuri

Teknologia-
arkkitehtuuri

Toteutuskohteet

Toimenpide-
suunnitelma
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Kuva 5.4: T-0 vaihe prosessina.

Hallintamalli. Aluksi kuvataan kehittämistyön hallintamalli: roolit, vastuut ja prosessit.

Tässä esimerkkinä hallintamallin organisoitumisen rakennekaavio (kuva 5.5).

Kuva 5.5: Hallintamalli. Soveltaen TOGAF-hallintamallia [Tog11].

Käsitemalli / jäsentelykehys. Mallinnustyön aluksi laaditaan tarkoituksenmukainen

kehys, ja siihen valitaan käsitteet jotka ovat oleellisia kohdealueella. Valittu käsitemalli

visualisoidaan malinnusvälineeseen. Käsitemallin tarkoitus on a) tunnistaa kaikki

kuvauskohteet (artifaktit) ja näkymät, sekä b) toimia jäsennysmallina ja

sisällysluettelona mallinnustyölle.

Tässä esimerkkinä T-mallin kehys (kuva 5.6). Se on rakenteeltaan yleinen ja sisältää

tyypillisimmät käsitteet. Siksi se soveltuu useimpiin tapauksiin kohdealueesta

riippumatta. T-mallin kehys sisältää myös eräitä näkymiä, jotka ovat eri näkökulmista

Mallinnetaan
hall intamal li

Mall innetaan
periaatteet

Mal linnetaan
käsitemall i

Hallintamalli - Organisointi

Kuvauskanta (repositorio)

Kehittäminen & suunnittelu Toteutus Tuotanto

CxO (Rooli)

Osa-alue arkkitehti
(Rooli)

Operational system

Arkkitehtuurikuvaukset Prosessikuvaukset Ratkaisukuvaukset Sopimukset (SLA, OLA)

Kokonaisarkkitehti
(Rooli)

Arkkitehtuuriryhmä
(Toimija)

Hanketoimisto / PMO
(Toimija)

Palveluiden
hall inta (Toimija)

Toteutusprojektit

Pääarkkitehti (Rooli) Palveluiden hall inta
(Toimija)



122

laadittuja kaavioita. Ne yhdistävät yksittäisiä rakenneosia ja havainnollistavat niiden

välisiä riippuvuuksia.

Kuva 5.6: T-mallin jäsentelykehys. Käsitteet vaalealla ja näkymät tummalla värisävyllä.

Periaatteet. Kehittämistä ohjataan linjauksilla, jotka laaditaan osana mallinnustyön

alkuvaihetta. Tässä esimerkkejä periaatteista (kuva 5.7), jotka voidaan myöhemmin

mallinnustyön edetessä liittää muihin mallinnettaviin kohteisiin joihin ne vaikuttavat.

Kuva 5.7: Periaatteet.

Toimeenpanokerros

Toteutuskohteet Toimenpidesuunnitelma

Tavoitekerros
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Tietojärjestelmäkerros
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Sidosryhmä/Tavoitteet

Roadmap
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T-1 Tavoitteet ja vaatimukset. Tässä vaiheessa mallinnetaan tavoitekerrokseen

liittyviä asioita, jotka muodostavat perustan kaikille kehittämistoimenpiteille.

Kuva 5.8: T-1 vaihe prosessina.

Liiketoimintamalli. Liiketoimintamuutokseen liittyviä liiketoiminnallisia tavoitteita

voidaan arvioida esimerkiksi mallintamalla liiketoimintamallia. Tässä voidaan käyttää

apuna esimerkiksi Business Model Canvas (BMC) -kehystä [OsP10], joka on varsin

yleisesti käytetty väline uuden toiminnan ideoinnin, arvioinnin ja suunnittelun

visualisointiin. Koska strategiset tavoitteet ja liiketoimintamalli vaikuttavat myös

kokonaisarkkitehtuurin, Iacob ja kumppanit ehdottavat [Iac12] ArchiMate-notaation

hyödyntämistä liiketoimintamallin laadinnassa. Tässä esimerkki liiketoimintamallista ja

siihen soveltuvista ArchiMate-käsitteistä (kuva 5.9).

Mal linnetaan
sidosryhmät ja

ajurit

Mal linnetaan
vaatimukset

Mallinnetaan
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Mallinnetaan
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Mallinnetaan
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Mallinnetaan
strategiat

Mallinnetaan
liiketoimintamalli
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Kuva 5.9: Business Model Canvas ja ArchiMate-käsitteitä mallinnettuna Sparx EA-välineellä.

