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ABSTRACT 

Mankonen, Tiina Katriina 
Architecture documentation from a developer and maintenance perspective – 
Case: Kanta-services 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 74 pp. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor: Halttunen, Veikko 

In information system development, the documentation of architecture is of the 
great importance. The importance is emphasized at different stages of develop-
ment, both in the orientation of a new employee and in the maintenance when 
dealing with the issue from the production. In the literature, the importance of 
documentation is especially emphasized when the documentation is not up-to-
date or easy to find and in communication between stakeholders. Agile develop-
ment also gives its own perspective on the importance of documentation. The 
aim of this master's study was to find answers to the current state of the architec-
ture documentation for Kanta services, what kind of architectural documentation 
is needed and how the architecture should be modeled in order to serve the wid-
est possible number of personnel across organizational boundaries. The empiri-
cal part of the study was carried out through thematic interviews with 13 experts 
from Kanta services. The motivation for the research was the researcher's own 
interest in the documentation of architecture and the need to develop documen-
tation in Kanta services. The study results were analyzed by content analysis. 
Based on the thematic interviews, it was found that the documentation is diverse 
and scattered in many different places. This results in the documentation not be-
ing up-to-date or easy to find. Incomplete documentation does more harm than 
good. The importance of documentation was also emphasized in the communi-
cation between stakeholders and in the absence of common models. Challenges 
result in the documentation not being produced in a written form adequately, or 
the documentation is even ignored and done when time allows. Challenges can 
be overcome by ensuring that documentation is part of continuous development 
and that sufficient time is set aside for it. Clear steps must be taken early on in 
the development to clarify the documentation. Organizing workshops on the 
topic can also help with this. The instructions need to be updated and the tools 
must be taken into use more actively. 

 
Keywords: software architecture, architecture documentation, communication 
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1 JOHDANTO 

Kanta-palvelut on moniulotteinen palvelu, jossa tulee ottaa huomioon riittävällä 
tavalla tehty arkkitehtuurin dokumentointi. Tutkimuksessa selvitetään, millaista 
tiettyjen Kanta-palveluiden sisällä olevien palveluiden arkkitehtuurin dokumen-
tointi tällä hetkellä on ja miten siitä mahdollisesti saadaan toimivampi. 

Tarkoituksena on tarkastella ja vertailla kehittäjien ja ylläpidon näkemyksiä 
arkkitehtuurin dokumentoinnista kuudesta eri palvelusta. Nämä palvelut ovat 
Omakanta, Omatietovaranto, Potilastiedon arkisto, Kuva-aineistojen arkisto, Re-
septi-palvelu ja Sosiaalihuollon arkisto. On tärkeää saada tietoa siitä, mikä doku-
mentoinnin aito tarve on. Kohderyhmältä odotetaan, että saadaan selville heidän 
näkemyksiänsä ja tarpeita dokumentaatiolle. Näin ollen voidaan tehdä oikean-
laista dokumentointia, jotta näiden kahden tarpeet otetaan huomioon. Tämän jäl-
keen on mahdollista antaa kehitysehdotuksia dokumentoinnin kehittämiselle, 
dokumentaation tehokkaammalle käytölle ja sitä myötä saada selkeämpi ja toi-
mivampi dokumentaatiokokonaisuus.  

Kanta-palveluiden monimutkaisen rakenteen vuoksi arkkitehtuurin doku-
mentointi tarvitsee kokonaisuudessaan uudenlaista tarkastelua. Kehityksen ja yl-
läpidon tueksi dokumentoinnin tulisi olla mahdollisimman selkeä kokonaisuus. 
Palveluiden kehittämisen erityispiirteisiin kuuluu yhteentoimivuus muiden tie-
tojärjestelmien kanssa, yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien ja Kanta-palveluun 
sisältyvien palveluiden kanssa, tietoturva, tietosuoja sekä laki- ja asetussidonnai-
suus. 

Arkkitehtuurin dokumentointi on keskeinen osa tietojärjestelmien kehittä-
mistä. On tärkeää, että arkkitehtien ja kehitystiimin välillä on selkeää ja riittävää 
dokumentaatiota. Tämän vuoksi aihetta on tärkeää käsitellä tapausorganisaa-
tiossa ja palvelussa. 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain osaa Kanta-palveluiden sisäisistä pal-
veluista. Palveluita on yhteensä 13, joista otettiin mukaan 6. Tämä rajaus on sen 
vuoksi, ettei tutkimuksesta olisi tullut liian laaja.  
 
Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

• Kokonaisarkkitehtuuri (engl. enterprise architecture) 
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• Ohjelmistoarkkitehtuuri (engl. software architecture) 

• Arkkitehtuurin dokumentointi (engl. architecture documentation) 

• Kommunikaatio (engl. communication) 

1.1.1 Tutkimuksen tavoite ja saavutetut tulokset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää arkkitehtuurin dokumentointia ke-
hittäjän ja ylläpidon näkökulmista. Aihetta tarkastellaan kirjallisuuden ja empii-
risen tutkimuksen avulla ja yritetään saada selville mikä arkkitehtuurin doku-
mentoinnissa on tarpeellista. Tavoitteena on myös selvittää millä tavalla doku-
mentointia olisi tehtävä, jotta siitä hyötyy mahdollisimman moni käyttäjäryhmä, 
ensisijaisesti kehittäjät ja ylläpito. Tähän tavoitteeseen esitetään seuraavat tutki-
muskysymykset: 

1. Mikä on arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve kehittäjän ja ylläpidon nä-
kökulmista? 

2. Kehittäjän ja ylläpidon töiden erottaminen ja niihin liittyvä dokumentoin-
nin tarve? 

3. Miten arkkitehtuuria tulisi mallintaa, jotta se voisi palvella mahdollisim-
man laajaa joukkoa henkilöstössä yli organisaatiorajojen? 

 
Teemahaastattelun perusteella havaittiin, että dokumentaatio on osittain puut-
teellista ja dokumentaatiot ovat hajautuneet moneen eri paikkaan. Tämä johtaa 
siihen, että dokumentaatiot eivät ole ajan tasalla tai helposti löydettävissä. Doku-
mentaation merkitys korostui sidosryhmien välisessä kommunikaatiossa ja yh-
teisiä malleja kaivataan työn helpottamiseksi. Haasteet johtavat siihen, että do-
kumentaatiota ei tuoteta riittävällä tavalla tai dokumentaatio jopa sivuutetaan 
ajanpuutteen vuoksi. Dokumentaation on oltava osa jatkuvaa kehittämistä ja sen 
työstämiselle on varattava työaikaa. Dokumentaation kehittäminen on aktiivi-
sesti otettava työn alle ja kehitettävä siitä toimiva kokonaisuus.  

1.1.2 Tutkimuksen tiedonhakumenetelmät ja rakenne 

Tutkimukseen liittyvien artikkeleiden ja kirjallisuuden hakeminen tehtiin pää-
osin sähköisesti. Muutamia kirjallisuuden lähteitä on luettu fyysisestä kirjasta 
esimerkiksi arkkitehtuurin dokumentaatio ja tutkimusmenetelmät lukuun. Säh-
köisinä hakupalveluina käytettiin Jyväskylän yliopiston JykDok-palvelua ja 
sieltä löytyviä tietokantoja, ResearchGate-yhteisöä, Google Shcolar -hakupalve-
lua, O’Reilly e-kirjapalvelua sekä Googlea yleisesti. Hakusanoina on käytetty es-
imerkiksi seuraavia: ”Zachman framework”, ”enterprice framework”, ”TOGAF 
framework”, ”JHS-179, ”JHS-suositukset”, “software architecture documenta-
tion”, “software architectural knowledge”, “knowledge communication”. Myös 
hakusanoilla löytyneiden artikkeleiden lähdeluettelosta on ammennettu uusia 
lähteitä ja näin pystytty siirtymään lähteestä toiseen. 
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Käytetyt lähteet on valikoitu niin, että ne ovat yhdistettävissä tutkimuksen 
aiheeseen. Sopivuutta on arvioitu otsikon, tiivistelmän, yhteenvedon ja lopulta 
koko lähteen sisällön perusteella. Lähdeluetteloon päätyi 53 lähdettä. 

Lähteiden luotettavuutta on voitu arvioida sillä, missä artikkeli on jul-
kaistu. Esimerkiksi jos julkaisu tai artikkeli löytyi yliopiston kanssa yhteistyötä 
tekevästä Emerald-palvelusta tai ResearchGate-yhteisöstä, lähde on arvioitu luo-
tettavaksi. Tutkimusmenetelmiä koskevat kirjat on arvioitu luotettavaksi, koska 
ne löytyvät myös JykDok-palvelusta sekä ovat lainattavissa fyysisinä kirjoina yli-
opiston kirjastosta tai Jyväskylän kaupungin kirjastosta. 

Tutkimus koostuu seitsemästä (7) pääluvusta: johdanto, arkkitehtuurit ja 
niiden dokumentointi, arkkitehtuurin dokumentointi Kanta-palveluissa, tutki-
musmenetelmä, tutkimuksen tulokset, tutkimuksen johtopäätökset ja pohdinta 
sekä yhteenveto. Johdannossa kerrotaan tutkimuksesta yleisesti, sisältäen tutki-
muksen tavoitteita ja tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa käsitellään teoriaan 
liittyviä arkkitehtuureja ja niiden dokumentaatiota. Kolmannessa luvussa kerro-
taan lyhyesti mikä on Kanta-palvelut ja tarkastellaan tämänhetkistä arkkitehtuu-
rin dokumentaation toteutumista Kanta-palveluissa. Neljännessä luvussa esitel-
lään tutkimusmenetelmät. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulok-
set. Kuudennessa luvussa kerrotaan tutkimuksen johtopäätökset ja pohdintaa. 
Tutkimus päättyy seitsemänteen lukuun, jossa kerrataan tutkimuksen pääpiir-
teet yhteenvetoon. 
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2 ARKKITEHTUURIT JA NIIDEN DOKUMENTOIMI-
NEN 

Tässä luvussa avataan muun muassa seuraavia käsitteitä kuten kokonaisarkki-
tehtuuri, arkkitehtuurikuvaus ja dokumentointi. Kerrotaan mitä kokonaisarkki-
tehtuuri ja järjestelmäarkkitehtuuri yleisesti ottaen tarkoittavat, mitkä ovat nii-
den olennaisia rakenteita, viitekehykset ja mitä on arkkitehtuurinäkökulmat. Li-
säksi kerrotaan mitä arkkitehtuurikuvauksen on tarkoitus kuvata sekä miten ark-
kitehtuurikuvauksia olisi tarkoitus dokumentoida. Lopuksi hieman avataan, mil-
laisia tutkimuksia arkkitehtuurista on aiemmin tehty. Luvun tarkoituksena on, 
että lukijalle tulee käsitys kokonaisarkkitehtuurin ja arkkitehtuurin dokumen-
toinnin merkityksestä. Tämän luvun jälkeen lukijan on jatkossa toivottavasti hel-
pompi ymmärtää tutkimustuloksia arkkitehtuurin dokumentoinnista. 

2.1 Arkkitehtuurit 

Arkkitehtuurin suunnittelu on tärkeää tietojärjestelmien kehittämisen yhtey-
dessä. Varsinkin hyvin laajojen ja monimutkaisten tietojärjestelmien suunnittelu 
vaatii suunnitelmallisuutta ja hyvää arkkitehtuuria. Hyvin suunniteltu tietojär-
jestelmä on suunnitteluvaiheessa pilkottu pieniksi osiksi, näin määrittely, toteu-
tus, testaus ja ylläpito ovat vaivattomampaa, kun pieniä toiminnallisuuksia voi 
kehittää omina yksikköinään. Arkkitehtuurin kautta saa kattavan ylätason näky-
män kehitettävänä olevaan tietojärjestelmään ja arkkitehtuuri toimii myös kom-
munikaation välineenä eri sidosryhmien välillä. Tässä alaluvussa kerrotaan ly-
hyesti mitä kokonaisarkkitehtuuri ja ohjelmistoarkkitehtuurit tarkoittavat.  

2.1.1 Kokonaisarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuurin synty ja määritelmä on lähtöisin 1980-luvulta (Zachman, 
1987). Kotusev (2018) mainitsee kokonaisarkkitehtuurin olevan kokonaiskuva 
organisaatiosta, jossa organisaatiota katsotaan liiketoiminnan ja tietojärjestel-
mien näkökulmista. Lankhorts (2017) määrittelee kokonaisarkkitehtuurin olevan 
johdonmukainen kokonaisuus periaatteita, menetelmiä ja malleja, joita käytetään 
organisaatiorakenteen, liiketoimintaprosessien, tietojärjestelmien ja infrastruk-
tuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kokonaisarkkitehtuuri vaikuttaa siis 
koko organisaatioon, liiketoiminnan perusrakenteisiin asti. Kokonaisarkkiteh-
tuurin tärkein ominaisuus on se, että se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen 
organisaatiosta, eli se kokoaa liiketoiminnan, IT:n ja siihen liittyvät olennaiset 
asiat yhteen (Lankhorst, 2017). 

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (engl. framework) antavat selkeyttä 
organisaation IT-järjestelmään ja helpottavat kokonaisarkkitehtuurin suunnitte-
lemista. Kansainvälisiä viitekehyksiä ovat esimerkiksi Zachman:n viitekehys ja 
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TOGAF sekä kotimainen JHS 179 -viitekehys ja tiedonhallintalaki. Tässä tutki-
muksessa on keskitytty näihin aiemmin mainittuihin viitekehyksiin, koska ne 
ovat relevantteja kohdeorganisaatiota ajatellen. Viitekehykset esitellään tarkem-
min luvussa 2.2. 

Kokonaisarkkitehtuuriin liittyy vahvasti arkkitehtuurinäkökulmat, joita 
ovat tietoarkkitehtuuri (engl. information architecture), liiketoiminta- tai toi-
minta-arkkitehtuuri (engl. business architecture), tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
(engl. systems architecture) ja sovellus- ja teknologia-arkkitehtuuri (engl. techno-
logy architecture). Tietoarkkitehtuurin avulla voi kuvata organisaation tuotta-
maa tietoa eli dataa tarkemmalla tasolla. Sillä voi kuvata mm. tiedon arvoketjua 
ja tietovarastoja (Pulkkinen, 2006). Liiketoiminta- tai toiminta-arkkitehtuurin pe-
riaatteena on kuvata organisaation rakenteita toiminnalliselta näkökulmalta, ku-
ten liiketoimintaprosesseja, strategiaa ja visiota (Pulkkinen, 2006). Toiminnallisia 
rakenteita voi olla myös organisaation eri sidosryhmät ja palvelut. Tietojärjestel-
mäarkkitehtuurin tavoitteena on kuvata organisaation tietojärjestelmät. Näitä 
kuvauksia ovat muun muassa tietojärjestelmäkartta, sovellusmallit ja kehittäjien 
ohjeistus (Pulkkinen, 2006). Viimeisen eli sovellus- ja teknologia-arkkitehtuurin 
tavoitteena on kertoa mitä teknologioita toteutuksessa käytetään ja teknologian 
rakenteet eli millä teknologialla järjestelmä pitää tehdä. Se kuvaa teknologista 
infrastruktuuria, esimerkiksi alustoja, verkkoja sekä tiedonkulku (Pulkkinen, 
2006). Fowler (2002) mainitsee, että tietojärjestelmässä on useita arkkitehtuureja 
ja näkemys siitä, mikä on arkkitehtonisesti merkittävää, voi muuttua järjestelmän 
elinkaaren aikana.  

Tutkimuksen kannalta kokonaisarkkitehtuurin rinnalla on oleellista keskit-
tyä tarkentamaan myös seuraavaa käsitettä eli ohjelmistoarkkitehtuuria, joka on 
lähtökohta tietojärjestelmän suunnittelulle ja siitä muodostuville malleille ja ku-
vauksille. Luvussa käsitellään myös ohjelmistoarkkitehdin roolia ja ohjelmisto-
arkkitehtuurin merkitystä tiedon välittämisessä ja kommunikaatiossa. 

2.1.2 Ohjelmistoarkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa koko organisaation ketjun liiketoiminnan perusra-
kenteista lähtien tietojärjestelmien rakenteisiin saakka. Ohjelmistoarkkitehtuuri 
sen sijaan kuvaa yksittäisen ohjelmiston arkkitehtuuria. Ohjelmistoarkkitehtuuri 
on ns. tietojärjestelmän yleissuunnitelma, joka kertoo miten asioiden tulisi toi-
mia. Richards ja Ford (2021) kertovat, että ohjelmistoarkkitehtuuri on käsitteenä 
vaikea, toimialalla on ollut vaikeuksia määritellä sitä. Ohjelmistoarkkitehtuuria 
kutsutaan järjestelmän suunnitelmaksi tai järjestelmän kehittämisen tiekartaksi 
(Richards & Ford, 2021). Koskimies ja Mikkonen (2005) mainitsevat myös, että 
ohjelmistoarkkitehtuurille on useita määritelmiä mutta tärkeintä on, että arkki-
tehtuuri kuvaa osien välisiä suhteita eikä vain järjestelmän osiin jakamista. Ark-
kitehtuuri koskee järjestelmän rakennetta sekä käyttäytymistä (Koskimies & 
Mikkonen, 2005). Richards ja Ford (2021) itse määrittelevät ohjelmistoarkkiteh-
tuuri käsitteen koostuvan järjestelmän rakenteesta, yhdistettynä järjestelmän tu-
kemiin arkkitehtuurin ominaisuuksiin, arkkitehtuuripäätöksiin ja 
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suunnitteluperiaatteisiin. Järjestelmän rakenne viittaa arkkitehtuurityyleihin, 
jolla järjestelmä on rakennettu. Arkkitehtuurin ominaisuudet määrittelevät jär-
jestelmän onnistumiskriteerit, joita on esimerkiksi käytettävyys, skaalautuvuus, 
testattavuus ja luotettavuus. Arkkitehtuuripäätökset sen sijaan määrittelevät 
säännöt tietojärjestelmän rakentamiselle, ne muodostavat tietojärjestelmälle ra-
joitteita ja ohjaavat kehitystiimin toimintaa. Suunnitteluperiaate ei ole suoranai-
nen sääntö vaan ohjeistus, jolla tietojärjestelmää tulisi suunnitella. Sillä voi ohjata 
noudattamaan esimerkiksi suositeltua menetelmää (Richards & Ford, 2021).  

Richards ja Ford (2021) määrittelevät arkkitehtuurityylin (engl. architecture 
style) yleiseksi rakenteeksi käyttöliittymän ja taustan lähdekoodin ja kuinka läh-
dekoodi on vuorovaikutuksessa tietovaraston kanssa. Arkkitehtuurimallit (engl. 
architecture model) puolestaan ovat alemman tason suunnittelurakenteita, jotka 
helpottavat muodostamaan ratkaisuja arkkitehtuurityylin sisällä. Arkkitehtuuri-
tyylit auttavat arkkitehtejä tekemään oikeita valintoja tiettyä liiketoiminnallista 
ongelmaa varten (Richards & Ford, 2021). He ovat jaotelleet arkkitehtuurityylit 
kahteen eri päätyyppiin, näitä on monoliittiset ja hajautetut arkkitehtuurit.  

 
Monoliittiset arkkitehtuurit: 

• kerrosarkkitehtuuri (engl. layered architecture) 

• tietovuoarkkitehtuuri (engl, pipeline architecture) 

• mikroydin arkkitehtuuri (engl. mikrokernet architecture) 
 

Hajautetut arkkitehtuurit: 

• palvelupohjainen arkkitehtuuri (engl. service-based architec-
ture) 

• tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri (engl. event-driven archi-
tecture) 

• avaruus-pohjainen arkkitehtuuri (engl. space-based architec-
ture) 

• palvelukeskeinen arkkitehtuuri (engl. service-oriented archi-
tecture) 

• mikropalveluarkkitehtuuri (engl. microservices architecture) 
(Richards ja Ford (2021). 
 

Monoliittinen kerrosarkkitehtuuri on yksi yleisimmistä arkkitehtuurityyleistä ja 
on ns. defacto standardi useimmille ohjelmistoarkkitehtuureille sen yksinkertai-
suuden, tunnettavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi (Richards & Ford, 
2021). Hajautetut arkkitehtuurityylit ovat tehokkaampia suorituskyvyltään, 
skaalautuvuudeltaan ja saatavuudeltaan kuin monoliittiset arkkitehtuurityylit 
(Richards & Ford, 2021).  

Ohjelmistoarkkitehtuurin parissa työskentelee ohjelmistoarkkitehti. 
Richards ja Ford (2021) mainitsevat, että ohjelmistoarkkitehdin roolin määritte-
leminen on yhtä vaikeaa kuin ohjelmistoarkkitehtuurin määritteleminen. Ohjel-
mistoarkkitehdin roolin omaavalta henkilöltä odotetaan arkkitehtuuripäätösten 
tekemistä, arkkitehtuurin jatkuvaa analysointia, kykyä pysyä uusimpien 



13 

trendien mukana, varmistaa, että päätöksiä noudatetaan, monipuolista koke-
musta, liiketoiminta-alueen tuntemusta, ihmissuhdetaitoja ja politiikan ymmär-
rystä (Richards & Ford, 2021). Organisaation sisällä on monta eri sidosryhmää, 
jotka ovat tekemisissä kokonaisarkkitehtuurin kanssa. Tämän vuoksi kommuni-
kaatio ja viestintä on tärkeää kaikkien eri sidosryhmien välillä.  

2.2 Viitekehykset 

2.2.1 Zachman:n viitekehys 

Zachmanin viitekehys on kehitetty vuonna 1987 John Zachmanin toimesta. Ko-
tusev (2016) mainitsee artikkelissaan, että monet tekijät kutsuvat John Zachma-
nia kokonaisarkkitehtuurin ”isäksi”, joka on luonut kokonaisarkkitehtuuri käsit-
teen ja inspiroinut myöhemmin julkaistuja kokonaisarkkitehtuuri viitekehyksiä 
ja menetelmiä. 

Zachmanin viitekehys ei sisällä metodia, jolla arkkitehtuuria voidaan to-
teuttaa, vaan sillä on tarkoitus kuvata organisaation nykyinen tai haluama ra-
kenne. Viitekehys tulee täydentää metodilla, jolla arkkitehtuuria voidaan toteut-
taa. Viitekehys on näin ollen arkkitehtuurin perusta (Zachman International En-
terprise Architecture, 2008). 

Zachmanin viitekehys kuvataan tyypillisesti 6x6 matriisina (kuvio 1). Sa-
rakkeet esittävät organisaatiolle seuraavia kysymyksiä kuten mitä, miten, missä, 
kuka, milloin ja miksi. Viitekehyksen rivit esittävät organisaatiolle eri perspek-
tiivejä, esimerkiksi suunnittelijan, liiketoimintajohdon (omistajan) tai arkkiteh-
din näkökulmasta. Näin ollen eri perspektiiveistä saadaan selville tarvittavia tie-
toja, joilla organisaatio voi toteuttaa määrittelyä ja kehittämistä (Zachman Inter-
national Enterprise Architecture, 2008). 
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KUVIO 1 Zachman kokonaisarkkitehtuuriviitekehys (Zachman International Enterprise 
Arcitecture, 2008) 

Lankhorst (2017) mainitsee Zachman:n viitekehyksen eduiksi ymmärrettävyy-
den, koska viitekehys koskee koko organisaatiota. Viitekehys on määriteltävissä 
menetelmistä tai viitekehyksistä riippumatta. Kaikki ongelmat voi kartoittaa vii-
tekehyksen kautta, jotta tulee ymmärrys, mihin ne sopivat. Haittapuolena viite-
kehyksessä on suuri solujen määrä, eikä eri solujen välisiä suhteita ole tarkasti 
määritelty (Lankhorts, 2017).  

