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1. KA-työn sisältö

Kokonaiskuva ja tavoitteet



KA-työn kehitystiekartta



KA-työn kokonaiskuva

Mitä? Millä?

KA-palvelu
(KA-konsultointi ja –tuki)

Kenelle? Miksi?

Asioijat

Viranomaiset

KA-työ 11/2019 - 05/2020

Ydintoimijat & vastuut:
KeHa / KA-palvelun ohjaus

Citrus / KA-palvelu
Arkkitehtuuriryhmä / KA-katselmointi & -hyväksyntä

Tietosisällöt:
Tiimeri, Innokylä,

Arkkitehtuuripankki

Työvälineet:
QPR & O365

Työpanos:
85 htp

Miten & ketkä?

Ketterä KA-työnhallinta (Suunnittelu, sopiminen, seuranta, muutoshallinta):
Jari Kokko

Kehitys- &
tuotantotiimit

Asiantuntijat:
Jari Kokko

Toimeenpanokelpoiset
asiointiratkaisut

Käyttökelpoiset
asiointipalvelut
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Valtakunnalliset
asiointipalvelut

Palvelukerroksen asiointiratkaisut,
Kevytasiointi- & Tunnustelupalvelut

(Toiminta-, tieto- & 
tietojärjestelmäarkkitehtuurit)



KA-työn rajaus - Näkökulmat

Palvelu-/tehtäväkokonaisuudet

1. Kevytasiointipalvelu on Palvelukerrokseen integroitu yhteinen LV-asiointipalveluratkaisu sellaisille viranomaisille, joilta puuttuu kyky sekä 

vastaanottaa Palvelukerroksen välittämiä LV-tietoja (yhteiset + asiointikohtaiset tiedot) että raportoida yksittäisen asiankäsittelyn edistymistä ja 

muutoksia Palvelukerrokseen sähköisesti 

2. Tunnustelupalvelulla toiminnanharjoittaja voi suunnitella toimintaansa sekä selvittää viranomaisvaatimuksia (esim. tarvittavat luvat) ja 

avustuksia (esim. rahoitus) mahdollisimman pitkälti itsepalveluna. Tarkastelun kohteena olivat investoiva maatalousyrittäjä ja sen 

tuotantolaitokset

Prosessit

• Kevytasiointi, Toiminnan mahdollistaminen

• Tunnustelupalvelu, Toimintasuunnittelun avustaminen

Ratkaisut

• Palvelukerrokseen integroitavat Kevytasiointipalvelu

• Palvelukerrokseen toteutettava Tunnustelupalvelu

Kuvaukset

• Käsitteellisen ja loogisen tason toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset sekä kehitystiekartat

Asiantuntijapalvelut

• KA-työnhallinta KEHA:n pääarkkitehdin linjausten mukaisesti

• KA-konsultointi ja –tuki (mm. esiselvitykset, KA-mallinnus ja työpajojen fasilitointi)



2. KA-kuvaukset

• Kooste

• Palvelukerros

• Kevytasiointipalvelu

• Tunnustelupalvelu



KA-kuvaukset 4.0 - Kooste
Huom! Kuvaukset avautuvat linkeistä

Palvelukerros 4.0 Kevytasiointipalvelu 1.0 Tunnustelupalvelu 1.0

Toiminta ✓ Toimijakartta 
✓ Toimijoiden välinen vuorovaikutus
✓ Palvelukartta
✓ Prosessikartta
✓ Prosessien välinen vuorovaikutus
• Prosessikaaviot

✓ Toimintasuunnittelun avustaminen
✓ Toiminnan mahdollistaminen
✓ Toiminnan valvonta

✓ Toimijat ja niiden välinen vuorovaikutus

✓ Palvelut
❑ Prosessikartta
❑ Prosessien välinen vuorovaikutus
• Prosessikaaviot

✓ Vireillepano
✓ Käsittely & ratkaisu

✓ Toimijat
✓ Toimijoiden välinen vuorovaikutus
✓ Palvelut
❑ Prosessikartta (kts. Palvelukerros)
❑ Prosessien välinen vuorovaikutus (kts. Palvelukerros)
• Prosessikaaviot

✓ Palveluneuvonta ja –tarvekartoitus
✓ Toiminnan suunnittelu
❑ Tarveharkinta/päättelysäännöstö (ei vielä 

tarvetta)

Tieto ✓ Käsitteistö & Käsitemallit
✓ Päätietoryhmät
✓ Tietomallit
✓ Tietovarannot
❑ Tietovirrat

✓ Käsitteistö & Käsitemallit
❑ Päätietoryhmät (kts. Palvelukerros) 
✓ Tietomallit, Tapahtumajärjestäjät
❑ Tietovarannot (kts. Palvelukerros)
✓ Tietovirrat

✓ Käsitteistö & Käsitemallit
❑ Päätietoryhmät (kts. Palvelukerros) 
✓ Tietomallit (kts. Palvelukerros). Tietosisältö
❑ Tietovarannot (kts. Palvelukerros)
✓ Tietovirrat

Tietojärjestelmä ✓ Tietojärjestelmäpalvelut
✓ Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 
❑ Loogiset rajapinnat 
✓ Arkkitehtuurin kerrosnäkymä
❑ Laadulliset vaatimukset (FURPS+)

✓ Tietojärjestelmäpalvelut
✓ Tietojärjestelmien välinen vuorovaikutus 
❑ Loogiset rajapinnat 
✓ Arkkitehtuurin kerrosnäkymä
❑ Laadulliset vaatimukset (FURPS+)