Sidosryhmät ja ajurit. Tunnistetaan ja mallinnetaan kohdealueen sidosryhmät ja

kehittämiseen vaikuttavat asiat eli ajurit (kuvat 5.10 ja 5.11). Jälkimmäisten

mallintamisen yhteydessä voidaan arvioida esimerkiksi sisäisiä vahvuuksia ja

heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysin avulla.

Kuva 5.10: Sidosryhmät (Stakeholder).
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Kuva 5.11: Ajurit (Driver) ja niihin liittyvät arviot (Assesment).

Tavoitteet johdetaan sidosryhmien ajureista eli vaikuttimista. Mallinnetaan tavoitteet

jotka ohjaavat kohdealueen kehittämistä strategisista- ja liiketoiminnallisista

lähtökohdista (kuva 5.12).

Kuva 5.12: Tavoitteet (Goal).

Vaatimukset johdetaan tavoitteista. Vaatimukset muodostavat tarkennettuja kuvauksia,

jotka asetetaan kehittämistoimenpiteillä toteutettaviksi (kuva 5.13).

Kuva 5.13: Vaatimukset (Requirement)

Rajoitteet vaikuttavat kohdealueen kehittämiseen, ja ne huomoidaan

kehittämistoimenpiteissä kuten vaatimuksetkin (kuva 5.14).
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Kuva 5.14: Rajoitteet (Constraint).

Riskit liittyvät kohdealueen kehittämiseen ja sen tietojärjestelmiin (kuva 5.15).

Kuva 5.15: Riskit ja niiden alaryhmä tietoturvariskit, ja vastaavat ArchiMate-elementit [GFD13, Ban15].

Sidosryhmien tavoitteet -näkymä liittää yhteen mallinnettuja yksittäisiä

tavoitekerroksen asioita eli rakenneosia (kuva 5.16). Sparx Systems Enterprise

Architect-väline helpottaa näkymien laatimista: ensin pakettirakenteesta siirretään

kaavioon haluttu elementti, sitten valitaan komento (”Insert Related Elements”), joka

lisää elementtiin liittyvät muut elementit kaavioon. Toimenpide edellyttää että

elementtien väliset relaatiot on mallinnettu.
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Java (Constraint)
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Kuva 5.16: Sidosryhmien tavoitteet -näkymä.

T-2 Toiminta-arkkitehtuuri

Kuva 5.17: T-2 vaihe prosessina.

Palvelut jotka ovat kohdealueen liiketoiminnan kannalta keskeisiä. Organisaatio tarjoaa

niitä esimerkiksi asiakkailleen ja kumppaneilleen (kuva 5.18).
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Kuva 5.18: Liiketoiminnalliset palvelut (Business Service).

Tuotteet jotka liittyvät kohdealueelle (kuva 5.19).

Kuva 5.19: Tuotteet (Product).

Prosessit (prosessikartta), eli kohdealueen palveluiden tuottamiseen liittyvät prosessit

(kuva 5.20).

Kuva 5.20: Prosessit (Business Process) - prosessikartta.

Toiminnot, jotka liittyvät kohdealueen palveluiden tuottamiseen (kuva 5.21). Tässä

esimerkkinä organisaation toimintoja, mutta kyseessä voivat olla myös organisatoriset

kyvykkyydet. Kyvykkyydet voidaan mallintaa erikseen tarvittaessa.

Kuva 5.21: Toiminnot (Business Function).

Kanavat, joiden kautta organisaation palveluita tarjotaan ulospäin asiakkaille (kuva

5.22).

Huoltopalvelu Sähköinen asiointiLisäpalvelu"Lopputuote"

Lopputuote
(Product )

Huoltopalvelu
(Product )

Lisäpalvelu
(Product )

Ti laus-toimitus
(Business Process)

Valmistus (Business
Process)

Tuotekehitys (Business
Process)

Myynti (Business
Process)

Laskutus (Business
Process)

Hankinta (Business
Process)

Kuljetus (Business
Process)

Tuotanto (Business
Function)

R & D (Business
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HR (Business
Function)

Lakiasiat (Business
Function)

Myynti & markkinointi
(Business Function)

Taloushal linto
(Business Function)

Hal linto & johto
(Business Function)



129

Kuva 5.22: Kanavat (Business Interface).