2.2.2 TOGAF 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) on The Open Groupin ke-
hittämä ja ylläpitämä kokonaisarkkitehtuuriviitekehys, joka tarjoaa menetelmiä, 
työkaluja ja ohjeita arkkitehtuurin suunnitteluun. Kaikki organisaatiot, jotka ha-
luavat kehittää kokonaisarkkitehtuuriaan, voivat sitä maksutta vapaasti käyttää. 
TOGAF:ista tämän tutkimuksenn kirjoitushetkellä on julkaistu versio 9.2 (The 
Open Group, 2018) ja TOGAFia kutsutaan oletusarvoiseksi standardiksi sen suu-
ren levinneisyyden vuoksi kokonaisarkkitehtuurin käytössä (Kotusev, 2016). 
TOGAF on suunniteltu tukemaan neljää (4) kokonaisarkkitehtuurin osa-aluetta, 
joita ovat liiketoiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri (The Open 
Group, 2018). TOGAF:n toimintakehys (engl. TOGAF Capability Framework) 
muodostuu neljästä pääelementistä: 

• Arkkitehtuurin kehittämisen metodi ADM (engl. Architecture De-
velopment Method), joka on TOGAF:n ydin (kuvio 2). 

• Arkkitehtuurin sisällön viitekehys (engl. Architecture Content Fra-
mework) tarjoaa rakenteellisen mallin kokonaisarkkitehtuurin sisäl-
lölle, joka mahdollistaa johdonmukaisen määrittelyn, jäsentämisen 
ja esittämisen.  

• Yrityksen jatkumo (engl. Enterprise Continuum and Tools), tarjoaa 
arkkitehtuurien varaston (engl. repository), jonka avulla arkkitehti 
voi luoda malleja mitä, miksi ja miten arkkitehtuuri on suunniteltu. 
Jatkumo on myös tärkeä kommunikoinnin ja viestinnän väline orga-
nisaation sisällä ja sidosryhmien välillä.  

• Arkkitehtuurinen toimintakehys (engl. Architecture Capability Fra-
mework), jossa käsitellään organisaation rakenteita, prosesseja, roo-
leja, vastuita ja taitoja, jotta arkkitehtuuri voi toteutua tarvittavalla 
tavalla (The Open Group, 2018). 
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KUVIO 2 TOGAF ADM-metodi (The Open Group, 2018, 4.2.2 mukaan) 

Yksi mainituista pääelementeistä on ADM (Architecture Development Method) 
-metodi TOGAFin ydin, jolla organisaatiosta voi toteuttaa suunnitellun arkkiteh-
tuurikuvauksen organisaation kehittämiseksi ja hallitsemiseksi. ADM-metodi 
tarjoaa testatun ja toistettavan prosessin arkkitehtuurien suunnitteluun. Metodi 
sisältää arkkitehtuurikehyksen vision luomisen, arkkitehtuurin sisällön kehittä-
misen, siirtymän suunnittelun ja arkkitehtuurien täytäntöönpanon hallinnan. 
Kaikki metodin toiminnot toteutetaan iteratiivisessa syklissä, mutta metodi on 
kuitenkin joustava, joten organisaatiot voivat käyttää sitä tarvittavilta osin liike-
toimintatavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti (The Open Group, 2018). 

2.2.3 JHS-179 

JHS-suositukset on kotimainen viitekehys. Viitekehystä on valmisteltu valtion ja 
kuntien yhteistyössä vuosina 1992–2019 ja ovat näin ollen valtion- ja kunnallis-
hallintoa varten kehitetty. JHS-suosituksia valmisteli julkisen hallinnon tietohal-
linnon neuvottelukunnan (Juhtan) alainen JHS-jaosto. JHS-järjestelmä on nyt kui-
tenkin lakkautettu uuden tiedonhallintalain myötä 1.1.2020 mutta JHS-
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suosituksia voi edelleen käyttää siinä muodossa, jossa ne olivat 1.1.2020. JHS-
suositukset eivät ole enää ajan tasalla, eikä tukea niiden käyttöön enää anneta, 
joten tämä pitää huomioida niitä käytettäessä. Uudesta tiedonhallintalaista ker-
rotaan seuraavassa luvussa lisää (Suomidigi, 2021a). 

JHS-suosituksissa on kokonaisarkkitehtuurityössä käytettävä menetelmä, 
JHS 179, jolla voi määritellä julkisen hallinnon organisaation kokonaisarkkiteh-
tuurin. Suositus antaa ohjeistusta arkkitehtuurin eri osa-alueiden kuvausten ja 
mallien laatimiseen. JHS 179 suositus perustuu TOGAF kokonaisarkkitehtuuri-
viitekehyksen versioon 9.1. (Suomidigi, 2021b). JHS 179:ssa on näin ollen TOGA-
Fin mukaiset arkkitehtuurinäkökulmat, jotka mainittiin 2.2.2. TOGAF luvussa. 
 
JHS 179 on kuvattu suosituksen verkkosivulla seuraavin sanoin: 

”Suosituksessa kuvataan yhtenäinen suunnittelumenetelmä sekä yhtenäiset kuvaus-
tavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämi-
seen sen eri vaiheissa. Kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteena on julkisen hallinnon 
organisaatioiden toiminnan ja palveluiden yhteentoimivuuden parantaminen. Koko-
naisarkkitehtuurimenetelmä ei korvaa muita toiminnan kehittämisen suunnittelume-
netelmiä. Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tie-
tojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. 
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on kokonaisarkkitehtuurityön järjestelmällinen työ- 
ja menettelytapa, jonka avulla tunnistetaan, jäsennetään, suunnitellaan ja kuvataan ko-
konaisuuden rakenneosat ja niiden riippuvuudet (Suomidigi, 2021c).” 
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KUVIO 3 JHS 179 Arkkitehtuurikuvausten viitekehys (Suomidigi, 2021c) 

JHS-179 suositukset antavat ohjeistusta strategian kuvaamiseen strategia kartan 
avulla, liiketoimintamalleja ja kyvykkyyksiä kokonaisarkkitehtuurin suunnitte-
luun. Suositusten avulla voi kuvata arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilaa. Suositus 
sisältää semanttisen yhteentoimivuuden menetelmäohjeen. Suositukset antavat 
ohjeistusta myös kokonaisarkkitehtuurin visuaalisten kuvauksien tuottamiseksi, 
integraatio ja rajapinta kuvauksen tekemiseen, virtualisointiin ja pilvipalveluihin 
teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa (Suomidigi, 2021c). 

2.2.4 Tiedonhallintalaki 

Tiedonhallintalaki (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) on tullut 
voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on tiedonhallinnan järjestäminen julkisen 
hallinnon tiedonhallintayksiköissä. Tiedonhallintayksiköt muodostavat tiedon-
hallintamallin eli toiminnallisen kuvauksen organisaation toimintaympäristöstä, 
jonka tiedonhallintayksikön johto hyväksyy (Finlex, 2019). 

 
Tiedonhallintalain 4§:n 1 momentin mukaan tiedonhallintayksikköjä ovat: 

• valtion virastot ja laitokset; 



18 

• tuomioistuimet ja valitusasioita käsittelemään perustetut lautakun-
nat; 

• eduskunnan virastot; 

• valtion liikelaitokset: 

• kunnat; 

• kuntayhtymät; 

• itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset; 

• yliopistolaissa tarkoitetut yliopistot sekä ammattikorkeakoululaissa 
tarkoitetut ammattikorkeakoulut (Finlex, 2019). 

 
Laissa ei puhuta nimenomaan kokonaisarkkitehtuurista, vaan ainoastaan muo-
dostettavasta dokumentaatiokokonaisuudesta, jossa tulee kuvata organisaation 
tiedonhallinta kokonaisuudessaan. Tiedonhallintalain 5§:n mukaan tietohallinta-
mallin tulee sisältää tietoja ainakin toimintaprosesseista, tietovarannoista, tieto-
aineistojen arkistoinnista, tietojärjestelmistä sekä tietoturvallisuustoimenpiteistä. 
Nämä luetellut osat kuuluvat kokonaisarkkitehtuuriin ja tietohallintamallissa ne 
on eroteltu omiksi kokonaisuuksikseen lain vaatimusten mukaisesti. Tiedonhal-
lintayksiköissä kokonaisarkkitehtuurityötä on jo pidemmän aikaa tehty, koska 
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011) on jo edellyttänyt 
julkisen hallinnon toimijoiden kuvattavan kokonaisarkkitehtuuria ja noudatetta-
van laadittua julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria (Finlex, 2011). 

Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan tiedonhallintalautakunnan 
tehtävänä on edistää ja valvoa tiedonhallintalaissa säädettyjä menettelytapoja, 
vaatimusten toteutusta ja arvioida tiedonhallintolain noudattamista (Valtiova-
rainministeriö, 2021a). Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot työstävät 
jatkossa uusia suosituksia tiedonhallintolain mukaisten vaatimusten perusteella. 
Suositukset ohjaavat tiedonhallintayksikköjä toteuttamaan tiedonhallintalain 
vaatimuksia ja hyviin käytäntöihin, eivätkä ole velvoittavia tai sitovia (Valtiova-
rainministeriö, 2021b). 

2.3 Arkkitehtuurin dokumentointi 

Arkkitehtuurin ja tietojärjestelmien suunnitellussa ja kuvauksien tuottamisessa 
tietoa luodaan paljon. Pyle (2020) toteaa, että dokumentaatiolla on merkittävä 
rooli ohjelmistojen kehitysympäristössä ja dokumentaation voi laajasti kattaa si-
sältävän kaikkea kirjoitettua tai kuvitettua viestintää, jossa kuvataan, miten oh-
jelmisto toimii, mitä se tekee ja miten sitä käytetään. Dokumentaatio voi sisältää 
arkkitehtonisia asiakirjoja, vaatimusmäärittelyä ja yksityiskohtaisia suunnittelu-
asiakirjoja (Pyle, 2020). Koskimies ja Mikkonen (2005) tarkentavat, että dokumen-
tin muoto ja sisältö vaihtelee organisaation toimintatavoista sekä järjestelmän 
luonteesta ja laajuudesta riippuen. Hyvän dokumentaation periaatteita on Cle-
ments ym. (2003) mukaan: 

1. Kirjoita lukijan näkökulmasta 
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2. Vältä toistoa 
3. Vältä epäselvyyttä 
4. Käytä organisaation standardia 
5. Kirjoita perustelut 
6. Pidä dokumentaatio riittävän ajan tasalla  
7. Tarkista dokumentaation tarkoitus 

 
Pyle (2020) mainitsee, että suurin ongelma, joka vaikuttaa ohjelmistojen ylläpi-
toon on ajantasaisen dokumentaation puute. Tieto voi sen vuoksi olla hyvin se-
kavaa ja oleellista tietoa voi jäädä dokumentoimatta. Koskimies ja Mikkonen 
(2005) painottavat, että on kyseessä sitten pieni tai laaja ohjelmistoprojekti, on 
tärkeää, että arkkitehtuurikuvaukset ovat selkeä osa dokumentaatiota ja helposti 
löydettävissä. On siis huomioitava, että kaikki oleellinen arkkitehtuuriin liittyvä 
tieto on dokumentoitu ja siitä on tehty riittävällä tasolla olevat dokumentaatiot.  

Koskimies ja Mikkonen (2005) luettelevat arkkitehtuuridokumenttityyp-
pejä olevan alustava-, järjestelmä-, alijärjestelmä-, tuoterunko ja tuotearkkiteh-
tuuridokumentti sekä rajapintadokumentti. Alustava arkkitehtuuridokumentti 
kuvaa tärkeimpiä arkkitehtuuriratkaisuja. Dokumenttia käytetään esimerkiksi 
liiketoimintapäätöksien ja projektisuunnitelmien pohjana, jossa kuvataan konk-
reettinen arkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuridokumentti kuvaa järjestelmän 
arkkitehtuurin ylempää tasoa eli järjestelmän sidoksia muihin järjestelmiin ja nii-
den vuorovaikutusta sekä on pohjana alijärjestelmien arkkitehtuurisuunnitte-
luun. Alijärjestelmäarkkitehtuuridokumenttia ei välttämättä käytetä pienissä oh-
jelmistoprojekteissa, koska niissä komponenttitason kuvauksia voidaan kuvata 
jo järjestelmäarkkitehtuuridokumentaatiossa. Laajoissa järjestelmissä sen sijaan 
alijärjestelmäarkkitehtuuridokumentissa kuvataan alijärjestelmän arkkitehtuuri 
järjestelmäarkkitehtuurin reunaehtojen mukaisesti. Dokumentti kuvaa kompo-
nenttien ulkoisia rajapintoja ja niiden vuorovaikutusta. Dokumentti tukee myös 
toteutusta yksikkötestauksen suunnittelussa. Tuoterunkoarkkitehtuuridoku-
mentti kuvaa sovelluskehittäjälle miten tuoterunkoarkkitehtuurin varianssia 
käytetään sovelluksen rakentamisessa. Tuotearkkitehtuuridokumentti on erilli-
nen arkkitehtuuridokumentti tuoterungon pohjalle toteutetulle ohjelmistolle. Se 
kuvaa miten tuoterunkoarkkitehtuuria on sovellettu ja mitä arkkitehtuuriratkai-
suja on tehty. Rajapintadokumentti täydentää kaikkia aikaisemmin mainittuja 
dokumentteja kuvaamalla esimerkiksi järjestelmän tarjoaman ohjelmointiraja-
pinnan (engl. application programming interface, API) (Koskimies & Mikkonen, 
2005). 

Arkkitehtuuridokumentin rakenne voi vaihdella organisaatiosta riippuen. 
Yleensä rakenteeseen liittyvät Koskimiehen ja Mikkosen (2005) mukaan seuraa-
vat kohdat: 

• identifiointi 

• konteksti 

• vaatimukset 

• ympäristö 

• näkymät 
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• arkkitehtuuriviipaleet 

• analyysi 

• perustelut (Koskimies & Mikkonen, 2005). 
 
Arkkitehtuurin dokumentoinnissa on tärkeää, että tietojärjestelmäkehitykseen 
liittyvää olennaista tietoa saadaan tuotettua kirjoitettuun muotoon riittävällä laa-
juudella. Liang ja Avgeriou (2009) mainitsevat, että tiedonhallinnassa tehdään 
usein ero kahden erityyppisen tiedon välillä, joita on implisiittinen ja eksplisiitti-
nen tieto. Implisiittinen tieto, jota kutsutaan myös hiljaiseksi tiedoksi (engl. tacit 
knowledge) on ihmisen päässä olevaa tietoa. Ekplisiittinen tieto on dokumentoi-
tua ja muodollista tietoa. Kruchten, Lago ja van Vliet (2006) argumentoivat, että 
suurin osa arkkitehtonisesta tiedosta on yleensä hiljaista tietoa. Hiljaista tietoa eli 
henkilön päässä olevaa, aikojen saatossa kerättyä tietoa, saattaa jäädä dokumen-
toimatta sen vuoksi, että tiedon ei oletettu olevat relevanttia dokumentaatiota 
luonti hetkellä tai keskusteluissa. Ilman riittävää dokumentaatiota tieto pysyy 
hiljaisena ja on turvauduttava muihin keinoihin hankkia puuttuva tieto (Dage-
nais ym., 2010). Hiljaisen tiedon vastakohta on avoin tieto (engl. explicit know-
ledge), joka tarkoittaa sitä tietoa, joka on tuotettu kirjoitettuun muotoon doku-
mentoinnin yhteydessä tai keskusteluissa. Arkkitehtuurin suunnittelun alkaessa 
on tärkeää, että kaikki mahdollinen tärkeä tieto saadaan dokumentoitua, jotta ke-
hitystiimi saa tarvittavan materiaalin kehittämisen tueksi.  

Kruchtenin, Lagon ja van Vlietin (2006) mukaan myöhemmässä vaiheessa 
jo tehtyjen ratkaisujen jäljittäminen on vaikeaa ja erityisesti kehityksen aikana 
hiljainen tieto eli dokumentaation puute voi koitua erittäin kalliiksi tai jopa mah-
dottomaksi. He ovat jaotelleet neljä (4) erityyppistä suunnittelupäätöstä ja niiden 
perustelut: 

• Implisiittinen ja dokumentoimaton kuvaa sitä, että arkkitehti ei ole 
tietoinen päätöksestä tai päätös on ilmiselvä asia tai päätös, ns. 
”kaikkihan sen tietää”, henkilön kokemukseen perustuen. 

• Selkeä mutta dokumentoimaton tarkoittaa sitä, että arkkitehti tekee 
päätöksen mutta päätöstä ei ole dokumentoitu ja sen vuoksi tieto ka-
toaa ajan saatossa. 

• Explisiittinen ja tietoisesti dokumentoimaton tarkoittaa sitä, että pää-
töstä ei tuoda julki, jonka syitä voi olla organisaation sisäiset tai ark-
kitehdin henkilökohtaiset syyt esimerkiksi suojella asemaansa. 

• Selkeä ja dokumentoitu, joka on suositelluin tapa toimia mutta to-
dennäköisesti poikkeuksellista (Kruchten, Lago & van Vliet, 2006). 

 
Pyle (2020) argumentoi, että silloin kun tekniset asiantuntijat kirjoittavat itse do-
kumentaatio, voi olla, että he eivät sen vuoksi näe aihetta laajemmasta perspek-
tiivistä ja asioita voi jäädä dokumentoimatta tai he eivät kirjoita aiheesta kohde-
ryhmälle parhaalla mahdollisella tavalla. 
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2.3.1 Dokumentaatio ketterässä kehityksessä 

Ketterä kehitys ja sen käytännöt ovat luoneet muutoksia dokumentaation teke-
miseen. Ketterän kehityksen julistuksessa, Agile Manifestossa (Agile Alliance, 
2001) mainitaan seuraavasti: ”Working software over comprehensive documen-
tation”. Julistus arvostaa ”Mieluummin toimivaa ohjelmistoa kuin kattavaa do-
kumentaatiota”, tämä julistus saattaa aiheuttaa kuitenkin väärinkäsityksiä. Julis-
tuksen tarkoituksena ei ole, etteikö dokumentaatiota tehdä lainkaan vaan tarkoi-
tuksena on vähentää turhaa dokumentaatiota. Abrahamsson, Babar ja Kruchten 
(2010) mukaan, että ketterän kehityksen lähestymistavan pyrkimyksenä on tuot-
taa arvoa varhaisessa vaiheessa ja usein. Tästä syystä dokumentaation aikaa vie-
vän olemuksen vuoksi se ei sovi yhteen ketterän kehityksen kanssa. Cakir, Cetin, 
Savasci ja Findik (2018) mainitsevat myös, että dokumentaatiota ei ketterässä ke-
hityksessä välttämättä pidetä lainkaan tarpeellisena tai arvokkaana mutta järjes-
telmäkehityksen monimutkaisuus puolestaan tuo dokumentaatiolle oman paik-
kansa. Cakir, Cetin, Savasci ja Findik (2018) argumentoivat, että yleisesti käytössä 
oleva perinteinen arkkitehtuurin dokumentaatio on kattavaa ja yksityiskohtaista, 
jonka vuoksi dokumentaation ylläpito vie ketteriltä tiimeiltä liikaa aikaa. Doku-
mentaation pitäisi olla yksinkertaista ja ottaa huomioon ketterät periaatteet, joten 
perinteinen arkkitehtoninen malli ei palvele tällä hetkellä tarkoitustaan. Kuiten-
kin on tärkeää, että arkkitehtuuriin liittyvät asiat on dokumentoitava yleisen ym-
märryksen vuoksi. Cakir, Cetin, Savasci ja Findik (2018) esittelevät artikkelissaan 
uuden kevyemmän arkkitehtonisen mallin, jolla ketterät tiimit pystyisivät tuot-
tamaan arkkitehtuurin dokumentaatiota kattavammin. He toteavat myös, että 
vaikka ketterän kehityksen filosofia neuvoo vähentämään dokumentaatiota, yk-
sinkertaisen ja kevyen ohjelmistoarkkitehtuurin dokumentaatio luo suuria etuja 
toimivalle tuotteelle (Cakir ym, 2018). Pyle (2020) toisaalta mainitsee ketterän ke-
hityksen edistävän dokumentaation tekemistä koko kehityksen aikana ja katta-
vat dokumentaatiot auttaisivat selviytymään muutoksista nopeasti. Ketterässä 
kehityksessä kun dokumentaation työstäminen on mukana jokaisessa iteraati-
ossa (Pyle, 2020). Ketterässä kehityksessä, julistuksesta huolimatta, kannattaa do-
kumentaatiolle antaa arvoa. Tämä helpottaa esimerkiksi ylläpidollista työtä, kun 
ohjelmistosta on tarpeeksi riittävä dokumentaatio olemassa. 

2.3.2 Dokumentaatio kommunikaation välineenä 

Arkkitehtuurityö on kommunikointia ja viestintää arkkitehdin ja sidosryhmien 
välillä. Kommunikaatio tapahtuu usein esityksissä ja työpajoissa, joissa arkkiteh-
tuuria ja siihen liittyviä päätöksiä esitellään. Schwittek & Eicker (2010) mainitse-
vat, että myös arkkitehtuurin dokumentaatio nähdään arkkitehtonisen tiedon 
kommunikaatiotapana. Lankhorst (2017) toteaa myös, että arkkitehtuurimallit, 
näkymät, esitykset sekä analyysit auttavat kuromaan umpeen ns. ”viestintäkui-
lua arkkitehtien ja sidosryhmien välillä. 

Dokumentaatio on tärkeä osa kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Tieto-
järjestelmäkehityksessä kommunikaatiolla on merkityksensä esimerkiksi 
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sidosryhmien välillä tapahtuvassa tiedonkulussa, jotta kaikki sidosryhmät ym-
märtävät dokumentaatiossa olevan informaation. Pyle (2020) toteaa, että tietojär-
jestelmien kehittämiseen osallistuvat henkilöt mukaan lukien organisaationjoh-
tajat, projektipäälliköt ja kehittäjät lukevat dokumentaatiota, joten tehokas doku-
mentaatio tukee kehitystä, pitää laadun korkeana ja mahdollistaa myös projek-
tien helpomman siirtämisen tiimistä toiseen. Erilaisilla toiminta-alueilla ja taus-
toilla olevat sidosryhmät, esimerkiksi liiketoiminta ja tietojärjestelmäkehitys, on 
erilaiset ajatusmaailmat ja puhuvat eri kieltä, joka vaikeuttaa viestintää entises-
tään. Kommunikaatio vaatii hyviä viestintätaitoja, jotta voi saavuttaa yhteisen 
ymmärryksen arkkitehtuurista kaikkien sidosryhmien välillä (Schwittek & 
Eicker, 2010).  

Muuttuvat tietojärjestelmät ja tästä syntyvät tietojärjestelmävaatimukset 
tarvitsevat päivittämistä. Sidosryhmillä voi olla erilaisia tarpeita, joihin doku-
mentaation on vastattava ja kommunikoitava riittävällä laajuudella kyseistä koh-
deryhmää ajatellen. Kommunikaatio ja koordinointi ovat tärkeitä menestysteki-
jöitä näissä muutoksista (Abraham, 2013). Lankhorst (2017) toteaakin, että vies-
tinnän helpottamiseksi arkkitehtuuri tulisi olla mahdollista visualisoida mahdol-
lisimman tarkasti tiettyä sidosryhmää ajatellen. Erityisen tärkeää on saada aikaan 
onnistunutta viestintää sidosryhmille eri arkkitehtuurien kuvaamisen välillä 
(Lankhorts, 2017). 

Dokumentaatio edesauttaa myös uusien työntekijöiden perehtymistä ja tu-
tustumista uuteen toimintaympäristöön. Perehtymisvaiheessa erityyppiset do-
kumentaatiot ovat työntekijän näkökulmasta oleellista, jotta hän saa muodostet-
tua tarvittavan yleiskuvan järjestelmästä, jonka parissa tulee työskentelemään. 
Ilman tarvittavaa ymmärrystä järjestelmästä, voi integroituminen uuteen toimin-
taympäristöön olla vaikeampaa (Dagenais ym., 2010). Kuten olemme todenneet, 
dokumentaation tarkoitus on moninainen. Lankshorst (2017) mainitsee, että lop-
pujen lopuksi dokumentaation tai mallin on tarkoitus toimia ymmärtämisen 
apuna ja kommunikaation välineenä. 