✓ Tietojärjestelmäpalvelut
❑ Tietoj. välinen vuorovaikutus (kts. Palvelukerros) 
❑ Loogiset rajapinnat
✓ Arkkitehtuurin kerrosnäkymä
❑ Tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen 

vaatimukset. Siirtyi jatkotoimenpiteeksi

Toimeenpano ✓ Kehitystiekartta ❑ Kehitystiekartta ✓ Kehitystiekartta

❑ = Ei mallinnettu
✓ = Mallinnettiin

https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ftem%2FDigiluvat%2Farkkitehtuuri%2FJaetut%20asiakirjat%2FKuvaukset%2FKA%20Ver%2E%204%2E0&FolderCTID=0x012000C3B005004A73F348A67D3C06733EAD4E&View=%7B8E364413%2D885A%2D4814%2D96B6%2D032DAD1C9D56%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ftem%2FDigiluvat%2Farkkitehtuuri%2FJaetut%20asiakirjat%2FKuvaukset%2FKevytasiointi&FolderCTID=0x012000C3B005004A73F348A67D3C06733EAD4E&View=%7B8E364413%2D885A%2D4814%2D96B6%2D032DAD1C9D56%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/SitePages/Kotisivu.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Ftem%2FDigiluvat%2Fmaatalous%2FJaetut%20asiakirjat%2FKuvaukset&FolderCTID=0x0120009337155CBCB4DA44B12EF39BE0977907&View=%7B939F0CF6%2D50B1%2D42BE%2D9EA5%2DBBADB4D742AB%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Toimijakartta%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Toimijoiden%20v%C3%A4linen%20vuorovaikutus%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Palvelukartta%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Prosessikartta%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Prosessien%20v%C3%A4linen%20vuorovaikutus%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Toimintasuunnittelun%20avustaminen%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Toiminnan%20mahdollistaminen%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Toiminnan%20valvonta%202.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Toimijat%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Palvelut%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Vireillepano%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20K%C3%A4sittely%20%26%20Ratkaisu%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Toimijat.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Toimijaryhmien%20v%C3%A4linen%20vuorovaikutus.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Palvelut.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Palveluneuvonta%20ja%20-tarvekartoitus.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Toiminnan%20suunnittelu.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/sanastotyo/Jaetut%20asiakirjat/Julkaisemattomat%2C%20valmiit%20sanastot/Luvat_ja_valvonta_v_0_85_ilman_esipuhetta.pdf
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/_layouts/15/Lightbox.aspx?url=https%3A%2F%2Ftila.tiimeri.fi%2Fsites%2Ftem%2FDigiluvat%2Farkkitehtuuri%2FJaetut%2520asiakirjat%2FKuvaukset%2FKA%2520Ver.%25204.0%2FPalvelukerros%2520-%2520P%25C3%25A4%25C3%25A4tietoryhm%25C3%25A4t%25204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Palvelukerros%20-%20Toiminnan%20perus-%20ja%20yhteystiedot.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Palvelukerros%20-%20Tietovarannot.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/sanastotyo/Jaetut%20asiakirjat/03%20-%20Kevytasiointi%202020/kevytasiointi_14022020_korjattu.pdf
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Tietomalli%20Tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4t%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Tietovirrat%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/sanastotyo/Jaetut%20asiakirjat/05%20-%20Tunnustelupalvelu%202020/tunnustelupalvelu_sanastoluonnos_07052020.pdf
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Teollisuuslaitokset%20-%20Tietosis%C3%A4lt%C3%B6.xlsx?d=w376d4a8caa3a44bea6ba85066c6f7324
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Palvelukerros%20-%20Tietovirrat%20Teollisuuslaitokset.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4palvelut%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Tietoj%C3%A4rjestelmien%20v%C3%A4linen%20vuorovaikutus%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Kerrosn%C3%A4kym%C3%A4%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%202.0/Yleiskuvaus%20LV-palvelukerroksen%20laatuvaatimukset.pdf
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4palvelut%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4t%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Kerrosarkkitehtuuri%201.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4palvelut.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Kerrosarkkitehtuuri.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Kehitystiekartta%204.0.jpg
https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Palvelukerroksen%20kehitystiekartta.jpg


Palvelukerros - Kerrosnäkymä

Yhteenveto palvelusta ja sen keskeisimmistä kuvauksista

https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/KA%20Ver.%204.0/Palvelukerros%20-%20Kerrosn%C3%A4kym%C3%A4%204.0.jpg


Kevytasiointipalvelu - Kerrosnäkymä

Yhteenveto palvelusta ja sen keskeisimmistä kuvauksista

https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/arkkitehtuuri/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Kevytasiointi/Kuvaukset/Kevytasiointi%20-%20Kerrosarkkitehtuuri%201.0.jpg


Tunnustelupalvelu - Kerrosnäkymä

Yhteenveto palvelusta ja sen keskeisimmistä kuvauksista

https://tila.tiimeri.fi/sites/tem/Digiluvat/maatalous/Jaetut%20asiakirjat/Kuvaukset/Tunnustelupalvelu%20-%20Kerrosarkkitehtuuri.jpg


?
jari.kokko@citrus.fi



Liitteet



Rajaus - Prosessit

Paluu



Rajaus - Ratkaisut

Paluu



Paluu

Rajaus – Kuvaukset