Sopimukset, jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen ja hankkimiseen (kuva 5.23).

Kuva 5.23: Sopimukset (Contract).

Tapahtumat jotka liittyvät kohdealueen prosesseihin (kuva 5.24).

Kuva 5.24: Tapahtuma (Business Event).

Käsitteet jotka ovat merkityksellisiä liiketoiminnan käsitteitä sekä informaatiota, jota

kohdealueella ja sen prosesseissa käsitellään (kuva 5.25).

Kuva 5.25: Käsitteet (Business Object).

Toimijat jotka ovat kohdealueen sisäisiä tai vaikuttavat sen toimintaympäristössä (kuva

5.26).
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Puhelin (Business
Interface)
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Tuote (Business
Object)

Asiakas (Business
Object)

Ti laus (Business
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(Business Object)

Osapuol i (Business
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(Business Object)

Lasku (Business
Object)

Tuotekuvaus
(Business Object)
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Kuva 5.26: Toimijat ja organisaatioyksiköt (Business Actor).

Roolit joissa kohdealueen toimijat esiintyvät (kuva 5.27).

Kuva 5.27: Roolit (Business Role).

Sijaintipaikat joissa kohdealueen toimijat tai esimerkiksi fyysiset laitteet ja verkot ovat

(kuva 5.28). Esimerkiksi organisaatioyksiköiden tai konesalien maantieteelliset sijainnit

voidaan mallintaa tarvittaessa Location-käsitteellä.

Kuva 5.28: Sijaintipaikat (Location).
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Actor)
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Toimintaympäristö (konteksti) -näkymä (kuva 5.29).

Kuva 5.29: Toimintaympäristön yleiskuvaus-näkymä.

Tuotteet ja palvelut -näkymä (kuva 5.30).

Kuva 5.30: Lopputuote ja siihen liittyvät palvelut ja sopimukset, sekä tuotteen asiakkaalle tuottama hyöty.

Toimintamalli -näkymä (kuva 5.31).
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Kuva 5.31: Toimintamalli-näkymä.

Prosessit-käsitteet (tiedot) -näkymä (kuva 5.32).

Kuva 5.32: Prosessit-käsitteet -näkymä.

T-3 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Kuva 5.33: T-3 vaihe prosessina.

Tietojärjestelmäpalvelut joita kohdealueen järjestelmät tarjoavat esimerkiksi

prosesseille (kuva 5.34).

Kuva 5.34: Tietojärjestelmäpalvelut (Application Service).

Tietojärjestelmät. Kohdealueen tietojärjestelmät (kuva 5.35).
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Kuva 5.35: Tietojärjestelmät (Application Component).

Rajapinnat. Tietojärjestelmien tarjoamat rajapinnat (kuva 5.36).

Kuva 5.36: Rajapinnat (Application Interface).

Tiedot. Tietojärjestelmien hallitsemat ja käsittelemät tiedot (kuva 5.37).

Kuva 5.37: Tiedot (Data Object).

Tietovirta-näkymä. Tietojärjestelmien välisiä tietovirtoja (kuva 5.38).

Kuva 5.38: Tietovirtakaavio.
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Kerroksellinen näkymä. Kerrosten välisiä riippuvuuksia (kuva 5.39).

Kuva 5.39: Kerroksellinen näkymä (Layered Viewpoint): ”Sähköinen asiointi” -näkymä.

T-4 Teknologia-arkkitehtuuri

Kuva 5.40: T-4 vaihe prosessina.
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Infrastruktuuripalvelut. Kohdealueen järjestelmien alustapalveluita (kuva 5.41).

Kuva 5.41: Infrastruktuuripalvelut (Infrastructure Service).

Alustakomponentit. Järjestelmien ajoympäristöjen konfiguraatioita kapseloivia

loogisia komponentteja (kuva 5.42).

Kuva 5.42: Loogiset alustakomponentit (Node).

Varusohjelmistot, joita alustakonfiguraatioissa käytetään (kuva 5.43).

Kuva 5.43: Varusohjelmistot ja alustaohjelmistot (System Software).

Laitteet, joita järjestelmien ajoympäristöt ja niihin liittyvät verkkoympäristöt käyttävät

(kuva 5.44).

Kuva 5.44: Laitteet (Device).

Verkot, joissa kohdealueen järjestelmät ja muut laitteet ovat (kuva 5.45).
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Kuva 5.45: Verkot (Network).