Tietojärjestelmäkehityksessä erilaisten mallinnus- ja piirtotyökalujen käy-
töllä on merkitystä, jotta arkkitehtuurin mallintaminen, dokumentointi ja kom-
munikointi on mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää niin organisaation si-
säisten kuin ulkoisten sidosryhmien välillä. Tietojärjestelmäkehityksessä kehi-
tyksen kohteena olevaa järjestelmää kuvataan mallien avulla. Arkkitehtuuria 
voidaan mallintaa mallinnuskielillä, joita ovat yleisesti käytössä olevat formaalit 
kielet ArchiMate ja BPMN (Business Process Model and Notation) ja puolifor-
maali kieli UML (The Unified Modeling Language). 

2.3.3 ArchiMate 

ArchiMate on laajasti käytetty ja monipuolinen mallinnuskieli, jolla kuvataan lii-
ketoimintakerrosta eli ylätason kuvauksia. ArchiMate viitekehyksen ydin (engl. 
core) rakentuu kolmesta eri aspektista ja kolmesta eri kerroksesta, jotka ovat ha-
vainnollistettu alla olevassa kuviossa 4 (OMG, 2012–2019). Horisontaalisia ker-
roksia ovat liiketoiminta, sovellukset ja teknologiat. Teknologiat kerrokseen 
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sisältyy myös fyysinen kerros. Vertikaalisesti esitettävät aspektit ovat passiivinen 
rakenne, käyttäytyminen eli toiminta ja aktiivinen rakenne (OMG, 2012–2019). 
Hosiaisluoma (2021) selventää, että ArchiMaten avulla pystyy erottamaan toi-
minnan ja rakenteen, joka helpottaa organisaation kuvaamista oleellisesti. Viite-
kehyksen rakenne näin ollen mahdollistaa organisaation kuvaamisen monesta 
eri näkökulmasta. 
 

 
KUVIO 4 ArchiMate viitekehyksen ydin (OMG, 2012-2019, 3.4 mukaan) 

ArchiMaten peruselementit ovat aiemmin mainituista kerroksista ja aspekteista 
muodostuva elementtijoukko. Elementtejä on yhteensä noin 60 kappaletta mutta 
peruselementit, joita on 15 kappaletta, ovat tarpeeksi riittäviä useampiin mallin-
nus tarpeisiin. Liiketoimintaan liittyviä peruselementtejä on rajapinta (Business 
Interface), toimija (Business Actor), liiketoiminnan palvelu (Business Service), lii-
ketoiminnan prosessi (Business Process) ja käsite (engl. Business Object). Sovel-
luskerroksen peruselementtejä on sovellusrajapinta (Application Interface), 
sovelluspalvelu (Application Service), sovellus (Application Component), sovel-
lusprosessi (Application Process) sekä tieto (Data Object). Teknologiakerroksen 
peruselementeiksi mainitaan teknologiarajapinta (Technology Interface), 
teknologiapalvelu (Technology Service), solmu (Node), teknologiaprosessi 
(Technology Process) sekä Artefakti (Artifact) (Hosiaisluoma, 2021). ArchiMa-
tella voi tehdä erilaisia kaaviotyyppejä, kuten tavoitenäkymiä (Vision View Dia-
gram), kerrosnäkymiä (Layered View Diagram), integraationäkymiä (Integration 
View Diagram), sekä käsitemalleja, sijoittelukaavioita (Deployment Diagram). 
Sijoittelukaavioilla kuvataan järjestelmän ohjelmistojen ja palvelinten välisiä 
suhteita (Hosiaisluoma, 2017).  

2.3.4 BPMN 

BPMN (Business Process Model and Notation) mallinnuskieli tarjoaa mahdolli-
suuden tehdä graafisia kuvauksia liiketoimintaprosessien kuvaamiseen. BPMN 



24 

mallinnustyökalua kutsutaan organisaatioiden prosessikuvauksien defacto stan-
dardiksi eli on hyvin yleisesti käytetty työkalu. Työkalun tavoitteena on tukea 
vakiomuotoisia ja ymmärrettäviä kuvauksia mutta myös monimutkaisia proses-
sikuvauksia teknisille käyttäjille. Työkalulla voi tehdä teknisiä prosessikuvauk-
sia, uimaratoja ja yksinkertaisia liiketoimintaprosessikuvauksia. BPMN-kaaviot 
voi kääntää suoraan ohjelmiston komponenteiksi (OMG, 2013). BPMN perustuu 
siihen, että yksinkertaisen peruselementin päälle voi laajentaa monta eri kerrosta, 
kuten kuvio 5 tätä havainnollistaa. 
 

 
KUVIO 5 BPMN ydin ja kerros rakenne (OMG, 2013, 8.1 mukaan) 

BPMN:n ydinelementtejä ovat infrastruktuuri (engl. Infrastructure), perusraken-
teet (engl. Common Elements) ja palvelut (engl. Services). Infrastruktuuri sisältää 
kaksi elementtiä, joita käytetään abstrakteissa syntaksimalleissa ja kaaviomal-
leissa. Perusrakenteet sisältävät rakenteita BPMN mallintamiselle. Palvelut sen 
sijaan sisältää palveluiden, rajapintojen ja toimintojen mallintamiseen tarvittavat 
rakenteet. (OMG, 2013). 

2.3.5 UML 

UML (The Unified Modeling Language) on graafinen mallinnuskieli ja tällä het-
kellä UML:n uusin versio on 2.5.1. (OMG, 2017). UML:n tarjoaa tietojärjestelmä-
arkkitehdeille ja ohjelmistokehittäjille työkaluja, joilla pystyy analysoimaan, 
määrittelemään, visualisoimaan malleja ja kuvauksia tietojärjestelmän 
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suunnittelua ja toteutusta varten (OMG, 2017). UML sisältää 14 erilaista kaavio-
tyyppiä. Nämä kaaviotyypit on jaettu kolmeen (3) eri kategoriaan, joista rakenne- 
ja käyttäytymiskaaviot ovat pääkaavioita ja vuorovaikutuskaaviot sisältyvät 
käyttäytymiskaavioiden kategoriaan. Kaaviotyypit esitetään kuviossa 6. Raken-
nekaavioita on seitsemän (7), käyttäytymiskaavioita (3) ja vuorovaikutuskaavi-
oita neljä (4). Rakennekaaviota ovat luokkakaavio (Class Diagram), ob-
jekti/oliokaavio (Object Diagram), komponenttikaavio (Component Diagram), 
koostekaavio (Composite Structure Diagram), pakkauskaavio (Package Dia-
gram), käyttöönotto/sijoittelukaavio (Deployment Diagram) ja profiilikaavio 
(Profile Diagram). Käyttäytymiskaavioita ovat käyttötapauskaavio (Use Case 
Diagram), aktiviteettikaavio (Activity Diagram) ja tilakaavio (State Machine Dia-
gram). Vuorovaikutuskaaviot ovat sekvenssikaavio (Sequence Diagram), viestin-
täkaavio (Communication Diagram), ajoituskaavio (Timing Diagram) ja vuoro-
vaikutuksen yleiskaavio (Interaction Overview Diagram) (OMG, 2017). 
 

 
KUVIO 6 UML kaaviotyypit (OMG, 2017, s. 685 mukaan) 

Rakennekaaviot kuvaavat tietojärjestelmän staattista rakennetta eli ajasta riippu-
mattomia elementtejä. Käyttäytymis- ja vuorovaikutuskaaviot kuvaavat tietojär-
jestelmän dynaamisen eli ajasta riippuvan rakenteen. Kaavioiden avulla voi ku-
vata menetelmiä, yhteistyötä ja toimintaa (OMG, 2017).  

2.3.6 Yhteenveto 

BPMN ja UML ovat OMG:n kehittämiä mallinnustyökaluja, jotka täydentävät 
toinen toistaan. BPMN keskittyy määrittelemään enemmän liiketoimintaproses-
sien suunnittelua ja analysointia, kun taas UML soveltuu parhaiten tietojärjestel-
män suunnitteluun ja analysointiin. Vaikka UML on suuntautunut enemmän tie-
tojärjestelmien suunnitteluun, sillä voi soveltaen mallintaa myös liiketoiminta-
prosesseja (OMG, 2017). 
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ArchiMaten ja UML:n eroavaisuudet ovat siinä, että ArchiMate sisältää kat-
tavat ja monipuoliset standardinotaatiot arkkitehtuurikuvausten mallintamiselle 
ja UML on erinomainen työnkulkujen kuvaamiseen. Näiden mallinnuskielien 
avulla tietyn tietojärjestelmän arkkitehtuuri voidaan mallintaa, jolloin siitä on 
hyötyä koko järjestelmäkehitykselle. 

Mallinnus- ja piirtotyökaluilla tuotetut arkkitehtuurimallit ja -kuvaukset 
mahdollistavat arkkitehtuurin suunnittelua, tietojärjestelmän onnistumisen ja ne 
toimivat erinomaisesti ymmärryksen ja tiedonkulun välineenä sidosryhmien vä-
lillä. Tuotetut kuvaukset toimivat myös tietojärjestelmän määrittelyn, toteutuk-
sen ja testauksen tukena. 
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3 ARKKITEHTUURIKUVAUSTEN DOKUMEN-
TOINTI KANTA-PALVELUISSA 

Tässä luvussa perehdytään Kanta-palveluihin lyhyesti, sivutaan hieman Sote-
arkkitehtuuria ja kerrotaan tarkemmin Kanta-palveluiden arkkitehtuurista. Käy-
dään läpi myös sitä, miten tällä hetkellä Kanta-palveluissa toteutetaan arkkiteh-
tuurin dokumentointia. Tämä luku toimii pohjustuksena tutkimuksen empiiri-
selle osuudelle, jossa tutkitaan arkkitehtuurin dokumentointia kehittäjän ja yllä-
pidon näkökulmasta Kanta-palveluissa. 

3.1 Kanta-palvelut lyhyesti 

Kanta-palvelut on otettu käyttöön vuodesta 2010 lähtien. Käyttöönotto on tapah-
tunut vaiheittain niin, että esimerkiksi reseptejä on aloitettu määräämään sähköi-
sesti vuoden 2017 alusta lähtien. Lainsäädännön kehittymisen ja asiakkaiden tar-
peiden myötä Kanta-palvelut kehittyvät monipuoliseksi palveluksi. Kanta-pal-
veluita käyttävät kaikki Suomen kansalaiset, terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja 
apteekit. Kanta-palveluihin kuuluu Omakanta, Resepti-palvelu, Lääketietokanta, 
Potilastiedon arkisto, vanhojen potilastietojen arkistointi, Sosiaalihuollon asia-
kastiedon arkisto, terveydenhuollon todistusten välitys, Kelain ja Kanta-asiakas-
testipalvelu (Kanta, 2021a). 

 
Kanta-palveluiden tulee noudattaa lainsäädäntöä: 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä (Asiakastietolaki) 

• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (Reseptilaki) (Kanta, 2021b). 
 

Kanta-palvelut tehdään yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Kelan, 
Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
taviraston (Valvira), Digi- ja väestötietoviraston (DVV, ent. VRK) sekä apteek-
kien, sote-toimijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa. STM vastaa Kanta-palve-
luiden koordinoinnista ja lainsäädännöstä, Kela vastaa Omakannan rakentami-
sesta ja ylläpidosta sekä Resepti-palvelusta, Lääketietokannan ja Potilastiedon ar-
kiston ylläpidosta (Kanta, 2021c). Seuraavaksi kerrotaan aiemmin mainituista 
Kanta-palveluihin kuuluvista palveluista tarkemmin. Alla olevat palvelut ovat 
sellaisia palveluita, joista tähän tutkimukseen on haastateltu asiantuntijoita. Ai-
van jokaisesta Kanta-palveluihin kuuluvasta palvelusta ei tämän vuoksi ole ker-
rottu. 
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3.1.1 Omakanta-palvelu 

Omakanta-palvelu on kansalaisen käyttöliittymä, jossa kansalainen näkee omat 
terveys- ja hyvinvointitiedot, reseptit, EU:n koronatodistuksen sekä voi nähdä 
mitkä apteekit tai terveydenhuollon yksiköt ovat tietoja käsitelleet Kanta-palve-
luiden kautta. Omakannassa voi pyytää reseptin uusimista, tallentaa hoito- ja 
elinluovutustahdon sekä antaa suostumuksen tai kiellon omien tietojen luovut-
tamiseen (Kanta, 2021d). 

Kansalaisella tulee olla suomalainen henkilötunnus ja tunnistautumisväli-
neet, joilla Omakantaan voi kirjautua. Tunnistautumisvälineitä ovat verkko-
pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja sähköinen henkilökortti. Omakantaan voi 
tunnistautua myös Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämällä organisaa-
tiokortilla tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla (Kanta, 2021d). 

Omakanta on valtakunnallinen palvelu, jossa näkyy julkisen, yksityisen ja 
työterveyshuollon potilas- ja reseptitiedot (Kanta, 2021d). Kaikki julkisen tervey-
denhuollon palvelunantajat ja suurin osa yksityisen terveydenhuollon palvelun-
antajista ovat jo liittyneet Kanta-palveluihin (Kanta, 2021g). Omakanta on kansa-
laisen ikkuna kaikkiin hänestä terveydenhuollossa kirjattuihin tietoihin. Näin ol-
len terveydenhuolto vastaa tietojen kirjaamisesta sekä niiden korjaamisesta 
(Kanta, 2021d). 

3.1.2 Omatietovaranto 

Omakanta-palveluun kansalainen voi Omatietovarannon kautta tallentaa omia 
hyvinvointitietojaan, esimerkiksi verensokerin ja painon tai Omaolon-palvelun 
kautta tehdyn oirearviokyselyn. Hyvinvointitietoja voi tallentaa oman laitteen 
kuten älypuhelimen, internetissä toimivan sovelluksen tai muun internetissä toi-
mivan ohjelmiston avulla. Tallennettuja tietoja voi katsella ja poistaa Omakan-
nassa. Omakannassa kansalainen näkee myös mille kaikille sovelluksille hän on 
antanut käyttöoikeudet. Näitä käyttöoikeuksia voi myös muokata ja poistaa niin 
halutessaan.  

Hyvinvointitiedot eivät tällä hetkellä ole terveydenhuollon tavoiteltavissa, 
vaan ainoastaan Omakannan käyttäjät eli kansalaiset voivat nähdä ne itse. Tule-
vaisuudessa lainsäädäntö tulee muuttumaan asiakastietolain myötä ja näin ollen 
mahdollistaa tietojen luovuttamisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 
(Kanta, 2021e). 

3.1.3 Reseptikeskus ja lääketietokanta 

Kaikki reseptit tallennetaan keskitetysti Kanta-palvelujen tietokantaan eli Resep-
tikeskukseen. Kansalainen voi tarkastella omia reseptejään Omakanta-palvelun 
kautta. Omakannasta näkee mitä reseptejä on määrätty, mihin asti resepti on voi-
massa ja paljonko reseptissä on lääkettä jäljellä. Omakannasta voi myös pyytää 
reseptin uusimisen. Apteekit tarkistavat vastaanotolla kansalaiselle määrätyt re-
septit reseptikeskuksesta, jonka jälkeen kansalainen saa lääkkeensä. Myös 
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ulkomailta Suomen kansalaisen on mahdollista ostaa lääkkeitä, kun kansalainen 
on antanut Omakanta-palvelussa suostumuksen toimittaa reseptitietoja toisen 
Euroopan maan apteekissa (Kanta, 2021f). 

Kaikilla Suomen terveydenhuollon yksiköillä ja apteekeilla on mahdolli-
suus käyttää Lääketietokantaan perustuvia tietoja. Näin ollen he saavat Lääke-
tietokannasta lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta olennaiset tiedot 
lääkkeestä ja esimerkiksi keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista ja kor-
vattavista perusvoiteista (Kanta, 2021f). 

3.1.4 Potilastiedon arkisto 

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkisto on palvelu, johon kaikki julkisen tervey-
denhuollon palvelunantajat ovat jo liittyneet, osa valtiollisista organisaatioista 
sekä yli 1900 (1926 kpl 29.4.2022 tilanne) yksityisen terveydenhuollon palvelun-
antajaa. Potilastiedon arkistoon arkistoituvat hoidon yhteydessä syntyneet säh-
köiset potilastiedot. Nämä potilastiedot näkyvät kansalaiselle Omakanta-palve-
lun kautta (Kanta, 2021g). Tarkemmin kerrottaen, kun kansalainen on asioinut 
terveydenhuollon yksikössä, kyseinen terveydenhuollon yksikkö kirjaa potilas-
tietoja tietojärjestelmäänsä ja tämän jälkeen ne arkistoituvat Potilastiedon arkis-
toon. Potilastiedon arkisto myös välittää terveystietoja eri terveydenhuollon toi-
mijoiden välillä, jos kansalainen on antanut siihen luovutusluvan (Kanta, 2021h), 
joko terveydenhuollon yksikössä tai Omakanta-palvelussa.  

3.1.5 Kuva-aineistojen arkisto 

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, joka koostaa ja 
arkistoi EKG- ja kuvantamistutkimuksista syntyneet kuvamateriaalit ja kuvanta-
misen asiakirjat (Kanta, 2022a). Kuva-aineistojen arkisto on yksi Potilastiedon ar-
kiston lisäpalvelu, jonka palvelunantaja voi laajentaa käyttöönsä (Kanta, 2022b). 
Terveydenhuollon ammattilainen voi hakea EKG- ja kuvantamistutkimustietoja 
potilastietojärjestelmän kautta, kansalainen ei voi nähdä kuvamateriaalia Oma-
kannassa (Kanta, 2022a). 

3.1.6 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto toimii samalla periaatteella kuin Potilastie-
don arkisto. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttävä organisaatio (palve-
lunantaja) arkistoi potilastietoja Sosiaalihuollon arkistoon, josta ne tulevaisuu-
dessa näkyvät kansalaiselle Omakanta-palvelun kautta. Vielä tätä ominaisuutta 
ei ole Omakannassa tarjolla. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttää hie-
man yli 100 (102kpl 29.4.2022 tilanne) sosiaalihuollon organisaatiota (Kanta, 
2021i). 
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3.2 Kanta-arkkitehtuuri 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kokonaisarkkitehtuuria kutsutaan ni-
mellä Sote KA. Arkkitehtuurityön kehittämistä johtaa sosiaali- ja terveysministe-
riö. Työhön osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen viranomais-
toimijat, tiedonhallinnon palvelujen tuottajia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustajia. Työssä laaditaan yhteisiä periaatteita, linjauksia ja tarkempia arkkiteh-
tuurikuvauksia teemoista: asiakas- ja potilastietojen käsittely, asiointi ja oma-
hoito, toisiokäyttö ja yksilöllistetty lääkehoito. Erityisesti asiakas- ja potilastieto-
jen käsittelyn arkkitehtuurista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022).  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut tehdään ja otetaan 
käyttöön vaiheittain. Tällä vaiheistuksella kokonaisarkkitehtuurin tavoitteet tu-
lee saavutettua. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022). Luvuissa 2.2.3 on tar-
kemmin kerrottu JHS-179 suosituksista ja luvussa 2.2.4 Tiedonhallintalaista, 
jotka ohjaavat Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityötä. 

Kanta-palvelut ovat keskeisessä osassa sosiaali- ja terveydenhuollon koko-
naisarkkitehtuuria. Sitä kehitetään yhteistyössä kaikkien sosiaali- ja terveyden-
huollon toimijoiden kanssa. Kanta-arkkitehtuuri sen sijaan on kansallisten ter-
veydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli (Kanta, 
2021j). Kanta-arkkitehtuurin viitekehyksestä Kanta-palveluihin liittyvät järjestel-
mät löytävät teknisiä määrityksiä tietosisällöllisen yhteensopivuuden, tietotur-
vallisen tiedonsiirron ja avointen rajapintojen toteuttamiselle. Tietosisällöllinen 
määritys voi olla esimerkiksi ’Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajille ter-
veydenhuollossa – toiminnallinen määrittely’ ja sanomaliikenteen kuvauksena 
esimerkiksi ’Osapuolitiedot Kanta-sanomaliikenteessä’ (Kanta, 2021j). Alla ole-
vassa kuviossa 7 on kuvattu Kanta-arkkitehtuuri, jossa on esitelty kaikki Kanta-
palvelut, niiden käyttäjäryhmät, tekniset standardit ja muut kansalliset palvelut, 
jotka ovat yhteydessä Kanta-palveluihin. 
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KUVIO 7 Kanta-arkkitehtuuri (Kanta, 2021j) 

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, Kanta-palvelut tehdään yhteistyöllä. Kanta-pal-
velujen verkkosivut tarjoavat ulkoisille järjestelmäkehittäjille ajankohtaista tietoa 
kehittämisen ja yhteistestauksen julkaisuaikatauluista, sertifioinnin prosessista, 
vaatimuksista ja tietoturvasta sekä tarjoaa tietojärjestelmätoimittajille tukea 
(Kanta, 2021k).  

Kanta-palveluissa noudatetaan kokonaisarkkitehtuurin periaatteita ja -lin-
jauksia, näistä kerrotaan tarkemmin alaluvussa 3.4. Kokonaisarkkitehtuuripää-
tökset tehdään päätöksen aiheesta riippuen joko Kela-tasoisesti tai Kanta-tasoi-
sesti. Kokonaisarkkitehtuuriasioiden prosessissa käydään päätettävä asia läpi, 
jossa tutkitaan esimerkiksi arkkitehtuurinäkökulma, johon päätös tulisi vaikut-
tamaan. Tämän jälkeen asia siirtyy asiaa käsittelevälle taholle, erimerkiksi tekno-
logiaa käsittelevä asia siirtyy Teknologia CoE:n käsiteltäväksi. 

3.2.1 Arkkitehtuurin kehittäminen ja dokumentointi Kanta-palveluissa 

Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tunnistaa ne Kanta-palveluiden 
arkkitehtuurin dokumentoinnin prosessin vaiheet, jossa dokumentoinnilla on 
merkitystä. Näin osataan jatkossa kuvata ne tärkeät toiminnot, jotka edesauttavat 
järjestelmän suunnittelemista. 

Arkkitehtuurien kehittämistyötä Kanta-palveluissa tehdään aktiivisesti, 
esimerkiksi suunnittelua ja ohjausta dokumentaation työstämiseen. Arkkiteh-
tuurikuvauksien työstämiseen on käytössä Sparx Systemsin Enterprise Architect 
ja muita työvälineitä voi olla myös Microsoft Visio ja Confluencen Drow.io. Pää-
mallinnuskielenä käytetään ArchiMatea, jolla kuvataan suurimmalta osalta vain 
liiketoimintakerrosta ja työväline on käytössä ainoastaan arkkitehdeilla. 

Kanta-palveluiden arkkitehtuurin dokumentoinnissa on ylätason arkkiteh-
tuuriin liittyvä kuvauksia, sekä teknisiä arkkitehtuurikuvauksia. Arkkitehtuu-
rien kuvaamiselle on luotu Word-dokumenttipohja, jossa kuvataan yleisellä ta-
solla toteutettavan järjestelmän arkkitehtuuri. Tähän yleisen tason kuvauspoh-
jaan on yhdistetty kaikki arkkitehtuurinäkökulmat eli toiminta-, tieto-, tietojär-
jestelmä-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuurikuvaukset. Arkkitehtuurinäkö-
kulmista on mainittu myös teoriaosuuden alaluvussa 2.1.1. Kuvauspohjaan on 
lueteltu ne kohdat, joita järjestelmästä tulisi kuvata, soveltaen mitä järjestelmää 
sillä hetkellä kuvataan.  

Toiminta-arkkitehtuurikuvaukseen tulee kuvata käyttäjät ja muut toimijat, 
joille järjestelmä on tarkoitettu, palvelukartta, jossa kuvataan järjestelmän tarjoa-
mat tietojärjestelmäpalvelut sekä pääkäyttötapaukset. Käyttötapaukset muutoin 
ovat enemmän määrittelytyöhön liittyvää tekemistä, joten tässä vaiheessa on tar-
koitus kuvata käyttötapauksia hyvin yleisellä tasolla.  

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan johdanto järjestelmän tietoarkki-
tehtuuriin karkealla tasolla, kuvataan käsitteellinen taso, johon kuuluu käsitteet, 
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päätietoryhmät tai –tietotyypit, sekä looginen ja fyysinen taso, johon liittyy näi-
den tietomallit ja järjestelmän käyttämät tallennusratkaisut. 

Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa kuvataan tietojärjestelmäkartta, joka on vi-
suaalinen ja palvelukeskeinen kuvaus järjestelmäkokonaisuudesta. Kuvataan 
myös suunnittelun pääperiaatteet ja linjaukset, osajärjestelmien tarkoitukset, tar-
jottavat rajapinnat sekä käytettävät rajapinnat. 

Sovellusarkkitehtuurissa kuvataan järjestelmän toteutustason pääasiat tu-
kemaan ja yhtenäistämään toteutustyötä ja testausta. Teknologia-arkkitehtuu-
rissa kuvataan mitä standardeja ja teknologioita järjestelmän suunnittelussa ja 
toteutuksessa käytetään.  

Arkkitehtuurin dokumentointi on muutakin kuin arkkitehtuurikuvauksien 
dokumentointia. Vaatimusmäärittelyt ja käyttötapaukset ovat käytännössä myös 
arkkitehtuurin dokumentaatiota, mutta enemmän käytännön tasolla. Dokumen-
taatioiden lopullinen tarkoitus on informaation välittämistä eri palveluiden ja si-
dosryhmien välillä. 

3.2.2 Arkkitehtuuriperiaatteet 

Kanta-palvelujen arkkitehtuurisuunnittelussa noudatetaan yleisiä arkkitehtuuri-
periaatteita ja –linjauksia. Linjaukset ovat osittain Koko kelaa koskevia strategian 
perusteella tehtyjä linjauksia mutta joitakin linjauksia joudutaan soveltamaan ti-
lanteen mukaan Kanta-palveluihin soveltuviksi, esimerkiksi Kanta-palveluita 
koskevan lainsäädännön vuoksi. Näitä periaatteita ja linjauksia ovat: 

• yleiset periaatteet 

• toimintaan vaikuttavat periaatteet 

• tietoon kohdistuvat periaatteet 

• tietojärjestelmiin kohdistuvat periaatteet 

• teknologiaan kohdistuvat periaatteet sekä 

• tietoturvaan ja varautumiseen kohdistuvat periaatteet 
 
Yleisiin periaatteisiin kuuluu noudattaa JHS-arkkitehtuuriperiaatteita, Kanta-
arkkitehtuuriperiaatteita, linjauksia ja pätemisjärjestystä, voimassa olevaa Kanta-
palveluihin liittyvää lainsäädäntöä sekä voimassa olevaa yleistä mutta myös 
Kanta-palveluihin ohjaavaa lainsäädäntöä. Yleisiin periaatteisiin on mahdollista 
tehdä projektikohtaisia soveltamisohjeita.  

Toimintaan vaikuttavia periaatteissa Kelan tulee osallistua Kanta-lainsää-
dännön tulkintatyöhön lainsäädännön toimeenpanon näkökulmasta. Kelan tulee 
tarjota tukipalveluita, informaatiota ja ohjeita Kanta-palveluun liittyville tahoille 
sekä järjestelmätoimittajille. Teknologia-arkkitehtuurin omistajuus ja ylläpito 
ovat Kelalla sekä järjestelmätoimittajat vastaavat omien tuotteidensa testaamista 
asiakastestiympäristössä. 

Tietoon kohdistuva periaate kertoo, että Kanta-palveluihin tallennetun tie-
don laatu tulee varmistaa sekä tiedon tuottamisprosessin, staattisen tallennetta-
van tietosisällön sekä tallennetun tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että tallennettavan tiedon laatu tulee varmistaa eli varmistetaan 
yhtenäisten määritysten, luokitusten ja koodistojen käytöstä. 

Tietojärjestelmiin kohdistuvat periaatteet tarkoittavat sitä, että Kanta-pal-
velujen tulee perustua teknisiltä rajapinnoiltaan yhteen toimivuuden ja avoi-
muuden periaatteille. Periaatteella pyritään myös yksinkertaiseen ja yhdenmu-
kaisiin ratkaisuihin, jotka ovat tehokkaita, ymmärrettäviä ja ylläpidettäviä. Tie-
tojärjestelmäkehityksessä tulee noudattaa Kanta-viitearkkitehtuuria sekä tulee 
huomioida vaatimus nopeasta reagoinnista lainsäädännön muutoksiin. 

Teknologiaan kohdistuvat periaate liittyy palveluväylään. Palveluväylä 
tarkoittaa sitä, että sisäinen arkkitehtuuri perustuu palveluväylään ja kaikki sa-
nomapohjaiset yhteydet Kanta-palvelujen välillä tulisi keskitetysti hoitaa tämän 
väylän kautta. 

Tietoturvaan ja varautumiseen liittyvät periaatteet korostavat sitä, että tie-
toturvaratkaisujen tulee lisätä ja ylläpitää tietoturvaa. Ratkaisuja ei tehdä vain 
siksi, että ne näyttävät hyviltä vaan niiden pitää olla hyödyllisiä. Päällekkäisiä 
tietoturvakerroksia ei tule rakentaa, vaan päällekkäisiä ratkaisuja voidaan jopa 
purkaa, koska ne eivät yleensä lisää tietoturvaa eivätkä ole kustannustehokkaita. 

Tämän tutkimuksen kannalta olennainen linjaus on nimeltään ’Tietojärjes-
telmien dokumentointi’. Linjauksen mukaan tietojärjestelmien tulee olla doku-
mentoituna koko niiden elinkaaren ajan ja dokumentaation tulee mahdollistaa 
tietojärjestelmän kehittäminen, ylläpito ja hallittu tuotantokäyttö. Dokumentaa-
tiota tulee ylläpitää, jotta se on ajan tasalla koko ajan. Ylläpito on myös otettava 
huomioon dokumentaation toteuttamisessa, dokumentaation on oltava riittä-
vällä tasolla kuvattu ja ylläpidon hyväksymä. 

Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksen tutkimusmenetelmät, joka si-
sältää haastateltavien valintaa ja tulosten analysoinnin toteutusta. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutukselle olennaiset asiat, kuten 
käytetyt tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät ja kuinka tutkimustuloksia on ana-
lysoitu. Ensimmäisessä alaluvussa kerrotaan tutkimusote ja tiedonkeruumene-
telmät perusteluineen. Toisessa alaluvussa esitellään teemahaastattelun toteu-
tusta ja haastateltavien valintaa sekä haastattelun toteutusta. Kolmannessa alalu-
vussa käsitellään analysointimenetelmää ja neljännessä alaluvussa aineiston luo-
tettavuutta. 

4.1 Tutkimusote ja tiedonkeruumenetelmät 

Tutkimusotteena käytettiin laadullista tapaustutkimusta, jossa haastateltiin 
Kanta-palveluiden arkkitehtuurin parissa työskenteleviä asiantuntijoita, tarkem-
min mainittuna, kehitystiimeissä työskenteleviä arkkitehtejä, kehittäjiä ja ylläpi-
don asiantuntijoita. Laadullinen tapaustutkimus sopii tähän tutkimukseen, 
koska tämän tyylinen tutkimus perustuu Puusan ja Juutin (2020) mukaan ihmis-
ten subjektiivisten kokemusten ja näkemysten tarkasteluun ja tutkimuksessa on 
tarkasteltava niin, teorian, empirian kuin käytännön yhteyttä. Laadullisella tut-
kimuksella voidaan tutkia tiettyä ilmiötä tai tapahtumankulkua, kuten tämän 
tutkimuksen kohteena olevaa arkkitehtuurin dokumentointia, joka on tietty 
vaihe järjestelmäkehityksen prosessista (Laine, Bamberg, & Jokinen, 2007). 

Tutkimuksen tiedonkeruu tapahtui haastatteluilla, koska tiedonkeruume-
netelmänä haastattelu on joustava ja moniin lähtökohtiin sekä tarpeisiin sopiva 
menetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2011). Haastatteluilla pyrittiin saamaan tietoa 
arkkitehtuurin dokumentoinnin nykytilasta, dokumentoinnin tarpeesta sekä tie-
toa haastateltavien kokemuksista ja näkemyksistä dokumentointiin liittyen. 
Haastattelu tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui myös sen vuoksi, että haastat-
telussa on mahdollista muuttaa kysymysten järjestystä luontevasti haastattelun 
edetessä ja tarkentaa haastateltavan vastauksia, jos siihen on tarvetta. Hirsjärvi 
& Hurme (2011) kertovat haastattelun eduiksi vastauksien selventämisen ja sy-
ventämisen haastateltavan niin halutessaan. Muita haastattelun etuja he mainit-
sevan olevan esimerkiksi sen, että ihmisen on mahdollista tuoda vastauksissa 
esille asioita mahdollisimman vapaasti (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Tämä mai-
ninta sopii myös tämän tutkimuksen haastatteluun, koska siinä halutaan tuoda 
esille haastateltavan omia näkemyksiä ja kokemuksia arkkitehtuurin dokumen-
toinnista kokonaisuudessaan. 

Tiedonkeruumenetelmänä käytettävän haastattelun tarkentavana menetel-
mänä on teemahaastattelu. Teemahaastattelussa on ennalta valikoidut teemat, 
jonka mukaan haastattelussa keskustellaan. Hirsjärvi ja Hurme (2011) kutsuvat 
teemahaastattelua puolistrukturoituksi haastattelumenetelmäksi, jossa teema-
alueet ja aihepiirit ovat kaikille samat. Haastatteluiden alussa kysymysten tarkka 
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muoto oli vielä avoin ja kysymysten järjestys muuttui haastattelun aikana. Hirs-
järvi, Remes ja Sajavaara (2012) mainitsevatkin tämän olevan tyypillistä teema-
haastattelussa. Tuomi & Sarajärvi (2018) mainitsevat haastattelun olevan jousta-
vaa sen vuoksi, että tutkija voi esittää kysymykset siinä järjestyksessä, kun katsoo 
sen olevan aiheellista. Tämä antoi mahdollisuuden tutkijalle johdattaa haastatte-
lua luonnollisesti ja tarkentaa vastauksia joustavasti haastattelun aikana.  

Haastattelun teemojen pohdinta lähti liikkeelle aiheen keskeisestä koh-
teesta eli arkkitehtuurin dokumentoinnista. Siitä muodostettiin tutkijan mielestä 
tärkeimmät kysymykset, joita haluttiin saada selville haastateltavilta henkilöiltä. 
Hirsjärvi ja Hurme (2011) mainitsevat teoksessaan, että varsinaiset haastattelu-
kysymykset kohdistuvat teema-alueisiin ja teema-alueet tulee tarkentaa kysy-
myksillä. Haastattelutilanteessa teema-alueluettelo ohjaa keskustelua ja haastat-
telijaa muistilistamaisesti (Hirsjärvi & Hurme, 2011).  

Ensimmäinen teema on haastateltavien taustatiedot, jotta voidaan saada 
tietoa haastateltavien taustoista. Toiseksi teemaksi valikoitui arkkitehtuurin do-
kumentoinnin tila. Tällä teemalla saa kerättyä tietoa nykytilasta, jota voi myö-
hemmin verrata haluttuun lopputulokseen tai kehitysehdotuksiin. Kolmantena 
teemana on arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve. Tällä saa selville haastatelta-
van näkemyksen siihen, mitä hän haluaisi, jotta arkkitehtuurin dokumentointi 
olisi mahdollisimman hyvää ja kustannustehokasta. Neljäntenä teema oli kom-
munikaatio. Tämä teema valittiin sen vuoksi, että kommunikaatio ja vuorovai-
kutus on tärkeää, jotta arkkitehtuurin dokumentointi ymmärretään samalla ta-
valla monessa eri kohderyhmässä.  

Teemahaastattelulla kerättiin Kanta-palveluiden kehittäjiltä ja ylläpidon 
parissa työskenteleviltä asiantuntijoilta näkemyksiä, joiden pohjalta pyrittiin luo-
maan kokonaiskuva arkkitehtuurin dokumentoinnin tilasta ja tarpeesta sekä 
kommunikaatiosta. Haastateltaville lähetettiin sähköpostitse alla olevat teemat, 
jotta he pystyivät varautumaan haastatteluun etukäteen. 

 
Teema 1. Haastateltavien taustatiedot 

• Taustatietoja haastateltavasta, kuten työtehtävä, mallintamisosaami-
nen jne.  

 
Teema 2. Arkkitehtuurin dokumentoinnin nykytila 

• Keskustellaan mikä on nykyisen arkkitehtuurin dokumentoinnin tila 
tällä hetkellä. 

 
Teema 3. Arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve 

• Keskustellaan minkä tasoiselle dokumentoinnille on tarvetta, min-
kälaista dokumentaatiota tehdään ja mitä voisi tehdä toisin. 

 
Teema 4. Kommunikaatio 

• Keskustellaan dokumentaatiosta kommunikaation välineenä. 
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Näiden aiemmin mainittujen teemojen perusteella laadittiin haastattelurunko, 
jossa oli tarkempia kysymyksiä, jotta haastattelu sujuisi ilman turhia katkoksia. 

4.2 Haastateltavien valinta 

Haastateltavat henkilöt olivat Kanta-palveluiden eri kehitystiimeissä työskente-
leviä arkkitehtejä, kehittäjiä ja ylläpidon asiantuntijoita. He toimivat tiimeissään 
oman tuotealueensa asiantuntijoina. Nämä henkilöt on valittu haastateltaviksi 
nimenomaan sen vuoksi, että tutkimuksen aihe on arkkitehtuurin dokumentointi 
kehittäjän ja ylläpidon näkökulmasta. Tämän tutkimuksen haastattelun kohde-
joukko on kehittäjät ja ylläpidon asiantuntijat, joilta kysytään heidän mielipidettä 
arkkitehtuurin dokumentoinnista.  

Tutkimuksen kohdejoukolle kysymykset on esitetty mahdollisimman sa-
manlailla, jotta vastaukset saadaan standardoituun muotoon. Myös tällaisesta 
joukosta vastauksia voidaan etsiä mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroja (Hirsjärvi & 
Hurme 2011).  

4.2.1 Haastattelujen toteutus 

Tammikuussa 2022 valituille sovellusarkkitehdeille, sovelluskehittäjille ja ICT-
palveluvastaaville lähetettiin sähköpostikysely, jossa kartoitettiin halukkuutta 
osallistua haastatteluun. Sähköpostikyselyn löytää liitteestä 1. Haastattelut toteu-
tettiin käytännössä helmikuussa 2022. Haastattelut käytiin videoneuvottelun kei-
noin, käyttäen Zoom-videoneuvottelutyövälinettä. Videoneuvottelu oli tähän 
tarkoitukseen pakollista, koska haastateltavat asiantuntijat työskentelevät laa-
jasti koko Suomen alueella ja tutkimuksen kirjoittamisen hetkellä maailmalla liik-
kui koronavirustauti (Covid-19), jonka vuoksi kaikki haastateltavat olivat etä-
työssä. Videoneuvottelu on sen vuoksi hyvin joustava ja kustannustehokas tapa 
toteuttaa haastattelut.  

Haastattelut tallennettiin Zoom-videoneuvottelutyökalun omalla tallen-
nusominaisuudella. Haastattelut tallentuivat heti haastattelun jälkeen haastatel-
tavan omalle tietokoneelle. Ja jotta vältyttiin mahdolliselta äänityksen epäonnis-
tumiselta, haastateltava myös kirjoitti vastaukset ylös Microsoft Word -työkalua 
käyttäen. Haastatteluja käytiin yhteensä 13 kappaletta ja niihin meni aikaa yh-
teensä 10 tuntia ja 20 minuuttia.  

Jokainen haastattelu sisälsi neljä eri aihealuetta, jotka lähetettiin haastatel-
taville etukäteen sähköpostitse. Näin haastateltavat pystyivät alustavasti valmis-
tautumaan tulevaan haastatteluun. 

4.2.2 Haastateltavien taustatiedot 

Haastattelut aloitettiin haastateltavan taustatietojen kartoittamisella. Tähän ei 
itse haastattelussa käytetty aikaa, vaan kysymykset lähetettiin haastateltaville 
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sähköpostitse haastattelun jälkeen. Tämä sen vuoksi, että yhteen haastatteluun 
per henkilö oli varattu aikaa noin 45–60 minuuttia. Taustatietokysymyksissä ky-
syttiin henkilön työtehtävää, työkokemusta Kelassa ja muualla, missä tiimissä 
henkilö työskentelee, tarkempaa työnkuvaa, toimiiko enemmän kehitys- vai yl-
läpitotehtävissä vai kummassakin. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, millaista 
osaamista heillä on tuottaa arkkitehtuurin liittyviä malleja ja kuvauksia.  

Haastateltavista kuusi (6) henkilöä on sovelluskehittäjiä, näistä kahdella (2) 
toisena roolina on sovellusarkkitehdin rooli ja yhdellä (1) scrum masterin rooli. 
Neljällä (4) haastateltavalla on sovellusarkkitehdin rooli. Kaksi (2) haastateltavaa 
ovat ICT-palveluvastaavia, jotka työskentelevät tuotannon ylläpidossa ja yksi (1) 
testaaja, jolla on myös sovellusarkkitehdin rooli.  

Haastateltavilla on työkokemusta sekä Kelassa että muualla. Keskimääräi-
sesti he ovat työskennelleet Kelassa noin 8,3 vuotta, pisimpään 24 vuotta ja ly-
himmän aikaa 8kk. Muualla he ovat työskennelleet keskimäärin 8,8 vuotta, josta 
pisimpään 18 vuotta ja lyhimmän aikaa 0 vuotta.  

Yhtenä kysymyskokonaisuutena oli mikä on haastateltavan tarkempi työ-
tehtävä ja toimiiko kehitys- vai ylläpitotehtävissä. Pelkästään kehitystehtäviä te-
kee viisi (5) henkilöä ja ylläpitotehtäviä neljä (4) henkilöä. Kehitys- ja ylläpitoteh-
tävien yhdistelmää tekee neljä (4) henkilöä. Viimeisenä kysyttiin henkilön mal-
lintamisosaamista. Haastateltavista 11 henkilöä mainitsee osaavansa arkkiteh-
tuurin mallintamista ja kuvauksien tekemistä mutta kaksi (2) kertoo, ettei koke-
musta mallintamisesta ole. Taulukossa 1 nämä on mainittu haastateltavan kes-
keisimmät taustatiedot. 
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TAULUKKO 1 Haastateltavien taustatietoja 

Haastatel-
tava 

Työtehtävä Kehitys/yllä-
pito 

Mallintamisosaami-
nen 

H1 Sovelluskehit-
täjä 

Kehitys Ei kokemusta 

H2 Sovelluskehit-
täjä ja -arkkitehti 

Kehitys On 

H3 Sovelluskehit-
täjä, scrum mas-
ter 

Kehitys ja yllä-
pito 

On  

H4 Sovellusarkki-
tehti 

Kehitys ja yllä-
pito 

On  

H5 ICT-palveluvas-
taava 

Ylläpito On  

H6 Sovelluskehit-
täjä 

Kehitys Ei kokemusta 

H7 Testaaja, sovel-
lusarkkitehti 

Ylläpito On  

H8 Sovelluskehit-
täjä 

Kehitys On 

H9 Sovellusarkki-
tehti 

Kehitys On 

H10 ICT-palveluvas-
taava 

Ylläpito On 

H11 Sovellusarkki-
tehti 

Ylläpito On 

H12 Sovelluskehit-
täjä ja -arkkitehti 

Kehitys ja yllä-
pito 

On 

H13 Sovellusarkki-
tehti 

Kehitys ja yllä-
pito 

On 

 
Haastateltavat ovat työskennelleet IT-alalla keskimääräisesti noin 17,2 vuotta. 
Muilla paitsi kahdella (2) haastateltavalla on työkokemusta julkishallinnon ulko-
puolelta, yksityissektorilta. Monet haastateltavista tekevät arkkitehtuurityötä 
muiden tehtävien ohessa, kuten sovelluskoodin kirjoittamisen tai ylläpito töiden 
ohessa. Haastateltavilta löytyy useita eri rooleja ja kokemusta erilaisista työteh-
tävistä IT-alalla.  

4.3 Aineiston analysoinnin toteutus 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu ja sanatarkkaan tut-
kimusaineiston litterointiin ei ollut tarvetta. Haastattelun litteroinnista on ker-
rottu tarkemmin seuraavassa luvussa 4.3.1. Tutkimusaineistoa analysoitiin sisäl-
lönanalyysillä. Sisällönanalyysi auttaa tiivistämään, selkeyttämään ja tekemään 
selkeän kokonaisuuden tutkimusaineistosta (Juuti & Puusa, 2020). Analyysin nä-
kökulmana on teoriasidonnaisuus, joka voi olla sekä teoria- että aineistolähtöistä 
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analyysiä (Juuti & Puusa, 2020). Juuti ja Puusa (2020) mainitsevat, että aineiston 
analyysin kautta voidaan kuvailla ja ymmärtää tutkimuksen kohdetta eli tutki-
muksen ilmiötä.  

Tutkimuksessa analysoitavaa haastattelumateriaalia oli 13 haastattelun ver-
ran, jota tuntimääräisesti 10 tuntia ja 26 minuuttia. Haastattelujen määrä ja tunti-
määrä eivät kohtaa sen vuoksi, että osa haastatteluista ei kestänyt täyttä 60 mi-
nuuttia, vaan esimerkiksi 45 minuuttia. Analysoitavaa materiaalia on kuitenkin 
hyvin runsaasti, keskimääräisesti 6 sivua per haastattelu. Taulukko 2 tarkentaa 
haastattelun kestoja sekä litteroidun materiaalin sivumäärää. 

TAULUKKO 2 Haastattelun tiedot 

Haastateltava Haastattelun kesto Litteroidun materi-
aalin sivumäärä 

H1 50 min 6 

H2 57 min 6 

H3 40 min 4 

H4 65 min 8 

H5 55 min 6 

H6 45 min 4 

H7 42 min 5 

H8 40 min 5 

H9 45 min 6 

H10 40 min 6 

H11 37 min 5 

H12 52 min 8 

H13 48 min 6 

Yhteensä 616 min 75 

 
 
Haastattelujen aikana tutkija keräsi vastauksia ja kommentteja osittain valmiiksi 
ja pystyi aloittamaan analysoinnin jo haastatteluiden aikana. Jokaisen haastatte-
lun jälkeen tutkija luki kerätyt muistiinpanot heti läpi ja sai näin ensivaikutelman 
juuri käydystä haastattelusta. Tutkija myös litteroi haastattelu aineiston mahdol-
lisimman pikaisesti haastatteluiden jälkeen, jotta haastattelut olivat vielä tuo-
reessa muistissa. Puusa ja Juuti (2020) mainitsevat, että analyysin ensimmäinen 
vaihe kannattaa suorittaa aineistolähtöisesti. Tällöin tutkijan tulee lukea aineis-
toa mahdollisimman avoimin mielin niin, että mikään teoreettinen näkökulma ei 
rajoittaisi tai vaikuttaisi aineiston sisällön tulkintaa. 

Varsinaisesti tutkimusaineiston analysointi aloitettiin käymällä jokainen 
haastattelu ja siihen liittyvät kysymykset läpi useaan kertaan. Tutkimusaineis-
toon sisältyi haastatteluista syntyneitä taltioita ja muistiinpanoja. Samalla tutkija 
teki tekstinkäsittelyohjelman toiminnolla merkintöjä mielenkiintoisiin kohtiin, 
jotka olivat tutkimuksen kannalta relevantteja. Tämän jälkeen aineistosta väri-
koodauksen avulla koostettiin samankaltaisuuksia. Puusan ja Juutin (2020) mu-
kaan koodaaminen on yksinkertaisimmillaan yhtenäisten merkitysten tai sano-
jen tunnistamista. Värikoodauksen jälkeen haastateltavien kommentteja teemoi-
teltiin. Tällä tavalla vastauksista saatiin esille useimmin toistuvia asioita, joista 
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lopulta muodostui suurempia käsiteltäviä kokonaisuuksia. Hirsjärvi ja Hurme 
(2011) mainitsevatkin, että analyysivaiheessa teemoittelulla tarkastellaan aineis-
tosta nousevia asioita, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. 

