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Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on strategisen
johtamisen väline, jonka avulla
yhtenäistetään toiminnan kehittämistä
ja tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä



Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan kuinka
organisaation palvelut, prosessit,
organisaatioyksiköt ja ihmiset sekä tieto-
ja viestintäteknologiaratkaisut toimivat
kokonaisuutena



Strategia?



Zachman framework



EA Grid



EA Grid

Dimensiot ovat:
• liiketoiminta
• informaatio
• järjestelmät
• teknologia

Päätöksentekotasot
• yritys
• toimiala
• järjestelmätaso



EA Grid

• Rajapinnan strategisen johtamisen ja ICT-
strategiatyön välille muodostaa liiketoiminta-
arkkitehtuuri

• Kokonaisarkkitehtuuriprosessi voidaan nähdä
organisaation eri päätöksentekotasot läpäisevänä,
jossa eri abstraktiotasoilla tehtävät päätökset
tarkentuvat ja ovat lopulta muunnettavissa
järjestelmäsuunnittelutyön tarvitsemaksi
informaatioksi

• Tällä pyritään varmistamaan, että organisaation
strategiset linjaukset tulevat huomioiduksi
järjestelmäsuunnittelussa ja muussa tietohallinnon
työssä



Medikes – nykytilan kartoitus

• Valittiin järjestelmät joilla on vähintään yksi
integraatio muihin järjestelmiin (yht. 47, ulkoisia
tietojärjestelmiä ja tietovarastoja 25)

• Elinkaaren ja kriittisyyden arviointi
• Integraatiot
• Vastuut
• Palvelimet
• Levyjärjestelmät
• Käyttöjärjestelmät
• Tietokannat
• Virtualisointi



Medikes – nykytilan kartoitus
• Palvelimia:  eServer xSeries 220, 232, 330, -342,

345, 346, eServer BladeCenter HS20, HS21, JS21,
Prolient DL360, ML350, ML530, PL1600, Venturis fx
5150, AES40 sekä useita muita.

• Käyttöjärjestelmiä: Win NT, win 2000, server 2003,
server 2008, Redhat Linux, AIX, SCO unix, Digital
Unix V4 ...

• Tietokantoja: Oracle, useita versioita MS SQL
serveristä, Solid, Sybase..

• Virtualisointiin VMware



Medikes – nykytilan kartoitus

Elinkaari:
• Tuotannossa 25 kpl
• Kehitysvaiheessa 14 kpl
• Poistumassa 16 kpl
• Ei määritelty 2 kpl
Kriittisyys:
Elintärkeä 12 kpl
Tärkeä 12 kpl
Tarpeellinen 3 kpl
Hyödyllinen 1 kpl
Ei tietoa 19 kpl



Medikes – nykytilan kartoitus

Integraatiot:
• Järjestelmien väliset integraatiot 66 kpl
• Integraatiot ulkoisiin järjestelmiin 40 kpl
• Kiireellinen integraatiotarve 8 kpl
• Ei kiireellinen integraatiotarve 25 kpl





Strategiasta johdettuja kehityskohteita
• Sähköisten palveluiden kehittäminen kansalaisille ja

ammattihenkilöille
• Maakunnallisten palveluiden kehittäminen
• Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen

maakunnan alueella
• Raportoinnin kehittäminen
• Organisaatiorajat ylittävien palveluketjujen

tukeminen tietojärjestelmillä
• Henkilöstöresurssien tehokkaan käytön ja

suunnittelun tukeminen tietojärjestelmillä
• Tietotekniikan ja asiantuntijapalveluiden

tuotteistaminen



Foundation for execution
(toiminnan perusta (Ross ym. 2006 ))

• Ydintoimintojen automatisointi ja sen mahdollistava
IT-infrastruktuuri

• Strategia ei ole riittävän selkeä, jotta sen pohjalta
voidaan toimia

rakennetaan ratkaisuja ennemminkin kuin
kyvykkyyttä
strategisen tavoitteen lopputuloksena syntyy
uusi muista erillinen ”IT-ratkaisu”
on aina reagointia ja toimii pullonkaulana,
jolloin ei pääse syntymään sellaista vahvuutta,
joka pystyisi muokkaamaan ja mahdollistamaan
tulevaisuuden strategioita



Toimintamalli



Standardointi ja integrointi

Toimintamallilla on kaksi ulottuvuutta;
liiketoimintaprosessien standardointi
ja integrointi.

Toisistaan erillisiä päätöksiä:
Standardointi määrittää kuinka toiminto
suoritetaan
Integrointi yhdistää yksiköiden yhteiset tavoitteet
jaetun tiedon kautta



Koordinointimallin EA
• ”Ydintieto” (data) jaetaan eri yksiköiden välillä
• Yleensä tietovarastot ja integraatioalustat

tärkeässä asemassa
Oleellista että tietovarasto tukee operatiivista
toimintaa

• Prosessit usein ”uniikkeja”, eikä tällöin kovin
keskeisessä asemassa



Arkkitehtuurin kypsyys

1. Business siilot
2. Standardoitu teknologia
3. Optimoitu ydin
4. Modulaarinen toiminta



Arkkitehtuurin kypsyys

• Keskitytty tuottamaan tarpeet täyttäviä ratkaisuja
ja automatisoimaan prosesseja

• Ideaalitilanteessa täytetty 100% yksiköiden toiveet
• Arkkitehtuuri ei ole asettanut rajoitteita
• ”siilotuotteet” yleisesti hyväksyttyjä
• Järjestelmien hyödyt ennustettavissa ja

mitattavissa
• Ongelmana yhteentoimivuus
• Arkkitehtuuri monimutkaistuu ja lopulta jumiuttaa

kehityksen (sekä järjestelmissä että prosessien
integroinnissa ja standardoinnissa)



Mitä pitäisi tehdä ?
• Keskitytään yhteisen infrastruktuurin rakentamiseen
• Vähennetään tuettuja alustoja (standardoidaan) ->

helpommin ja vähemmällä rahalla (resursseilla)
hallinnoitavissa

• Pyritään nostamaan tehokkuutta ja luotettavuutta (avain
tähän on jälleen kerran standardointi)

• Toiminnan tarpeet eivät määrää käytettävää teknologiaa
-> paras tuote joka sopii meidän infraan

• Karsitaan käytettäviä sovelluksia
• Lisätään tiedon jakamista ja käyttöä (DW)



Pitäen silmällä päämäärää…
• Tiedon jakaminen saumattomasti järjestelmien välillä

mahdollistaen sen käytön missä tahansa prosessin
vaiheessa

• Duplikaattien poisto, data vain ja ainoastaan yhdessä
paikassa

• Modulaarisuus (uudelleenkäyttö ja liitettävyys)



Kiitos

Kysymyksiä?