Sijoittelu-näkymä, joka kuvaa järjestelmien asennusta ajoympäristöön (kuva 5.46).

Kuva 5.46: Sijoittelu-näkymä.

T-5 Toteutuskohteet

Kuva 5.47: T-5 vaihe prosessina.

Puutteet, nyky- ja tavoitetilojen välillä havaittuja eroavaisuuksia (kuva 5.48).
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Kuva 5.48: Puutteet (Gap).

Hankkeet ja projektit

Kuva 5.49: Hankkeet ja projektit (Work Package).

T-6 Toimenpidesuunnitelma

Kuva 5.50: T-6 vaihe prosessina.

Siirtymät, eli kehittämisen vaiheet (kuva 5.51).

Kuva 5.51: Siirtymät (Plateau).

Toteutusprojektin näkymä, jolla mallinnetaan esimerkiksi projektiin liittyviä

vaatimuksia ja toteutusvaiheita (kuva 5.52).
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modernisointi (Work

Package)

Mallinnetaan
sii rtymät
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Kuva 5.52: Toteutusprojektin näkymä.

Toimenpidesuunnitelma, joka mallinnetaan kehityshankkeiden ja -projektien

toteutusjärjestystä ja aikataulutusta (kuva 5.53).

Kuva 5.53: Toimenpidesuunnitelma.

Kehittämisen hallinta, jota mallinnusväline tukee esimerkiksi mahdollistamalla

Kanban-taulun -tyyppisen visuaalisen esitystavan hyödyntämisen vaatimusten

hallinnassa (kuva 5.54).

Chief Executive
Officer,CEO (Stakeholder)

Asiakastyytyväisyys
(Driver)

Digitalisointi / Manuaalityön
vähentäminen (Goal)

Responsiiviset käyttöli i ttymät
(Requirement)

Järjestelmien käytettävyys ja
helppokäyttöisyys huomioitava

(Principle)

Siirtymävaihe 1
(Plateau)

Nykyti la
(Plateau)

Tavoiteti la
(Plateau)

G2 Järjestelmien
modernisointi

Gap)

P-0 Käyttöli i ttymän
modernisointi (Work

Package)

P-0 Julkaisu 1
(Deliverable)

P-0 Julkaisu 2
(Deliverable)

Siirtymävaihe 2
(Plateau)



139

Kuva 5.54: Mallinnusvälineellä voidaan hallita vaatimuksia ja tehtäviä esimerkiksi Kanban-menetelmää

mukaillen.

6 Analyysi

Mallintaminen on hyödyllinen prosessi, jonka avulla voidaan tarkastella kohteena

olevaa kokonaisuutta kokonaisvaltaisesti ja tarkasti. ArchiMate tukee keskeisimpiä

kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä, siksi se soveltuu kokonaisvaltaiseen organisaation

toiminnan ja rakenteen malliperustaiseen kehittämiseen. Tämä lähestymistapa tukee

arkkitehtuurilla johtamista, jolloin arkkitehtuuria ja sen kuvauksia hyödynnetään

aktiivisesti kokonaisuuden monimutkaisuuden hallinnassa ja kehittämisessä.

Mallintaminen on ensisijaisesti organisaation kehittämisen suunnittelua ja toteutusta

tukeva apuväline. Vaikka mallit ovat tarkkoja, ne ovat usein myös vaikeaselkoisia. Siksi

on tärkeätä, että menetelmät ja välineet tunnetaan hyvin ja niitä osataan soveltaa oikein.

Operatiivisen toiminnan tukemiseen tarvitaan helppokäyttöisempiä välineitä, jotka

tarjoavat tietoa yksinkertaisessa muodossa esimerkiksi tuotannossa olevista palveluista.

Sekä mallinnusvälineellä että operatiivista toimintaa ja palveluiden hallintaa tukevilla

välineillä on kaikilla kuitenkin oma tehtävänsä ja merkityksensä kokonaisuudessa, ja ne

voidaan integroida yhdessä palvelemaan kokonaisuutta (kuva 6.1).