4.3.1 Haastattelun litterointi 

Haastattelumateriaalin analysoinnissa ei tässä tutkimuksessa lähdetty aivan sa-
natarkkaan litterointiin, koska se ei ollut tähän tutkimukseen relevanttia. Haas-
tatteluista oli tarkoitus poimia sellaisia asioita, jotka olivat oleellisia tutkimuksen 
tulosten kannalta. Kuten aiemmassa kappaleessa jo mainittiin, haastatteluiden 
jälkeen aineisto litteroitiin mahdollisimman pian, jotta tutkijalla oli haastatte-
lussa käydyt asiat tuoreena mielessä. Tässä tutkimuksessa hyvin kattavaa tai 
suurinta mahdollista litteroinnin tasoa ei ollut tarpeellista käyttää, koska tarkoi-
tuksena ei ollut tehdä keskusteluanalyysiä. Keskusteluanalyysin Ayaß (2015) 
mainitsee olevan tarkkaa kielen käyttöä ja siinä tulee käyttää hyvin tiukkoja lit-
terointiin liittyviä käytänteitä ja menetelmiä. Tässä tutkimuksessa kaikilla hengi-
tysäänillä tai muilla vuorovaikutukseen vaikuttavilla tekijöillä ei ollut merkitystä 
tutkimuksen tulosten kanssa. Tämän tutkimuksen litteroinnissa haastattelut kir-
joitettiin ylös suunnilleen sanasta sanaan, jos keskustelun osa haluttiin tuoda tut-
kimuksessa esiin kirjallisessa muodossa. Tämän tasoisen litteroinnin hyötynä oli 
se, että haastattelusta ei tullut rajattu myöskään liikaa tulosten kannalta hyödyl-
listä aineistoa pois.  

4.3.2 Aineiston luotettavuus 

Haastattelumateriaalin luotettavuus voitiin mahdollistaa hyvin suunnitelluilla 
haastattelun teemoilla, teemoja tarkentavilla ja syventävillä haastattelukysymyk-
sillä sekä toimivalla videoneuvotteluvälineellä. 

Videoneuvotteluvälineen luotettavuus ja toimivuus testattiin muutaman 
kerran ennen haastattelua. Tutkija testasi nauhoitteiden tallentamista ja ääneen 
kuulumista. Kesken haastattelun tarkistettiin, että tallennus on edelleen käyn-
nissä. Haastattelumateriaalin kirjoittaminen aloitettiin jo haastattelun aikana tut-
kijan toimesta, hän kirjoitti vastauksia omalle koneelleen. Haastattelurungon lä-
pikäymisen jälkeen haastattelija kävi kysymykset vielä kerran läpi ja totesi, että 
kaikkiin kysymyksiin on vastattu. Haastateltavalta myös kysyttiin lupa ottaa hä-
neen yhteyttä, jos jokin seikka jäi epäselväksi. Muutamalle haastateltavalle kysy-
mys ”Millaista dokumentaatiota pitäisi tehdä, että se olisi täydellistä?”, tuotti 
hankaluuksia ja sen muotoa tuli hieman tarkentaa seuraaviin haastatteluihin. Ky-
symyksen merkitystä ei varsinaisesti muutettu vaan tarkennettiin, että ”Millaista 
dokumentaatiota haastateltavan mielestä pitäisi tehdä, että se olisi täydellistä ja 
ymmärrettävää?”.  

Yleisesti haastattelun laatua voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2017) mukaan 
parantaa litteroimalla aineisto mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Tässä 
tutkimuksessa haastattelut litteroitiin heti haastattelun jälkeen, jotta kaikki mah-
dolliset tulkinnat ja mieleen tulleet asiat olivat tuoreena tutkijan mielessä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia Kanta-palveluiden arkkitehtuu-
rin dokumentoinnin nykytilasta, tarpeesta ja kommunikaatiosta kehittäjän ja yl-
läpidon asiantuntijoiden näkökulmasta. Luvun tarkoituksena on esitellä tutki-
muksessa löydettyjä havaintoja ja tuloksia sekä löytää vastauksia siihen, miten 
arkkitehtuurin dokumentoinnin kokonaisuus toimii tällä hetkellä.  

Haastateltavat oli valittu Kanta-palveluiden eri palveluista, jotta saadaan 
mahdollisimman laaja kokonaiskuva dokumentaation tekemisestä, eikä vastauk-
set näin ollen keskittyisi liikaa vain muutamaan palveluun.  

Aivan haastatteluiden alkuvaiheessa tuli ilmi, että mitä arkkitehtuurin do-
kumentaatiolla oikeastaan tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sillä vain arkkitehtuu-
rinäkökulmissa mainittuja tieto-, toiminta-, järjestelmä- sekä sovellus- ja teknolo-
gia-arkkitehtuuria vai kuuluuko esimerkiksi määrittelydokumentaatio osaksi 
arkkitehtuurin dokumentaatiota. Yhdessä haastateltavien kanssa päädyimme sii-
hen olettamukseen, että käsittelemme dokumentaatiota kokonaisuudessaan, jo-
hon kuuluu määrittelydokumentaatio sekä pienet yksityiskohtaiset dokumen-
taatiot. 

5.1 Arkkitehtuurin dokumentoinnin nykytila 

Haastattelun yhtenä teemana oli käsitellä arkkitehtuurin dokumentoinnin nyky-
tilaa Kanta-palvelussa. Teemaan liittyvillä kysymyksillä oli tarkoitus saada tar-
kempaa kuvaa siitä, millaista dokumentaatiota tehdään, kuvataanko nykytilaa, 
tavoitetilaa vai molempia. Entä onko dokumentaatiot helposti löydettävissä tai 
ajan tasalla. Tärkeäksi kysymykseksi otettiin mukaan myös se, että onko doku-
mentaatiota kuvattu riittävällä tasolla. Jääkö kenties jotain tarpeellista kokonaan 
kuvaamatta, joka on olennaista kokonaisuuden ja kehittämisen kannalta tai mah-
dollisesti estää kehittämistyötä merkittävällä tavalla. Kysyttiin myös, miten ark-
kitehtuuri- ja mallintamispäätöksiä ratkaistaan, sekä millaista dokumentaatiota 
olisi hyvä tehdä, että se olisi täydellistä. 

Kysymykseen mikä on nykyisen arkkitehtuurin dokumentoinnin tila tällä 
hetkellä ja millaista dokumentaatiota tällä hetkellä tehdään, sai monen kirjavaa 
vastausta. Haastateltavat kertoivat hyvin yksityiskohtaisesti, millaista sovel-
lusarkkitehtuuria heidän palvelussaan tehdään. Teknisiä järjestelmäarkkitehtuu-
rikuvauksia löytyy jokaisesta palvelusta, näitä kuvauksia ovat esimerkiksi sijoit-
telukaaviot, sekvenssikaaviot sekä komponenttikaaviot.  

Meillä [palvelussa] on hyvin eri kerroksia, pienempiä osapalikoita, niiden välisiä riip-
puvuuksia. Kuvataan niitä, miten ne on missäkin kerroksissa, mikä kutsuu mitäkin. 
Ollaan tehty sijoittelukaaviota, missä on kuvattu eri komponenttien välisiä riippu-
vuuksia eli karkeasti sitä mitä meillä on ja mitä uutta me tehdään ja mitä eri 
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komponentit kutsuu ja mitkä niiden riippuvuudet on. Meillä on arkkitehtuurikuvauk-
sia, järjestelmäkuvauksia, tulevaisuuden tavoitetilakuvauksia, sovellusarkkitehtuuri. 
(H1) 

Haastateltavat mainitsivat, että kaikenlaiselle dokumentaatiolle on paikkansa. 
Dokumentaatiota tehdään kooditasolla saakka eli ohjelmakoodiin kehittäjät kir-
joittavat dokumentaatiota ja web-sovellusten osalta löytyy rajapintakuvauksia. 
Myös asennusohjeita ja versiosaatteet dokumentoidaan ja nämä mielletään 
osaksi kokonaisprosessia. 

Ihan kooditasolla javadoccia tehdään ja sitten järjestelmästä nämä tekniset arkkiteh-
tuurikuvaukset. Sitten ihan Web -sovellusten osalta löytyy rajapintakuvauksia. Nää ei 
sitten ihan ole arkkitehtuurikuvauksiin niinkään liity, kuten asennusohjeet ja ver-
siosaatteet dokumentoidaan, että ne on osana tätä kokonaisprosessia. Ja määrittelyt ja 
käyttötapaukset on sitten tottakai kaiken toteutuksen pohjana, että saadaan sitä arkki-
tehtuuridokumentointia aikaiseksi. Aika laaja-alaisesti dokumentoidaan, joka näkö-
kulmasta pyritään dokumentoimaan. Kyllä nää arkkitehtuurikuvaukset, on niin kuin 
ihan sovellus, jokaisesta sovelluksesta tehdään, sovellustasolla tehdään ja sitten tieto-
kannat kuvataan rakenteeltaan. (H13) 

Osassa palveluita on hieman edistyneempää vai voisiko sanoa täydellisempää 
dokumentointia. Palvelusta löytyy kaikki arkkitehtuurinäkökulmiin liittyvät 
arkkitehtuurikuvaukset. Sovellusarkkitehdit H9 ja H11 kertoivat, että dokumen-
taation tila on heidän mielestään hyvällä tasolla ja dokumentaatiota on kehitetty 
paljon, jotta dokumentaatio on saatu riittävälle tasolle. 

Sovellusarkkitehtuurin osalta meillä on toiminta-arkkitehtuurin kuvaus, tietoarkki-
tehtuurinkuvaus, järjestelmäarkkitehtuurikuvaus, teknologia- ja sovellusarkkitehtuu-
rikuvat, jotka ovat yhdistetty samaan dokumenttiin. (H9) 

Meidän arkkitehtuuridokumentaatio on tehty semmoisella tasolla, että meillä on sek-
mentoitu se muutamaan eri arkkitehtuuritasoon, että kuin tarkkoja ne tiedot on. Löy-
tyy semmoinen nollataso, että tässä se meidän palvelu X ja yhteydet muihin palvelui-
hin, se on sen kuvaus. Sen jälkeen on tarkempia, oman palvelun sisällä olevat kom-
ponentit ja miten ne asioi toisensa kanssa. Sit mennään vielä tarkempiin, mitkä on 
komponenttien sisäisiä toimintoja, että mitä ne tekee. Sit on rajapintadokumentaatiota, 
että minkälaisia rajapintoja on olemassa, mitä ne vastaanottaa ja mitä ne vastaa, erilai-
sia virhetilanteita, ja mitkä on pakollisia tietoja mitä tehdään. Lisäksi voi olla semmoi-
sia, kulkukaavioita, että miten esimerkiksi käyttötapaukset toimii palveluiden sisällä, 
esimerkiksi kun henkilö tekee pyynnön jonnekin, miten se liikkuu se tieto, miten se 
käyttäjän pyyntö liikkuu palvelusta toiseen ja miten pyydetään ja miten vastetaan ja 
mikä lopputulos, mihin päästään. Sen tarkoitus on enemmän antaa hahmotusta sellai-
sille toiminnoille, missä kehittäjä tai kukaan muu projektitiimin jäsen ei välttämättä 
osaa hahmottaa muuten miten se toimii. (H12) 

Arkkitehtuurin kuvaaminen on tarvelähtöistä eli kuvataan nykytilaa, tavoitetilaa 
tai molempia, tilanteen mukaan. Sovelluskehittäjät H3, H6 ja H8 sekä ICT-palve-
luvastaava H10 kertoivat, että heidän palvelussaan kuvataan lähinnä vain nyky-
tilaa mutta tunnistivat myös tavoitetilan merkityksen. 
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Ainakin nykytilaa. Toki sekin on hyvä, se tavoitetilakin. Mutta ainakin nykytila kuva-
taan. (H6) 

Nykytilan perusteella kuvataan, kun tehdään parannuksia ja kun tarvetta on, niin ny-
kytilaa päivitetään. (H10) 

Sovellusarkkitehdit H2, H7, H12 ja H13 mainitsivat, että heidän palvelussaan ku-
vataan molempia eli niin nyky- kuin tavoitetilaakin. Nykytilaa kuvataan silloin 
tarpeen mukaan, esimerkiksi päivitysten vuoksi. Tavoitetilaa kuvataan järjestel-
män uudistamisessa ja tulevaisuuden suunnitelmien kuvaamisessa. 

Sekin on tapauskohtaista, tällä hetkellä ei ole sellaista tavallaan tehtävää päällä, että 
meillä olisi tarve kuvata arkkitehtuurin nykytilaa. Nyt kun me lähdetään tekemään ja 
uudistamaan järjestelmää, siihen liittyen tehdään tavoitearkkitehtuurin kuvaustyötä. 
Sellaiselle työlle ei ole käytännössä edes aikaa, että lähdettäis järjestelmällisesti kuvaa-
maan ainakaan suuremmissa määrin nykyistä arkkitehtuuria. Ehkä se tulee sitä kautta, 
että dokumentaatiota tällä hetkelläkin yritetään kehittää. (H2) 

Tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä, että mikä on suunnitelma. (H7) 

Molempia, nykytilaa voidaan kuvata aikaisemman tekemisen mukaan ja sitten tarve-
tilaa käytännössä on se, kun tulee uusi toiminnallisuus ja silloin se pyritään dokumen-
toimaan mahdollisimman tarkasti, että miten se toimii. (H12) 

Molempia kuvataan, nykytila tottakai kuvataan ja sitten tietysti kun dokumentaatiota 
ylläpidetään, vanhoihin pitää aina palata ja pitää tehdä sinne niitä päivityksiä, jos huo-
mataan, että jossain vaiheessa on jotain jäänyt puuttumaan. Mutta kyllä uuden kehit-
tämisessä aina kuvataan myös sitä tavoitetilaa että, mihin me pyritään, se pitää olla 
selkeä. (H13) 

Tavoitetilan kuvaaminen sai kaksi vastausta sovellusarkkitehdeiltä H9 ja H11. 
Näissä vastauksissa painotettiin sitä, että heidän palvelunsa ovat sellaiset, missä 
ei ole tarvetta nykytilan kuvaamiselle, koska palvelu on niin uusi, ettei nykytilan 
kuvaamiselle ole tarvetta. 

Lähinnä tavoitetilaa tässä vaiheessa, ei ole ollut mitään palvelua, josta olisi lähdetty. 
(H9) 

Tavoitetilaa järjestelmäarkkitehtuurissa on tarkoitus kuvata. (H11) 

5.1.1 Dokumentaation löydettävyys 

Vastausten perusteella tuotetut dokumentaatiot ovat ja eivät ole helposti löydet-
tävissä. Viisi haastateltavaa vastasi, että heidän dokumentaationsa ovat löydet-
tävissä Confluencen työtilasta helposti. Tämän perusteella näiden palveluiden 
tiimit ovat ottaneet aikaa työstää dokumentaatiot helposti löydettävään muotoon.  
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On, meillä ne on Confluencessa, ne on ihan tuossa missä on määrittelykuvaukset, siellä 
on oma kohta arkkitehtuurikuvauksille. Olemassa olevat on löydettävissä, päivittäi-
sessä työssä en niitä käytä, mutta ovat hyviä. (H1) 

Confluencessa kaikki on tällä hetkellä. Sovellusarkkitehtuurin osalta sillä on yksittäi-
nen paikka missä se kaikki dokumentaatio löytyy per sovellus ja löytyy sitten niitä 
isompia kuvauksia, mitkä kuvaa ei niinkään yhtä sovellusta vaan koko palvelua. (H12) 

No siihen pyritään kyllä. Kaikkien etuhan se on, että ne on sillein kootusti tietyssä 
paikassa, että niihin sitten tiimiläisellä on pääsy niihin kun niitä tarvitsee. Ettei vaikeu-
teta työtä sen takia, että dokumentaatio on jossain mihin on vaikea päästä. (H13) 

Suurin osa vastaajaa kertoi, että materiaalien löytämisessä on haasteita. Doku-
mentaatio saattaa olla liian hajautettua, sitä voi olla edelleen verkkolevyllä, Sine-
tissä tai jossakin mallinnustyökalussa, jota ei enää aktiivisesti käytetä tai sen 
käyttöä on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Tämä vaikeuttaa osittain materiaa-
lien löytämistä. Yksi kertoi, että vaikka kaikki materiaali olisikin jo viety Con-
fluenceen, siellä on monia työtiloja, jonka vuoksi ei materiaaleja on vaikea löytää. 

Tällä hetkellä olemassa oleva dokumentaatio, kyllä siinä haasteita on, että löydät kai-
ken olemassa olevan dokumentaation, sitä on niin monessa paikkaa. Ei ole sellaista 
keskitettyä paikkaa missä ne on, missä vaikkapa arkkitehtuuria olisi kuvattu. Ne on 
vähän missä sattuu, siis meillä on Confluencessa valtaosa ja sitten Confluencessa on 
se ongelma, että se on kuitenkin meidän tapauksessa aika, no työtiloja on useita, Con-
fluencen rakenne ei ole tällä hetkellä siinä kunnossa, että asioita löytäisi helposti. Siellä 
on kaikennäköisiä, osa on verkkolevyillä, osa versionhallinnassa. (H2) 

Helposti löydettävissä sellaiselle henkilölle, joka tietää mitä hakea. Jos puhutaan, että 
pitäisi yhtäkkiä Confluencesta hakea, ei noin vaan löydy mutta ehkä tiimin sisällä ne 
löytyy. (H3) 

Tässä on ollut vähän haasteita, sen takia, että historia on se, että niitä on ollut monessa 
paikassa. Oli niitä sparx, joka poistui ja tuli QPR ja kävi taas toisinpäin. Sitten oli verk-
kolevylle dumpattu asioita, sitten oli Sinetissä jossakin niitä juttuja. Aikaisemmassa oli 
Jazz käytössä, oli myöskin sieltä. Nyt tullut JIRA + Confluence kombinaatio. (H4) 

Voi olla vaikeata, et aika usein joutuu kysymään mistä dokumentit löytyvät. (H6) 

Enpä usko. Palvelukuvauksiahan on verkkolevyllä. Osittain on Confluencessa ja osit-
tain muualla, on epäselvää mitkä on missäkin. (H8) 

Osa löytyy ja osa ei. Ei ne siellä kohtaa dokumentaatiota ole, mistä niitä intuitiivisesti 
niitä olisi etsinyt. (H10) 

Muutamista vastauksista tulee selville se, että työtä materiaalien löytämiselle 
tehdään aktiivisesti. Tavoitteena on, että materiaalit vähitellen saadaan tuota 
kootusti Confluenceen palvelun omaan työtilaan. 

Tavoite on, että me ollaan pyritty askel kerrallaan, enemmän tai vähemmän tehok-
kaasti keskittämään niitä sinne Confluenceen enemmän. (H4) 
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Näkisin kyllä, että tähän satsataan, että löytyisi paremmin. (H6) 

5.1.2 Dokumentaation ajantasaisuus 

Edellisessä kohdassa todettiin, että dokumentaatiot eivät välttämättä ole helposti 
löydettävissä, koska dokumentaatiot saattavat olla liian moneen eri paikkaan ha-
jautettua. Seuraavaksi yritettiin löytää vastausta kysymykseen, ovatko kuvauk-
set ja aineistot ajan tasalla. Entä korjataanko tehtyjä suunnitelmia ja jos korjataan, 
minkälaiset korjataan. Myöhemmin pienetkin korjaamatta jätetyt dokumentaa-
tiot voivat olla suuritöisiä ja aikaa vievää. Vastausta haetaan myös sille mikä on 
peruste jättää korjaamatta kyseisiä dokumentaatioita. Vaikka kehityksessä todet-
taisiin, että dokumentaation korjaaminen ei olisi taloudellisesti tai resurssien 
puitteissa kannattavaa, voi olla, että resurssit on kaikesta huolimatta kaivettava 
esiin ja dokumentaatio tehtävä.  

Yleisesti vastauksien perusteella on havaittavissa, että dokumentaatiot ei-
vät ole tarpeeksi ajan tasalla. Tarkentaen sellaiset dokumentaatiot, joita on use-
assa eri paikassa. Tämä näkemys kumpusi siitä, että dokumentaatiota voi olla 
esimerkiksi Confluencen työtilassa ja verkkolevyllä. Monessa eri paikassa ole-
vissa dokumentaatioissa saattaa olla duplikaatteja, joten dokumentaatioiden päi-
vittäminen on sen vuoksi hankalaa.  

Useamman haastateltavan mielestä kuitenkin Confluencen työti-
lassa olevat dokumentit ovat paremmin ajan tasalla kuin muualla sijaitsevat do-
kumentaatiot. 

Siinä voisi olla terävöittämisen paikka, että kun luodaan uusia ja niin poistettaisiin 
niitä vanhoja, ei ihan joka tapauksessa ole näin käynyt. (H10) 

Ylläpidon näkökulmasta dokumentaatiot yleisesti ottaen eivät ole ajantasaisia. 
Ylläpidossa työskentelevät asiantuntijat tarvitsevat ajan tasaista dokumentaa-
tiota ylläpidon työn luonteen vuoksi. Ylläpidolle on tärkeää, että esimerkiksi pal-
velinten riippuvuudet on kuvattu selkeästi. 

Ei ole ajan tasalla. Toivoisin, että niitä joku ylläpitäisi aktiivisemmin. (H5) 

Päävastuu ylemmän tason arkkitehtuurin dokumentaation päivittämisestä on 
sovellusarkkitehdillä. Sovellusarkkitehti H7 mainitsi, että ei ole kuitenkaan vää-
rin, etteikö kukaan muu niitä voisi päivittää, jos huomaa puutteita. Tämä onkin 
tärkeää, että kaikki, jotka huomaavat puutteita dokumentaatiossa, päivittävät 
dokumentin tai kertoo puutteista muille, jolloin yhdessä tiimin tai arkkitehdin 
kanssa päivitetään tarvittavat muutokset. 

Tiimillä pyritään päivittämään, päävastuu sovellusarkkitehdeillä mutta ei kukaan 
kiellä, etteikö kukaan muu voisi päivittää. (H7) 

Loppujen lopuksi voidaan myös ajatella, että dokumentaatio ei koskaan voi olla 
ajan tasalla, koska kehitystehtäviä on paljon, varsinkin isossa palvelussa. Kuten 
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sovellusarkkitehti H13 mainitsi, että ikinä se ei tule olemaan täydellistä. Tutki-
muksen tekijän mielestä täydellisyyteen on kuitenkin tavoiteltava, jotta doku-
mentaatio voi tulla edes lähelle täydellistä. 

Dokumentaation toteuttaminen voi olla haastavaa, koska dokumentaatiota 
työstävällä henkilöllä ei välttämättä ole tietoa mikä on riittävä taso kuvauksessa 
tai kuvauksen tekijä on itse hyvin kokenut asiantuntija ja kirjoittaa liian suppeita 
dokumentaatioita. Näin ollen kokemattomampi asiantuntija tai uusi henkilö ei 
välttämättä saa dokumentaatiosta kaikkea irti. Osittain pitäisi myös sidosryhmät 
osallistaa osaksi dokumentaation tekemistä, jotta palvelun ulkopuoliset henkilöt 
osaisivat ottaa kantaa siihen, mikä on riittävää dokumentaatiota.  

Neljä haastateltavaa kertoi, että kuvauksia ei ole dokumentoitu riittävällä 
tasolla. Kun palvelua aloitetaan ylläpitämään ja tarvittava dokumentaatio on 
puutteellista, voi ylläpidolla mennä turhaa aikaa järjestelmän dokumentaation 
etsimiseen. 

Detaljitason kuvia saattaa jäädä pois. (H5) 

Kyllä periaatteessa sovelluskehityksen näkökulmasta jää epäselväksi joitakin asioita. 
(H8) 

Puutteita on esimerkiksi käytännön toimintaohjeissa, mitä oon sitten itselle tehnyt yl-
läpitoon. Maku asia tietysti se on, että millä tasolla ohjeet pitäisi olla. (H10) 

Mun henkilökohtainen näkemys on, että voisi paremminkin kuvata tällä hetkellä. 
(H11) 

Vastauksista käy ilmi myös se, että asioita on osittain dokumentoitu riittävästi 
mutta silti puutteita on esimerkiksi yksittäisissä ylläpidon tapauksissa. Ylläpitoa 
ja ongelmanratkaisua ajatellen olisi hyvä, että tarkempaa dokumentaatiota löy-
tyisi riittävän helposti ja nopeasti. 