Kuva 6.1: Mallinnusväline ja kokonaisarkkitehtuuri sekä muut välineet kuten ITSM ja CMDB yhdessä

palvelevat kokonaisuutta. Niiden yhteistoiminta ja vastuunjaot eivät silti ole selkeitä.
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Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä tukevia erikoistuneita viitekehyksiä, menetelmiä ja

välineitä on tarjolla useita. Käytännössä kuitenkin nämä asiat koetaan vaikeiksi, ja niitä

hyödynnetään vaihtelevasti, josta syystä tulokset eivät vastaa odotuksia. Onko vika

menetelmissä itsessään, vai siinä ettei koko asia ole lopulta niin merkityksellinen, vai

onko kyse yksinkertaisesti osaamisen puutteesta? Erään näkemyksen mukaan

kokonaisarkkitehtuuria ja sen mallintamista ei ymmärretä koska sitä ei osata.

Osaamisvajeen täyttämiseksi tulisi panostaa koulutukseen, jonka kautta organisaation

eri tasoille saataisiin ”kokonaisarkkitehtuuritietoisuutta”. Vasta sen jälkeen on

mahdollista saavuttaa riittävä ymmärrys, tuki ja sitoutuneisuus, jolloin toteuttamiselle ja

näkyvien tulosten saavuttamiselle on paremmat edellytykset.

Mallinnusnotaatiot kuten ArchiMate edellyttävät notaation tuntemista. Liiketoiminnan

päättäjät ja muut operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt eivät välttämättä tunne

kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä, mallinnusnotaatioista puhumattakaan. Kun

menetelmiä ja notaatioita ei tunneta, ei niitä voida hyödyntää. Mallinnusosaamista ei ole

riittävästi aina myöskään arkkitehdeilla tai kehittäjillä. Nykyään on tärkeätä tuottaa

ratkaisuja mahdollisimman nopeasti ja ketterästi, ei pitkäjänteistä mallinnustyötä

arvosteta. Silti jokainen yksittäinenkin ratkaisu on osa suurempaa kokonaisuutta. Mitä

laajemmasta ja monimutkaisemmasta kokonaisuudesta on kyse, sitä hyödyllisempää on

systemaattinen mallintaminen. Sen avulla voidaan kuvata kaikki oleelliset rakenneosat

sekä riippuvuussuhteet niiden välillä. Näin voidaan hallita monimutkaisuutta ja jäljittää

riippuvuusvaikutuksia eri osatekijöiden välillä.

Mallintamisen tai edes kokonaisarkkitehtuurin merkitystä ei ymmärretä organisaation

johdossa eikä heti sen ”alapuolella” olevilla hallinnallisilla tasoilla, joissa

liiketoiminnallisia päätöksiä tehdään. Kuitenkin, kokonaisarkkitehtuuri liittyy

menetelmällisesti ja muutoinkin juuri liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiatyöhön,

sekä muutosten läpiviemiseen, hankkeisiin ja projekteihin: käytännöllisesti katsoen

organisaation koko toiminnan ja rakenteen kehittämiseen. Silti konkreettinen ja

kuvaustyö, aivan erityisesti mallintaminen, koetaan vaikeaksi. Siihen ole osaamista,

eikä sitä kohtaan tunneta mielenkiintoa.

Liiketoiminnan ja IT:n välinen ”kuilu” on käsitteellisesti ja loogisesti yhdentynyt, ja

tämä yhdentymiskehitys on edelleen voimistumassa. Samalla kuitenkin, paradoksaalista

kyllä, ”kuilu” konkreettisen liiketoiminnan kehittämistyön ja mallinnustyön välillä on
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edelleenkin olemassa. Niiden välinen kuilu on edelleen ”silloittamatta” käytännössä. Se

ei tule tapahtumaan ennen kuin a) tarve ja hyödyt ovat selkeät, b) osaamista on

kattavasti eri liiketoiminnan vastuualueilla, ja c) menetelmät ja välineet ovat riittävän

ymmärrettäviä, käytettäviä ja yksinkertaisia. Niiden tulee olla helppoja omaksua ja

niiden tulee tuottaa visuaalisia ja hyödyllisiä tuotoksia. Erilaisia organisaation

kehittämiseen ja hallintaan liittyviä viitekehyksiä, menetelmiä ja välineitä on niin

paljon, että niiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen tarvittaisiin oma viitekehys ja

menetelmä. Sellainen voisi olla kaiken yhdistävä ”viitekehysten viitekehys” (framework

of frameworks). Sen avulla hallittaisiin organisaation kehittämistä ja operatiivista

toimintaa kokonaisvaltaisesti, sanan varsinaisessa merkityksessä. Se ottaisi parhaita osia

eri kehyksistä, ja yhdistäisi niitä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kustakin

kehyksestä hyödynnettäisiin niitä osia ja asioita joihin ne ovat erikoistuneet, ja

päällekkäisyyksiä sovitettaisiin yhteen.

7 Yhteenveto

Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämisen apuväline.

Kokonaisarkkitehtuurin menetelmien ja välineiden avulla tuetaan strategia- ja

liiketoimintalähtöisten muutostoimenpiteiden läpivientiä organisaatiossa. Kun nämä

liiketoimintaa tukevat ratkaisut on suunniteltu ja toteutettu, ne viedään tuotantoon jossa

niitä hallitaan palveluina (kuva 7.1).

Kuva 7.1: Kokonaisarkkitehtuurin- ja palveluiden hallinta ovat oleellinen osa organisaation kehittämistä

ja operatiivista toimintaa.

Tutkielmassa selvitettiin miten malliperustainen lähestymistapa tukee strategia- ja

liiketoimintalähtöistä organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämistä.

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä tukee mallinnuslähtöinen suunnittelu. Mallien

avulla organisaatiota, sen osaa, tai yksittäistä ratkaisua voidaan tarkastella

kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa kaikkien toiminnallisten ja rakenteellisten
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osatekijöiden sekä niiden välisten riippuvuussuhteiden mallintamista. Mallintamisen

avulla tehdään näkyväksi miten kuvaamisen kohteena oleva kokonaisuus toimii ja mikä

on sen rakenne, nyt ja tulevaisuuden tavoitetilassa. Mallintaminen auttaa ymmärtämään,

hallitsemaan ja kehittämään monimutkaisia ja laajoja kokonaisuuksia. Malliperustaista

lähestymistapaa voidaan hyödyntää konkreettisena apuvälineenä kun suunnitellaan ja

toteutetaan strategia- ja liiketoimintalähtöisiä muutoksia. Mallintaminen tuottaa tarkkaa

tietoa kehittämispäätösten tueksi ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tässä

mielessä malliperustainen kehittäminen tukee arkkitehtuurilla johtamista, eli

arkkitehtuurin hyödyntämistä organisaation toiminnan ja rakenteen kehittämisen

apuvälineenä.

Tutkielmassa esiteltiin kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksiä ja menetelmiä

voidaan soveltaa, ja kuinka mallinnusnotaatioita ja -välineitä voidaan hyödyntää.

Malliperustainen organisaation toiminnan ja rakenteen kehittäminen perustuu

standardimenetelmien ja -mallinnusnotaatioiden hyödyntämiseen, sekä asianmukaisten

mallinnusvälineiden käyttämiseen. Malliperustaista kokonaisvaltaista kehittämistä tukee

ArchiMate-mallinnuskieli, joka on kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen kehitetty

standardi. ArchiMate soveltuu hyvin yhdessä käytettäväksi TOGAF-

kokonaisarkkitehtuuriviitekehyksen kanssa, joka tarjoaa kehittämistyöhön useita

hyödyllisiä apuvälineitä, tärkeimpänä iteratiivisen prosessimallin sovitettavaksi omaan

tarpeeseen.  TOGAF ja ArchiMate yhdessä hyödynnettyinä tarjoavat menetelmät

organisaation toiminnan ja rakenteen eli kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen.

Kehittämistyötä tukee asianmukainen mallinnusväline, jonka avulla mallintaminen on

systemaattista ja ammattimaista. TOGAF:ia ja ArchiMatea, sekä muita viitekehyksiä ja

mallinnusnotaatiota tukevia mallinnusvälineitä on tarjolla useita.

Tutkielmassa esiteltiin kuinka sovelletulla kehitysmallilla voidaan toteuttaa

kokonaisvaltaista ja ketterää mallinnuslähtöistä kehittämistä. Käytännön

kehittämistyössä voidaan soveltaa ja yksinkertaistaa valmiita menetelmiä omaan

käyttöön, ja pyrkiä hyödyntämään ketteriä ja kevyitä käytäntöjä. Mallinnusvälineen

käyttäminen tukee tällaista nopeata ja ketterää kehittämistä. Vaikka mikään

kehittämistyö ei milloinkaan saisi olla välinekysymys, on mallinnusvälineiden merkitys

tässä yhteydessä suuri. Ne tarjoavat kehittämistyötä helpottavia ominaisuuksia. Niihin

voidaan esimerkiksi tehdä valmiita sovellettuja kehyksiä ja kuvauspohjia mallinnustyön
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tehostamiseksi.