Kyllä täydentämisen varaa varmasti on. Mitä olen katsonut esimerkiksi muualta, raja-
pintojen osoitteet tuotannossa ja kaikkea tämmöisiä. Joskus kaipaa niitä, jotka olisi 
hyvä löytää dokumentaatiostakin, ettei tarvitse käydä katsomassa palvelimelta mistä 
se oikeasti kutsuu. Siltä osin varmasti on täydentämisen varaa. (H3) 

Aina voi sanoa, että jotain jää dokumentoimatta, koska siinä aina tulee se kysymys, 
että millä tasolla niitä dokumentoi, mitä alemmas menee, sitä enemmän tulee pieniä 
dokumentaatioita, mikä käytännössä on vaan hankalempaa, ja siinä vaiheessa voi hyö-
dyntää jotain muuta dokumentaatiota. (H12) 

Kaksi haastateltavaa mainitsivat toisaalta sen, että pelkästä dokumentaation 
ilosta ei kannata dokumentoida jotain pientä tiettyä yksityiskohtaa tai kyseen-
alaistavat mihin dokumentaatiota tarvitaan. Puutteita dokumentaatiossa voi pai-
kata tarpeen tullen ja selventää myöhemmin joko täydentämällä dokumentaa-
tiota tai keskustelemalla.  
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Oma suhtautuminen dokumentaatioon on hieman kiero, etten oikein pidä siitä, että 
asioita dokumentoidaan vain dokumentaation ilosta. (H7) 

Välttämättä dokumentaation olemassaolon takia ei lähdetä tekemään dokumentaa-
tiota. (H12) 

Osa haastateltavista kertoi, että kuvaukset on dokumentoitu riittävällä tasolla. 

En ainakaan valita. (H6) 

Mun mielestä ne on hyvällä tasolla, tietysti siitä voi keskustella, että mikä on riittävä 
taso. En mä siellä ole nähnyt arkkitehtuurin mielessä pahemmin puutteellisuuksia. 
Eikä tuota kehittäjätkään ole asiasta mitään sanoneet, että sieltä jotain puuttuisi. (H9) 

Tavoite on, että sitä on kuvattu riittävästi. Niinkun tossa sanoin, niin meillä hyvin laa-
jalla skaalalla löytyy sitä dokumentaatiota. Itse tietysti toivon, että jos joku kokee, että 
sitä ei ole dokumentoitu riittävästi, niin nostaa sen asian esille, että mitä niinkun puut-
tuu. (H13) 

Yleisesti arkkitehtuuripäätökset teknologioihin liittyvissä asioissa päätetään 
Kanta-arkkitehtuurista vastaavien kesken. Muussa tapauksessa palvelut voivat 
tilannekohtaisesti palveluiden sisällä tarkastella millaisesta asiasta on kysymys 
ja ehdottaa uutta linjaa. Arkkitehtuuripäätöksien prosessi vastauksien perus-
teella menee seuraavasti:  

• Palvelun arkkitehti selvittää vaihtoehdot palvelun kannalta 

• Hakee mahdollisesti vertaistukea ratkaisuarkkitehdilta 

• Hakee virallisen päätöksen 

Meillä oma toteutustiimi pystyy ratkaisemaan varmaan aika isosti, oma porukka pys-
tyy tekemään tiettyjä linjanvetoja. (H4) 

Sanotaan, että pienemmät sovellusarkkitehtuuriratkaisut tehdään tiimin kesken, sii-
hen osallistuu toteuttajat ja tarvittaessa muuta porukkaa. Isommat linjaukset käydään 
kanta-tasolla, kanta-arkkitehtien kanssa. (H11) 

5.1.3 Mallinnus- ja piirtotyökalut 

Vastauksista käy ilmi, että mallintamiseen liittyvät päätökset tehdään suurim-
malta osin palveluissa ja tiimeissä itse. Tällä hetkellä tiimit itse päättävät millä 
työkalulla mallinnetaan tai ainakaan tietoa linjauksesta ei ole.  

Tällä hetkellä tiimi itse päättää millä tavalla asioita mallinnetaan ja käytännössä ku-
vausten laatija itse päättää millä tavalla sen mallintaa. (H2) 

Meillä on tiettyjä suosituksia tai mitä muutkin tiimit tekee tai mitä Kantapuolella on 
tehty ja millä on kuvattu mutta varsinaiset päätökset pystytään tekemään palvelussa 
ja tiimissä itse, se mikä palvelee eniten meitä. (H4) 

Ihan omalla tyylillä tehdään, vapaat kädet on tehdä. (H5) 
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Sovellusarkkitehti H13 oli erimieltä linjauksesta, hänen mielestään työvälinevaa-
timukset ovat Kanta-tason linjauksia.  

Työvälinevaatimukset ovat Kanta-tason linjauksia, että mitkä on sallittuja tässä mal-
linnuksessa, niin mennään niiden linjausten mukaan. (H13) 

Vastauksien perusteella mallinnustyökaluna eniten käytetään Confluencen 
Drow.io-työkalua mutta myös Microsoftin Power Point on ollut käytössä. Jälkim-
mäiseksi mainitusta Power Point-työkalusta monet haastateltavat mainitsivat, 
että työkalua tulisi oikeasti käyttää vain esittämiseen, ei mallintamiseen. Power 
Point mallintamistyökaluna on myös haastava esimerkiksi, kun kuvia siirtää toi-
seen työkaluun ja/tai Power Point-tiedosto on tallennettuna verkkolevyllä, joka 
ei ole kaikkien saavutettavissa ja muokattavissa. 

Confluencen oma Drow io, paljon käytetään varmasti vielä power pointia. Drow io:lla 
pystyy piirtämään vaikka UML:llää. (H2) 

Varmaan millä osaa tehdä sen, mikä on helpoin tehdä. Itse käytän power pointtia. 
Confluencessa olisi väline tehdä, Drow io, mutta itse en ole sitä opetellut käyttämään. 
Mä piirtelen power pointilla, niitä mitä tarvitsee. Pitää vaan opetella käyttämään sitä, 
mä tiedän sen. (H5) 

Laidasta laitaan käytetään, se on vapaavalintainen tapa, Drow io:ta ja vaihtelevilla vä-
lineillä. Mitään varsinaista arkkitehtuurivälinettä ei ole, esim. Archimatea. (H8) 

Itse olen tehnyt drow io:lla, tukea löytyy. Confluence on helppo väline, koska sinne ei 
tarvitse ladata mitään vaan suoraan siellä tehdä tarvittavat. (H12) 

Eniten tehdään Confluencessa, se on toimiva ratkaisu, koska kuvia pystyy muokkaa-
maan palvelussa, kuvat tulee heti näkymään siellä sivulla, kuka tahansa tiimiläinen 
voi tulla muokkaamaan tai kommentoimaan niitä helposti. (H13) 

Aiemmin on ollut käytössä QPR ja Sparx Systemsin Enterprise Architect, joita ei 
tällä hetkellä monikaan käytä. Näitä käytetään enemmän kokonaisarkkitehtuu-
ritasolla, joten ne eivät ole sen vuoksi palveluiden suuressa suosiossa. Muutama 
haastateltava kertoi käyttävänsä Microsoftin Power Pointtia, mutta se on käy-
tössä ainoastaan esittelytarkoituksessa ja yhdellä ICT-palveluvastaavalla, joka 
tunnisti haastattelun aikana, että hänen on siitä luovuttava. Vastauksien perus-
teella Atlassianin Confluence on suurimmalla osalla käytössä ja se on helppo työ-
kalu mallintamiseen.  

5.2 Arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve 

Seuraavaksi käsittelemme arkkitehtuurin dokumentoinnin tarvetta Kanta-palve-
luissa. Teeman kysymyksillä pyritään vastaamaan kysymyksiin mikä on arkki-
tehtuurin dokumentoinnin tarve, minkä tasoiselle arkkitehtuurin 
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dokumentoinnille on tarvetta sekä mistä tarve yleisesti ottaen koostuu. Yritetään 
löytää vastauksia myös siihen, että tarvitseeko kehittäjän ja ylläpidon töiden 
vuoksi tehdä erilaista dokumentaatiota ja mikä on heidän näkökulmansa doku-
mentoinnin tarpeeseen.  

Dokumentaation tarve tulee esiin uusien henkilöiden perehdyttämisen 
kautta sekä henkilöstövaihdoksissa palveluiden tai tiimien kesken. Perehdytyk-
sessä tai henkilöstövaihdoksesta johtuvan uuden henkilön saavuttua tiimiin, uu-
delle henkilölle annetaan mahdollisimman paljon tietoa palvelusta. 

Uusille ihmisille on tottakai tärkeää, että niitä esitellään ja pystyy perehtymään sitä 
kautta. Ja sitten taas henkilöstön vaihdosten kautta on tärkeetä, että järjestelmä on hy-
vin kuvattu ja ettei ole sillain, että joku sen ties tai jonkun päässä se oli, mutta nyt sitä 
ei enää ole. (H1) 

Olen huomannut aika selkeästi, nyt kun tullut uutta ylläpito henkilöitä Kantapuolelle, 
perehdytyksiä kun pitää, siinä huomaa tietyt puutteet dokumentaatioissa, että se on 
yksi oleellinen asia. Asiat mitkä saattaa ollut pitkään talossa, tietää miten asiat toimii 
vaikkei sitä ole mihinkään dokumentoitu, hankalahan se on ihan uutena ottaa tuollai-
sia haltuun, että mistä löytyisi joku kuvauksin. (H4) 

Dokumentaation tarvetta esiintyy myös viestinnässä. Dokumentaatio kommuni-
kaation välineenä on olennainen osa, jotta asioista saa muodostettua yhteisen ku-
van, jota moni eri lukija ymmärtää. Tätä aihetta käsittelemme lisää luvussa 5.3.  

Itse näkisin, että arkkitehtuurin dokumentaatiota käytetään viestinnän välineenä, että 
puhutaan tai asioista on helpompi kommunikoida sitä kautta. Ja saadaan muodostet-
tua yhteinen kuva asioista. (H2) 

Kehittämis- ja suunnitteluvaiheessa dokumentaatiota tarvitaan siihen, että ym-
märretään mitä ollaan tekemässä mutta tämä pätee myös ylläpidon vaiheeseen. 
Dokumentaatiosta pitäisi näkyä teknisiä tietoja kuten sitä, miten järjestelmät toi-
mivat ja mitkä niiden yhteydet toisiinsa on. Tämä tarve tunnistettiin varsinkin 
ylläpidollista työtä tekevien vastauksista. Mutta samankaltaiset dokumentaatiot 
ovat tärkeitä myös kehittäjille.  

Kyllä mun mielestä kaikelle dokumenteille ja arkkitehtuurikuvauksille, oli se sitten 
vaikka määrittelydokumentti tai muu. Tietysti mikä se siinä hetkellä tai työn kannalta 
on tärkeä dokumentti. (H1) 

Sieltä pitäisi näkyä kaikki meidän liityntäjärjestelmät ja niiden rajapinnat, osoitteineen, 
siihen liitettynä miten omakannan oma arkkitehtuuri, esim. mikä palvelu kutsuu mi-
täkin. Siinä pääsisi linkillä esim. arkiston rajapinta, siitä olisi linkki seuraavaan doku-
mentaatioon, johon se olisi jatkumo, että sieltä pääsisi eteenpäin. Olisi hyvä tavoitetila. 
Tavallaan et näkisi kuvatyyppinen, että sieltä pystyy helposti hahmottamaan nämä eri 
palvelut ja niiden riippuvuudet. (H3) 

Erilaisen dokumentaation tarpeeseen kehittäjän ja ylläpidon välillä ei osattu ot-
taa kantaa. Vastauksista huokuu se, että yleisesti ottaen perusdokumentaatio ku-
vaisi järjestelmää vastauksien perusteella tarpeeksi, jotta ei ole tarvetta olla 
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erilaista dokumentaatiota kehittäjälle ja ylläpidolle. Haastateltavat pohtivat pal-
jon onko näillä rooleilla mitään eroa dokumentaatiota ajatellen. Mutta toisaalta 
vastauksista tulee esiin myös se, että ylläpidon näkökulmasta tärkeimpiä doku-
mentaatioita voisi olla järjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset, joissa kuvataan pal-
velimet, ajoympäristöt ja rajapinnat. Kehittäjän näkökulmasta tärkeimpiä ku-
vauksia ovat sovellus- ja toimintoarkkitehtuurin kuvaukset, joissa on enemmän 
teknologiaa, ja miten järjestelmän tulee toimia. Molemmat näkökulmat tarvitse-
vat ristiin toisille tärkeitä dokumentaatioita, kuten niitä kuvauksia, joissa on 
osoitteita, portteja, rajapintoja. Loppujen lopuksi sama dokumentaatio kattaisi 
molempien tarpeita.  

Käytännössä mä en tiedä miten ne pitäisi olla erilaista. Jos meillä olisi erikseen ylläpi-
totiimi esim, niin sitten saattaisi olla tarvetta erilaiselle dokumentaatiolle. Nyt kun on 
näin, että kehitetään ja ylläpidetään sitä, en näe siinä erilaista tarvetta, että olisi erik-
seen ylläpidon dokumentaatiota. (H3) 

Suurin osa haastateltavista kokee, että dokumentaatio on tärkeä osa heidän työ-
tään. Dokumentaation tärkeys korostuu jokapäiväisessä työssä. Varsinkin kehit-
täjät tarvitsevat vaatimusmäärittelyyn liittyvää dokumentaatiota, jotta järjestel-
mästä tulee vaatimusten mukainen. Tärkeys tulee esiin myös työtehtävään pe-
rehtymisvaiheessa, jolloin dokumentaatiosta saa tarvittavan tiedon lähteä kehit-
tämään järjestelmää.  

Ehdottoman tärkeänä pidän omassa työssäni, ne on ihan, mä itse ajattelen arkkitehti-
kuvaukset on teknisen tason ja määrittelyn dokumentaatiota käytän joka päivä, se on 
mun työn perusta. (H1) 

On ne tärkeitä omassa työssä, ensinnäkin ilman niitä ei välttämättä voi tehdä töitä eikä 
tiedä mikä on haluttu lopputulos. Tärkeää on dokumentoida koska vuoden jälkeen ei 
muisteta mitä on tehty ja dokumentaatiosta voi katsoa miten se on tehty. (H6) 

Ylläpidossa työskentelevät asiantuntijat mainitsevat, että ongelmanselvitystilan-
teissa dokumentaatio on tärkeää, jotta ongelmat ratkeisivat nopeasti ja tietoa ei 
tarvitse itse lähteä etsimään esimerkiksi konfiguraatioista. 

Kyllä ne on tosi tärkeitä, se nopeuttaa hirveästi tätä meidän ongelmanselvitystä, mitä 
nopeammin saadaan ongelmat selviämään, sitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat. (H10) 

No mulle ne on hyvin tärkeitä, koska taas sitten niinku, harvemmin käyn sovellusta-
solla, en tällä hetkellä aktiivisesti koodaan mutta aika usein kuitenkin sinne koodiin 
menemään ja se helpottaa kun on ne kuvaukset ympärillä, että miten tää nyt menikään, 
ettei tarvi joka kerta kehittäjiä kiusaamaan jokaisella asialla. aika paljon joutuu käy-
mään myös sitä keskustelua muiden arkkitehtien kanssa, jolloin se yleiskuvaus, että 
sen pystyy tarkistamaan, että miten se täällä olikaan. Mun työssä se on tärkeetä. (H11) 

Kyllä ne ainakin jos omaa työtä mietin, kun joutuu tekemään ihan tuota kehitystäkin, 
niin siitä näkökulmasta nämä on ihan ehdottoman tärkeitä ja sen kokonaisuuden ym-
märtäminen. Jos siihen asiaan joutuu palaamaan myöhemmin, niin niistä on tosi 
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paljon hyötyä, että asiat on tullut dokumentoitua joskus. asiaa on niin paljon, että ei 
sitä kukaan voi muistaa. (H13) 

Kaksi haastateltavaa mainitsivat, että he tuntevat oman palvelunsa niin hyvin, 
että he eivät pidä dokumentaatiota kovin tärkeänä omassa työssään. Toki he mai-
nitsivat, että olisi tärkeää käydä lukemassa dokumentaatiota useammin, jotta ne 
pysyisivät ajan tasalla. 

Ajoittain tärkeinä pidän, että joskus niitä tarvii taas, saattaa mennä pitkiä ajanjaksoja, 
että askartelee pieniä kokonaisuuksia mutta heti kun käsitellään sellaista kokonai-
suutta mikä vaikuttaa useampaan palveluun, silloin niitä joutuu arkkitehtuuriin liitty-
viä asioita tutkimaan. (H8) 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että dokumentaation työstäminen on tär-
keää ja hyödyllistä sekä suunnittelun alussa, että pitkin toteuttamista. Mitä ylem-
män tason arkkitehtuurikuvauksesta on kyse, sen tärkeämpää on suunnitella to-
teutettavan järjestelmän tai järjestelmän osakokonaisuuden kuvaukset alkuvai-
heessa. Suunnittelun päälinjat on suunniteltava valmiiksi, jotta alemman tason 
kuvauksia pystyy työstämään.  

Aluksi arkkitehtuuri on lyötävä lukkoon alussa, mutta itse toteutusdokumentaatio 
elää sen mukana, kun sitä tehdään. (H5) 

Jos sinne kovin suuria muutoksia joudutaan tekemään kehitystyön edetessä tai loppu-
vaiheessa, se tarkoittaa, että sinne on jouduttu isoja muutoksia tekemään. Asiat olisi 
voitu suunnitella paremminkin alkuvaiheessa. (H2) 

5.2.1 Täydellinen dokumentaatio, onko sitä? 

Haastateltavilta kysyttiin vastauksia siihen, millaista dokumentaatiota pitäisi 
tehdä, että se olisi heidän mielestään täydellistä. Vastaajista muutama kertoi, että 
kysymys on paha, koska täydelliseksi dokumentaatiota tai dokumentaation te-
kemistä ei koskaan saada. Toiseksi asiaksi he mainitsivat, että milloin katsotaan 
dokumentaation olevan täydellistä ja riittävää sekä myös se seikka tuli ilmi, että 
dokumentaation ei tarvitse olla täydellistä mutta sen tarvitsee olla riittävää, ku-
ten sovellusarkkitehti H9 kertoi. 

Sen tarvii olla riittävää, että jos puhutaan arkkitehtuuridokumentaatiosta, että asiaan 
pääsee kiinni ja sen pääpiirteissään tulee ymmärretyksi mitä se järjestelmäkokonai-
suus on. Jos ajatellaan, että sen pitäisi olla täydellistä, sen pitäisi olla kopio lopullisesta 
toteutuksesta, se on liikaa vaadittu, koska meidän pitää pitää myös sitä lähdekoodia 
myöskin yhtenä dokumenttina. (H9) 

Täydellisemmäksi dokumentaatiota voi tehdä esimerkiksi kirjoittamalla doku-
mentaation suoraan ohjelmakoodiin. Koodauksen käytäntöjä joudutaan muutta-
maan niin, että valitaan muuttujien ja metodien nimet hyvin, jotta ne kuvaavat 
sitä, mitä koodin on tarkoitus tehdä. Dokumentaation teko ohjelmakoodiin on 
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tärkeää myös siksi, jos se ei ole muuten selkeästi ymmärrettävää koodin raken-
teesta johtuen.  

Näyttää siltä, että sitä [koodin kommentointia] tehdään liian vähän, mutta ei sitä vält-
tämättä tarvitse paljoa tehdäkään, jos se koodi on itsedokumentoivaa. (H9) 

Yritetään, että se koodi tukee sitä tietyllä tasolla loppupäätä määrittelyiden kanssa. 
(H11) 

Sovellusarkkitehti H12 kertoi, että pyrittäisiin tekemään erilaisia työkaluja, jotka 
automatisoivat tiettyjä yksityiskohtaisia asioita. Näitä automatisoinnin kohteita 
voisi olla esimerkiksi kommenttipohjan (esimerkiksi javakielessä käytetyn java-
docin) ja rajapintojen generointia suoraan, työkalu kertoisi suoraan minkälaisia 
tietotyyppejä otetaan vastaan ja millaisia täytyy palauttaa. Työkalun perusteella 
pystyisi kertomaan myös mitkä ovat pakollisia ja mitkä täytyy olla tiettyä for-
maattia. Tällainen työkalu helpottaisi ylläpidollista työtä huomattavasti.  

Noin puolet haastateltavista kertoi, että heille ei tule mieleen mitään erityi-
siä tarpeita tällä hetkellä. Sen sijaan toinen puolikas haastateltavista mainitsivat, 
että ohjelmakoodin joukkoon tulisi dokumentoida enemmän, kuten jo aikaise-
min tuli ilmi. Toivottiin myös samanlaisia malleja ja samoja työkaluja arkkiteh-
deille, tietomallien parempaa kuvausta ja päivittämistä ja ettei olisi liikaa mustia 
aukkoja dokumentaatiossa, jotta kaikki tarvittava tieto olisi dokumentoitu. 

Ei olisi semmoisia mustia aukkoja liikaa, että joku tieto on ollut jollakin henkilöllä säh-
köpostilaatikossa mutta hän on lähtenyt jo kaksi vuotta sitten. (H4) 

Kyllä ne tarpeet liittyy tietoihin mitä palvelusovellusten välillä liikkuu, et siellä menee 
sanomaliikennettä ja sit siellä on niitä rajapintoja, miten niitä validoidaan tosiaan ja 
tämmöistä. (H8) 

5.2.2 Yhteiset mallit 

Viimeisenä tässä teemassa käsitellään Kanta-palvelujen yhteisiä malleja. Millai-
sia yhteisiä malleja käytetään tai ei käytetä dokumentaation työstämisessä ja mitä 
mieltä haastateltavat ovat ajatuksesta yhteisten mallien käytöstä, jos niitä ei nyt 
käytetä. 

Vastauksien perusteella yhteisiä malleja ei tiedosteta olevan tai niitä ei ai-
nakaan käytetä. Yleistä ohjeistusta yhteisten mallien käyttöön ei vastauksien pe-
rusteella tunnu olevan, joten Confluencessa olevan dokumentaation sivustora-
kenteiden luomiseen otetaan mallia esimerkiksi toisten palveluiden sivustora-
kenteista. Yhdestä vastauksesta käy ilmi, että hän ei näe tarvetta yhteisille mal-
leille, koska ”talon” sisäisesti sillä ei olisi merkitystä.  

Jos sellaisia on, niin äkkiä pois ne. Jos asia ei mene talon ulkopuolelle, että nähdään 
vaivaa, että talon sisäisesti pitäisi olla tietyllä pohjalla. (H7) 
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Pintapuolisesti on omia tapoja tehdään tiimeissä, miten niitä tehdään ja millaisella ra-
kenteella ne dokumentaatiot siellä on. (H10) 

Ei taida olla oikein ohjeistusta, että tätä tulee käyttää. Mä sanoisin, että ei ole sinänsä 
ole yhteistä mallia. (H12) 

Vaikka yhteisiä malleja ei tiedosteta tällä hetkellä olevan, tiedostetaan se, että nii-
den olemassaolosta voisi kuitenkin olla hyötyä ja malleja olisi toisaalta hyvä olla. 

Kyllä sillä varmaan tietty etu olisi, että jollakin tasolla olisi sovittu se, että mitä arkki-
tehtuurikuvauksia tulisi aina olemassa, kyllä se yhteisenmukaisuutta toisi tekemiseen. 
Että se palvelisi sitä asiaa, kun uutta aloitetaan tekemään, tiedettäis suoraan suurin 
piirtein, että tämmöiset viralliset dokumentit meidän pitäisi tästä tehdä, se palvelisi 
sitä vaihetta ja myös sitä vaihetta kun ihmiset liikkuu paikasta toiseen, pystyisi var-
mistamaan että täältä tämmöiset asiat on kuvattu tällä tavalla. En tiedä saattaahan 
siinä jotain olla ongelmakohtiakin tulla vastaan, kun pyritään semmoiseen, että jokai-
nen järjestelmä olis jollakin tasolla edes kuvattu yhtenevästi. (H2) 

Eipä niitä käytetä. Voisi tuoda avun meidän palveluvastaavien tasolle, että sieltä näkisi 
himppu tarkemmin niitä. Miten ne siellä kuvataan ja ylläpidetään, kun ne pitäisi olla 
automaattisia tuollaisessa konfiguraationhallintavälineessä. (H5) 

Ehkä tuo puoli voisi olla sellainen, jossa olisi kehitettävää, että kun viime kesänä näi-
hin asioihin perehdyin, yritin löytää sellaisia malleja tai pohjia, ei niitä oikein ollut 
helppo löytää. Osittain sen takia että silloin oli QPR käytössä, oli paljon dokumentaa-
tiota, että käytetään sitä, mutta sitten osottautui, ettei niitä käytetä missään, eikä tulla 
käyttämäänkään. Mut sellaisia malleja olisi hyvä olla. (H9) 

Sovellusarkkitehti H13 kertoi, että Kanta suosituksiin kuuluu JHS179 mukainen 
dokumentaation teko, jossa mallipohja on tehty. Tätä pohjaa käytetään yleisem-
män ja korkeamman tason kuvausten työstämisessä. JHS179 kuvauksessa ei 
mennä pieniin spesifeihin yksityiskohtiin. Hän myös mainitsee, ettei varmasti 
olisi huonoa, että mallipohjia olisi enemmän. 