Kokonaisarkkitehtuuri on laaja alue, jota on tutkittu varsin paljon, ja aihepiiriin liittyvää

kirjallisuutta on julkaistu paljon. Mutta koska kyseessä on kenties laajin mahdollinen

organisaation toimintaa ja rakennetta tarkasteleva aihepiiri, alueella on vielä paljon

tutkittavaa. Eräs kiintoisa ja yleishyödyllinen jatkotutkimuskohde on organisaation

hallinnan ja kehittämisen viitekehyksiä (framework) yhdistävä tarkastelu: viitekehysten

viitekehys. On olemassa useita eri viitekehyksiä, jotka on tarkoitettu organisaation

hallinnan ja kehittämisen eri alueille. Ei ole täysin selkeätä mitä viitekehystä milloinkin

tulisi soveltaa, ja miksi niin olisi tehtävä. Onko jokin viitekehys nousemassa

hallitsevaan asemaan, onko jokin korvautumassa toisella, ja tarvitaanko organisaatiossa

ylipäätään niin monta viitekehystä - vai riittäisikö yksi? Onko esimerkiksi

kokonaisarkkitehtuurin viitekehys laajennettavissa kattamaan kaikkia organisaation

kehittämisen tasoja ja osa-alueita kokonaisvaltaisesti? Malliperustainen lähestymistapa

mahdollistaa tämän jo nyt.
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ArchiMate-metamalli on eroteltu osiin kerrosten ja laajennusosien mukaan. ArchiMate-

ydinosien (liiketoiminta, tietojärjestelmät ja teknologiat) metamalleissa on käytetty

värejä aspektien mukaan seuraavasti: vihreällä passiivirakenne, keltaisella toiminta ja

sinisellä aktiivirakenne.
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Kuva 7.5: Business Layer -metamalli [Arc13].

Kuva 7.6: Application Layer -metamalli [Arc13].
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Kuva 7.7: Technology Layer -metamalli [Arc13].

Kuva 7.8: Motivation Extension -metamalli [Arc13].
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Kuva 7.9: Implementation & Migration Extension -metamalli [Arc13].

Liite 5. Kuvauspohjan rakenne

Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen päädokumentin sisältörakenne.

1 Johdanto
1.1 Tavoite ja kohde
1.2 Määritelmät
1.3 Viitteet
2 Tavoitekerros
2.1 Valmistelu ja alustavat toimenpiteet
2.1.1 Arkkitehtuurikyvykkyys ja kypsyystaso
2.1.2 Hallintamalli
2.1.3 Menetelmät ja välineet
2.1.4 Periaatteet
2.2 Arkkitehtuurin visio
2.2.1 Strategia
2.2.2 Liiketoimintamalli
2.2.3 Sidosryhmät
2.2.4 Sidosryhmien vaikuttimiet ja arvioinnit
2.2.5 Riippuvuudet ja rajoitteet
2.2.6 Tavoitteet
2.2.7 Vaatimukset
2.2.8 Riskit
2.2.9 Näkymät
3 Toimintakerros
3.1 Liiketoiminnalliset palvelut
3.2 Tuotteet
3.3 Kanavat
3.4 Prosessit
3.5 Toiminnot
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3.6 Kyvykkyydet
3.7 Käsitteet / informaatio
3.8 Tapahtumat
3.9 Organisaatiorakenne
3.10  Sijaintipaikat
3.11  Toimijat
3.12  Roolit
3.13  Sopimukset
3.14  Näkymät
4 Tietojärjestelmäkerros
4.1 Tietojärjestelmäpalvelut
4.2 Tietoärjestelmät
4.3 Tiedot
4.4 Rajapinnat
4.5 Toiminnallisuudet
4.6 Ohjelmistot
4.7 Näkymät
5 Teknologiakerros
5.1 Teknologiapalvelut
5.2 Loogiset teknologiakomponentit
5.3 Alustaohjelmistot
5.4 Laitteet
5.5 Verkot
5.6 Näkymät
6 Toimeenpanokerros
6.1 Puuteanalyysi
6.2 Hankkeet ja projektit
6.3 Julkaisut
6.4 Siirtymävaiheet
6.5 Vaikutusanalyysi
6.6 Riskinalayysi
6.7 Näkymät
6.8 Toimenpidesuunnitelma
Liitteet
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