Kanta suosituksiin kuului JHS179 mukainen dokumentaatio. Mallipohja on olemassa 
ja kerrottu, mitä kohtia siellä arkkitehtuuridokumentaatiossa pitäisi olla. Tätä pohjaa 
on hyödynnetty ison kuvan dokumentaatiossa, ihan sellainen korkean tason kuvaus. 
Siinä ei mennä sovellus spesifeihin kohtiin. Mun mielestä tuo JHS179 pohjalta tehty, 
siinä on hyvät raamit, siinä kerrotaan, että mitä pitää olla tämän tason dokumentaati-
ossa, siitä tykkäsin, se kyllä auttaa omaa tekemistä, kun sen tason dokkari pitää tehdä. 
Ja se että se on palveluiden kesken yhdenmukainen. Pienempiä kuvauksia kun on niin, 
tekijällä on pikkasen oma vapaus minkälaisen saa tehdä, ettei sitä ole liikaa rajoitettu. 
Ei varmaan huono olisi sekään, että olisi enemmän mallipohjia. (H13) 

5.3 Arkkitehtuurin dokumentointi kommunikaation välineenä 

Tämän viimeisen teeman tarkoituksena on tuoda vastauksia siihen, miten arkki-
tehtuuria tulisi mallintaa, jotta se voisi palvella mahdollisimman laajaa joukkoa 
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henkilöstöstä yli organisaatiorajojen. Vastauksista yritetään tuoda esiin tietoa 
myös siitä, kuinka moni ymmärtäisi arkkitehtuurin dokumentaatiota niin, että 
niistä saadaan täysi hyöty irti.  

Luvussa 5.2.1 jo todettiin viestinnällinen näkökulma dokumentaation tar-
peelle. Dokumentaatio on olennaisessa osassa, jotta asioista saa muodostettua 
yhteisen kuvan. Ylivoimaisesti tämän teeman vastauksista tulee esiin se, että 
moni kaipaisi yhteisiä malleja dokumentaation tuottamiseen. Yhteisten mallien 
kautta olisi helppo ohjata dokumentaation tekemistä samaan suuntaan eri palve-
luiden ja tiimien kesken. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi tiimien välinen 
henkilöstön liikkuvuus olisi sujuvampaa ja eri tiimien työtiloista löytäisi samalla 
tavalla tuotetut dokumentaatiot helposti ja vaivatta. Tätä käsiteltiin myös lu-
vussa 5.2.5. 

Conflua pitäisi käyttää, sillä tavalla se on kuitenkin se meidän väline, jota käytetään, 
ei Power Point. Power Point on vain esittelyyn, mutta ei dokumentaation kirjoittami-
seen. (H3) 

Ainakin se, että missä ne on dokumentoitu tai kuvattu että ne olisivat myös helposti 
saavutettavissa, ihan välinetasolla. (H4) 

Toinen esimerkki yhteisten mallien hyödyllisyydestä on se, että eri palveluissa ja 
tiimeissä työskentelevät löytävät omaan palveluunsa sidoksissa olevan palvelun 
dokumentaatiot nopeasti, jolloin työn tekeminen helpottuu.  

Eri tiimien välillä on kiva keskustella, tietää että ne on Potilastiedon arkiston mutta 
kun on samantyyppisesti ja samanlaista dokumentaatiota. (H1) 

Kolmas esimerkki yhteisistä malleista vielä se, että dokumentaatiot on raken-
nettu työtilaan samanlaisella rakenteella. 

Varmaan yhteiset mallit on yksi ja se että ihan se puhtaasti mihin se dokumentaatio on 
tehty. Tarkoitan dokumentaation sijoituspaikkaa, että onko se mallinnusvälineessä vai 
onko confluencen sivulla. (H2) 

Jos pysyy suhteellisen kevyenä, niin miksi ei, sit ne olis samanlailla dokumentoitu, 
keskeisimmät asiat olis kirjattuna ylös, että ne mitkä kiinnostaa. En tiedä siitä ymmär-
tämistarpeesta, osaisi etsiä nopeammin ja tietäisi missä kohtaa se suunnilleen lukee. 
(H7) 

Tuossa varmaan yhteiset mallit voivat olla yksi avain siihen asiaan, niiden lukeminen 
olisi helpompaa, kun eri puolella tehdään samoja ratkaisuja ja samalta näyttäviä rat-
kaisuja. (H9) 

Jos se on jollain tavalla yhteismitallista, samanmuotoista, rakenne olisi samanlainen, 
jos vaikka vaihtaisi palvelusta toiseen, suurin piirtein sen rakenteen perusteella jo löy-
täisi kaikki tarvittavat esimerkiksi ympäristökuvauksen, datamallin, toimintaohjeet 
jne. Se ainakin nopeuttaisi sellaista sisäistä siirtymää. Pohjarakenne voisi olla saman-
lainen, detaljit tietysti muuttuu mutta pohja olisi samanlainen. (H10) 
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No varmaan sitten niitä arkkitehtuuridokumentteja ja kuvauksia pitäisi käydä aina 
välillä yhdessä läpi, että miten mennään, pääosin ne pohjautuu aikalailla samanlaisiin 
ratkaisuihin. Jos nyt puhutaan dokumentaation tasosta, yhteisiä läpikäynnin ja sovi-
taan yhteisiä pelisääntöjä, sellaista ei mun mielestä ei ole, ainakaan aktiivisesti ei ole, 
ainakaan sellaista ryhmää ei ole mikä näitä kävisi läpi. Se voisi olla hyödyllinen doku-
mentaation kannalta enemmän, että ne enemmän vastaisi toisiaan. (H11) 

Toisaalta yhteisiä malleja Kanta-palveluissa on yritetty ottaa käyttöön aikaisem-
min mutta se ei ole tuottanut haluttua lopputulosta.  

Vähän sitä QPR ite oon käyttänyt, en tiedä kuinka paljon sitä Kanta-puolella on käy-
tetty. Mulla jäi sellainen mielikuva, että kuinka hyvin se oli saavutettavissa tai löydet-
tävissä tai käytettävissä sellaisten tahojen toimesta ketkä ei itse mitään piirtele tai tee. 
Jos se on sellainen sovellus tai ei ole käyttöoikeuksia, se ei palvele tiedonjakamista. 
(H4) 

Kyllä on olemassa työkaluja kuten archimate, mutta kuinka yleistajuisia ne kuvaukset 
sitten voivat olla. (H8) 

Onhan siihen pyrkimystä, että on nämä mallinnustyökalut. Archimatea voi käyttää, se 
on ihan hyvä ja sillä voi piirtää niin monella tavaa mutta täällä ne ohjeistukset eivät 
ota kovin tarkkaa siihen kantaa, miten asioita pitää loppujen lopuksi esittää. Se on jo 
hyvä, että on tietyt notaatiot mitä käytetään, kun ne oppisi kunnolla ja kaikki ne tuntisi. 
Ei kovin montaa notaatiota. UML ja Archimate käytännössä on ne mitä käytetään no-
taatioiden tekemisessä. Joku kolmas on myös, jota olen nähnyt käytettävän. kun viime 
kesänä näihin asioihin perehdyin, yritin löytää sellaisia malleja tai pohjia, ei niitä oi-
kein ollut helppo löytää. Osittain sen takia että silloin oli QPR käytössä, oli paljon do-
kumentaatiota, että käytetään sitä, mutta sitten osoittautui, ettei niitä käytetä missään, 
eikä tulla käyttämäänkään. On kyllä ollut conflun tai arkkitehtuurin rakenteesta on 
joku malli olemassa, missä on kuvattu mitä toimintoarkkitehtuurissa halutaan kuvata 
jne. mutta se ehkä on, no joo, se tuntuu aika yleisluontoiselta, ettei se loppuviimein 
ohjannut sitä tekemistä. Parantamisen varaa varmasti on. (H9) 

Tossa pari vuotta sitten sitä yritettiin, että olisi mallipohjia, niitä yritettiin. Ehkä vähän 
lähempänä sitä järjestelmädokumentaatiotasoa, yritettiin yhtenäistää mutta siitä on 
muutama vuosi kun sellainen harjoitus on käyty läpi. Varsinkin kun vaihdetaan väli-
neestä toiseen, että lähdetkö vain siitä ilosta päivittämään, että saat sen uuteen työka-
luun. Suurin osa alkuperäisistä kuvista on EA kuvina, ne orginaalit, lisenssejä löytyy, 
että pääsee niihin alkuperäisiin mutta niitä on paljon kopsattu ja tuotu conflun puo-
lelle. Tarvittaessa ne kuvat on piirretty uusiksi, jos niihin tarvitsee lisätä jotain. (H11) 

Useimmista vastauksista käy ilmi myös se, että dokumentaatiota tehdessä tulee 
ottaa kohderyhmä huomioon eli kenelle dokumentaatiota tehdään. Kun kohde-
ryhmä on otettu huomioon, kirkastuisi myös se ajatus, että mitä pitää dokumen-
toida. Jokaisella eri kohderyhmällä voi olla erilaisia tarpeita, esimerkiksi liiketoi-
minnan tarpeet voivat olla erilaisia kuin ylläpidon tarpeet. Liiketoiminnalle riit-
tänee ylemmän tason arkkitehtuurin dokumentointi, kun taas ylläpidolle on tär-
keitä tarkemman tason dokumentaatiot järjestelmästä. Yhteismitallista doku-
mentaatiota tai yhtä tiettyä kuvausta arkkitehtuurista ei pysty niputtamaan yh-
teen dokumentaatioon vaan on otettava huomioon eri kohderyhmät. 
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Varmasti on eri kohderyhmällä oma tarpeensa, minne pitää tehdä omia kuvia. Esim. 
liiketoimintapuolta ei kauheasti kiinnosta käytännön toteutus, ei järjestelmäarkkiteh-
tuuri tai varsinkaan sovellusarkkitehtuurin sekvenssikaaviot, sellaiset asiat siinä tie-
tysti on. Kyllä uskoisin että ne yhteiset tarpeet, vaikka toimintoarkkitehtuuriin liittyvät 
ja tietoarkkitehtuuriin liittyvät asiat ovat liiketoiminnan, määrittelijän ja toteuttajan 
näkökulmasta tarpeellisia. Kyllä niistä pitäisi pystyä tekemään yhdessä ymmärrettä-
viä kuvia, jos ne eivät ole yhdessä ymmärrettäviä, ajattelen, että voi tulla jonkinlaista 
käppiä. Se ei ole hyvä, että liiketoiminta ymmärtää asian eri lailla kuin toteuttaja. Pi-
täisi olla sellaisia, että ei tehdä erikseen kuvia. Mahdollisimman ymmärrettäviä. Laa-
tikossa on joku hyperlinkki tai vastaava toiseen kuvaan, niitä kuvia voi linkittää sillä 
tavalla. Liiketoiminnalle yksinkertainen kuva, toteutukselle ihan laajuudella toinen 
kuva, jossa on enemmän detaljeja. (H9) 

Siinä on varmaankin se, että täytyy lähteä liikkeelle hyvin korkean tason dokumentaa-
tioilla, kertoa siitä itse palvelusta, sen relaatioista muihin isoihin palveluihin, eikä vält-
tämättä lähteä yksityiskohtiin, lähteä sieltä tasolta ja pikkuhiljaa rikkoa pienemmiksi 
paloiksi, että se ymmärrys pysyy siitä. Sen takia arkkitehtuuritasoja on monia, ja sen 
takia että pystytään esittämään se eri tahoille, että he pystyvät vielä sen ymmärtämään. 
Heidän ei tarvitse tietää tai he eivät ole kiinnostuneita yksityiskohtaisimmista asioista. 
(H12) 

Tässä korostuu taas se, että pitää miettiä se kohdeyleisö, et ei voi saman tason kuvausta 
esitellä johtoryhmälle mitä esittelisit omalle kehitystiimille. Että millä tasolla niistä asi-
oista kerrotaan. Mutta jos menee liian korkealle tasolle, esittelet liian tarkkaa kuvaa, 
johtajat eivät ymmärrä, jos sovellustasolla ruvetaan käymään. Ja tiimille ei ole hyötyä, 
jos liian korkeantason kuvausta näyttää. Korostuu, että dokumentaatio pitää olla hy-
vin eritasoille ja pitää miettiä oma kohderyhmä kenelle sitä esittää. Yhdellä kuvalla on 
vaikea kertoa ihan kaikille kaikkea siitä. Ehdottomasti ymmärrettävien kuvien kautta 
se kertoo todella paljon siitä, hyvillä kuvilla palvellaan mahdollisimman suurta koh-
deryhmää. (H13) 

Myös sidosryhmien ottaminen suunnitteluun mukaan nousee vastauksista esiin. 
Se helpottaisi dokumentaation työstämistä sillä, että saadaan sidosryhmät arvi-
oimaan dokumentaation tasoa ja mikä tieto heille olisi optimaalista.  

Miten siitä lähtisi sitten liikkeelle, pitäisi osallistaa sidosryhmät dokumentaation luo-
tiin ja arviointiin sitten matkan varrella ketterästi. Mikä se työkalu onkin, niin pitäisi 
osallistaa sidosryhmät arvioimaan, onko tämä hyvä tapa, jotta kaikki saadaan tästä 
jotain irti. (H8) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen johtopäätökset ja niiden pohdintaa. Näi-
den johtopäätösten ja pohdintojen kautta saadaan vastauksia tutkimuskysymyk-
siin:  
 

1. Mikä on arkkitehtuurin dokumentoinnin nykytila kehittäjän ja ylläpidon 
näkökulmista? 

2. Mikä on arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve kehittäjän ja ylläpidon nä-
kökulmista? 

3. Miten arkkitehtuuria tulisi mallintaa, jotta se voisi palvella mahdollisim-
man laajaa joukkoa henkilöstössä yli organisaatiorajojen? 

 
Ensimmäisessä kysymyskokonaisuudessa käsiteltiin arkkitehtuurin dokumen-
toinnin nykytilaa kehittäjän ja ylläpidon näkökulmista ja siihen liittyen kysyttiin 
tarkennuksena, muun muassa seuraavia asioita: kuvataanko nykytilaa, tavoiteti-
laa vai molempia, onko dokumentaatiot helposti löydettävissä, ovatko doku-
mentaatiot ajan tasalla ja riittävällä tasolla kuvattuja eli miten kokonaisuus tällä 
hetkellä toimii. Tähän voi todeta, että arkkitehtuurin dokumentointi eri palvelui-
den kesken on kirjavaa ja dokumentaatiot ovat hajautuneet moneen eri paikkaan. 
Dokumentointi eri palveluiden kesken on kirjavaa sen vuoksi, että palvelut ovat 
hyvin eri kokoisia ja toiminnallisuudeltaan erilaisia sekä tarkkaa ohjeistusta ei 
dokumentaation tekemiseen ole. Teknisiä arkkitehtuurikuvauksia ja muita ark-
kitehtuuriin liittyviä materiaaleja löytyy jokaisesta palvelusta mutta niiden 
määrä ja laatu vaihtelevat. Dokumentaatiota tehdään niin ohjelmakooditasolla, 
kuin kaikkien arkkitehtuurinäkökulmien kautta.  

Arkkitehtuurin kuvaaminen eri palveluissa riippuu sen tämänhetkisestä ti-
lasta ja toiminnallisuudesta, onko palvelu jo niin sanotusti ”vanha” vai ”uusi”. 
Jo useita vuosia kehityksessä olleessa palvelussa kuvataan niin nyky- kuin tavoi-
tetilaa ja dokumentaatiota on paljon mutta se saattaa olla myös hyvin sekavaa. 
Dokumentaation hajautuneisuuden vuoksi dokumentaatiota on vaikea tarvitta-
essa löytää. Dokumentaatiota saattaa olla monessa eri paikassa ja mahdollisesti 
myös sellaisessa paikassa mistä sitä ei loogisesti etsisi. Teoriassa on mainittu Kos-
kimiehen ja Mikkosen (2005) toimesta, että on kyseessä sitten pieni tai laaja oh-
jelmistoprojekti, selkeät ja helposti löydettävät dokumentaatiot ovat tärkeä osa 
kokonaisuutta. Dokumentaatioiden löytämisen vaikeus tosin vaihteli haastatel-
tavasta riippuen. Siihen vaikutti se, kuinka useasti henkilön täytyy etsiä arkki-
tehtuuriin liittyviä dokumentaatiota ja työskenteleekö hän niiden parissa usein.  

Dokumentaatioiden hajautuneisuus johtaa siihen, että dokumentaatiot ei-
vät ole ajan tasalla. Kehittäjän ja ylläpidon näkökulmasta katsottuna dokumen-
taatiot tulisi olla ajan tasalla ja riittävällä tasolla tuotettuja jo sen vuoksi, että to-
teuttaminen olisi helpompaa ja tuotannon tehtävät ja ongelmanratkaisut sujuisi-
vat ilman suurempaa keskeytystä. Toteutuksessa ja tuotannon ylläpidossa on tär-
keää, että dokumentaatiosta on tehty riittävällä tarkkuudella tehdyt 
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dokumentaatiot ja ne ovat myös ajan tasalla olevia. Dokumentaation riittävä 
tarkkuustaso on dokumentaation lukijan mielipide. Toiset pitävät dokumentaa-
tiota tarpeeksi tarkkana ja toiset eivät. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että dokumen-
taatiosta on tehty ohjeistusta, jotta jokaiseen palveluun saadaan tietyllä tarkkuus-
tasolla oleva dokumentaatio.  

Luvussa 3.3.1 käsiteltiin Kanta-palveluiden linjausta ’Tietojärjestelmien do-
kumentointi. Linjauksen mukaan tietojärjestelmien tulee olla dokumentoituna 
koko niiden elinkaaren ajan ja dokumentaation tulee mahdollistaa tietojärjestel-
män kehittäminen, ylläpito ja hallittu tuotantokäyttö. Dokumentaatiota tulee yl-
läpitää, jotta se on ajan tasalla koko ajan. Ylläpito on myös otettava huomioon 
dokumentaation toteuttamisessa, dokumentaation on oltava riittävällä tasolla 
kuvattu ja ylläpidon hyväksymä. Tuloksien perusteella linjaus toteutuu osittain. 

Kanta-palvelu tasoisesti ei ole tiettyä pakottavaa linjausta millä mallinta-
mis- tai piirtotyökalulla arkkitehtuurin kuvauksia tulisi mallintaa. Tällä hetkellä 
kuvauksia tehdään osittain Confluencen Drow.io-työkalulla tai muulla hyväksi 
havaitulla työkalulla. Kanta-palvelut on aikaisemmin yrittänyt ottaa käyttöön 
monia eri mallinnustyökaluja ja yrittänyt luoda yhtenäistä arkkitehtuurin doku-
mentointia ja kuvauksien työstämistä. Prosessin tulee jatkua ja dokumentointia 
tulee työstää yhtenäisemmäksi, jotta kokonaisuus tulisi eheämmäksi ja kaikille 
nopeasti omaksuttavaksi. 

Toinen kysymyskokonaisuus käsitteli arkkitehtuurin dokumentaation tar-
vetta. Tarkentavina kysymyksinä kysyttiin dokumentaation tärkeyttä, onko täy-
dellistä dokumentaatiota olemassa, millaisia yhteisiä malleja tällä hetkellä on ja 
käytetäänkö niitä. Dokumentaation tarve tulee vahvasti esiin uusien henkilöiden 
perehdyttämisen ja tiimien välisten henkilövaihdosten kautta. On tärkeää, että 
perehdytyksessä annetaan mahdollisimman paljon tarvittavaa tietoa, jotta pereh-
tyminen lähtee vauhtiin ja henkilö pystyy omaksumaan tarvittavat tiedot nope-
asti. Tarvetta esiintyy myös kommunikaation kautta. Dokumentaation avulla tar-
peellinen tieto siirtyy kuulijalle tai dokumentaation lukijalle. Dokumentaatio on 
tärkeää eri sidosryhmien välisessä kommunikaatiossa. Erilaisten dokumentaati-
oiden tarpeellisuutta kehittäjien ja ylläpidon välillä ei varsinaisesti tullut esille. 
Tämä johtuu siitä, että samat dokumentaatiot hyödyttävät niin kehittäjää kuin 
ylläpidon parissa työskentelevää asiantuntijaa. Kehittäjät ja ylläpidon asiantun-
tijat kokevat dokumentaatioiden olevan hyvin tärkeitä heidän työssään. Doku-
mentaatioiden avulla he pystyvät keskeytyksessä työstämään omaa aluettaan 
palvelun kehittämisessä. Täydellistä dokumentaatiota ei tule koskaan olemaan 
mutta siihen tulee pyrkiä. Hyvä dokumentaatio on tarpeellista, riittävää, ajanta-
saista ja helposti löydettävissä. Täydellisemmäksi sitä voi saada myös kirjoitta-
malla dokumentaatiota suoraan ohjelmakoodiin ja tekemällä sellaisia työkaluja, 
jotka automatisoisivat joitakin dokumentaatioon liittyviä alueita.  

Kanta-tasoisesti on yhteisiä malleja olemassa mutta niitä ei kuitenkaan ko-
ettu käytettävän. Tämä johtuu siitä, että niiden olemassaoloa ei useinkaan tiedos-
tettu. Tästä oletettavasti johtuu dokumentaation tason erilaisuus ja erilaiset käy-
tännöt dokumentaatiota tehdessä. Yhteiset mallit ja ohjeistus niiden käytöstä 
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toisivat samankaltaisuutta dokumentaatioiden työstämiseen ja olemassaoloon. 
Kuviossa 8 on esitelty dokumentaatioita tarvitsevia kohderyhmiä.  

 

 
KUVIO 8 Dokumentaation tarpeet 

Dokumentaatioita Kanta-palveluissa tarvitsee niin kehittäjät, ylläpito kuin koko 
kehitystiimi. Tarpeita on myös liiketoiminnalla, organisaation johdolla sekä uu-
siin työtehtäviin tutustuvilla henkilöillä. Kommunikaatio sidosryhmien välillä 
tarvitsee myös dokumentaatiota. 

Viimeinen kokonaisuus käsitteli arkkitehtuurin dokumentaatiota kommu-
nikaation välineenä ja miten dokumentaatiosta voi saada kaikki hyödyt irti. Vies-
tinnällistä ja kommunikatiivista tarvetta on sivuttu myös arkkitehtuurin doku-
mentoinnin tarpeen -osion tutkimustuloksissa ja johtopäätöksissä. Dokumentaa-
tio kommunikaation välineenä on tärkeä osa tietojärjestelmäkehitystä eri sidos-
ryhmien välillä. Avain tähän voi olla yhteiset mallit, joita tulisi käyttää Kanta-
palveluissa. Yhteisten mallien kautta olisi helppo ohjeistaa miten arkkitehtuurin 
dokumentaatiota tulisi työstää ja millaisia dokumentaatioita tarvitaan ja kaiva-
taan. Yhteiset mallit helpottavat jo aiemminkin mainittua uusien henkilöiden pe-
rehtymistä ja henkilöstövaihtuvuutta, jos dokumentaatiot ovat niin sanotusti sa-
malla kaavalla tehtyjä. Yhteiset mallit helpottavat myös toisen palvelun doku-
mentaatioiden ymmärrettävyyttä, jolloin oma työtehtävä helpottuu ja tietyt do-
kumentaatiot ovat helposti löydettävissä. Dokumentaatiota tehdessä tulee ensi-
sijaisesti ottaa kohderyhmä huomioon eli kenelle dokumentaatiota tekee, kuka 
on dokumentaation lukija. On erilaisia kohderyhmiä, kuten liiketoiminta tai so-
velluskehittäjä, joille samasta aiheesta on työstettävä esimerkiksi erilainen esitys 
tai arkkitehtuurikuvaus. Viestintä ja kommunikaatio paranee myös osallista-
malla sidosryhmiä kehitykseen, esimerkiksi arvioimaan mikä on tarpeellista do-
kumentaatiota tai riittävällä tasolla tehtyä dokumentaatiota. 
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6.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

Tässä luvussa käsitellään vielä kerran läpi tutkimuksesta nousseet kohdat. Ark-
kitehtuurin dokumentaation hallinta ei ole välttämätöntä mutta se on suotavaa. 
Vastauksien perusteella suurimmaksi huolenaiheeksi tutkimuksen tekijän mie-
lestä nousee se, että dokumentaatiot ovat hajautuneet moneen eri paikkaan, tällä 
hetkellä dokumentaatiota voi olla esimerkiksi: 
 

• Sinetissä 

• Confluencessa 

• verkkolevyllä 

• mallinnus- tai piirtotyövälineellä 
 
Hajautuneisuuden vuoksi dokumentaatiota muodostuu turhiin paikkoihin, ja 
dokumentaatiot eivät välttämättä ole ajan tasaisia. Dokumentaatioiden doku-
mentaatiot eli dokumentaatioiden duplikaatit tulisi saada poistettua tai ainakin 
minimoitua tällaisten olemassaolo, jotta päivittämisen tarvetta ei tulisi niin paljoa 
kuin mitä sitä tällä hetkellä on. Koska nykysuuntaus Kanta-palveluissa on, että 
dokumentaatiot ovat ja dokumentaatioita tulee työstää Confluencen työtilassa, 
tulee tätä ohjeistusta kertoa eteenpäin palveluille.  

Dokumentaation ajantasaisuus ongelmaa voisi lähteä ratkaisemaan sillä, 
että dokumentaation päivittämiseen varataan riittävästi aikaa. Tämä voi tosin 
olla hankalaa, koska usein kehittäminen on hyvin hektistä, jolloin dokumentaa-
tion päivittämiseen ei jää riittävästi aikaa, kun pitää jo siirtyä tekemään toista 
kehitystehtävää. Dokumentaation pitäminen ajan tasalla on hyvin tärkeää myös 
auditointeja ajatellen. Jos dokumentaatiot eivät ole ajan tasalla, se vaatii myö-
hemmin paljon ylimääräistä työtä. Hektisyys tosin taitaa olla ketterän kehityksen 
yleinen ongelma mutta siihen tulisi puuttua. Tarkempaa teknistä dokumentaa-
tiota voi olla itse ohjelmakoodissa ja/tai sovellusarkkitehtuurissa sekä teknisissä 
vaatimuksissa. 

Mitkä ovat sitten syitä olla dokumentoimatta? Yksi iso ongelma olla doku-
mentoimatta tuntuisi olevan siinä, että tingitään sellaisista töistä, jotka ovat työ-
läitä ja tämän vuoksi ongelman korjaamiseen puututaan liian myöhään. Esi-
merkki tästä liian myöhään puuttumiseen on jo aikaisemmin mainittu auditointi 
ja sitä varten dokumentaatioiden päivittäminen, vaikka sen pitäisi olla jatkuvaa 
tekemistä. Vähäinen dokumentaatio vaikuttaa myös ylläpidon töihin ja uusien 
työntekijöiden perehtymiseen. 

Dokumentaatio on tärkeää niin toteutuksen alussa kuin pitkin toteuttamista. 
Pitkin toteuttamista kuvaukset muuttavat muotoaan, kun kehityksen aikana tu-
lee täsmennyksiä, muutoksia tai korjauksia. Olisi tärkeää, että suunnittelun 
alussa tärkeimmät kuvaukset on kuvattu ja suunniteltu paremmin, jotta myö-
hemmän vaiheen muutoksia ei tulisi liian paljon. Myöhemmässä vaiheessa teh-
dyt muutokset tarkoittavat sitä, että järjestelmään on jouduttu tekemään isoja 
muutoksia, josta tulee myös mahdollisesti isoja kustannuksia (Boehm, 1984). On 
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järkevää ja taloudellista ajattelua, että havaitaan ja korjataan mahdolliset virheet 
suunnittelun alussa. 

Dokumentaation merkitys korostui sidosryhmien välisessä kommunikaati-
ossa. Arkkitehtuurin dokumentointi tulisi palvella sidosryhmiä ja olla niiden tu-
kena. Rajapinnoissa tulee olla toimivaa dokumentointia, joka on tuotettu riittä-
vällä tasolla sidosryhmää ajatellen.  

Tietojärjestelmien kasvaessa ja monimutkaistuessa, on arkkitehtuurin en-
tistä parempi hallinta avain asemassa. Mikropalveluita ajatellen on myös hyvin 
oleellista, että dokumentointia aloitetaan suunnittelemaan varhaisessa vaiheessa, 
että mikä meillä toimii ja mikä ei. Mikropalveluissa tulee olemaan avoimia raja-
pintoja ja se aiheuttaa myös muutoksia dokumentaation työstämiseen.  

Dokumentaation hallinta on tärkeää ja sitä voi tehdä joko kehitystyön ai-
kana tai sen jälkeen. Mutta dokumentaatiota täytyisi tehdä. Voidaanko ylläpidon 
vastuulle jättää muistuttaminen dokumentaation tärkeydestä tai puuttuvista 
kohdista. Jos aika ei riitä ja dokumentaatiota pitäisi tehdä, punnitaan kahta asiaa 
vastaan. Pitäisi etsiä perustetta sille, miksi voidaan jättää dokumentaation teke-
mättä ja mitä siitä seuraa. Voiko olla taloudellista jättää dokumentointia teke-
mättä? Tutkijan mielestä tähän on vain kaivettava resurssit, jotta dokumentaatio 
saadaan kuntoon ja näin ollen työt muuttuvat tehokkaammiksi.  

Yleisesti ottaen vastauksista voi päätellä, että dokumentaation tulee olla 
niin kattavaa, selkeää ja helposti ymmärrettävää, että uusi henkilö tai pitkään 
projektista poissa ollut henkilö saa kokonaisuudesta kiinni mahdollisimman 
pian ja pystyy työskentelemään tehokkaasti lyhyen perehtymisen perusteella. 
Dokumentaation tulee olla laajaa ja yksinkertaista mutta riittävää, ei yhteen ku-
vaan puristettua tietoa, järjestelmä ja kokonaisuus tulee olla kuvattu eri tasoilla 
ja eri kohderyhmille. Seuraavanlaista toimintoa toivottiin, että jostain asiasta saisi 
lisätietoa ”laatikkoa” napsauttamalla. Kuva kertoo paljon enemmän kuin pitkä 
tarinanomainen teksti dokumentaationa ja lisätietona saatavia tarkempia tietoja 
olisi hyvä saada näkyviin, jos niitä tarvitsee. Jokaisella dokumentaatiolla pitää 
olla käyttötarkoitus ja dokumentaation pitää olla helposti löydettävissä.  

Dokumentaation parantaminen olisi aloitettava ihan perustasolta. Con-
fluenceen tulisi määritellä kansiorakenne, joka noudattaa samaa rakennetta jo-
kaisessa palvelussa. Dokumenteille tulisi määritellä yhteinen nimeämiskäytäntö, 
jotta Confluencen -työtilassa olevat dokumentit olisivat samanlailla nimetty ja 
näin ollen helposti löydettävissä. Tulisi laatia myös ohjeistus, millä tyylillä doku-
menttien tekemisen käytännöt pysyisivät yhtenäisinä. Voisiko myös dokument-
tien löytämiseen olla apuna nimeämiskäytäntö ja sen perusteella myös Confluen-
cen hakutoiminnallisuus pystyisi löytämään käyttäjän hakemat dokumentit hel-
posti. 

Vaikka ketterässä kehityksessä dokumentaation työstäminen saattaa jäädä 
kiireiden vuoksi vähäisemmäksi, on dokumentaatio silti tärkeää ja kiirettä voi 
jollain tasolla myös voittaa. Dokumentaation hallinta tulisi ketterässäkin kehi-
tyksessä olla välttämätöntä, jotta vältytään suuremmilta ongelmilta, kuten aika-
taulumuutoksilta tai laadun heikkenemiseltä. Käytännön hyötyä ajatellen on tär-
keää, että tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja kustannustehokasta.  
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Musta laatikko on nyt avattu ja voidaan lähteä etenemään parempaa dokumen-
taatiota kohti. Dokumentaatio on aina näkymättömästi tai näkyvästi läsnä. 

Taulukko 3 havainnollistaa SWOT-analyysin perusteella dokumentaation 
parantamiseen liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 

TAULUKKO 3 Dokumentoinnin parantamisen SWOT-analyysi 

Vahvuudet Heikkoudet 

Ohjeistus, missä dokumentaatio tulisi si-
jaita 

Toimivat työtilat työskennellä (esimerkiksi 
Confluence) 

Dokumentoinnin taso 
Ketterä kehitys 

Ajanpuute 

Mahdollisuudet Uhat 

Yhtenäiset toimintamallit 
Ymmärryksen lisääntyminen 

Kommunikaation lisääntyminen 
Nopea perehtyminen 

Nopea ongelmanselvitys 

Palataan vanhaan tapaan työskennellä 
Ei oteta muutosta vastaan 

 

 
Vahvuuksiksi nousi esiin ohjeistus eli missä dokumentaatio tulisi sijaita sekä toi-
mivat työtilat esimerkiksi Confluencen -työtilat. Dokumentaation looginen si-
jainti helpottaa dokumentaatioiden löytämistä ja toimivat Confluencen työtilat 
auttavat dokumenttien loogista sijoittelua sekä arkkitehtuurin liittyvien kuvauk-
sien työstämistä. Heikkouksiksi voidaan mainita dokumentaation taso, ketterä 
kehitys sekä ajanpuute. Dokumentaation taso tarkoittaa sitä, että eri henkilöt kir-
joittavat dokumentaatioita eri tyylillä ja siitä muodostuu tasoeroja. Ketterä kehi-
tys sen sijaan saattaa aiheuttaa puutteita dokumentaation työstämisessä esimer-
kiksi kiireen vuoksi. Ajanpuute voi olla heikkous niin perinteisessä kuin kette-
rässä kehityksessä. Dokumentoinnin parantamisen mahdollisuuksiksi nousi yh-
tenäiset toimintamallit, ymmärryksen ja kommunikaation lisääntyminen, nopea 
perehtyminen ja nopea ongelmanselvitys. Yhtenäiset toimintamallit helpottavat 
muun muassa dokumentaation löytämistä ja dokumentoinnin työstämistä. Yhte-
näisistä toimintamalleista seuraa ymmärryksen ja kommunikaation lisäänty-
mistä. Nopea perehtyminen tarkoittaa perehtymistä niin kehitystiimien kesken 
kuin uusien henkilöiden perehtyminen. Nopea ongelmanselvitys tarkoittaa esi-
merkiksi ylläpidon työtä tuotannon ongelmienselvityksessä. Uhkaksi nousee 
kaksi asiaa, joita ovat seuraavat: vanha tapa työskennellä ja muutosvastarinta. 
Vaikka dokumentaatiota kehitetään parempaan suuntaan, saatetaan silti palata 
vanhaan tuttuun tapaan työskennellä, koska se on helpointa tapa. Muutoksia ei 
oteta vastaan, joka vaikeuttaa yhtenäisten toimintatapojen toteuttamisen.  

Tutkimuksen tuloksena syntyi uusi lyhyehkö arkkitehtuurin doku-
mentaation kehittämisen prosessi, joka antaa mahdollisuuden dokumentoinnille 
myös ketterässä kehitystiimissä. Kuviossa 8 on kehämäisesti esitelty dokumen-
taation toteuttaminen kehitystiimissä.  
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KUVIO 9 Dokumentoinnin polku kehitystiimissä 

Ensimmäisenä on aloitettava karkean tason dokumentaatio, jotta kehityksen pää-
piirteet saadaan lueteltua. Toiseksi dokumentaatiota on päivitettävä säännöllisin 
väliajoin. Seuraavaksi olisi työstettävä tarkempaa dokumentaatiota kehitystyön 
ohessa. Neljäntenä kohtana on tuottaa dokumentaatiota tarpeeseen. Esimerkiksi 
jos kehittäjä tai ylläpitäjä tarvitsee jotain tiettyä dokumentaatiota, on dokumen-
taation puuttumiseen vastattava. Viimeisenä kohtana kehässä on mainittu, että 
lopulta dokumentaation tulee olla riittävää, tarpeellista ja sen tulee palvella kaik-
kia sidosryhmiä. Sidosryhmien dokumentaatiot voivat olla erilaisia tai eritasolla 
kuvattuja sidosryhmästä riippuen.  

6.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä oli haastattelu, joka oli tarkoituksen-
mukaista ja tilanteeseen sopiva tutkimuksen tutkimustulosten vuoksi. Aineiston-
keruun voisi tehdä myös kyselytutkimuksella, jossa olisi mahdollisesti saatu tar-
kempaa dataa mutta ennen sitä tutkimuksen tekijän olisi pitänyt olla perehty-
neempi aiheeseen, jotta olisi osannut valita oikeat ja tarkemmat kysymykset. Tä-
män tutkimuksen jälkeen voisi tehdä tarkemman tutkimuksen erilaisella mene-
telmällä, koska pohjatieto aiheeseen liittyen on nyt kerätty. 

Haastateltavia tässä tutkimuksessa oli 13 henkilöä, joista osa oli sovel-
lusarkkitehtejä, osa sovelluskehittäjiä tai ylläpidon asiantuntijoita. Tällä määrällä 
saavutettiin tutkimusaineiston kylläisyys mutta olisiko tärkeitä haastateltavia 
vielä ollut mahdollista saada osallistumaan tutkimukseen. Tämä pohdinta lähti 

Aloita karkean tason 
dokumentaatiolla

Päivitä dokumentaatiota 
säännöllisin väliajoin

Tee tarkempaa dokumentaatiota 
kehitystyön ohessa (ei liian 

aikaisin)

Tuota dokumentaatiota silloin, 
kun siihen on tarvetta

Lopulta dokumentaation tulee 
olla riittävää, tarpeellista ja sen 
tulee palvella sidosryhmiä kuten 

ylläpitoa
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siitä, että sähköpostikyselyyn vastasi 13 henkilöä 34 henkilöstä. Tosin sähköpos-
tikysely lähetettiin 2 kertaa, joten oletan, että tutkimukseen osallistujilla oli tietä-
mystä arkkitehtuurin dokumentaatiosta. Ne henkilöt, jotka eivät vastanneet, ei-
vät välttämättä olisi antaneet uutta tietoa tutkimustulosten kannalta. 

Tutkimuksen tekijänä työskentelen myös Kanta-palveluissa Omakanta-pal-
velun määrittelijänä ja scrum masterina. Oma ennakko-oletukseni arkkitehtuurin 
dokumentaatioon oli Omakannan näkökulmasta, mutta se ei haitannut tutki-
mustulosten johtopäätöksiä. Oma näkemykseni laajentui tutkimusta tehdessä 
koko Kanta-palveluihin kohdistuvaksi ja siitä on hyötyä niin Omakannan doku-
mentaatiota työstäessä kuin myös Kanta-palveluiden dokumentaatiota kehittä-
essä. 

Aineiston erilainen käsittely voisi antaa toisenlaisen tutkimustuloksen. Tut-
kimustuloksia voisi luokitella tai teemoittaa tarkemmin ja etsiä eriäväisyyksiä ja 
ristiriitoja kohdistuen johonkin tiettyyn teoriasta nousevaan aiheeseen. Kyseessä 
oli Kanta-palveluihin kohdistuva tapaustutkimus, joten sen tuloksia ei välttä-
mättä ole tarpeen yleistää muissa yhteyksissä. Tosin tutkimustulokset antoivat 
lisäinformaatiota esimerkiksi dokumentaation toteuttamiseen ketterässä kehi-
tyksessä. Tutkimustulokset toivat uutta näkökulmaa ja ymmärrystä dokumen-
taation merkitykselle ja tärkeydelle Kanta-palveluissa.  

6.3 Aiheita jatkotutkimukseen 

Tutkimuksesta on tarkoituksenmukaisesti rajattu pois tarkempi katsaus kette-
rään kehittämiseen, koska tässä tutkimuksessa oli tarpeeksi tutkittavaa siinä, että 
saatiin kerätty aineistoa dokumentoinnin nykytilasta, tarpeesta ja kommunikaa-
tiosta. Ketterässä kehitystiimissä tuotettava dokumentaatio ja miten ketterä ke-
hitys vaikuttaa kehitystiimin toimintaan yleisesti, alkoi kiinnostamaan tutkijaa, 
joten jatkotutkimusta olisi erittäin hyvä tehdä. Tutkimuksesta voidaan nostaa 
seuraavaa analysointikierrosta varten näitä teemoja: 

• Dokumentointi ketterässä kehityksessä 

• Dokumentointi prosessin kehittäminen Kanta-palveluille 
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7 Yhteenveto 

Tässä luvussa tutkimuksesta koostetaan yhteenveto. Tutkimus koostui teoria-
osuudesta ja käytännön osuudesta. Johdanto kappaleessa käytiin läpi tutkimuk-
sen tarkoitusta, tavoitteita ja tiedonhakumenetelmiä. Teoriaosuudessa kerrottiin 
lyhyesti kokonaisarkkitehtuurista ja ohjelmistoarkkitehtuurista, kokonaisarkki-
tehtuurin viitekehyksistä sekä arkkitehtuurin dokumentoinnista, niin kommuni-
kaatiota kuin ketterää kehitystä sivuten, sekä kerrottiin millaisia mallinnus- ja 
piirtotyökaluja, on mahdollista käyttää. Lisäksi teoriaosuudessa kerrottiin lyhy-
esti Kanta-palveluista sekä Kanta-palveluihin liittyvästä kokonaisarkkitehtuu-
rista ja Kanta-arkkitehtuurista. Mainittiin myös millaista arkkitehtuurin kehittä-
minen ja dokumentointi on Kanta-palveluissa.  

Neljännessä luvussa käytiin läpi tutkimusmenetelmiä, joihin sisältyi tutki-
musotteen, tiedonkeruumenetelmien perusteluita, haastateltavien valintaa, ai-
neiston analysoinnin toteutusta ja luotettavuutta. Tutkimus toteutettiin laadulli-
sena tapaustutkimuksena sen vuoksi, että haluttiin keskittyä arkkitehtuurin do-
kumentaation prosessiin ja sen ymmärtämiseen kehittäjien ja ylläpidon asiantun-
tijoiden kautta. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastatte-
lulla. Haastateltavia oli yhteensä 13 henkilöä Omakanta-palvelusta, Omatietova-
rannosta, Resepti-palvelusta, Potilastiedon arkistosta, Sosiaalihuollon arkistosta 
ja Kuva-aineistojen arkistosta. Tutkimustulokset analysoitiin sisällönanalyysillä. 
Haastatteluaineisto käsiteltiin värikoodauksen ja teemoittelun avulla, jolla saa-
tiin esiin samankaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä.  

Viidennessä luvussa käsiteltiin laajasti tutkimuksen tuloksia teemoittain. 
Teemoja oli arkkitehtuurin dokumentaation nykytila, arkkitehtuurin dokumen-
toinnin tarve ja arkkitehtuurin dokumentaatio kommunikaation välineenä. Näi-
den teemojen avulla saatiin tietoa arkkitehtuurin dokumentaation tilasta ja tar-
peesta tällä hetkellä.  

Kuudennessa luvussa tutkimustuloksista tehtiin johtopäätöksiä ja pohdin-
taa. Tällä hetkellä arkkitehtuurin dokumentointia kehitetään aktiivisesti ja on 
mahdollista, että dokumentointiin tulee hienoisia muutoksia. Arkkitehtuurin do-
kumentointiin Kanta-palveluissa kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Do-
kumentaation kehittäminen antaa monia hyötyjä niin kehitystiimien kuin sidos-
ryhmien kommunikaatiossa ja yhteistyössä. Dokumentaation kehittäminen pal-
velee myös perehtymistä ja ylläpidollista nopeaa ongelmanratkaisua. 
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LIITE 1 SÄHKÖPOSTIKYSELY HAASTATELTAVILLE 

Hei! 
 
Teen pro gradu -tutkimusta Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteessä. 
Tutkimus käsittelee Kanta-palveluita aiheenaan ”Sote-arkkitehtuurin dokumen-
tointi kehittäjän ja ylläpidon näkökulmasta”. Tiedustelen, voisitko osallistua 
haastatteluun aiemmin mainitusta aiheesta tammi-helmikuussa 2022. Haastat-
telu kestää noin 45–60 minuuttia. Kerään tutkimusta varten alan ammattilaisten 
näkemyksiä, joiden pohjalta pyrin luomaan kokonaiskuvan Kanta-palveluiden 
arkkitehtuurin dokumentoinnin tilasta. Laitan lisätietoa aiheesta ja kysymyksistä 
myöhemmin, kun olen saanut myönteisen vastauksen sinulta. 
 
Kaikki vastaukset tulen käsittelemään anonyymisti, joten haastatteluun osallis-
tuneiden nimiä en tule julkaisemaan tutkimuksessa. 
 
Pyydän vastausta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.1.2022. 

 
 

Ystävällisin terveisin, 
 
Tiina Mankonen 
Koska olen tällä hetkellä äitiyslomalla Omakanta-palvelun määrittelystä ja pa-
laan töihin 1.3.2022. Olethan yhteydessä minuun opintosähköpostini kautta xxxx 
tai puhelimitse xxxx. 
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LIITE 2 TEEMAHAASTATTELU KYSYMYKSET 

Teemahaastattelu 
Haastattelun kulku 

1. Haastateltavan taustatiedot 

• Työtehtävä 

• Työkokemus Kelalla + muualla 

• Mikä on tarkempi työnkuva? 

• Onko kehitys- vai ylläpitotehtävissä vai kumpaakin? 

• Millaista osaamista henkilöllä on tuottaa arkkitehtuurikuvauksia? 

2. Arkkitehtuurin dokumentoinnin nykytila 

• Mikä on nykyisen arkkitehtuurin dokumentoinnin tila tällä het-

kellä? 

• Millaista dokumentaatiota tällä hetkellä tehdään?  

• Ovatko tuotetut materiaalit saatavilla/löydettävissä helposti? 

• Ovatko aineistot ajan tasalla? 

• Onko dokumentoitu riittävästi? 

• Miten arkkitehtuuri- ja mallintamispäätökset tehdään? 

• Millaista dokumentaatiota voitaisiin tehdä? 

• Millaista arkkitehtuurin ja dokumentaation hallinta tällä hetkellä 

on? 

 
3. Arkkitehtuurin dokumentoinnin tarve 

• Minkä tasoiselle arkkitehtuurin dokumentoinnille on tarve? 

• Mistä tarve koostuu? 

• Tarvitseeko kehittäjä erilaista dokumentaatiota kuin ylläpito? 

• Miten tärkeänä dokumentaatiota pidetään omassa työssä?  

• Onko dokumentointi tärkeämpää/hyödyllisempää suunnittelun 

alussa vai pitkin toteuttamista? 

• Onko dokumentaatiota liikaa vai liian vähän? 

• Millaista dokumentaatiota pitäisi tehdä, että se olisi täydellistä? 

• Millaisia tarpeita olisi, jos niitä nyt ei käytetä? 

• Yhteiset mallit palveluiden kesken, jos niitä ei nyt ole? 

 
4. Dokumentaatio  

• Miten arkkitehtuuria tulisi mallintaa ja dokumentoida, jotta se voisi 

palvella mahdollisimman laajaa joukkoa henkilöstöstä yli organisaatiora-

jojen? 

• Voisiko mallit palvella yli organisaatioyksiköiden kommunikaation 

välineenä? 
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